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PHILIPS COMPONENTS SITTARD 
Development & Manufaduring Systems Samen~atting 

Samenvatting 

Binnen Philips Sittard loopt een project om een nieuw elektronenkanon in productie te 
nemen voor de 17" CMT's. In dit verslag worden de verschillende aspecten behandeld 
die allen betrekking hebben op het samenstellen van de rooster 3 onderdelen voor dit 
nieuwe electronenkanon. 
Dit zijn onder andere: analyses omtrent de centreertang, de aandrijving van de tang, 
invloed van wrijving bij het samenstellen, variantie in onhaaksheid van de dragers, een 
beschouwing over aandrukkrachten, de opbouw van toleranties, en de proces~preiding. 

I 

Aan de hand van de bestudering van deze aspecten zijn er een aantal aanbe~elingen 
met betrekking tot het samenstelproces voorgesteld. Hieronder worden de be~ngrijkste 
aanbevelingen opgesomd: i 
• De tang aan beide zijdes aandrijven i.p.v. aan 1 zijde 
• De aandrijfkracht via een langere hefboom overbrengen 
• Het positioneren met de tang door een veer laten uitvoeren i.p.v. een cylin~er 
• De hefboom met de kritische smalle doorsnede moet stijver worden I 
• De schamieren moeten zoveel mogelijk in de richting van de bijbehorende : 

krachtvector worden gezet (zodat deze schamieren alleen op trek/druk bel.st 
worden, en niet op afschuiving) i 

• Het referentievlak wat op de produktdrager zit, moet in de centreertang wotden 
geïntegreerd. · 

Ten slot is op basis van deze aanbevelingen een herontwerp gemaakt voor d• 
centreertang, die tevens de mogelijkheid heeft om roosters van verschillende hoogtes 
te kunnen samenstellen. 
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1. Inleiding 

1. lnl iding 

Binnen Philips Sittard loopt een project om een nieuw elektronenkanon in prod~ctie te 
nemen voor de 17" CMT's. Hierin zitten nieuwe rooster 3 onderdelen (rooster ~~· 38 en 
3C), bestaande uit vlakke roosters en diepgetrokken onderdelen. Hiervoor moEtt een 
nieuw productie systeem worden gebouwd. Tevens is het maakproces nieuw. 1 

Het is nodig om in een vroeg stadium van zowel het positioneringsmechanisme bij het 
samenstellen, als ook van de tolerantie-opbouw kennis te vergaren. Om dit te bereiken 
moeten er een aantal proeven, metingen en berekeningen worden uitgevoerd.lTevens 
moeten de mogelijkheden onderzocht worden die het gekozen productie-proc~s en het 
productontwerp bieden. 

In dit verslag worden de verschillende aspecten behandeld die allen betrekkind hebben 
op het samenstellen van de rooster 3 onderdelen. Dit zijn onder andere: analyses 
omtrent de centreertang, de aandrijving van de tang, invloed van wrijving bij h~t 
samenstellen, variantie in onhaaksheid van de dragers, een beschouwing ove 
aandrukkrachten, de opbouw van toleranties, en de processpreiding. 

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om meer inzicht in het samenstelpro es te 
krijgen, en om -waar mogelijk- verbeteringen in dit samenstelproces aan te bre gen. 

4 
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2. Analyses en proeven 

2.1 Analyse gatscharnieren buitencentreertang 

2. Analyses en proeven 

De buitencentreertang is zo geconstrueerd dat de hartlijn tussen de tanghelfte~ bij het 
openen en sluiten op dezelfde plaats blijft liggen. Dit wordt gerealiseerd door efn 
stangenmechanisme, uitgevoerd met gatschamieren. , 
In figuur 2-1 is een afbeelding van de buitencentreertang weergegeven, tesam'n met 
een schematische afbeelding van de tang die van de juiste bemating is voorzien. De 
schamieren zijn hierin van namen voorzien. De stang die voor de verbinding tussen de 
twee tanghelften zorgt, heet de koppelstang (deze zit dus tussen schamier 2A en 28). 
De kracht grijpt aan op afstand t van schamier 1A. De tang wordt bediend met een 
pneumatische cylinder. 

Figuur2-1 

Met een computerprogramma van Philips CFT zijn de gatschamieren doorgerekend, 
I 

voor wat betreft de maximale hoekverdraaiing en stijfheden in verschillende ricfltingen. 
Voor de geometrie van één gatschamier van de centreertang geldt: 

5 
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damhoogte h=0.3 
gatdiameter 0=4 
plaatdikte t=4 

2. Analyses en pi'\ even 

Het materiaal waarvan de tang gemaakt wordt is X90CrMoV18 (N 401), en he ft de 
volgende materiaaleigenschappen: 

Elasticiteitsmodulus E=200.000 N/mm2 

vermoeiingsspanning 800 N/mm2 

Het programma rekende onder andere de volgende grootheden uit: 
(zie figuur 2-2) 

maximale hoekverdraaiing 'P: 
dwarstorsiestijfheid er : 
trekstijfheid Cx : 
afschuifstijfheid Cy : 
torsiestijfheid ~ : 
buigstijfheid (uit vlak) Ce: 

Figuur2-2 

1.449° 
1.83 
1.1E+08 
8.4E+06 
11.26 
140.22 

[Nm/rad] 
[N/m] 
(Nm/rad] 
[Nm/rad] 
[Nm/rad] 

Middels een berekening is er naar een relatie tussen de hoekverdraaiing van 
schamieren 1A,B en de schamieren 2A,B gezocht. Hieruit volgde dat -voor kl ine 
rotaties- de hoekveroraaiing van de schamieren 2A,B bij benadering gelijk is a n de 
hoekverdraaiing van de schamieren 1A,B. Hieruit volgt, samen met de resulta n 
hierboven, dat de tanghelften zelf ieder maximaal 1.449 graad mogen draaien 
Kortom, de hoek die één tanghelft doorloopt van de geopende toestand naar e 
gesloten toestand (zonder plaatje ertussen) mag 1.449 graad bedragen. Als de 
aanslagen zo kiezen dat een tanghelft evenveel naar binnen als naar buiten k n 
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draaien, dan is de minimale en maximale tangmaat tussen de centreerhoekjes e 
berekenen. Hierbij wordt een veiligheidsfactor van n=2 verwerkt 

De range van één tanghelft is: 28.3*tan(1.449)*1/n=0.36mm 
De range voortwee tanghelften samen is: 0.71*2*1/n=0.71mm 
Kortom: 
minimale tang-maat: 20.4-1/2*0.71 =20.0mm 
maximale tang-maat: 20.4+1/2*0.71 =20.8mm 

Bij het positioneren van een plaalje zijn de rotaties (en dus de buigspanningen~ in de 
schamieren van de tang te verwaar1ozen. Dit komt omdat de maat van de 
buitencentrering van een plaatje vrijwel even groot is als de nominale maat va1 de bek 
van de centreertang. (buitencentrering van Quadripole plaatjes: 20.393mm, be~ 
opening tang in engespannen toestand: 20.4). Bij het positioneren moet dus al en 
rekening worden gehouden met trek/druk krachten Fx, afschuiving van het sch mier in 
z-richting (zie figuur 2-2), en eventueel knik in de gatschamieren. Hieronder vo gt een 
berekening waarin de invloed van een trek/druk belasting op het gatschamier wordt 
bekeken. ' 

*Maximale kracht Fx voor het bereiken van de vermoeiingsspanning: 
De smalste doorsnede van het gatschamier is ongeveer 1 mm2 I 
(4*0.3=1.2mm2

). 

De axiale spanningen mag in het schamier maximaal 800N/mm2 bedragen. Dit ~etekent 
een maximale axiale kracht van BOON per gatschamier. 
*Maximale (druk-)kracht Fx voor het bereiken van de knikkracht 
Vereenvoudig hiervoor het gatschamier tot een staafje met afmetingen L *b*h, 
waarbij L wordt afgeschat met L=D/2: 
L=D/2=4/2=2 
b=t=4 
h=0.3 
E=200.000 
l=b*h3/12=4*0.33/12=9*10"3 

Dan is de knikkracht te berekenen met de formule: 
P=7t2*E*IIL 2==7t2*200.000*9*10-3/22=4400N 
Dit betekent een maximale kracht Fx van 4400N per gatschamier. 

Kortom, als er wordt gekeken naar de maximale belasting van het gatschamie~·n x
richting, dan kan de invloed van knik buiten beschouwing worden gelaten. Dit omt 
omdat de kracht Fx waarbij de vermoeiingsspanning wordt bereikt, kleiner is da de 
knikkracht Om te beoordelen of een gatschamier stuk kan gaan moet dus enk I de 
maximale spanning in beschouwing worden genomen. Deze moet onder de 
vermoeiingsspanning blijven. 

1 
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2.2 Het positioneren met de tang 

2. Analyses en pr even 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de spanningen en vervormingen die opt eden in 
de centreertang als gevolg van het positioneren van een plaalje. Hierbij wordt e tang 
door één cylinder aangedreven. De afstand waarop de cylinder aangrijpt is t=2 mm (zie 
figuur 2-1). Omdat aanvankelijk de gewenste centreerkracht op de centreerho jes van 
een plaalje niet bekend was, is er als rekenvoorbeeld gekozen voor een (achte af vrij 
grote) centreerkracht van 10N. Aangezien de berekende spanningen en vervo ingen 
lineair afhankelijk zijn van de centreerkracht, kun je op een eenvoudige manier de 
spanningen en vervormingen bij andere centreerkrachten berekenen. In bijlage11.1 
staat de berekening van de spanningen en vervormingen in de tang, bij het aa~drijven 
aan één zijde. De krachtverdeling in de tang is weergegeven in figuur 2-3. 

10 10 

32 

32 

Figuur2-3 

Door de ongunstige krachtverdeling in de tang als gevolg van het aandrijven met één 
cylinder treden er in de schamieren hoge spanningen op, en treed er een verplaatsing 
van de hartlijn tussen de tanghelften op. Dit is ongewenst. Een alternatief is o~de tang 
aan beide kanten aan te drijven. Als er weer wordt uitgegaan van een centree racht 
van 1 ON kunnen de spanningen en vervormingen worden vergeken met de ee te 
situatie. De berekening staat in bijlage 1.2. De krachtverdeling in de tang bij het 
aandrijven aan beide zijdes is weergegeven in figuur 2-4. 

8 
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10 10 

Figuur2-4 

2. Analyses en pr even 

De resultaten van beide berekeningen zijn nog eens samengevat in onderstaa1de 
tabel. 

1 aandrijving 2 aandrijvinge ~ 
benodigde kracht per cylinder 28N 14 N 
kracht op verbindingsstang tussen tanghelften 37 N ON 1) 
maximale equivalente von Mise spanning in 80.5 N/mm;l 22.8 N/mm;l I 
[ gatschamier 
equivalente von Mise spanning in punt X 230 N/mm2 0 N/mm2 

van de hefboom 
middelpuntsverpaatsing hartlijn 13.8 J.lm OJ.lm 1) . .. . . .. . . 
1 )Deze waardes gelden m theone, als er biJ het positioneren geen wn)vmg IS 

tussen de SAM en de produktdrager of tussen de SAM en de y- en z-aandrukkers 

Tabe/2-1 

De spanningen die in deze paragraaf berekend zijn, zullen in praktijk altijd hog r 
uitvallen. Dit komt omdat er andere invloeden meespelen, die in de berekening'n niet 
zijn meegenomen. Dit zijn bijvoorbeeld: 
• Interne materiaalspanningen in de tang 
• Temperatuursgradienten die spanningen veroorzaken 
• Torsie van de gatschamieren, als gevolg van het niet precies in het vlak van i de 

schamieren belasten van de tang 
• spanningsconcentratie aan de randen van de gatschamieren als gevolg van I de 

ruwheid (draadvonken) 
• Het kleiner zijn van de buitencentreermaat van de poljes t.o.z.v. de nominal~ maat 

van de buitencentreertang. Dit veroorzaakt nl. buigspanningen in de gatsch~rnieren. 

9 
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Het is daar-om raadzaam om alle berekende spanningen met een veiligheidsta or van 
minimaal n=2 te vermenigvuldigen, om hiermee een afschatting te maken van e 
werkelijke spanningen die zouden kunnen optreden. 

CONCLUSIES 

• Theoretisch kan de tang de beschouwde centreerkracht van 1 ON aan. De m ximale 
spanningen blijven dan ruim onder de 800N/mm2

• 

• Bij aandrijving aan 1 kant treed er een ongunstige krachtverdeling in de tan op: De 
tussenstang moet een relatief grote kracht doorleiden om de andere tanghel aan te 
drijven. Dit veroorzaakt relatief grote vervorming in de tang, waarbij de verpl atsing 
van de hartlijn tussen de tanghelften bij het positioneren 13.8 !Jm bedraagt. 

• Het aandrijven aan beide kanten van de tang i.p.v. aan één kant geeft een ~orme 
verbetering van het krachtenspel en de spannings-verdeling in de tang. De , 
tussenstang wordt in dit geval minder belast, omdat deze enkel fungeert als I 
korrectie-stang (om de wrijving van de y- en z-aandrukker te overwinnen), ery niet als 
aandrijf-stang. Het gevolg hiervan is dat er bij het positioneren van een plaalje 
minder verplaatsing van de hartlijn tussen de tanghelften optreedt. 

• Het blijkt dat hoe verder de aandrijving naar het uiteinde wordt geplaatst, ho 
gunstiger dit is voor de krachten in de tang. Hoe dichter je namelijk de krach bij het 
schamier laat aangrijpen, hoe groter de kracht moet zijn om hetzelfde koppe te 
genereren. Uit krachtenevenwicht blijkt dan dat het schamier deze kracht vo r zijn 
kiezen krijgt. Dit veroorzaakt dus onnodig grote spanningen in de buitenste 
scharnieren. 

• In de tang zit een hefboom met een kritische smalle doorsnede. Deze small 
doorsnede is de zwakste schakel in het mechanisme. Het is dan ook aan te evelen 
om de doorsnede iets breder te maken, zodat bij het positioneren de hefboo 
minder uitbuiging zal vertonen. 

• Het is verstandig om bij toekomstige tang-ontwerpen de buitenste schamier n in de 
richting van de bijbehorende krachtvector te zetten, zodat deze schamieren lleen 
op trek/druk belast worden, en niet op afschuiving. 

10 
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2.3 Meting middelpuntsverplaatsing 

2. Analyses en pr even 

Naar aanleiding van de theoretische beschouwing uit paragraaf 2.2, is er een Tl eting 
gedaan die het effect van de middelpuntsverplaatsing moet bevestigen. Met 
middelpuntsverplaatsing wordt bedoeld: het verschuiven van het middelpunt tussen de 
tanghelften, bij het aanbrengen van een centreerkracht op een plaalje. Dit effEfi treedt 
op als de tang aan één zijde wordt aangedreven. Deze verschuiving is ongew~nst, 
omdat je in principe onafhankelijk van de centreerkracht, een plaalje steeds o~ de 
zelfde positie wilt laten uitkomen. Ook in het geval dat de centreerkracht een v~ste 
waarde heeft, kan dit effect optreden, door het feit dat er bij het samenstellen 
resulterende wrijvingskrachten op de SAM werken. 

De meting is uitgevoerd m.b.v. een meetmicroscoop met digitale uitlezing. In dr tang 
werd een plaalje gezet, en bij verschillende centreerkrachten werd er gekeken hoeveel 
het plaalje was verschoven. In figuur 2-5 staat het resultaat. 

Middelpuntsverplaatsing 

8 

7 

I 6 
!:ft 5 ~~ 
c 
ii 4 -.; 
.!! 3~~~ e-
~ 2 

1 

o ~=--~=="'F 

0 2 3 4 

centreerkracht op de buitencentrering (N) 

Figuur2-5 

5 

Zoals verwacht is de verplaatsing lineair afhankelijk van de centreerkracht H~t 
resultaat van deze meting is te vergelijken met de berekening uit paragraaf 2.2 door de 
grafieklijn te extrapoleren naar een centreerkracht van 10N. Uit deze extrapolètie volgt 
dan een verplaatsing van ongeveer 18 j.lm, terwijl uit de berekening een waarde van 
13.8 !Jm volgde. Het blijkt dus dat in praktijk het effect iets groter is dan in thef rie. 

11 
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CONCLUSIES: 

2. Analyses en p~ even 

• De meting bevestigt de theorie van de middelpuntsverplaatsing die optreed~ bij het 
aandrijven van de tang aan één zijde. Het effect is in de praktijk echter ietsfrater 
dan uit de berekening volgde, namelijk 18 Tm bij een centreerkracht van 10 . 

• Uit symmetrie-overwegingen moet deze middelpuntsverplaatsing verdwijne indien 
de tang aan beide zijdes wordt aangedreven. 

12 
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2.4 Invloed tangbek lengte. 

2. Analyses en pr even 

In deze paragraaf wordt gekeken naar wat de invloed is van de lengte van de ~ngbek 
op de maximale slag per tanghelft, de variatie in centreerkracht, en het effect ~n 
middelpuntsafwijking van de hartlijn tussen de tanghelften bij positioneren. On er de 
lengte van de tangbek wordt verstaan de lengte vanaf de schamieren 1A/1 B t aan de 
centreerhoekjes (zie figuur 2-1 ). Hiervoor wordt naast de standaardlengte van ~8.3 mm 
naar zowel een kleinere als een grotere lengte gekeken. I 

In onderstaande tabel staan enkele gegevens die horen bij de verschillende tamgbek
lengtes. 

lengte arm (mm) 18.30 28.30 38.30 
maximale hoekverdraaing 2.53E-02 2.53E-02 2.53E-02 
(rad) per schamier 
maximale slag per tanghelft 0.23 0.36 0.49 
(mm) (met veiligheidsfactor 2) 
krachtvariatie t.g.v. stijfheid 5.46 2.28 1.24 
schamieren (N/mm) 

Tabe/2-2 

De krachtvariatie t.g.v. stijfheid van de schamieren is berekend voor de , 
centreerhoekjes van de tang. Dus stel dat je bij een tangbek-lengte van 28.30 mm de 
afstand tussen de centreerhoekjes bijvoorbeeld 0.5 mm groter wilt maken ( uitgr ande 
van de nominale toestand), dan heb je daar ter plekke van de centreerhoekjes een 
kracht van: 0.5 mm * 2.28 N/mm = 1.14 N voor nodig. 

Bij een dubbele tang is het voordeel van een kortere tangbek dat een afwijking! van de 
onderlinge harlijnen tussen de tanghelften minder wordt versterkt. Zo een afwi*ing kan 
worden veroorzaakt door resulterende wrijvingskrachten op de SAM in combin~tie met 
de eindige stijfheid van het positioneermechanisme van de tang. Een kortere b!el k heeft 
dus een gunstige invloed op de positioneer-nauwkeurigheid van de onderlinge 
hartlijnen. 

Het nadeel van een kortere tangbek is dat je krachtvariaties krijgt ten gevolge van 
maat-afwijkingen van de verschillende produkten. Deze krachtvariaties zijn te 
berekenen aan de hand van de stijfheid die in tabel 2-2 is weergegeven. 1 

Hieronder volgt een tabel met daarin de krachtvariaties op de verschillende pr~dukten, 
bij drie verschillende tangbek-lengtes. Hierbij is aangenomen dat de afstand tufsen de 
linkse en rechtse tanghelft in nominale toestand 20.4mm bedraagt. 

13 



e PHILIPS COMPONENTS SITTARD 
Development & Manufacturing Systems 2. Analyses en pre ~even 

produkt maat krachtafname (N) krachtvariatie (N) krachtvariatiE 
bii lengte 18.3mm bii lengte 28.3mm bij lengte 38. 

G3A,Q1A,Q1B 20.393+/-0.009 0.038+/-0.049 0.016+/-0.021 0.009+/-0.01 
Q2A,Q2B 20.338+/-0.009 0.34+/-0.049 0.14+/-0.021 0.077+/-0.01 
G3APOT 20.35+/-0.04 0.27+/-0.22 0.11 +/-0.091 0.062+/-0.051 
G3B&G3C POT 20.29+/-0.04 0.60+/-0.22 0.25+/-0.091 0.136+/-0.051 

Tabe/2-3 

Als we deze krachtvariaties verrekenen met een nominale centreerkracht van 
bijvoorbeeld 2N, dan is de werkelijke centreerkracht op het produkt als volgt 
(zie tabel 2-4): 

produkt centreerkracht (N) bij centreerkracht (N) bij centreerkracht(N) bij 
lengte 18.30mm lengte 28.30mm lengte 38.30mm I 

G3A,Q1A,Q1 B 1.91-2.01 1.96-2.01 1.98-2.00 
I Q2A,Q2B 1.61-1.71 1.84-1.88 1.91-1.93 

G3APOT 1.51-1.95 1.80-1.98 1.89-1.99 
G3B&G3C POT 1.18-1.62 1.66-1.84 1.81-1.91 

Tabe/2-4 

CONCLUSIES: 

• Hoe langer de tangbek is, hoe groter de maximale slag per tanghelft, en ho~ 
de krachtvariatie ten gevolge van maat-verschillen van de verschillende pra<:f 

(N) 
mm 

kleiner 
ukten 

• ~~j een dubbele tang is het voordeel van een kortere tangbek dat afwijking!' n van de 
bovenste en onderste hartlijn tussen de tanghelften, minder wordt versterk Zo een 
afwijking kan worden veroorzaakt door resulterende wrijvingskrachten op d SAM in 
combinatie met de eindige stijfheid van het positioneermechanisme van de tang. 
Een kortere bek heeft dus een gunstige invloed op de onderlinge positione r
nauwkeurigheid van de bovenste en onderste tang. 

• Uit de praktijk is gebleken dat een slag per tanghelft van 0.36 mm nodig is m te 
garanderen dat elk produkt door de tang kan worden gepakt. Dit komt omd t de 
globale positionering van de SAM (bestaande uit positieafwijkingen ten ge lge van 
de: platte, produktdrager, t-g-centrering, en statische uitlijnfout van de tang t.o.z.v. 
de gemiddelde produktdrager) afwijking in de gemiddelde positie van de SA! M 
veroorzaakt die binnen het bereik van de geopende tang moet blijven. 

I 
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2.5 Metingen aan de pneumatische cylinder. 

Voor het aandrijven van de centreertang werd tot nu toe gebruik gemaakt van qe SMC 
Single Action CJP 06 pneumatische cylinder, met een slag van 5mm. In bijlag~ 2 staan 
een aantal specificaties van de cylinders uit deze serie venneldt 
Omdat het venneeden bestond dat er nogal wat wrijving in de cylinder aanwezip was, is 
hier een onderzoek naar gedaan. 

Er is een opstelling gemaakt waarbij een krachtopnemer via een slede aan de~aste 
wereld is verbonden. De cylinder zelf is rechtstreeks aan de vaste wereld verb nden. 
De cylinder is via een regelbaar ventiel aangesloten op perslucht. Met deze op telling 
kan bij een ingestelde druk de kracht worden bepaald die de cylinder op de 
krachtopnemer uitoefent. 

De kracht die de cylinder uitoefend bij een bepaalde druk, is niet constant over1de hele 
slag. Dit komt omdat de cylinderstang met een veer in de cylinderhuls wordt getrokken, 
zodat de cylinderstang -als er geen druk op de cylinder staat- altijd terug in de 
cylinderhuls terugveert. De kracht van deze veer niet contant over de hele slag. Uit 
bijlage 2 blijkt dat de kracht van de veer als de cylinderstang volledig in de cyli~derhuls 
zit, 1.5 N bedraagt. Bij de volledig uitgestrekte cylinder is deze kracht 4 N. 

Omdat bij het bedienen van de tang de cylinder praktisch volledig is uitgestrek , zijn de 
metingen ook uitgevoerd bij een cylinder die bijna volledig is uitgestrekt. 
De beginpositie van de cylinderstang bij elke meting ligt op 4.8 mm t.o.z.v. de volledig 
ingedrukte cylinderstang. I 
Er zijn twee series metingen gedaan: 
1) De cylinder wordt bij verschillende drukken telkens één tiende millimeter 

Tijdens dit uitstrekken wordt de kracht op de cylinder afgelezen. 

2) 

verder uitgestrekt, door de krachtopnemer van de cylinder af te bewegl' n. 

Bij deze meting wordt op positie 4.8 mm cylinderkracht - wrijvingkracht emeten. 
De cylinder wordt bij verschillende drukken telkens één tiende millimet~r 
ingedrukt, door de krachtopnemer in de richting van de cylinder te bew~gen. 
Tijdens dit indrukken wordt de kracht op de cylinder afgelezen. . 
Bij deze meting wordt op positie 4.8 mm cylinderkracht + wrijvingkracht I 
gemeten. 

De metingen zijn uitgevoerd bij drukken vanaf 1.5 bar tot 6 bar (1.5 bar is de minimale 
druk die nodig is om de cylinder in de uitgestrekte positie te krijgen, en 6 bar i~ als 
bovengrens genomen, omdat in de specificaties een maximum druk van 7 ba~ is 
venneld.). Bij de machines is overigens perslucht tot een druk van 5 bar besc ikbaar. 
De meetresultaten staan in onderstaande tabel, en zijn weergegeven in figuu 2.6 

Druk (bar) 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
Meting 1 (N) 0 1.6 3.2 4.4 5.9 7.2 8.6 10.1 11 .6 13.1 
Meting 2 (N) 0.75 2.25 3.7 5 6.6 7.9 9.35 11.1 12.: 5 13.9 

Tabe/2-5 
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Figuur2-6 

Meting single acting CJP 06 cylinder 

druk (bar) 

Zoals verwacht zit het snijpunt met de y-as rond de -4N. Dit komt namelijk overren met 
de specificaties waarin staat dat er een kracht van 400gf (=4N) als tegenwerkepde 
veerkracht op de eindpositie van de cylinder werkt. 

Het verschil tussen meting 1 en meting 2 bedraagt ongeveer 0.7 N. Bij het pos.ioneren 
zit er dus in de cylinderkracht een onzekerheid van 0.7N ten gevolge van wrijving. 

I 
CONCLUSIES: 1 

• In de machine kan deze pneumatische cylinder een maximale kracht van ongeveer 
10.5N halen (Bij 5 bar). 

• De wrijvingskracht in de cylinder is niet te verwaarlozen ten opzichte van de 
uiteindelijke kracht. 

• De wrijving in de cylinder gaat relatief gezien grote parten spelen bij lagere 
cylinderkrachten (De onzekerheid van 0. 7N op een benodigde cylinderkrac~ van 
bijvoorbeeld 1 N is groot). De aanbevelingen uit paragraaf 2.2 leiden echter ot lagere 
krachten; 1) de cylinder op een langere hefboom laten aangrijpen, en 2) he gebruik 
van twee cylinders in plaats van één. 

• Het is verstandig om de cylinders te vervangen door een wrijvingsloze krac~tbron, 
om grote spreidingen in krachten te voorkomen. Een goed alternatief voor d~ 
cylinder is een veer. Er is dan ook besloten om het positioneren met de centreertang 
door veren te laten uitvoeren. Het openen van de tang kan dan d.m.v. cylinders. 
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2.6 Onderzoek naar wrijving en krassen 

2. Analyses en pr even 

Om de aandrukkrachten en aandrukvolgorde te bepalen, is het nodig om info 
over de wrijving tussen de diverse onderdelen te verkrijgen. 

Voor dit doel is een onderzoek gedaan naar wrijving van platen en potjes met e 4 
referentievlakjes van de produktdrager als functie van de z-aandrukkracht. Tev ns is 
vastgesteld, vanaf welke z-aanddrukkracht er afdrukken van de referentievlakj s op de 
platen zichtbaar waren. 

Er is een proefopstelling gemaakt, waarbij de produktdrager aan de vaste wereld is 
verbonden. Verder bestaat de opstelling uit een z-aandrukker met een instelbate 
kracht, en een krachtopnemer op een x-slede. i 
De z-aandrukker kan in x- en y-richting wrijvingsloos bewegen, en de z-kracht i$ 
instelbaar. Oe krachtopnemer op de x-slede heeft als functie om een produkt 1aarop 
de z-kracht werkt, over de produktdrager te laten schuiven, en hierbij de kracht! die 
daarvoor nodig is te registreren. 
Omdat de z-aandrukker in x- en y-richting wrijvingsloos met het produkt meebe eegt, 
meet je enkel de wrijvingskracht tussen het produkt en de produktdrager. 
De referentievlakjes van de produktdrager zijn gemaakt van X90CrMoV18. Oe 
randen zijn gebroken, en de vlakjes zijn gepolijst. 

Een schematische weergave van deze opstelling staat in figuur 2-7. 

10=; e 

b ~ I 
~I J h l 

d~~~_.~ ~~~ I 
I I I I c ':::,! a 

1
"_... ........... .__ _ __._.&...-_,

1 
I I I I 

l 
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a=produktdrager 
b=produkt 
c=wrijvingsloze x- lede 
d=wrijvingsloze y- lede 
e=z-aandrukker 
f=wrijvingsloze z-Siede 
g=instelbare z-kra~ht 
h=x-kracht opnemer 
i=instelbare x-slede 

Figuur2-7 
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De proeven zijn uitgevoerd met de volgende produkten: 

Produkt Materiaal + code Hardheid 
plaat NiFe N1089/75 250HV 
plaat CrNi N286/02 270HV 
potje CrNi N286/04 135HV* 

*De hardheid van het u1tgangs(band)matenaal 

Tabe/2-6 

2. Analyses en pr even 

De gebruikte produkten zijn voor wat betreft de geometrie niet gelijk aan die v~n de 
SAM's voor de 17"CMT mk2A, echter het uitgangsmateriaal van de produkten 1s 
hetzelfde, en de produkten uit tabel 2-6 pasten allemaal op de referentievlakjef van de 
produktdrager. 
Uit tabel 2-6 blijkt dat er geen proeven zijn gedaan met een NiFe polje. Dit konh omdat 
de geometrie van de beschikbare NiFe poljes ervoor zorgde dat deze poljes n~t goed 
op de produktdrager pasten. · 

De produkten en de produktdrager zijn voor het uitvoeren van de proef ontvet.
1 

kracht op het produkt op, tot een bepaald maximum waarbij het produkt over drager 

Nadat een produkt op de produktdrager ligt, wordt de z-kracht ingesteld. Daa"'a wordt 
de x-slede met de krachtopnemer naar het produkt toegedraaid. Hierdoor loor de x-

gaat schuiven. Bij een ingestelde z-kracht wordt deze meting 2x herhaald. De 
meetwaardes zijn in tabel2-7 weergegeven. In de figuren 2-8 t/m 2-10 zijn de 
meetwaardes uitgezet als functie van de z-aandrukkracht. 

z-aandrukkracht* 0 1.4 2.4 3.2 
(Newton) 

wrijvingskracht 0 0.12 0.45 0.60 
CrNi potje 0 0.16 0.40 0.52 

wrijvingskracht 0 0.30 0.88 0.82 
NiFe plaat 0 0.27 0.91 0.89 

wrijvingskracht 0 0.46 0.52 0.83 
CrNi plaat 0 0.49 0.50 0.72 
*Dit is de kracht van de kracht-meter + de kracht ten 
aandrukker. 

Tabe/2-7 
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4 5 6 

0.81 1.03 1.23 
0.78 1.05 1.15 

1.12 1.30 1.22 
1.24 1.12 1.39 

0.90 1.15 1.12 
0.98 1.08 1.22 

evol e van de massa van de z-g g 

r 8 
. 

1.48 1.68 
1.49 1.72 

1.95 2.09 
1.88 2.02 

1.42 1.53 
1.37 1.48 
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Nife plaatje op produktdrager 
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CrNi plaatje op produktdrager 
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Figuur2-10 

4 

z-aandrukkracht (N) 

6 

2. Analyses en pr ven 

8 

Per meetserie is R2-waarde en de wrijvingscoeffecient bepaald (de R2-waarde is een 
maat voor hoe goed de gefitte lijn door de meetpunten gaat.) 
(zie tabel 2-8): 

produkt R:.o:-waarde wrijvingscoefficient 
NiFe plaatje 0.94 0.24 
CrNi plaatje 0.97 0.20 
CrNi potje 0.99 0.22 
Tabe/2-8 

Na de wrijvingsproeven zijn het NiFe en CrNi plaalje waarop een aandrukkrac~t van SN 
werkte, onderzocht op krassen. Alhoewel visueel de afdrukken van de 
referentievlakjes op de platen duidelijk zichtbaar waren, kon met een ruwheidd~1eter 
geen kras worden geconstateerd: de top-dal waarde van de ruwheidstoppen o de plek 
van de afdruk was maximaal 2~m (definitie van een kras: top-dal ruwheid > 4~ ). 

CONCLUSIES: 

• Er zitten welliswaar verschillen in de berekende wrijvingscoefficienten van de 3 
verschillende produkten, maar als je hierbij de spreiding per serie in beschoywing 
neemt, blijkt dat er eigenlijk geen duidelijke uitspraak over verschillen in 
wrijvingscoefficient per produkt mogelijk is. Algemeen kan gesteld worden d~t de 
wrijvingscoefficient van deze produkten op de produktdrager gemiddeld 0.2 
bedraagt. 

20 
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1 
2. Analyses en pro ven 

• Om er zeker van te zijn dat de wrijving bij het aandrukproces overwonnen w rdt, is 
het verstandig om in berekeningen omtrent het aandrukken, een wrijvingsec fficient 
van 0.3 te hanteren. 

• Bij wrijving tussen produkten en produktdrager bij een aandrukkracht van 81 treedt 
er geen krasvorming op. Wel kun je visueel een afdruk van de referentievla es op 
het produkt constateren, maar dit leidt niet tot afkeur. 

21 
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2.7 Meting produktdragers en plattes 

Bij het positioneren is het van belang dat het onderste referentie-vlak waarop d SAM 
ligt, zo goed mogelijk haaks op de ORS-referentie staat. Deze haaksheid is na elijk 
een bepalende factor in de SAM-kwaliteit. In de machine wordt dit referentie-vl k 
bepaald door de combinatie van de platte en de produktdrager. 

Om een idee te krijgen van de variatie in evenwijdigheid van het referentie-vlak zijn er 
metingen verricht aan de produktdragers en de plattes. Hieronder volgen de 
bevindingen: 

meting produktdragers: 

Uit de tekening van de produktdrager blijkt dat de acht referentie-vlakjes binne~ 0.005 
mm evenwijdig moeten zijn met het grondvlak van de produktdrager. Deze 
evenwijdigheid is geverifieerd door de hoogte van de afzonderlijke referentie-vlbkjes te 
meten. De meetmachine die hierbij is gebruikt is de ZEISS UPMC 550. l 
In bijlage 3 staan de resultaten. ! 

Uit de meting blijkt het volgende: 
• produktdrager nr16 voldoet niet aan de evenwijdigheidseis. Deze drager dieht 

opnieuw gemonteerd en nagemeten te worden. 
• produktdrager nr 4 voldoet aan de eis, maar om in de toekomst geen risico lopen 

(door slijtage), is het aan te bevelen om ook deze drager opnieuw te monte n en te 
meten. 

• produktdrager nr33 is de beste drager voor wat betreft de evenwijdigheid. ze 
drager zal als dummy worden gebruikt ten behoeve van de platte-meting. I 

I 

Verder is de gemiddelde evenwijdigheid en de variantie in x- en y-richting bere~end van 
de binnenste vier referentie-vlakjes (steek=15.6*5.6mm). Zie hiervoor tabel 2-~. De 
gegevens van produktdrager nr 16 zij hierbij niet gebruikt. 1 

d d gegevens pro ukt ragers: 
x-richting y-richting 

gemiddelde afwijking in I ~m -0.125 0.0009 
evenwijdigheid I mrad -0.0080 0.00016 
variantie (mrad.l) 0.0044 0.0141 

Tabe/2-9 

meting plattes: 

De plattas zitten in een geleiding, en hebben binnen die geleiding een speling~·n z
richting van maximaal 100 ~m. Als een platte op de samenstelpositie is aange omen 
zorgen twee arret-pennen voor het vastleggen van de vrijheidsgraden in x- en -
richting. 
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Bij dit arreteren wordt echter de hoogte niet eenduidig vastgelegd, zodat de platte in 
principe binnen twee vlakken van 1 00 1Jm op wrijving vast kan blijven zitten. 0 1 te 
kijken hoe de plattes zich bij het arreteren in de geleiding gedragen, zijn er meti g 
verricht die de kanteling van de plattes in x- en y-richting beschrijven. 

De meting vindt plaats op de platte-positie van het samenstellen. De opstelling bestaat 
uit een frame waarop d.m.v. drie V-groeven en kogels een meetunit kan worde~ 
geplaatst. Op de meetunit zitten vier tasters bevestigd, waarmee een x- en y-karteling 
kan worden bepaald. De steek van de tasters is in x-richting 15 mm, en in y-rich

1

ling 
11mm. 
Een schematische weergave van de opstelling staat in figuur 2-11. I 

a=platte 
b=produktdrager 
C=dummy bf0kje I 

d=tasters (4x) 
e=opzetbare meett nit 

Figuur2-11 

De meetprocedure is als volgt: ; 
* De platte wordt op de dummy-produktdrager gezet (nr 33) 1 

* Op deze produktdrager komt een dummy-blokje te liggen (wat binnen 1 ~m is 
vlakgeslepen). : 

* De platte wordt gearreteerd. f 
* De meetunit wordt op het frame geplaatst, en de data van de vier taste wordt 

opgeslagen. 
i 

Deze meetprocedure wordt voor elke platte twee maal herhaald. Het totaal van ~deze 
metingen noemen we een 'run'. Er zijn in totaal drie run's doorlopen, echter bij ~e 
eerste run waren er problemen met het meten, zodat deze is komen te vervalleh. De 
resultaten van de tweede en derde run staan in bijlage 4. 

23 



~ PHILIPS COMPONENTS SITTARD 
~ Development & Manufaduring Systems 

Uit een analyse van de resultaten zijn de volgende waardes te bepalen (zie tab I 2-1 0): 

ltt gegevens p1a es: 
x-richting y-richting 

gemiddelde afwijking in J.lm -12.4 -3.9 
evenwijdigheid mrad -0.83 -0.35 
variantie (mrad') 0.0258 0.0503 

Tabe/2-10 

CONCLUSIES: 

• De centreertang moet worden afgesteld op de gemiddelde afwijking in 
evenwijdigheid van de platte + produktdrager ten opzichte van de meetopsta ling 
met de vier tasters. Deze afwijking bedraagt: 

in x-richting: -0.008-0.83= -0.84 mrad 1 

in y-richting: 0.00016-0.35= -0.35 mrad 1 

Het blijkt dus dat de afwijking van de produktdrager vrijwel te verwasriozen valt ten 
opzichte van de platte. · I 

• Om de tang te kunnen afstellen moet het dummy-blokje in de tang worden g'klemd, 
en zo kan met behulp van de platte-meetopstelling de kanteling van de tang ~n x- en 
y-richting worden gemeten. Deze kanteling kan door het gebruik van zogena mde 
opvul-folies tussen de tang en de "vaste wereld", zo worden ingesteld dat de e gelijk 
wordt aan de gemiddelde kanteling van de platte+produktdrager. 1 

• De totale variantie van produktdrager + platte bedraagt: 
in x-richting: 0.0044+0.0258= 0.0302 mrad2 

in y-richting: 0.0141+0.0503= 0.0644 mrad2 

Hierbij wordt er van uitgegaan dat bovengenoemde factoren onafhankelijk zijn. 
• Om het samenstelproces robuuster te maken, is het aan te bevelen om het 

referentievlak wat nu op de produktdrager zit, te integreren in de centreertan . Bij 
het samenstellen moet de tang dan een heffunctie krijgen. Het voordeel van eze 
manier van samenstellen is dat de variantie van de plattas en produktdrager nu 
geen invloed meer hebben op de SAM. Een bijkomend voordeel is dat op de e 
manier alle referentie-vlakken in de centreertang zitten, waardoor het meten n 
afstellen van deze referentie-vlakken in de meetkamer kan gebeuren. 
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2.8 Bepaling aandrukkrachten en -volgorde 

Bij het aandrukken van de platen moet aan de volgende eisen worden voldaaJ 
1) De krachten in x-y-en z-richting moeten zo op elkaar worden afgestemd, en 

van dusdanige grootte zijn, dat de buitencentrering van de platen in zowel x- als 
y-richting eenduidig in de tang-bek aanliggen. Ook moet de z-aandruk~r een 
voldoende grote kracht leveren, om het onder1inge kontakt tussen de sr men te 
stellen onderdelen te waarborgen. 

2) De krachten mogen niet te groot woroen, omdat dit kan leiden tot plastilscha 
vervo~ing of beschadigingen aan de SAM. 
Tevens leiden hoge centreerkrachten tot hogere belastingen, en daa,ee een 
hogere slijtage van de diverse onderdelen in de centreer-unit. 

In bijlage 5 volgt een analyse omtrent de maximale centreerkracht op de platet . Uit 
deze berekening volgt dat de knikkracht van het plaalje hoger ligt dan de krac t waarbij 
de vloeispanning wordt bereikt (knikkracht: 60N, overschrijden vloeispanning: 3.5 N). 
Hieruit blijkt dat de knikkracht buiten beschouwing kan worden gelaten. 1 

Voor de belasting op de buitencentrering geldt dus voor zowel de x- als y-rich~ng een 
maximale kracht van 13.5 N. 

Er zijn veel mogelijkheden voor aandrukvolgordes, en aandrukkrachten om d SAM 
aan te drukken. Daarom is het moeilijk om te zeggen welke aandrukvolgorde, et 
bijbehorende krachten, de beste is. In ieder geval geldt dat de krachten onder de 13.5 
N moeten blijven. Verder mag wrijving er niet voor zorgen dat het aandrukken 
belemmerd wordt. 
Op basis van deze voorwaarden is er een model gemaakt waa~ee het het a~ndrukken 
van 1 plaalje kan worden beschreven. De krachten worden als volgt gedefinii rd: 

K=centreerkracht van de x-tang 
L=kracht per y-aandrukker 
M=z-kracht 

Hieronder staat het model afgebeeld. 

K 

L L 
M 

Figuur2-12 
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Bij het berekenen van de wrijvingskrachten, wordt er van uitgegaan dat de y
aandrukkers in z- en x-richting een kleine speling hebben. Hierdoor zal er bij kt ine 
verplaatsingen geen wrijving-kracht in de z- en x-richting op het plaatje werken j en 
gevolge van de y-aandrukkers. 

Er zullen nu drie situaties worden bekeken 
1) Er staat een kracht M en L op het plaalje, nu moet er een kracht K opg zet 

worden, zodanig dat de wrijving in x-richting overwonnen wordt. 
2) Er staat een kracht M en K op het plaatje, nu moet er een kracht L opg zet 

woroen, zodanig dat de wrijving in y-richting overwonnen wordt. 
3) Er staat een kracht L en K op het plaalje, nu moet er een kracht M opg zet 

worden, zodanig dat de wrijving in z-richting overwonnen wordt. 
I 

Als er een wrijvingscoefficient van 0.3 wordt gehanteerd, dan zijn de bovensta,nde 
situaties als volgt in fomule vom te schrijven. 

vgl1) K>0.3(2M+2L) 
vgl 2) 2L>0.3(2M+2K) 
vgl 3) M>0.3(2L +2K) 

Als we '>' vervangen door '=' dan is dit stelsel vergelijkingen op te lossen (nam lijk 3 
vergelijkingen, met 3 onbekenden). De enige oplossing van dit stelsel luidt: 
K=L=M=O 

Dit betekent dat er in praktijk geen mogelijkheid is om de krachten K, L en M z te 
kiezen, dat er in elke eindsituatie van het aandrukken, (dus onafhankelijk van e 
aandrukvolgorde) alle referentievlakken van het plaatje op de juiste manier aa liggen. 

Het is wel mogelijk om aan de fomules te voldoen door een bepaalde aandru~olgorde 
te kiezen, waarbij wel moet worden voldaan aan het feit dat een aandrukstap niet de 
vorige aandrukstap mag verstoren. 

De volgende aandrukroutine voldoet aan deze eis, indien de z-aandrukker de x-en y
richting van het plaalje niet kan verstoren. 
stap 1: y-aandrukker (vgl 2): M=K=O, 
stap 2: tang dichtknijpen (vgl1): M=O, L=C 
stap 3: z-aandrukken (vgl 3): L=C, K>0.6C 

L>O: kies L=C (C=constante) 
K>0.3(2M+2L): K>0.6C 
M>0.3(2l +2K):M>0.6C+0.6K 

Met behulp van deze fomules zijn er numerieke waardes voor aandrukkrachte te 
bepalen. Een krachten-combinatie die aan de fomules voldoet is de volgende 
stap 1: y-aandrukker L=C L=1.5 N 
stap 2: tang dichtknijpen K>0.6C, K>0.9 K=2 N 
stap 3: z-aandrukken M>0.6C+0.6K , M>0.9+1.2, M>2.1 M=3 N 

Er moet woroen opgemerkt dat de z-kracht geldt per plaalje of polje. Bij een d bbele 
tang geldt dus dat de dubbele kracht nodig is. Dit betekent in de bovenstaand situatie: 
M=6. 
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CONCLUSIES 

2. Analyses en pr even 

• Als maximale kracht op de buitencentrering van de plaaijes geldt een krach van 
13.5N. Vanaf deze kracht wordt de vloeispanning overschreden. 

• Met de formules in deze paragraaf zijn verschillende aandrukmogelijkheden te 
bepalen. Hieronder volgt een aandrukplan wat aan de eisen en formules v ldoet: 

stap 1: y-aandrukker 1.5N (per y-aandrukker, dus 4x) 
stap 2: tang dichtknijpen 2N (per tanghelft, dus ook 4x) 
stap 3: z-aandrukken 6N l 

• Er is besloten om bovenstaand aandrukplan in de praktijk toe te passen. Al' extra 
maatregel wordt vóór stap 1 de z-aandrukker tot op 0.1 mm boven de SAM 
geplaatst. Dit wordt gedaan om het "omhoogspringen• van onderdelen bij h t 
aandrukken te voorkomen. 
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3. Maakbaarheid van de G3 SAM's 

Hieronder volgen per paragraaf enkele aandachtspunten voor het samenstellei van de 
SAM G3's van de 17"CMT mk2a. Tevens ligt hiermee de maakbaarheid vast. 

3.1 Proces volgorde samenstellen SAM G3's 17"CMT mk2a 

De G3 onderdelen van de 17"CMT mk2a zijn uitgevoerd met een voorcentreer / 
mogelijkheid (de F-G-centrering) en met buitencentrering (=ORS). Waarbij de 
buitencentrering van de pot een grotere tolerantie heeft(+/- 0.04 mm). Daama::st is de 
maximale maat van de buitencentrering zo klein gekozen dat deze kleiner is d n de 
ORS-maat van de platen. Hiermee wordt gegarandeerd dat de positie van de .lectron
optisch functionele gaten bepaald is door de ORS van diezelfde plaat, mits het 
samenstellen goed gebeurt. I 

Voor het samenstellen van een pot en twee roosterplaten zijn twee verschillen~e 
volgorden mogelijk: I 

1 - eerst een plaat aan de bodem van de pot lassen of 
2 - eerst een plaat aan de flens van de pot lassen. 

Nu blijkt dat de volgorde 2 de juiste is, omdat de eerste mogelijk problemen geeft met 
de productkwaliteit 

A Fl~===;;;::d 
OR$ 

-·-

BR===~~~~ 

--
Figuur3-1 

·---- .. _ -,.te ......... 
___ 
...... _ 

----~---.. __ ... 
-
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Indien allereerst een plaat aan de bodem van de pot wordt gelast ontstaat een~rodukt 
welke twee OR5-maten heeft op verschillende hoogten: aan de flens van de p t en aan 
de plaat. In de praktijk hebben we te maken met een scheefstand van de ORS ang 
t.o.v. de oplegplaatsen en met onevenwijdige onderdelen. Dit heeft tot gevolg at de 
plaat en de flens niet evenwijdig zijn en dat na omkeren van het produkt de 
oplegplaatsen van de produktdrager de referentie aan de andere zijde van het rodukt 
neer1eggen. Indien in de eerste samenstel stap een maximale verschovenheid s 
opgetreden van de pot t.o.v. van de plaat, ontstaat bij de tweede samenstel st p een 
probleem. De ORS tang moet het produkt op de drager kantelen om voldoend te 
kunnen sluiten of is hiertoe niet in staat en er ontstaan ontoelaatbare 
verschovenheden. Het gevaar voor losse lassen ten gevolge van onvoldoende 
aandrukken is aanwezig. Volgorde 2 is dus de juiste. Een en ander is verduide ijkt in de 
figuren 3-1 en 3-2. 

Figuur3-2 

... __ 
--· 
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3.2.1. De invloedsfactoren 

3. Maakbaarheid van de G3 AM's 

In dit hoofdstuk zijn de eisen aan de SAM's verdeeld naar de diverse invloede~ en is 
gekeken naar de haalbaarheid van de diverse toleranties. In een later stadiu~ ~uilen 
deze aannames getoetst moeten worden ter verificatie van het model. 
Andere punten die hier verder niet bekeken zullen worden zijn; het eventueel h~peren 
van de OR5-tang en het optreden van diverse wrijvingen die zorgen dat er extr'a 
spreiding komt op het positioneren van de onderdelen. 

De onhaaksheid is opgebouwd uit de volgende factoren: 
• piphoogte verschillen van de roosterplaten t.o.v. de spaeer oplegplaatsen, d t is dus 

inclusief de onvlakheid. 
• scheefheid van de SAM centreermal, dit betreft de onhaaksheid van het opl gvlak 

t.o.v. de ORS-tang. 
• hoogte verschillen van de pot ter plaatse van de lasplaatsen 
• de invloed van de processen: positioneren, lassen, stoken en meten van del 

samenstelling. 

In de figuren 3-3 tot en met 3-5 zijn de eerste drie factoren verduidelijkt. 

Figuur3-3 
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Figuur3-5 
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3.2.2. Bespreking van de spreidingen 

De onhaaksheid zullen we berekenen in mrad. Hoogteverschillen kunnen hiert e met 
behulp van de steek omgerekend worden tot mrad (kleine hoeken): 

hoekfout [mrad] = hoogte verschil [JJm] I steek [mm] 

De steken verschillen per richting en daarnaast in y-richting per positie op de p~t; op de 
flens steek 10.8 mm en op de bodem 5.6 mm. Voor de X-richting is de steek 1 .6 mm. 
Dit geeft de volgende conversie tabel voor hoogteverschillen versus hoekfoute : 

Hoogteverschil [JJm]: 10 15 20 2p 

steek 15.6 mm 0.64 0.96 1.28 160 
I 

" 10.8 mm 0.93 1.39 1.85 2 31 

" 
5.6mm 1.79 2.68 3.57 446 

Tabel 3-1 :conversie hoogteverschil naar hoekfout (mrad). 

Voor de scheefheid van de oplegplaatsen in de mechanisatie is met name de ~ositie 
van de diverse productdragers ten opzichte ven de ORS-tang bepalend. Uit m~tingen is 
de variantie in de onevenwijdigheid van de drager (=platte+produktdrager) voo x- en y
richting bepaald (zie paragraaf 2.7). Verder moet de tang zo goed mogelijk ha ks gezet 
worden t.o.v. de "gemiddelde" produktdrager. Dit moet geverifieerd worden bij réte 
vrijgave en na revisies. Dit moet opgenomen worden in het vrijgave plan en in et 
control plan. 
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Het model voor de spreidingsopbouw is als volgt: 
- De bovengenoemde factoren zijn onafhankelijk en 
- de resulterende waarde is een lineaire optelling hiervan. 
- We gaan uit van een normale verdeling per factor, waarbij het gemiddelde op nul ligt. 
-Alle toleranties beschouwen we op basis van Cp= 1.33 d.w.z. dat de teleranti 

breedte gelijk is aan 8 maal de STD. 
-Voor de variantie van de drager geldt: var(drager)=var(platte)+var{produktdra er) 
- Uit metingen aan de plattes en produktdragers zijn de volgende varianties beikend: 

variantie in x-richting: 0.0044+0.0258= 0.0302 mrad 
variantie in y-richting: 0.0141+0.0503= 0.0644 mrad2 

Hierdoor kunnen we de diverse varianties per factor optellen en het uiteindelijk 
1 

resultaat berekenen. In eerste instantie nemen we de bijdragen van de diverse ariatie 
bronnen gelijk, met uitzondering van de drager (zie tabel3-2). 

lnvloedsfactor. afkorting variantie x: variantie y: 

roosterplaat 1 R1 var R1x var R1y 

pot s varSx varSy 

roosterplaat 2 R2 var R2x var R2y 

drager D var Dx=0.0302 var Dy=0.0644 

proces p varPx varPy 

Tabel 3-2: overzicht invloedsfactoren. 

Uitgaande van de mogelijke specificaties zijn de eisen per invloedsfactor te bej alen: 
Uit var R 1 = var S = var R2 = var P, volgt met bovenstaande aannames: 1 
x-richting: (max. hoekfout/4)2 = (4*var Px + 0.0302) j 
y-richting: (max. hoekfout/4)2 = (4*var Py + 0.0644), 
hetgeen resulteert in de volgende tabel: 

specificatie:(mrad) varPx varPy Tolerantie(x) Tolerantie(y) 

4 0.234 0.242 1.93 1.97 

5 0.375 0.383 2.45 2.48 

6 0.546 0.555 2.96 2.98 

7 0.750 0.758 3.46 3.48 

8 0.984 0.992 3.97 3.98 

Tabel 3-3: vertaaltabel naar "gemiddeld" toelaatbare tolerantie per invloedsfact~r. 

I 
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3.2.3. Schatting haalbaarheid produkt/processpreiding. 

Uit het over1eg in de projectgroep produkt/proces ontwikkeling G3 17"mk2a zij~de 
volgende toleranties voor hoogteverschillen naar voren gekomen, als zijnde ha lbaar: 
hoogteverschillen potten en roosterplaten: 15 1Jm in y-richting en 25 1Jm in x-ri ting. 
Dit moet later nog geverifieerd worden. 

Daarnaast is de processpreiding ten gevolge van samenstellen, stoken en met~n nog 
moeilijk in te schatten, maar een waarde van 2 mrad als "tolerantie" (variantie l 0.25) 
lijkt reeel. 

3.2.4. Verdeling van de toleranties 

Uitgaande van de resultaten van paragraaf 3.2.3, tabel3-1 en de aannames uit 
paragraaf 3 2 2 geeft dit het volgende resultaat .. 

l 
factor: tolerantie STD {=Tol/4) VAR 

I 

(mrad) (=STD2
) 

Rooster 1 2.68 0.67 0.45 

Pot 2.68 0.67 0.45 

Rooster2 1.39 0.35 0.12 I 

Drager 1.02 0.25 0.06 I 

Proces 2 0.5 0.25 

Dit geeft als totale variantie: 1.33 

Tabel 3-4: Opbouw variantie in V-richting. 
J 

factor: tolerantie STD {=Tol/4) VAR 
(mrad) (=STD2

) 

Rooster 1 1.60 0.40 0.16 
I 

Pot 1.60 0.40 0.16 

Rooster2 1.60 0.40 0.16 

Drager 0.70 0.17 0.03 

Proces 2 0.5 0.25 

Dit geeft als totale variantie: 0.7~ 
I 

Tabel 3-5: Opbouw variantie in X-richting. 
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Uitgaande van de totale variantie kunnen we nu de STD berekenen: 
V-richting: VAR=1.33 => STD=1.15 
X-richting: VAR=0.76 => STD=0.87 

De totaal hieruit te verwachten productspreiding is dan, uitgaande van +/-4*ST~: 
V-richting: STD=1.15 =>Spreiding= 4.6 mrad I 
X-richting: STD=0.87 => Spreiding = 3.5 mrad · 

Indien we uitgaan van de TQM-eis Ppk>1.67 dan +/-5*STD 
V-richting: STD=1 .15 =>Spreiding= 5.75 mrad 
X-richting: STD=0.87 => Spreiding = 4.35 mrad 
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4. Aanbevelingen en herontwerp tang 

4.1 Herontwerp tang 
I 

' 
In de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal aanbevelingen met betrekkingi et het 
samenstelproces voorgesteld. Hieronder worden de belangrijkste aanbeveling n nog 
eens opgesomd: 
• De tang aan beide zijdes aandrijven i.p.v. aan 1 zijde 
• De aandrijfkracht via een langere hefboom overbrengen 
• Het positioneren met de tang door een veer laten uitvoeren i.p.v. een cylinder 
• De hefboom met de kritische smalle doorsnede moet stijver worden 

1 

• De schamieren moeten zoveel mogelijk in de richting van de bijbehorende t 
krachtvector worden gezet (zodat deze schamieren alleen op trek/druk bela t 
worden, en niet op afschuiving) 

• Het referentievlak wat op de produktdrager zit, moet in de centreertang wor en 
geïntegreerd. 

Op basis van deze aanbevelingen is er een herontwerp gemaakt van de centr~ertang. 
In de figuren 4-1 t/m 4-3 volgen de verschillende aanzichten van het nieuwe o twerp. 
In figuur 4-4 is ter vergelijking het "oude" tangontwerp afgebeeld. Hieronder za de 
technische uitvoeringen van dit nieuwe tangontwerp nader worden toegelicht. , 

Figuur4-1 

35 



PHILIPS COMPONENTS SITTARD 
Development & Manufaduring Systems 

Figuur4-2 

Figuur4-3 

4. Aanbevelingen en herontwe tang 
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Als eerste valt op dat de constructie van de bovenste twee tanghelften is aang 
De tangbek hiervan is namelijk veel hoger geworden. Dit is gedaan omdat de 
bestond om SAM's van allerlei verschillende hoogtes met één tang te kunnen 
Om deze hoge tangbek torsiestijf te maken, zijn er twee plateau's met het 
gatscharnierenpatroon voor deze bovenste tangbek gemaakt (zie fig 4-3). 

Figuur4-4 

Omdat de tang door cylinders moet worden geopend, is er voor gekozen om d~ 
hefbomen 90 graden te verdraaien. De hefbomen zijn zoals in de figuren te zi~~ is, een 
stuk langer gemaakt dan in het oorspronkelijke tangontwerp. De kracht die nod~· is om 
de onderdelen te positioneren wordt geleverd door een voorgespannen veer di op het 
einde van de hefbomen is bevestigd. De positie waar de veer moet komen is in figuur 
4-1 weergegeven met de letter A. Dit ontwerp garandeert tevens dat de kracht ie op 
de linkerhefboom staat precies gelijk is aan de kracht die op de rechterhefboom staat 
(immers actie=reactie). 
Verder zijn in figuur 4-1 aangegeven: B=de aanslagen die de tang moeten beg~nzen, 
deze bestaat uit een metalen cylinder die vast aan de linker hefboom is bevestigd, en 
die in de rechtste hefboom vrij kan bewegen tussen de aanslagen. C=de pneu~atische 
cylinders die ervoor zorgen dat de tang wordt geopend. D=de meettasters die v[ or de 
controle van het samenstelproces zorgen (voor de x-richting). 

Het aandrukplan wat in paragraaf 2.8 is afgeleid, kan voor deze tang gehandhaafd 
blijven. Dit houdt in een x-aandrukkracht van 2N en een y-aandrukkracht per 
aandrukker van 1.5N. Aangezien de hefboomverhouding een factor 2.5 is, volg~ hieruit 
dat de voorgespannen veer een kracht van 2N/2.5=0.8N moet uitoefenen op d~ 
hefbomen. Als nu de totale kracht in x- en y-richting op de buitenste schamierer· wordt 
beschouwd, dan is de richting van deze schamieren te bepalen. Er volgt voor d 
kracht per scharnier: in x-richting: 2+0.8=2.8 N 

in y-richting: 1.5N 
Dit leidt tot een hoek van de krachtvector (en dus van de scharnier) van: t 
arctan(1.512.8)::::30 graden. Omdat de schamieren onder deze hoek zijn geplaa t, 
worden deze schamieren niet op afschuiving belast (zie fig 4-2). 
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Verder is de kritische doorsnede die in het vorige tangontwerp aanwezig was, ~r 
plekke met een factor twee breder gemaakt. · 

Tot slot is in dit tangontwerp het referentievlak wat normaal op de produktdrag r zit, in 
de tang geïntegreerd (zie figuur 4-2 en 4-3). Bij het samenstellen zal de tang d n in zijn 
geheel een tiende millimeter worden getild. Hierdoor zal de SAM vrij komen va de 
produktdrager, en dus zal het onderste vlak van de SAM zo worden bepaald d or het 
referentievlak wat in de tang is ingebouwd. 
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4.2 Overige opmerkingen 

Aangezien de tang zoals die in fig 4-1 t/m 4-3 te zien is, nog niet in de praktijk i 
gemaakt, is het moeilijk om eventueel zwakke punten van deze tang te onderk nen. 
Toch zijn er een paar punten in deze tang gevonden die een kritische factor ku nen 
betekenen voor de levensduur, of voor de juiste werking van de tang. Of dit het geval is 
zal proefondervindelijk moeten worden vastgesteld. Deze punten zijn: 
• De lange hefbomen veroorzaken onder invloed van de zwaartekracht een 

ongewenste belasting op de schamieren (namelijk een koppel en een kracht in z
richting). Ook door middel van traagheidseffecten kunnen de hefbomen voo 
ongewenste belastingen op de schamieren zorgen. 

• De bovenste tang is zeer gevoelig voor aanslag van lasdamp. Er zal een opl ssing 
moeten worden gezocht om aanslag van lasdamp te voorkomen. Een mogel 'kheid 
die onderzocht kan worden is om de afzuiging van lasdamp te integreren in e z
aandrukker. 

De praktijk zal moeten uitwijzen of bovengenoemde punten een werkelijk probl em 
vormen. 

Tot slot is er nog een voorstel gedaan met betrekking tot het meten met de tan : 
• Er is besloten om ook de y-aandrukkers van een meetsysteem te voorzi n. Om 

de y-positie nauwkeurig te kunnen meten, lijkt het verstandig om de y
aandrukkers wrijvingsloos uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld met een pa allele 
bladveer-constructie. 

• Indien mogelijk zal de z-aandrukker ook met een meetsysteem worden 
uitgevoerd. 
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5. Conclusie 

5. Con usie 

Uit de analyse van hoofdstuk 3 blijkt dat de manier van samenstellen zoals dezt in de 
aanloopfase op de pilot-lijn plaatsvond, goed genoeg is voor het produceren va de G3 
SAM's. Dit komt mede doordat de eisen niet zo heel erg streng zijn voor wat be . eft de 
onderlinge haaksheid van de platen van de G3 SAM's. 
Om echter een robuuster samenstelproces te krijgen, met een kleinere variantiJ in de 
haaksheden, is het aan te bevelen om het nieuwe tangontwerp tesamen met d~ 
gedane aanbevelingen in de praktijk uit te voeren. Dit zal namelijk een verbetering van 
de kwaliteit van de SAM's opleveren. 

40 



l 

I 

~ PHILIPS COMPONENTS SITTARD 
~ Development & Manufaduring Systems Literatu r1ijst 

Literatuurlijst 

Himmelbauer, E.E., Johanns J.H.M., den Engelsen, D. (1986). HTO kursus col ur 
display systems. MISD Display Systems, Neder1andse Philips Bedrijven B.V. 

Banens, P.J.A. (1994). lndustriêle Statistiek en Kwaliteit. Deventer: Kluwers 
Bedrijfswetenschappen. 

Functional & General Aftairs (1995). Opbouw en werking van de kleurenbeeldbitJis. 
Eindhoven: Display Components Eindhoven. 

Zwanenburg, G.O., Kroontje, W. (1993). Robuust Ontwerpen. Eindhoven: ProdLction 
Systems, CFT (Philips) 

41 



Bijla e 1.1 

Uitwerking positioneren met knijpkracht lON (l cylinder) 
(t=20mm) 

Benodigde cylinderkracht: 
per tanghelft: lON in centreerhoekje. De arm is 28mm, t= Omm 
10N*28mm=x*20mm 
X=l4N (per tanghelft) 
Dus totale kracht op positie t: 2*14N=28N 

Moment linkse tanghelft: 10*28=280Nmm 
dit moment moet de koppelstang opbrengen d.m.v. een krac~t F: 
F*7.5mm=280Nmm 
F=37N 
F ontbinden in x en y component: 
Fx=37*cos(30)=32N 
Fy=37*sin(30)=18.5N 

Krachtenevenwicht rechtse scharnier (lA): 
x-kracht 
Frx=l8.5+10=28.5N 
y-kracht 
F:::y=32+28=60N 

Krachtenevenwicht linkse scharnier: (lB): 
x-kracht 
Flx=l8.5+10=28.5N 
y-kracht 
Fly=32N 

Hieruit blijkt dat het rechtse scharnier het zwaarste be ast 
wordt. Bij de berekening is er uitgegaan van een gelijkm tige 
spanningsverdeling in het gatscharnier. In werkelijkheid zal 
er echter spanningsconcentratie optreden aan de randen v n de 
doorsnede van het gatscharnier. Voor de geometrie van di 
gatscharnier geldt voor trek en druk een 
spanningsconcentratiefactor van 1.06. (******Koster). Bef chouw 
nu het scharnier wat het zwaarste wordt belast (Het rech se 
scharnier). Hiervoor geldt aan de rand van het gatscharn er: 

't=28.5N/nfin~ . 
craxiaal =60N/mm2* 1. 06=63. 6N/mm2 

Met behulp van deze spanningen kunnen we de equivalente on 
Mise spanning uitrekenen. 
De algemene formule luidt: 

2 2 2 2 2 crMise =0.5*[(crn-cr22) + (cr22-cr33) + (cr33-crn)] + 3*(crl2 + + 
2 cr31 ) 
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Als er alleen een axiale spanning cr11 en een afschuifspa ing 
cr12 is (dus de overige spanningen zijn nul), dan geldt:crMi e

2 
2 2 =crn + 3*crl2 

De maximale equivalente von Mise spanning in het rechtse j 

gatscharnier bedraagt dus: 
2 2 3* 2 crmax =craxiaal + 't 

crma/=63. 62+3*28. 52 

crmax=80. 5N/mm2 

Vervormingen bij het positioneren: 

Voor de vervormingen beschouwen we het mechanisme tussen tie 
scharnieren lA en lB. 
De kracht in de koppelstang is 37N. Uit paragraaf 2.1 vol~t 
dat de trekstijfheid Cx van een gatscharnier 1.1E+08 N/m, 
oftewel llON/~m bedraagt. Er zitten 2 scharnieren aan de 
uiteindes van de koppelstang, dus de scharnieren aan de 
koppelstang worden samen: 
2*37N/(110N/~m)=0.67 ~m korter. 

De indrukking van de koppelstang bedraagt: 
~l=E*L=cr/E*L=F*L/(A*E) 

met: 
F=37N 
L=4.5mm 
A=4*2. 3=9. 2mrr? 
E=200.000N/mm2 

~1=37*4.5/(9.2*200.000)=0.09 ~m 

Verder geldt dat de op de rechtse scharnier (lA) een 
trekkracht werkt, en op de linkse (lB) een drukkracht. Het 
krachtverschil tussen deze scharnieren bedraagt: I 
60+32=92N 
Met een trekstijfheid van llON/~m komt dit neer op een l 
verschil in scharnierlengte van: 92/110=0.84 ~· 
Kortom: scharnier lB zal bij positioneren 0. 84 ~ korter 

1 

ijn 
dan scharnier lA. 

-~ 

De hefboom die d.m.v. scharnier 2B aan de koppelstang vas1tzit, 
heeft een kritische smalle doorsnede. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat deze hefboom een relatief grote 
uitbuiging zal veroorzaken bij het positioneren. 
Om de uitbuiging van deze hefboom te bepalen, is gebruik 
gemaakt van het eindige elementen pakket MARC/MENTAT. De 
hefboom is in elementen verdeeld, aan de bovenkant verbo en 
aan de vaste wereld en onderaan -op de plaats waar de he oom 
aan scharnier 2B vastzit- is er een kracht van 37N 
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Bijl 

aangebracht. In bijlage 1.3 is de hefboom afgebeeld, met 
weergave van de equivalente von Mise spanning. Ook is hi 
gebruikte elementtype vermeldt. 
Uit äe berekening volgde een zakking van de hefboom van 
~m, en een maximale spanning van 230 N/mm2 in punt X (zie 
bij lage 1. 3) . 

Als we de verschillende vervormingen die optreden in en 
koppelstang bij elkaar optellen, dan komen we op een 
verkorting van 0.67+0.09+0.84+5.8=7.4 ~m. 

e 1.1 

en 
het 

. 8 

7.4 ~mop 7.5 mm komt overeen met 27.6 ~mop 28 mm. 
Kortom: De linkse tanghelft blijft ongeveer 27.6 ~m achtJ r. 

I 

Dit heeft als gevolg een middelpuntsverplaatsing van 13. ~m 

bij 10N 

-~. 
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Bijla e 1.2 

Uitwerking positioneren met knijpkracht lON (2 cylinders) 
(t=20mm) 

Benodigde cylinderkracht: 
per tanghelft:lON in centreerhoekje. De arm is 28mm, t=20 m 
10N*28mm=x*20mm 
x=l4N (per tanghelft) 
Dus totale kracht op positie t: 14N per cylinder 

kracht aan koppelstang: F=ON 

Krachtenevenwicht rechtse scharnier (lA) : 
(is gelijk aan het krachtenevenwicht van het linkse 
( lB) ) 
x-kracht 
F:::x=lON 
y-kracht 
Fry=l4N 

' I 
! 

schafier 
I 
I 

Voor de geometrie van deze gatscharnieren geldt voor trek en 
d:::uk een spanningsconcentratiefactor van 1.06. Voor de 
spanningen aan de rand van het gatscharnier geldt: 

't=lON/mm2 

2 craxiaal =14*1. 06=14. 8N/mm 

De maximale equivalente von Mise spanning in zowel het li kse 
als rechtse gatscharnier bedraagt dus: 

2 2 ~ * 2 crmax =craxiaal +_j 't 
crma/=14. 82+3*10 2 

2 crrr.ax=22. 8N/mm 
(vgl met 80.5 N/mm2 met 1 aandrijving: Dit is een factor · .5 
gunstiger) 

Vervormingen bij het positioneren: 

De vervormingen bij het positioneren z~Jn in linkse en re htse 
scharnier gelijk, dus de tanghelften bewegen volkomen 
symmetrisch. 

-· .. 
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lnc : 0 

Time : O.OOOe+OOO 

6.000e+007 

5.393e+007 

4.786&+007 

4.179&+007 

' 3.572e+007 

1.751&+007 

1.144&+007 

5.370e+006 

·7.000e+OOS 

I 

~ 
I 

Equivalent V on Mises Stress 
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I 

~ Single Acting 
Series CJP/cf>6, cf>10, cf>15 

Panel Mount Type_ 

~~? 
"-....;::: 

.-- ~~ .. 
~ 

10unt Type 

ol 

...o;~··· • -.:<! . 
~ 

Panel Mount Type 

- .. 

I 
I 

Specifications 
Action 

Max. operating pressure 

Min. operating 4>6 
pressure 4>10.~15 

Proof pressure 

Ambient and fluid tempersture 

Lubrication 

Cushion 

Stroke toleranee 

Rod end thread 

Mounting method 

Standard accessories 

4' Provided to the model with rod end nut. 

Spring Retracting Force (gtl 

Bore size Stroke : 0 St k Stroke 
(mm) (mm) ; ro e end 

6 5, 10,15 150 400 

10 5,10,15 ; 250 610 

15 5.10,15 • 450 1100 

•Same spring force lor each stroke. 

Stroke 
Bore size(mm) Stroke(mm) 

6 5,10,15 

10 5,10,15 

15 5.10,15 
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Bij age 2 

Plug Mount Type 

Single acting-s ring return 

7kgf/c r2 

2kgt/c r2 

t.5kgf/c Fn2 

10.5kgf/ m2 

5-so·~ 

No: requ red 

Ni I 
-1 .0 

0 

Male thread/ Wit 10ut thread 

Panel mount type Plug mount type 

Mounting nut(2) Mounting nut(t) 
Hose nipole(1) i Gasket(1) 
Rod end nut(2)+ I Rod end nut(2)+ 

Weight (gf) 

Stroke(mml 
Model 

5 10 ,15 

CJPe6 10.E I 13.1 15.6 

CJPS10 28 33 38 

CJP$15 72 82 92 

•Weight of hese nipple(4 fl is not included. 

Hose Nipple For Panel Mount 
Type(With Fixed Orifice) 
Applicable bore si ze I Model 

fP4/4>2.5 CJ-SH-4 

4>611P4 CJ-SH-6 

l I 

.... / 



i PRODUKT DRAGER 17" I 
i I 

MEETP. i 1 2 3 4 j 5 6 I 7 8 . //0,05 A 
DRAGER I 

1 26.9828 26.9840! 26.98161 26.98291 26.98371 26.9841 26.98471 26.9846! 0.003 
2 26.9885i 26.9895 26.9885 . 26.98801 26.9891 26.98861 26.98851 26.9891 1 O.OOH 
3 26.9941 26.9950 26.9950! 26.9942 26.99501 26.9958! 26.99481 26.9952 0.001 
4 26.9921 26.9947 26.99461 26.99291 26.9909 j 26.9897: 26.9902! 26.9902 O.OQ4!; 
5 26.9907: 26.9907 26.9901 26.9898: 26.9901 ! 26.9910 ~ 26.9917 26.99141 0.0019 
6 I 26.9923 26.9927 26.9924 26.99341 26.99291 26.9929 : 26.9923! 26.9926i 0.0011 
7 26.9894! 26.9903 26.9906! 26.9890! 26.9888! 26.98891 26.98881 26.98901 0.00~ 
8 I 26.9778 26.9780 26.9787! 26.9789 · 26.98071 26.98031 26.9791 26.97921 0.003q 
9 I 26.9931 26.99381 26.9924 26.99221 26.9923 26.9929 ; 26.99261 26.99251 0.00171 

10 I 26.99021 26.9901 ' 26.9910 26.9912i 26.9906! 26.9906, 26.9906: 26.99091 0.00111 
11 ! 26.9913 26.9913 26.9919 26.9914 26.99161 26.9919 26.99241 26.9921 0.0011 
12 I 26.98921 26.9891 26.9895 26.9897 26.9903 26.9900 26.9897 26.9891 0.0012 
13 ' 26.9843 26.9844 26.9844 26.98321 26.9845 26.9850 26.9847 26.9846 0.0018 I 

14 26.9987 26.9980 26.99911 26.99801 26.9974 26.9978, 26.99801 26.9986 0.0017 
15 26.9812 26.9817 26.9805 2_6.97941 26.97961 26.98021 ~7 26.9802. 0.0023 
16 I 26.9707 ' 26.97131 26.9934 "Zi.970b 26.97051 26.9716 ' !26.971&1 26.97131 0.0232 
17 26.9m 26.9786 26.97871 26.9780 26.9773 t 26.9775 i 26.9777! 26.97721 0.0014 
18 26.9889 26.9888 26.9891 26.98831 26.9892! 26.9897 26.9897 26.9891 0.0014 
19 26.9925 26.9929 26.9922 26.9914, 26.9921 26.99351 26.9922 26.9935 0.0021 
20 26.9883 26.9886 26.98701 26.9870! 26.98691 26.98761 26.9878! 26.9879i 0.0017 1 
21 26.9838 26.9839 26.9857 26.9859; 26.98431 26.9856i 26.9849: 26.9838: 0.0022 
22 L 26.9887 26.98821 26.9891 26.98841 26.9892: 26.9898 26.98931 26.9895i 0.0016 
23 I 26.99341 26.9940 26.9916 26.9916 26.99261 26.9934! 26.99431 26.9953 0.0038 
24 26.9947 ' 26.9954 26.9939 26.9937 26.9934 26.9945 ; 26.9954 26.9940 0.0020 
25 26.98651 26.9862 26.9867 26.98581 26.98591 26.9871 1 26.98631 26.9876! 0.0019 
26 26.9879 26.9877 26.9883 26.98821 26.98781 26.9883 26.9881 . 26.98871 0.0011 
2J 26.99571 26.9955 26.9949 26.9950! 26.99441 26.9945 26.9949! 26.9963 0.0019 
28 26.9927i 26.9928 26.9936 . 26.99401 26.9944! 26.9949i 26.9943: 2€.9930! 0.0022 
29 I 26.98931 26.9884. 26.98891 26.9874 26.9878 ' 26.9886; 2€.9898! 26.9893! 0.0024 
30 ! 26.9895 26.9907 26.99231 26.99191 26.99181 26.99131 26.99101 26.9892 0.0031 
31 26.99331 26.99291 26.9942 26.99381 26.9932! 26.9927i 26.99291 26.9932: 0.0016 
32 26.9860 26.9868 26.9859! 26.98431 26.9843 i 26.9856! 26.9870 1 26.9861 0.0027 
33 I 26.9966 26.9971 26.9970 26.9967i 26.99641 26.9972, 26.9967! 26.99691 0.0008 
34 26.9919 26.9928 26.9921 26.99201 26.9907 26.9918i 26.9929 26.99291 0.0022 
35 26.9901 26.9903 26.99091 26.9898 26.99001 26.9907! 26.9911 1 26.9909! 0.0013 
36 26.9798 26.9800 26.9790! 26.98011 26.97941 26.97951 26.98001 26.9797, 0.0011 
37 26.9909 26.9909 26.99051 26.99081 26.9915 1 26.9912, 26.9910 26.9911 0.0010 
38 i 26.9925 26.9923 26.9925 26.9918 26.9918 26.99191 26.99171 26.9923 0.0008 
39 I 26.9867 26.9867 26.9879 26.9870 26.9881 26.9889: 26.9882 26.98761 0.0022 
40 26.9871 26.9877 26.9877! 26.9872 26.9870, 26.9883 ' 26.9883 26.9868 0.0015 
41 26.9806 26.9818 26.9823 26.9826 26.98371 26.9837 26.9830 26.9821 0.0031 
42 26.9900 26.9908 26.9910 26.99071 26.99121 26.9911 26.9904 26.9901 0.0012 
43 26.9909 26.9914 26.9917 26.9915 ' 26.9933! 26.9931 ' 26.9929 26.99171 0.0024 

I 44 26.98471 26.9843 26.9841 1 26.9846 26.9833 ; 26.9842 26.9846 26.9842: 0.0014 
45 26.9980 26.9974 26.9975 26.9987 ' 26.9975 26.9980 26.9977 26.9981 0.0013 

I 
46 26.9750 26.9742 26.9733 26.9737 26.9740 26.97441 26.97431 26.97451 0.0017 
47 26.9995 26.9996 27.0004 26.99841 26.9980 26.99821 26.9990 26.99951 0.0025 
48 26.9978 1 26.9974 26.9988 26.9992 26.9985 26.9987 26.9980 26.9979 0.0017 
49 26.9883 26.9882 26.9890 26.9881 26.99001 26.9905 26.9897 26.9895 0.0024 
50 26.9911 26.9912 26.9910 26.9907 26.9894 26.9899 26.9897 26.9902 0.0018 
51 26.9933 26.9935 26.9930 26.99301 26.9931 26.9935 26.9937 26.9942 0.0012 

I 52 26.9806 26.9805 26.9801 26.9802 26.9802 26.9803 26.9809 26.9798 0.0011 
53 26.9922 26.9931 26.9926 26.9929 26.9926 26.9935 26.9938 26.9929 0.0016 
54 26.9854 26.9858 26.9847 26.9845 26.9857 26.9865 26.9877 26.9872 0.0032 
55 26.9930 26.9936 26.9951 26.9949 26.9940 26.9936 26.9924 26.9922 0.0030 
56 26.9715 26.9725 26.9719 26.9713 26.9705 26.9707 26.9709 26.9710 0.0020 
57 26.9858 26.9864 26.9877 26.9881 26.9874 26.9869 26.9873 26.9863 0.0023 
58 26.9860 26.9861 26.9862 26.9865 26.9863 26.9869 26.9874 26.9862 0.0014 
59 26.9896 26.9895 26.9892 26.9877 26.98941 26.9895 26.9902 26.9897 0.0025 
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Bijlage 5 

*Berekening knik-kracht van de plaat in de lengte-richti9g. 

Er is een afschatting gemaakt voor de knikkracht van de ~laat 
met de grootste gaten {Q2A), door van deze plaat denkbee~dig 
de rechthoekige strook boven of onder de gaten te beschoten. 
Deze strook heeft de afmetingen 2.3mmx20.5mrn bij een dikt van 
0.4mrn. Van deze strook is de knikkracht te berekenen: 
I=2.3*0.43/12=0.0123 I 
P=7t2*E*I/L2 

P=7t2*210. 000*0. 0123/20. 52= 60 N I 

Kortom; de knikkracht van de Q2A-plaat in lengte-richting! 
bedraagt 60N 

*Berekening van de centreerkracht waarbij de vloeispannin~ in 
de buitencentrering wordt bereikt. 

Bij deSAM's worden voor de platen twee verschillende 
materialen gebruikt: 

N1089: FeNi: 
crvloei=674 N/mrn

2 

crbreuk=678 N/mrn2 

N286: CrNi: 
crvloei=800 N/mrn2 

910 N/mrn2 
CJbreuk= 

We beschouwen de platen met de laagste vloeispanning, dus de 
FeNi N1089 platen. Deze hebben een vloeispanning van 674 ~ /mm2 . 
Als nu de raak-oppervlakte van de buitencentrering bekend is, 
kan de maximale centreerkracht {in x- en y-richting) word~n 
berekend. 
Het plaatje is 0.4mrn dik, echter het snijproces zorgt ervqor 
dat het plaatje aan de rand maar over een afstand van ong~veer 
0.1mm recht is. ~ 
Verder ligt het plaatje over een lengte van 0.4mrn aan op e 
centreertang. Hieruit volgt de raakoppervlakte van een I 
centreerhoekje {in x- of y-richting): 0.1*0.4=0.04mm2 

Met een <rvtoei ~674N/mrn2 levert dit een kracht van maximaal: I 
0.04*674=27N 
Omdat de breukspanning vrijwel gelijk is aan de vloeispa~ing, 
is het verstandig om een grote veiligheidsfactor te hante~n. 
Bij een veiligheidsfactor van n=2, wordt de maximale 
centreerkracht: 27/2=13.5N 
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