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VOORWOORD. 

In het kader van de onderzoeksopdracht (Twee-Fasen-Structuur) aan de Techische 
Hogeschool Eindhoven heb ik een robotstudie verricht bij Tiger Products B.V. te 
Geldrop. 
Deze stage-periode heeft plaatsgevonden van half oktober 1985 tot en met 
januari 1986. 

Ik ben de directie en de medewerkers van Tiger Products B. V. dankbaar voor de 
prettige wijze waarop ze mij geholpen hebben de studie te kunnen verrichten. 
Met name door de opbouwende begeleiding en medewerking van de heren Aarts, van 
Campen, Dijstelbloem, A. van Kempen, van Kleef, Maas, RUgebregt en de Ruyter 
heb ik met erg veel plezier het werk kunnen verrichten dat nodig was om deze 
studie tot een goed eiude te brengen. 

Verder wil ik mijn T.H.-begeleider Dhr. Renders bedanken voor zijn inbreng 
tijdens onze wekelijkse besprekingen zodat het studie-verloop steeds in goede 
banen geleid werd. 
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OPDRACHT OMSCHRIJVING. 

Onderzoek de mogelijkheden voor robottoepassingen binnen Tiger Products B.V •• 

Specifiek moet aandacht geschonken worden aan de pershal waar onderzocht moet 
worden of robots (manipulatoren) rendabel zijn, lettend op: 

- vermindering van de uitval ten gevolge van beschadiging en 
- verlaging bedieningsgraad door "automatisering" van handelingen 

zoals het knippen van a.anspuitingen, het fraisen, het 
nabewerken (fraisen) en het verpakken. 
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SAMENVATTING. 

Dit verslag beschrijft een studie naarde mogelijkheden voor robot-, 
manipulator-toepassing binnen Tiger Products B.V •• 
Specifiek is onderzocht waar in de pershal robots of andere 
automatiseringsvoorstellen rendabel kunnen worden doorgevoerd. Hierbij is 
aandacht besteed aan de vermindering van de uitval tengevolge van 
beschadigingen en aan verlaging van de bedieningsgraad. 

Voordat met de eigenlijke studie begonnen kon worden, is allereerst het hele 
productiepakket van de Stork 500, de Krauss 350, de Krauss 160, de Krauss M 150 
en de Krauss 100 bekeken met behulp van nieuwe product-analyse formulieren. 
De producten zijn daarbij per machine bekeken voor wat betreft hanteerbaarheid, 
omgevingseisen, verpakking en montagevoorschriften. Uit deze product-analyse 
formulieren z1jn gegevens gehaald die no dig bleken te zijn om de rentabiliteit 
van een eventuele robot- of manipulator-toepassing te bepalen. De 1ngevulde 
product-analyse formulieren zijn te vinden in het interne rapport behorende bij 
dit verslag. 

Daarna zijn de mogelijkheden voor robot- of manipulator-toepassing bekeken 
waarbij een onderscheid gemaakt is tussen het uitnemen en bewerken van de 
producten enerzijds (voornamelijk in de pershal) en het inpakken en monteren 
anderzijds (voornamelijk in de montagehal). 
Vervolgens zijn de technische specificaties betreffende de automatisering of de 
verbeteringen opgesteld, ook weer voor de twee aandachtsgebieden. 

Voordat derentabiliteitsberekeningen konden worden uitgevoerd moesten eerst de 
benodigde aanpassingen grondig bekeken worden, die noodzakelijk waren bij de 
eventuele implementatie van een manipulator. 

De berekeningen vormen, zoals gezegd, samen met de conclusies de afsluiting van 
dit rapport. 
De werkelijke berekeningen zijn te vinden in het interne rapport behorende bij 
dit verslag. 
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1. PRODUCTANALYSE 

Per machine zijn aIle mogelijk te maken producten in lijsten verzameld. 
Een indeling van een bepaald product bij een bepaalde machine is gemaakt aan de 
hand van kostprijsberekeningsaspecten. Bekeken zijn aIleen die product en die 
momenteel nog geleverd of geproduceerd worden. Deze lijsten zijn gemaakt aan de 
hand van stambladen, proceskaarten, lijsten van het bedrijfsbureau, gesprekken, 
waarnemingen en het behoeftenplan 1986. 
Deze lijsten zijn verder gemaakt aan de hand van het machinepark van eind 1985, 
maar kunnen ook gebruikt worden na de op stapel staande veranderingen, zoals 
vervanging van de Krauss 100 door de Krauss M90 en aanschaf van een Krauss M250 
die de taak van de Krauss 350 overneemt. Laatstgenoemde machine gaat als 
proefspuitmachine en kleineseriemachine gebruikt worden. 
Vooralsnog is deze lijst aIleen gemaakt voor de machines met een grote 
sluitkracht, te weten de Stork 500, de Krauss 350, de Krauss 160, de KraussM150 
en de Krauss 100. 
Reden voor het bekijken van aIleen de grote machines zijn: 

- de grotere machines zijn duurder qua machine-uurtarief. 
- de grotere machines bezitten (gem.) een hogere bedieningsgraad. 
- de grot ere machines maken een groot percentage van de tot ale 

productie. 
- de grotere machines maken grot ere producten die hogere 

uitvalpercentages vertegenwoordigen (zie onder andere blad 1) 
- deze grotere producten brengen meer problemen met zich mee. 
- de grotere producten dienen veelal nog een nabewerking te 

ondergaan; denk aan koelen, afwerken aanspuiting etc. 

At'met al zal de automatisering (met behulp van robot of manipulator) van de 
grbtere machines beter en sneller te rechtvaardigen zijn. 

Per machine zijn de producten samengevoegd op een lijst, zie intern rapport. In 
de bijlagen (Bijlage 1) is een voorbeeld van zoln lijst bijgevoegd. Van elk 
product (met code nr. en benaming genoemd) zijn de belangrijkste gegevens 
verzameld. 
De cyclustijd van elk product is allereerst vermeld omdat deze belangrijk is 
voor de beschikbare uitname- en bewerkingstijd van het gespoten product. Men 
zou deze cyclystijd natuurlijk nog kunnen aanpassen, waarover later meer wordt 
verteld. 
De voudigheid van de matrijs is vermeld omdat het natuurlijk verschil maakt of 
een product of meerdere product en moet(en) worden uitgenomen. 
Vervolgens is de aanspuiting bekeken; heeft het product weI of geen hinderIijke 
aanspuiting? Indien weI een hinderlijke aanspuiting aanwezig is, dan wordt 
vermeld op welke manier deze aanspuiting verwijderd wordt; door knippen, 
buigen, breken, fresen of snijden. 
Deze bewerkingen worden meestal aan de machine verricht zodat men bij een 
eventuele automatisering hier ook rekening dient mee te houden. 
Vervolgens wordt het product zelf bekeken. Is het product met een, met zuiger 
uitgeruste, grijper uit te nemen of moet men een mechanische grijper gebruiken 
(betiteld met "anders"). 
Het bedieningspercentage wordt ook genoemd, dit voornamelijk voor de 
berekeningen. Ook de volgende kolom "aantallen per jaar" (prognose 1986) is 
voor deze berekening bedoeld. 
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Vervolgens wordt de omgeving (de periferie) van de spultgletmachine bekeken in 
verband met de benodigde ruimte voor hulpwerktuigen en eventuele extra eisen 
aan "de automatisering". 
Onder de kolom periferle valt het gebrulk van krlngmallen, het verder bewerken 
van de producten met behulp van werktuigen (boor, frees, mes, kniptang etc.) en 
het koelen van product en in een waterbak. 

Vervolgens wordt het product verpakt en naar de montage-afdeling, naar de 
opslagloods of naar het eindproductenmagazijn getransporteerd. 
Voor dit transport wordt het product al dan niet in een plastic zak verpakt 
(per product, of een bepaald aantal), waarna het product in een doos (+/- 20 
soorten!) gestapeld of gestort wordt. 
Vermeld wordt of het product in een plastic zak ingepakt wordt, eventueel in 
welke hoeveelheden (om en om, etc.), verder of het stapelen eenvoudig of 
moeilijk is, welke doos gebruikt wordt en welke aantallen in een doos verpakt 
worden. 

Bij de montage wordt geen onderscheid gemaakt tussen thuiswerk en werk in de 
montagehal. Allereerst wordt vermeld of het een samengesteld product is van 
verschillende andere producten en uit hoeveel delen dit samengesteld product 
bestaat. 
Ook wordt vermeld of het product nog bedrukt moet worden. 
Als laatste wordt vermeld welke bewerkingen het product bij het samenstellen 
moet ondergaan (lijmen, lassen, bijwerken, schuren, passen en eventueel veel 
montagewerk) en wat voor een elndverpakking gebruikt wordt (blisters, plastic 
zak, PVC-doos, etc.). 
Het samenstellen van product en stelt namelijk verdere eisen aan 

- aanspuitverwijdering (al of niet) 
- grijper 
- periferie (plaats, ruimte) 
- verpakking (stapeling, doos) 

In de kolom "automatiserlng dwingend" staan aIle product en vermeld die bij een 
vroegere studie werden betiteld als "te automatiseren". 

In de laatste kolom staan de cijfers die "behaald" zijn bij de beoordeling van 
het automatiseren van het uitneem- en bewerkingsgebeuren. 
Deze beoordeling "A" wordt verder in paragraaf 2.1.2 en 2.1.3 behandeld. 



2. AFWEGING ROBOT-MANIPULATOR 

2.1. Uitnemen en bewerken. 

Omschrijving. 

Per product kan worden bekeken of voor een automatisering van het uitpakken 
(-nemen) en bewerken aan de machine een robot of een manipulator het aangewezen 
werktuig is. 
Van belang zijn dan de volgende factoren: 

A zonder aanspuiting. 
B met aanspuiting * knippen 

* breken, buigen 
* fresen 
* snijden 

C grijper complexiteit 
D krimpmal 
E koelen 
F afleggen op trans port band 
G controle (bij de diverse handelingen) 

ad A Zonder aanspuiting. Het product kan na uitname uit de matrijs direct op de 
transportband of afIegtafel gelegd/gezet worden. 

ad B Met aanspuiting. De hinderlijke aanspuiting moet verwijderd worden met 
behulp van bijvoorbeeld een (pneumatische) kniptang. Het product 
wordt afgelegd in een "mal" waar de bewerking liefst automatisch 
gebeurt. Het automatiseren van deze handeling is relatief 
eenvoudig. 
Op dezelfde manier kan het breken, buigen, het fresen en het 
snijden gebeuren. 
Na het bewerken kan het product op de trans port band afgeIegd 
worden. Men zal proberen deze handeling te automatiseren door het 
product op de transportband te laten vallen (mal open en dicht 
boven goot!) of door het product uit de mal te nemen met behulp 
van een robot of manipulator en op de transportband af te leggen. 

Verder kan de grijper het product ook vasthouden tijdens de 
bewerking, dit is afhankelijk van de optredende kracht en de 
werkstuk-/nippelvorm. Voordeel is dan weI dat het product niet 
weer opgepakt hoeft te worden! 
Bij verdere handelingen, b.v. plaatsen in een krimpmal, heeft deze 
methode natuurlijk voordelen. 

ad £ Grijpercomplexiteit. Bij het uitnemen van producten uit meervoudige 
matrijzen zal men ook een meervoudige grijper moeten hebben indien 
de producten niet meer met een aanspuitboom aan elkaar zitten. Men 
zal dan meestal voor elke meervoudige matrijs een spe~iale grijper 
moeten monteren. Problematisch zijn deze meervoudige producten 
zeker indien er ook nog een bewerking op moet worden uitgevoerd. 
Indien de producten met een aanspuitboom nog aan elkaar zitten kan 
men een mechanische grijper goed toevoegen maar verdere 
bewerkingen (op het koelen in water na) zijn meestal niet 
eenvoudig uitvoerbaar zonder menselijke interventie. 

Meervoudigheid van de grijper komt verder ook nog aan de orde bij 
het gebruik van krimpmallen. 
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ad. D Krimpmal. Aangezien de koeltijd langer is dan de cyclustijd van het 

-- product zullen meervoudige koelmallen gebruikt moeten worden die 
een centrale positie hebben ten aanzien van het u1tpakken en 
afleggen van het product. De grijper kan enke1voudig worden 
uitgevoerd bij de volgende cyclusafloop: inieggen product in mal 
die het laatste leeggemaakt is, het langst gekoeide product 
uitnemen en afleggen, cyclus herhalen. 
Dit verhaal geldt voor een centrale positie van het uitpakken en 
afleggen van het product, dUB voor een eenvoudige manipulator met 
b.v. carrousselkoelmal met stappenmotor. 
De grijper kan ook meervoudig worden uitgevoerd en dan geschiedt 
de handelings-cyclus op de volgende manier: uitnemen 
langstgekoelde product~ grijper 180· draaien, het nieuwe product 
inleggen, dan het gekoelde product op transportband afleggen en de 
mal voortbewegen zodat het langstgekoelde product weer voor 
uitnameplaats komt te liggen. 

Indien een robot gebruikt wordt kan men een willekeurige positie 
nemen vanwaar producten moeten worden opgepikt of worden afgelegd, 
die dan weI begrensd is door de reikwijdte van de robot. 
Het automatisch openen en sluiten van de kringmallen kan met 
eenvoudige aanslagen gebeuren. 

ad E Het koelen. Hiermee wordt veelal het snel afkoelen van producten in water 
bedoeld. 
Indien de koeltijd langer is dan de cyclustijd dan dient men 
veelal de producten af te leggen op een transportband die door een 
waterbak voert. 
Soms dient het koelen van de producten te gebeuren voor het verder 
bewerken (fresen), soms ook na het bewerken (buigen). 
Het laatstgenoemde mag geen problemen met zich meebrengen omdat of 
het product vanuit de "bewerkingsmal" via een goot in een waterbak 
valt, of het product nog in de grijper geklemd is waardoor verdere 
handelingen eenvoudig uit te voeren zijn. Is het product reeds 
losgelaten door de grijper en mag het product niet via een 
glijgoot in de waterbak belanden (denk aan beschadigingen!) dan is 
men genoodzaakt om het product weer op te pakken met aIle 
problemen van dien (zie ad B). 
Indien het koelen van het product moet gebeuren v66r het verder 
bewerken dan kan dit aIleen automatisch gebeuren als de koeltijd 
veel kleiner is dan de cyclustijd! 

ad F Het afleggen op transportband. Hierbij treden verschillende mogelijkheden 
op, te weten: 
- het product zonder aanspuiting. 

Het product wordt vanuit de mal meteen op een 
transportband afgelegd. Dit zal geen problemen opleveren, 
zelfs niet bij meervoudige product en indien een speciale 
grijper toegepast wordt. Een polsbeweging van de grijper 
is het enige gewenste. 

- het product met aanspuiting. 
Na de bewerking (het verwijderen van de aanspuiting) kan 
het product via een glijgoot op de transport band be1anden 
of het product wordt vanuit de bewerkingsmal (a1 of niet 
met het opnieuw vastpakken van het product) op de 
transportband afgelegd. 
AIleen het opnieuw vastpakken van het product zal 
problemen kunnen geven en dan zal een manipulator met 
meerdere besturingsmogeljkheden gewenst zijn (bij robot 
denkelijk geen probleem). 

- het meervoudige product zal bij toepassing van de juiste 
meervoudige grijper geen extra problemen op1everen bij het 
af1eggen op een transportband. 
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- het product dat in een krimpmal geplaatst moet worden en van 
daaruit op de transportband afgelegd moet worden heeft 
als extra probleem (aIleen) het opnieuw oppakken van het 
product vanuit een bekende positie. 

- het product dat in water afgekoeld wordt zal veelal reeds op een 
transportband liggen. Bij het koelen van het product in 
een krat met behulp van water zullen verdere handelingen 
niet meer (eenvoudig) te automatiseren zijn. 

ad G Controle. 

2.1.2. 

Voordat een product zonder aanspuiting afgelegd wordt op een 
transport band kan gecontroleerd worden of het product aan de eisen 
voldoet. Bij de te controleren eisen zal allereerst gedacht moeten 
worden aan: afmetingen, gewicht en vormnauwkeurigheid. 
De meeste andere controles gebeuren tegenwoordig visueel zodat 
deze controles vooralsnog niet te automatiseren zijn. De genoemde, 
weI te controleren, eisen zijn natuurlijk ook van toepassing bij 
spuitgietproducten met aanspuiting. 
De controle moet dan liefst v~~r of op zijn minst tijdens een 
eventuele aanspuitverwijdering of bewerking geschieden in verband 
met gemaakte kosten. 
Indien de controle van het product negatief uitvalt zullen er 
maatregelen genomen moeten worden zoals alarmlicht, uitschakelen 
spuitgietmachine etc. De eenvoudigste controle kan reeds 
plaatsvinden tijdens het uitnemen van het product (grijpen). Een 
laster kan constateren of het product aanwezig is; zo zal een 
"halfvol" product een foutmelding kunnen veroorzaken, zodat reeds 
vroeg kan worden ingegrepen. 
Andere mogelijke controle-metingen: 

- afmetingen. Door het product in een mal te plaatsen 
kunnen drukcontacten, sensoren melden of het 
product aan de eisen voldoet. 

- gewicht. Door het product te wegen kan geconstateerd 
worden of het proces stabiel verloopt en of de 
product en dezelfde massa bezitten (Denk aan 
"halfvolle" producten). 

- vormnauwkeurigheid. Door de product en in kalibers te 
plaatsen, die met lasters zijn uitgerust, kan ook 
de vormnauwkeurigheid (b.v. rechtheid) 
gecontroleerd worden. 

Veelal kan het product bij het controleren (van de diverse eisen) 
constant vastgehouden worden door de grijper. Moet het product 
echter worden losgelaten dan is men meestal genoodzaakt het 
product weer op te pakken met aIle gevolgen van dien (zie ad B). 

Ret contoleren van de producten wordt in de loop van het verhaal 
gezien als een bewerking aangezien dezelfde handelingen, 
bewegingen benodigd z~Jn. 
Onder de technische specificaties betreffende de automatisering 
van het uitnemen en bewerken wordt onder het deel sensoren meer 
verteld over de controle, zie Bijlage 2. 

Beoordeling "A" (Technisch) 

Achter elk product is op de productenlijsten, de internrapport, een 
beoordelingscij£er vermeld, dat aangeeft welke mogelijkbeden dit product bezit 
voor een automatisering. 
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Betekenis van de beoordeling, met rangschikking volgens opklimmende kosten. 

o Niet of met zeer veel moeite te automatiseren. 
Te denken valt hierbij aan meervoudige dubbelproducten die bewerkt 
moeten worden, moeilijk te grijpen producten, meervoudige 
flexibele product en aan elkaar vast. 

1 Toepassingsmogelijkheid v~~r een eenvoudige manipulator. 
Te denken valt hierbij aan producten zonder bewerking die aIleen 
maar uitgenomen en afgelegd dienen te worden (eventueel met 
koelbak, verder meervoudige producten zonder bewerking en het 
aantal losse product en kleiner of gelijk aan 4). 

2 Toepassingsmogelijkheid voor een manipulator met de nodige hulpwerktuigen. 
Te denken valt hierbij aan producten die een bewerking behoeven 
zoals knippen, buigen, breken, boren, fresen of snijden (eventueel 
met koelbak). 

3 Toepassingsmogelijkheid voor een manipulator/robot met een koelinstallatie 
(krimpmallen) • 

Dit geldt voor product en die na de uitname in een krimpmal gezet 
worden. Na koeling worden deze producten afgelegd op een 
transportband. 

4 Toepassing robot of gecompliceerde manipulator. 
Hierbij wordt gedacht aan product en die bewerkt en gekoeld moeten 
worden (eventueel in andere volgorde of herhaald zoals bewerkt, 
gekoeld, nabewerkt). 

In de loop van het verhaal worden producten die bijvoorbeeld uitgenomen en 
bewerkt kunnen worden met behulp van een categorie "2"-robot/manipulator 
aangeduidt als categorie "2"-producten. 

Een precieze indeling in de bovenbeschreven 5 categorieen ·bleek echter niet 
mogelijk. Er is gebruik gemaakt van enkele hulp-categorieen, te weten: 

01 Dit wil zeggen dat er mijns inziens mogelijkheden bestaan 
voor plaatsing in categorie 2, doordat de producten redelijk 
handelbaar zijn en automatisering redelijk eenvoudig lijkt. 
In principe, volgens de definiering, horen ze echter onder de 
categorie O. 

11 Dit wil zeggen dat er mijns inziens mogelijkheden bestaan 
voor plaatsing in categorie 0, dit omdat deze producten qua 
voudigheid problemen kunnen opleveren. 

2.1.3. Conclusies betreffende beoordeling A: 

Uit de precieze resultaten die in het intern rapport in tabellen zijn 
samengevat, blijkt dat bij het toepassen van een "catergorie "2""-manipulator 
het gros van de product en gehandteerd kan worden. Bij het gebruik van een 
"categorie "l""-manipulator is het aantal lager, namelijk ongeveer de helft. 
Voor exacte aantallen zie intern rapport onder paragraaf 2.1.2 •• 

Verder kunnen ook de producten bekeken worden die in een \~oegere studie met 
"dwingend te automatiseren" betiteld zijn. 
Met behulp van een "categorie .. 2 .... -manipulator kunnen al deze producten 
gehanteerd worden. Ook hier kan ongeveer de helft van het aantal product en met 
een "categorie .. l .... -manipulator gehanteerd worden. Voor exacte aantallen zie 
intern rapport onder paragraaf 2.1.2 •• 

In de loop van dit verslag worden beide categorieen manipulatoren verder 
besproken en berekend. 
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2.2. Inpakken en monteren. 

2.2.1. Omschrijving. 

Per product kan worden bekeken of de volgende handelingen te automatiseren zijn 
aan de spuitgietmachine of in de montagehal:-het inpakken aan de machine (voor 

intern- of extern transport). 
-het monteren van de deelproducten. 
-het bedrukken van product en en 
het tapen van de producten. 

-het blisteren van de product en. 
-andere montagehandelingen. 

~Het inpakken voor intern transport. 

Indien het aantal verschillende dozen door standarisatie terug kan worden 
gebracht zou het met een aangepaste stapelwijse van elk product (dat niet per 
stuk in een plastic zak behoeft te worden ingepakt!) mogelijk zijn het inpakken 
te automatiseren. 

Enkele mogelijke optredende problemen: 
1 - niet beschermde, beweegbare producten in de niet optimale, 

maar gestandariseerde dozen. 
2 - geen optimale ruimte benutting (opslagkosten stijgen). 
3 - veel product en moe ten apart worden ingepakt waardoor deze 

moeilijker te automatiseren zijn. 
4 - van sommige product en wordt een speciale stapeling geeist 

waardoor dit moeilijkheden met zich meebrengt. 
5 - andere problemen vormen de tussenkartons, folie's en 

achuimvellen. 
Bij de automatisering van het inpakken benodigt men wel extra mogelijkheden van 
de robot (manipulator?) en zijn periferie. Hierover wordt later nog iets 
gezegd • 

• Het inpakken voor extern transport. 

Hiermee wordt bedoeld het inpakken in de uiteindelijke verpakking. 
Voor deze handeling zijn maar een beperkt aantal producten geschikt omdat de 
meeste producten nog een bewerking in de montagehal moeten ondergaan, b.v. 
bedrukken of monteren. 
AIleen producten die geen verdere bewerkingen behoeven zijn dUB geschikt voor 
het verpakken voor extern transport. Gedacht wordt hierbij aan industriele 
producten waar de afnemer verdere bewerkingen uitvoert, maar hun 
productie-aantallen per jaar zijn veel te laag. 
Een uitzondering zou misschien gemaakt kunnen worden voor het assortiment 
haken. De haken dienen veelal aIleen voorzien te worden van een stukje 
bevestigingstape waarna ze in afgetelde hoeveelheden verpakt worden in plastic 
zakken. Men zou dan het tapen aan de machine moeten doen. Hiervoor dient men 
dit proces te automatiseren. Enkele problemen en nadelen die dan naar voren 
komen zijn: - bij eventuele automatisering van dit korte cyclus-proces 

(afstemming! nadeel!)zal men de haken na uitname moeten plaatsen 
op de tapemachine (eventueel trilvoeder). 

- het automatiseren van het tapen schijnt een probleem te zijn, 
anders was bet reeds lang in de montagehal gebeurt (N.B.: 
automaten zijn weI te koop). 

- ook het afwegen of aftellen van het aantal producten en het 
verpakken in plastic zakken is uitvoerbaar en ook daar zijn 
automaten voor te koop. 
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Verder zal vooralsnog geen aandacht aan dit probleem gewijd worden mede omdat 
de haken op de kleinere machines gemaakt worden die buiten mijn aandachtsveld 
vallen. 

Producten die nog bedrukt, beplakt of gemonteerd moeten worden kunnen 
natuurlijk aIleen voor extern transport aan de machine ingepakt worden indien 
de "montage"-machine tussen productie-machine en het inpakken geplaatst kan 
worden. Mogelijkheden hiervoor zijn vervolgens verder ~itgewerkt. 

MHet monteren van producten~ 

Veel product en worden samengesteld uit twee of meer onderdelen. Een van de 
grote nadelen bij het automatisch monteren bij de spuitgietmachine is het feit 
dat de onderdelen niet tegelijkertijd in de pershal geproduceerd worden en 
daarbij meestal ook nog op ver uit elkaar liggende machines met verschillende 
cyclustijden. Veelal moe ten de onderdelen afzonderlijk ook nog verder bewerkt 
worden, b.v. aanspuiting verwijderen, bedrukken etc. Vaak worden ook onderdelen 
van derden toegevoegd wat ook weer problemen met zich meebrengt. Verder is het 
automatiseren van montage-handelingen nog een van de grootste probleemgebieden 
in de bestaande technologie. 
Het assortiment dat geproduceerd wordt is tamelijk uitgebreid en zeker niet 
ontworpen met het oog op geautomatiseerde montage, zodat verder onderzoek naar 
de mogelijkheden voor geautomatiseerde montage vooralsnog uitgesteld wordt. 
Montage-handelingen zoals het in elkaar klikken van onderdelen zouden weI aan 
de machine kunnen gebeuren maar dan manueel, maar dit zal waarschijnlijk meer 
nadelen als voordelen met zich meebrengen. Te denken valt hierbij aan 
decentralisatie van montage-handelingen en daarmee samenhangende logistieke 
problemen (afstemmingsproblemen o.a.). Dit soort aktiviteiten is verder niet 
bekeken. 
N.B.: Vroegere studies betreffende automatisering van de diverse montage 

handelingen leiden reeds tot niksl 

*Ret bedrukken van de producten. 

Dit gebeurt op de zeefdrukmachines. Bij de zeefdrukmachines zou een robot 
(eventueel manipulator?) de producten kunnen aanvoeren en verder kunnen 
manipuleren bij de bewerking. Daama moet het product door de droogtunnel 
getransporteerd worden op een transportband. De robot (manipulator) zou het 
product us de bewerking op het lopende bandje kunnen plaatsen. 
Gezien de lengte van de droogtunnel zal voor het afnemen van de product en van 
de lopende band of een tweede robot (manipulator) aangeschaft moeten worden die 
tevens de producten kan inpakken, of deze afname en het inpakken moet manueel 
gebeuren. Dit laatste is natuurlijk veel eenvoudiger, flexibeler en goedkoper. 
Een nog niet besproken probleem is de aanvoer van de product en voordat zij op 
de zeefdrukmachine geplaatst kunnen worden. De producten zijn verpakt in 
(interne) transportdozen. Ret uitnemen van de product en uit de dozen is een 
moeilijk te automatiseren proces. Ret product moet steeds worden aangevoerd 
naar een bekende plaats, vastgelegd door vaste coBrdinaten (een bepaalde 
plaats), of door variabele coBrdinaten (bekende plaatsen op b.v. een 
aanvoertafel). Ret uitpakken van de producten uit de doos en het afleggen op 
een tafel zullen liefst manueel gebeuren, gezien de kosten en problemen van 
eventuele automatisering. 
De handeling van het bedrukken op zichzelf zal geen grote moeilijkheden met 
zich meevoeren evenals het afleggen op een transportband. 
Voor de gehele bewerking bIijft mijns inziens nog steeds hetzelfde 
bedieningspercentage noodzakelijk, zoals het tegenwoordig ook genomen wordt. 
Daarnaast wordt erop gewezen dat bij het bedrukken (zeefdruk of tampondrukken) 
steeds een mens een oogje in het zeil meet houden omdat een stofje reeds ken 
Ieiden tot een grote verstoring van het proces. 
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Eventuele automatiserins- of aanpassingsvoorstellen zullen denkelijk aIleen op 
menselijke aspecten doorgevoerd worden; te denken valt aan vernetering van de 
arbeidsomstandigheden (ergonomische aspecten). 
N.B.: Omsteltijden nemen veel tijd in beslag, meer tijd dan het omstellen 

van spuitgietmachines! Dit is natuurlijk ook een zeer groot 
bijkomend probleem. 

Bij de tampondrukmachine geldt eigenlijk in grote lijnen hetzelfde als bij de 
zeefdrukmachine. Ret enige verschil is een lagere bedieningsgraad. 

Ook hier is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden een belangrijk argument 
bij het automatiseren. 
In het algemeen kan men bij het automatiseren (robot/manipulator) van dit 
proces gebruik maken van relatief eenvoudige hulpmiddelen mits aanvoerproblemen 
zijn opgelost. 
N.B.: Ook hier blijken omsteltijden grote problemen te veroorzaken! 

Ret plaatsen van de zeefdrukmachine of de tampondrukmachine ~ij de 
productiemachines zelf zal technologische problemen opleveren. 
Problemen zijn te verwachten op de volgende gebieden: 

- het plaatsen van de zeefdrukmachines, tampondrukmachines en de 
droogtunnels (ruimtegebrek). 

- het veranderen van de kwaliteit doordat men dan warme producten 
gaat bedrukken in plaats van de afgekoelde. producten die 
tegenwoordig bedrukt worden. De "drukkwaliteitsverandering" zou 
dus nog onderzocht moeten worden. 

- bezettingsgraden; niet aIle product en moeten bedrukt worden. 
Verder worden de te bedrukken producten niet specifiek op een 
bepaalde spuitgietmachine gemaakt. 

- de cyclustijd speelt ook een belangrijke rol want de 
zeefdrukmachine moet "op-tempo" lopen anders droogt de verf in 
de zeef. 

Mijns inziens zal plaatsing bij de productiemachine niet te realiseren zijn. 
Eventuele automatisering in de montagehal op ergonomische gronden blijkt weI 
tot de mogelijkheden te horen • 

• Het tapen van de producten. 

Dit probleemgebied is reeds beschreven bij het onderdeel "montage van de 
producten" • 

>It Ret ~blisteren" van de producten. 

Riervoor staan twee machines tot beschikking, een "lineaire"- en een 
"draaitafel"-machine. 
Bij de "lineaire"-machine de Illig R45 wordt aan het begin van de band de 
blister gevormd. Nadat de producten (enkelvoudig of meervoudig per blister) in 
de blister geplaatst zijn worden de kaarten ingelegd. 
N.B.: Er vindt verder toevoeging van gehruiksaanwijzing of een product van 

derden plaats. 
Na het bevestigen van de kaart op de blister worden de product en kant en klaar 
voor extern transport in een doos verpakt. 

De machine wordt ook weI gebruikt voor het produceren van blisters voor het 
thuiswerk en, in mindere mate, voor de pershal. 
De gevormde blisters worden dan uit de transportblokken gehaald waarna de 
plaatsen weer gevuld worden met, al dan niet reeds gevulde, blisters van het 
thuisw~rk. Rierna heeft de normale bewerkingsafloop plaats. 
Ook het zuiver aIleen produceren van blisters op deze machine wordt soms 
toegepast. De enige handeling is dan het uitnemen en stapelen van de blisters 
aan het einde van de band. 



Het produceren van blisters voor de pershal, zodat de producten bij het 
inpakken in de pershal reeds in de blisters gelegd kunnen worden, wordt voor 
enkele producten reeds gedaan. 
Dit gebeurt bij speciale product en die extra zorg en aandacht vragen en bij 
producten die vervolgens direct naar de afnemer getransporteerd worden. 
Nadelen hierbij zijn: o.a. 

- blister raakt verontreinigd, beschadigd. 
- producten moeten voor een bewerking in de montagehal weer uit de 

blister gehaald worden. 

Het automatiseren van het inpakgebeuren in de pershal zou eventueel grote 
gevolgen kunnen hebben voor de aandacht die besteed wordt aan het produceren 
van blisters voor de pershal. 
De blisters zouden dan diverse problemen kunnen oplossen, genoemd onder "Het 
inpakken voor intern/extern transport", maar ze brengen weer andere problemen 
met zich mee. 

Bij de blistermachine volgens het "draaitafel"-principe de Doru worden dezelfde 
handelingen verricht als bij de lineaire-machine. 
De machine werkt met een automatische toevoer van de meervoudige kaarten die op 
de machine gesneden worden. Verder kan deze machine niet gebruikt worden als 
blisterproducer omdat dit veel te veel omstelkosten met zich meebrengt. 
Ook het inleggen van al dan niet gevulde blisters is niet rendabel. 

Bij beide machines zou het toevoeren van de in te pakken onderdelen 
(meervoudige of enkelvoudige product en inclusief toevoegmateriaal) mogelijk 
zijn maar veelal stuit dit op problemen omtrent het soort toevoerinrichting. 
Denk hierbij aan het grote assortiment. 
Het uitpakken van verpakte product en en het inpakken in een doos behoort weI 
tot de mogelijkheden. 
Gedacht wordt dan aan een robot of een eenvoudige manipulator met x, y, z-tafel 
en dozenafvoerinrichting. 
Voor verdere informatie de: "Beoordeling "B"(paragraaf 2.2.2)". 

Het plaatsen van de blistermachines in de pershal wordt, gezien de problemen en 
de bestaande lay-out,niet besproken • 

.It Het verrichten van andere montagehandelingen. 

Hieronder vallen handelingen zoals het lijmen, het lassen, het ponsen, het 
controleren, het verrichten van zeer veel montagehandelingen bij het 
samenstellen van diverse producten en het aanbrengen van stickers. 
Deze handelingen worden hieronder kort besproken. 
-het lijmen is een zeer moeilijk rendabel te automatiseren proces, denk aan 

aantallen per jaar. 
- het ultrasoon lassen. Hierbij kan het plaatsen van het product in (en halen 

uit) de instailatie weI tot de mogelijkheden behoren. Het 
automatiseren wordt dan veelal doorgevoerd aan de hand van 
ergonomische aspecten, waarbij het bedieningspercentage zal dalen. 
Bekeken is hier o.a. de gieterproductie. Het plaatsen van aIleen 
de installatie (la8-) bij de spuitgietmachine behoort tevens tot 
de mogelijkheden. AIleen moet dan onderzocht worden of het voor 
het lassen iets uitmaakt of het product direct na machine-uitname 
gelast wordt. In het verleden bleek dat producten die na geruime 
opslagtijd gelast werden minder problemen veroorzaakten dan 
product en die geringere tijd waren opgeslagen. 
De andere handelingen worden, gezien plaats en logistieke 
problemen, liever verricht in de montagehal. 
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- het pons en van gaten in producten het boren en het fresen aan product en kan 
mijns inziens eenvoudig verplaatst worden naar de pershal 
aangezien dit weinig problemen met zich meebrengt. Een vereiste 
bij het automatiseren is weI dat de producten uit de machine 
worden genomen door een manipulator(robot) en niet als 
stort-product behandeld worden, zoals dit nu soms het geval .is; 
anders komt men weer terecht bij de reeds besproken problemen 
onder "het inpakken voor extern transport". 

- het controleren van gemonteerde, gelijmde of gelaste producten is natuurlijk 
afhankelijk van de plaats van de voorafgaande bewerking. Het 
aqtomatiseren van de controle moet samengaan met het automatiseren 
van de montage zodat het onmogelijk is dat fout gemonteerd wordt 
gedurende een langere periode achter elkaar. 
Het automatiseren van de controle ligt nog verder in de toekomst 
dan de automatisering van de montage! Zie ook onder "Technische 
specificaties" uitnemen en bewerken. (bijlage 2). 

- het verrichten van zeer veel montagewerk bij het samenstellen van diverse 
producten valt ook niet makkelijk (verder) te automatiseren. 
Eerdere studies kwamen ook tot dit resultaat, waarbij veelal de 
seriegrootte het struikelblok was. 

- het aanbrengen van stickers. Bij enkele product en worden stickers op het 
product geplakt al dan niet op de plaats waar de aanspuiting 
plaats heeft gevonden. Het aantal producten waarbij deze handeling 
plaats vindt is zeer gering; te noemen zijn de gieters en de 
toilletrolhouder (container). 
Hierdoor en mede door het verschil in formaat van de gebruikte 
stickers (doorsnede ronde en vierhoekig) zal dit proces moeilijk 
te automatiseren zijn. 

Beoordeling "B" (Technisch). 

Bij beoordeling "B" kan men niet te werk gaan als bij beoordeling "An door 
voor elk product te bekijken in welke categorie de eventuele automatisering is 
in te delen. 
Per product zou dit te moeilijk worden omdat dan elke precieze behandeling per 
product bekeken zou moe ten worden, dit bij elke mogelijke uitvoeringsvorm van 
het product (denk aan bet weI of niet bedrukken van een product). 
Verder zou dit tot gevolg hebben dat veel te veel verschillende categorieen 
ontstonden waardoor het geheel niet meer overzichtelijk zou zijn. 

Door niet per product, maar per handeling te beoordelen, wordt dit probleem 
vermeden. 
Gekeken wordt nu per handeling of dit gedeelte te automatiseren is. Hierbij 
wordt de volgende indeling gemaakt: 
Betekenis van de beoordelingscodes: 

o 

1 

2 

Niet of met zeer veel moeite (verder) te automatiseren, ongeacht de 
plaats van de automatisering (in de montagehal of in de pershal). 
Eenvoudig (verder) te automatiseren zonder veel kostbare aanpassingen 
(in de montagehal of in de pershal). 
Met enige moeite (verder) te automatiseren met gebruikmaking van 
verschillende aanpassingen (in de montagehal of in de pershal). 

Zoals vermeld kan deze indeling gemaakt worden voor het automatiseren van de 
handeling in de montagehal en in de pershal. 
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Tabel 5: Overzicht technische beoordeling. 
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Nadere verklaring en Concludes betreffende beoordeling "B". 

De tabel in paragraaf 2.2.2. wordt in deze paragraaf kort toegelicht aan de 
hand van een samenvatting van de te automatiseren handelingen en hun 
beoordeling. 

Ret inpakken voor intern transport. 

- in de pershal: zinvol te automatiseren met veel aanpassingen aan de huidige 
periferie, o.a. dozen standarisatie, 

blisterproductie, 
benodigde nieuwe apparaten installeren. 

- in de montagehal: indien de bewerkingen die voorafgaan aan het inpakken 
geautomatiseerd (kunnen) worden kan ook meteen aandacht aan 
het automatiseren van het inpakken besteed worden. 

Ret inpakken v~~r extern transport. 

- in de pershal: aIleen zinvol bij de haken indien het "tapen" geautomatiseerd 
kan worden (eerdere studies betwijfelde dit). Voor andere 
producten zijn de seriegrootten te klein. Ret inpakken van 
bedrukte producten hangt af van het automatiseren van het 
bedrukken in de pershal. Dit blijkt later op teveel problemen 
te stoten. 

- in de montagehal: aIleen zinvol indien de voorafgaande bewerking (zoals 
bedrukken) te automatiseren is. 

Ret monteren van product en. 

- in de pershal en in de montagehal niet zinnig om te automatiseren in verband 
met seriegrootten. 

Ret bedrukken van de product en. 

- in de pershal: niet zinvol door verschillende problemen, o.a.: plaatsgebrek, 
te lage bezettingsgraad, cyclustijden, veranderende kwaliteit, 
etc. 

- in de montagehal: het gehele proces te automatiseren, dus de aanvoer, 
bewerking en afvoer, lijkt veel te problematisch en te 
duur, dit geldt voor de tamponeermachines en de 
zeefdrukmachines. Denk hierbij aan aanvoer in dozen en 
afvoer in dozen met een tussenruimte van 5 meter. Ret 
bedrukken met behulp van de zeefdrukmachines op zich zelf 
zou weI voor enige aanpassingen vatbaar zijn, waarover 
later meer. 

Ret tapen. 

- in de pershal en in de montagehal is deze bewerking aIleen met goed gevolg te 
alltomatiseren indien de seriegrootten groot genoeg zijn. Verder 
kan nog gezegd worden dat binnenkort een tape-automaat in 
productie wordt genomen. 

Ret blisteren. 

- in de pershal en in de montagehal niet zinvol. WeI kan worden opgemerkt dat 
het produceren van blisters voor het inpakken in de pershal nader 
bekeken dient te worden. Ook moet aandacht besteed worden aan de 
juiste afmetingen van de (achtergrond)kaarten. 
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Montagehandelingen. 

Lijmen. 
- in de pershal en in de montagehal niet erg zinvol doordat de samen te lljmen 

onderdelen in de pershal niet tegelijkertijd beschikbaar zijn. 
Verder zijn de seriegrootten te gering. 

Lassen. 
- in de pershal: plaatsing in de pershal niet erg zinvol doordat de te lassen 

onderdelen in de pershal niet tegelijker tijd en op dezelfde 
plaats beschikbaar zijn. Verder is de bezettingsgraad te 
gering. Verder zou er een kwaliteitsverschil van de las kunnen 
ontstaan. Het automatiseren aIleen verder onderzoeken indien 
seriegrootten groter worden en indien de uitname en bewerking 
reeds geautomatiseerd zijn. 

- in de montagehal: niet erg zinvol met het oog op bezettingsgraad, 
seriegrootten, aan- en afvoer methoden, controle me tho den , 
etc. 

Pons en, boren, fresen. 
- in de pershal: zinvol door deze bewerkingen, die heden vaak nog in de 

montagehal verricht worden, op te nemen in de reeds besproken 
categorie "uitnemen en bewerken", zie verder onder deel 
"uitnemen en bewerken" en Technische "specificatie" (Bijlage 
2). 

- in de montagehal: niet zinvol gezien de aanvoer en de seriegrootten. 
Controleren. 
- in de pershal en in de montage hal is het controleren van gemonteerde of 

bewerkte producten (geldt voor bewerkingen zoals bedrukken 
etc.) niet zinvol gezien seriegrootten en optredende 
problemen. 

Verrichten van zeer veel montagewerk. 
- in de pershal en in de montagehal niet zinvol. 
Aanbrengen van stickers. 
- in de pershal en in de montagehal niet zinvol, gezien de seriegrootten. 

De zinvol te automatiseren handelingen worden verder technisch gespecificeerd 
in: Bijlage 3, "Technische specificaties betreffende automatisering en 
aanpassing Inpakken en Montage". Bier worden ook de aandachtspunten besproken 
die niets met het automatiseren te doen hebben. Het betreft dan aanpassingen 
van de werkplek uit humanitaire, ergonomische overwegingen. 

Besproken worden in de bijlage 3: 
A - Inpakken voor intern transport, in de pershal en in de montagehal. 
B - Het bedrukken van de product en in de montagehal (met behulp van 
zeefdrukmachines). 
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3. TECHNISCHE SPECIFICATIES BETREFFENDE DE AUTOMATISERING OF DE 
VERBETERINGSVOORSTELLEN. 

3.1. Uitnemen en bewerken. 

In deze paragraaf worden de technische specificaties betreffende de 
automatisering van het uitnemen en bewerken van de producten kort samengevat. 
Een uitvoerige behandeling van aIle bijkomende aspecten is te vinden in: 
Bijlage 2. 

In deze bijlage 2 is allereerst in het algemeen iets verteld over de 
automatisering van het uitnemen. Met name wordt aandacht besteed aan de 
plaatsingsmogelijkheden en de constructievormen van uitname-apparaten. 
Daarna wordt er iets verteld over de apparatuurspecificaties waarbij de 
indeling in vier categorie~n gehanteerd wordt die ook in paragraaf 2.1.2. 
gebruikt wordt. De specificaties hebben betrekking op het aantal 
productposities en -stops die nodig zijn om de producten van de diverse 
categorie~n te hanteren. De verschillen tussen de opeenvolgende posities 
vertellen iets over de uit te voeren bewegingen van het product tussen 
opeenvolgende posities. 
Het aantal stops (eigenlijk coBrdinaten-instellingen van het draaipunt van de 
grijperpols) vertelt iets over het aantal benodigde aanslagen of te 
programmeren punten. Hoe meer posities en stops noodzakelijk zijn, hoe duurder 
de uitname-apparatuur • 
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Verdere speclflcaties worden opgesteld betreffende de benodigde afmetingen van 
de uitname-apparatuur. 
In bovenstaande tabel zijn de gegevens samengevat voor de belangrijkste 
uitvoering van de vier categorie~n. 

Ook de grijper van het uitname-apparaat wordt verder in de bijlage 2 
gespecificeerd, met name de zuiger-tang-grijper die ongeveer driekwart van de 
producten kan hanteren. AlB laatste wordt het gebruik van sensoren toegelicht 
voor diverse beoordelings- en controletoepassingen. 

3.2. Inpakken en monteren. 

In deze paragraaf worden de technische specificaties betreffende de 
automatisering of de verbeteringen van het inpakken en monteren van de 
product en kort samengevat. 
Een uitvoerige behandeling van het inpakgebeuren en het monteren is te vinden 
in: Bijlage 3. 

In paragraaf 2.2.2. is reeds besproken welke handelingen bij het inpakken en 
monteren geautomatiseerd of verbeterd kunnen worden en welke aanpassingen 
hiervoor noodzakelijk zijn. In paragraaf 2.2.3. is toen een nadere verklaring 
van de diverse aanpassingen gegeven, die in bijlage 3 verder is uitgewerkt tot 
technische specificaties. 

Bekeken zijn: - het inpakken voor intern transport. 
- het inpakken in de montagehal en 
- het bedrukken van producten met behulp van de zeefdrukmachines 

(in de montagehal). 

Bij het inpakken voor intern transport wordt vooral aandacht besteed aan 
dozenstandarisatie, zodat het aantal verschillende dozen van +/- 20 
teruggebracht kan worden tot +/- 5, waardoor automatisering dichterbij kan 
worden gebracht. Optredende problemen bij deze dozenstandarisatie worden 
uitvoerig besproken. 
Bet inpakken in de montagehal wordt kort aangetipt omdat allereerst 
montagehandelingen zoals tapen geautomatiseerd dienen te worden. 

Daarna worden een drietal verbeteringen voorgesteld bij het zeefdrukken in de 
montagehal, waardoor de arbeidsomstandigheden verbeterd worden. 

In het volgende hoofdstuk worden aan de hand van vorengenoemde technische 
specificaties de aanpassingen besproken die noodzakelijk zijn voor een snelle 
en juiste toepassing van een verplaatsbaar -lineair- uitname-apparaat dat in 
bijlage 2 als beste oplossing gekozen is. 
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4. AANPASSINGEN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN VERPLAATSBAAR 
UITNAME-APPA]UL~T. 

4.1. Omschrijving. 

Bij implementatie van een uitname-apparaat zullen er in zijn omgeving vele 
aanpassingen moeten plaatsvinden.De spuitgietmachine en zijn omgeving moeten 
constructief op het uitname-apparaat afgestemd zijn. 
Allereerst wordt bekeken welke aanpassingen de machine, die gekoppeld wordt met 
het uitname-apparaat, moet ondergaan. Maakt men gebruik van €€n apparaat voor 
meerdere spuitgietmachines,dan moet men de aanpassingen voor aIle machines in 
acht nemen. 

Daarna worden de aanpassingen aan de omgeving bekeken, met name de benodigde 
bewerkingsunits en de afvoersystemen voor de producten. 

Verder wordt bekeken hoe de koppeling tussen spuitgietmachine, uitname-apparaat 
en periferie tot stand kan komen. 

Ais laatste worden de organisatorische veranderingen kort bekeken. 

4.2. Aanpassingen aan de machine(s). 

- Uitname-apparaat bevestiging. 
Gekozen is voor een verplaatsbare manipulator die bovenop de vaste 
spanplaat gemonteerd wordt. 
Bovenop de vaste spanplaat moet dus een montageplaat aanwezig zijn 
waar de manipulator snel en eenvoudig ge(de)monteerd kan worden. 
Gedacht wordt aan een boutverbinding met centreerpennen. Voor elke 
machine waarop de manipulator geplaatst moet worden moet een 
tussenstuk gemaakt worden, dat vast zit op de vaste opspanplaat. 
Kosten van zo'n tussenstuk worden geschat op +/- Hfl. 500,- voor 
de eerste machine, en voor elke volgende machine Hfl. 100,- voor 
all€€n de onderplaat. Dit is een globale schatting aangezien de 
afmetingen van het montagevlak van de manipulator niet bekend 
zijn. 

- Machine-plaatsing. 
Op de volgende bladzijde is de machine-opstelling van de grotere 
machines geschetst. Tevens is steeds de manipulator ingetekend. De 
positie van de manipulator is voor de Stork 500, de Krauss M.250 
en de Krauss 160 gelijk. Voor de Krauss M.150 zal de manipulator 
180 0 gedraaid moeten worden. Dit zal waarschijnlijk geen problemen 
opleveren aangezien de manipulator met behulp van een portaalkraan 
verplaatst kan worden van de ene naar de andere machine (omdraaien 
van de Krauss M.150 zal meer geld kosten en deels onmogelijk zijn 
in verband'met profielen en leidingkanalen). 
Voor de Krauss 350 kan, in deze opstelling, dezelfde manipulator 
niet gebruikt worden aangezien de afvoer van de producten aan de 
achterkant van de spuitgietmachine geplaatst is. 
Bij plaatsing van de nieuwe Krauss M.250 zou hier rekening mee 
gehouden moeten worden. 
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De open ruimte tussen de Krauss 350 en de nieuwe machine bedraagt 
+/- 1300 mm., wat in principe voldoende is. Verder moet opgemerkt 
worden dat de oude Krauss 350 in de toekomst gebruikt gaat worden 
voor kleinere series en proefspuitingen zodat het uitname-apparaat 
bij deze machine toch niet gebruikt zal worden. 

- Machine-instellingen. 
Aangezien de preciese snelheden van de manipulator niet bekend 
zijn kan de benodigde uitname-cyclustijd niet exact berekend 
worden. 
Geschat wordt dat deze uitname-cyclustijd, voor sommige producten, 
inclusief bewerkingstijd, groter is dan de huidige 
spuitgietmachine-cyclustijd, zodat de productie per uur zeker niet 
veel stijgt (ook rekening gehouden met afname van het 
uitvalspercentage). 
Per product zal moeten worden bekeken of men de cyclustijd van de 
spuitgietmachine niet veranderen moet. Met name de openstand van 
de matrijs zal denkelijk vergroot moeten worden bij het 
automatisch uitnemen van de producten. 
Gedacht wordt aan een sneller open- en dichtlopen, een kortere 
rusttijd en een kleinere openstand matrijs. 
Laatstgenoemde hangt natuurlijk ook af van de benodigde ruimte 
voor de manipulator-arm. 
Ook verkleining van de uitstootslag kan een mogelijke aanpassing 
zijn waardoor tijd kan worden gespaard. A1 deze aanpassingen 
kunnen in de huidige toestand ook doorgevoerd worden, maar bij het 
automatiseren zal hieraan zeker aandacht moe ten worden besteed. 
Trouwens, het uitstootmechanisme in zijn algemeenheid zal 
misschien voor sommige producten aangepast moeten worden. Gedacht 
wordt ondermeer aan de hulp van perslucht bij het uitstoten. 
Dit zal ook afhangen van de gekozen grijper en zijn 
aanpassingsvermogen wanneer het product beweegt en/of een kracht 
op de grijper uitoefent. 
Dit zal met de leverancier besproken moeten worden. 
AIle aanpassingen aan machine-instellingen mogen de kwaliteit van 
de producten natuurlijk niet nadelig beinvloeden. 

4.3. Aanpassingen aan de omgeving. 

- Productbewerkingsunits. 
Indien de aanspuitverwijdering niet door de. speciale grijper 
gebeuren kan of indien er nog een verdere bewerking nodig is, 
zoals nauwkeurig fresen, boren etc., dan moet men een zogenaamde 
bewerkingsunit voor die producten vervaardigen. Deze 
bewerkingsunit bestaat bijvoorbeeld uit een mal, waar het product 
moet worden ingelegd, en uit een knip- of verspanende installatie 
die universeel kan worden uitgevoerd. Het aantal producten die een 
bewerkingsunit vereisen bedraagt +/- 64 (41%) voor aIle machines. 
De kosten van zo'n mal die ook de product en klemt tijdens de 
bewerking worden geschat op Hfl. 1.500,- per stuk (inclusief 
klemmetjes en bedieningsventiel). 
De kosten van een bewerkingseenheid die universeel (voor elk 
product) gebruikt kan worden voor de boorbewerking, knipbewerking 
of freesbewerking worden geschat op +/- Hfl. 3.000,-voor elke 
bewerking. 
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- Transportbanden. 
Om het automatisch uitnemen met behulp van een manipulator 
volledig "uit te buiten" zijn bufferstations noodzakelijk. 
Deze verschaffen de bedieningsploeg meer ruimte qua tijd bij het 
afvoeren en inpakken van de product en van meerdere machines. 
Verder wordt dan ook een gelijkmatigere productiestroom verkregen. 

In de praktijk zijn buffers van +/- 30 min. normaal. Als buffer 
dienen meestal stap-rust transportbanden. De lengte van deze 
"getakte" transportbanden bepaalt hun capaciteit samen met de 
productafmeting en de stapgrootte van de transportband. 
Deze capaciteit kan vergroot worden door daarvoor geeigende 
product en gedeeltelijk of geheel op elkaar te leggen of naast 
elkaar. Het laatste vraagt meer mogelijkheden van de manipulator. 

De getakte transportbanden worden zo hoog mogelijk geplaatst. De 
hoogte is een compromis tussen ergonomische aspecten zoals de 
toegankelijkheid van de machine en de werkhouding van de mens en 
de kosten voor grotere manipulator translaties in y-richting 
(misschien is de cyclustijd van de manipulator ook nog van 
invloed). De takttijd van de transportbanden moet weI worden 
aangepast aan de nieuwe eisen. Aangezien door toepassing van een 
manipulator de preciese aflegpositie bekend is kan men de looptijd 
van de transportband hierop aanpassen. 
Dat wil zeggen dat de capaciteit van de transportbanden drastisch 
verhoogd kan worden ten opzichte van de huidige situatie. 

De kosten van de aanpassingen aan de transportbanden worden 
geschat op Hfl. 250,- per transportband. Verder wordt gesteld dat 
twee verschillende transportbanden (qua uitvoering) steeds met de 
manipulator mee verhuizen naar een andere machine. Verder wordt 
ook een koelbak aangepast voor manipulator toepassing, zodat 
product en op een transportband in de koelbak kunnen worden 
afgelegd met behulp van de manipulator. 

- Veiligheidsaspecten. 
De vraag is of de aanwezige ruimte voor het toepassen van een 
manipulator voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften 
en of er extra maatregelen genomen moeten worden. 
Bij beantwoording van deze vraag kan gebruik gemaakt worden van de 
bijgevoegde beschrijving van beveiligingsmethoden en een 
checklist, zie Bijlage 4. 
Deze overdrukken zijn afkomstig van een cursusrapport van de 
arbeidsinspectie. Speciale aandacht moet worden besteed aan de 
punten 7.2.1.3. tim 7.2.1.5., 7.2.2.1. tim 7.2.2.4., 7.2.2.7., 
7.2.2.8., 7.2.3.1., 7.2.3.2., 7.2.3.4., 7.2.4.1. en 7.2.4.3. Al 
deze punten hebben in principe be trekking op vrijprogrammeerbare 
robots maar zijn ook voor voorprogrammeerbare robots van belang. 
(N.B.: de afkorting I.R. staat voor Industriele Robot). 

Kosten van de beveiliging voor de manipulator-installatie worden 
geschat op +/- Hfl. 500.-. Gedacht wordt hierbij aan een soort 
verplaatsbare beveiligingsinstallatie zoals hekwerken en/of 
matten. 
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4.4. Koppeling machine-manipulator-periferie. 

Een van de belangrijkste aanpassingen is waarschijnlijk de koppeling tussen de 
diverse eenheden zodat het gehele systeem als een eenheid kan functioneren. 
Allereerst moet er een koppeling tot stand worden gebracht tussen de 
spuitgietmachine en de manipulator. 
De manipulator moet om te beginnen een signaal ontvangen als hij zonder 
belemmeringen (en gevaar) tussen de twee open matrijshelften kan "invaren" en 
het product kan uitnemen. Na uitname van het product moet de manipulator tussen 
de matrijshelften "uitvaren" waarna de spuitgietmachine een signaal moet 
ontvangen dat de matrijs weer dicht kan lopeno 
Bij het gebruik van een bewerkingsunit moet er een signaal worden 
gegeven als het product in de bewerkingsmal ligt en geklemd kan worden. Daarna 
moet de eigenlijke bewerking geactiveerd worden. 
Aan het einde van de bewerking moet de bewerkingsmal geopend worden en kan de 
manipulator indien gewenst het product weer oppakken en afleggen op de 
transportband, die op zijn beurt weer een stapbeweging moet maken voordat het 
volgende product weer wordt afgelegd. • 
Toepassing van de koeltrommelinstallatie is verder niet bekeken (niet 
rendabel), maar in principe zijn dezelfde signalen nodig die ook bij de 
bewerkingsunit gegenereerd worden. 
De prijzen van de signaalgevers en verdere verwerkingsbenodigheden zijn 
verdisconteerd in de diverse deeleenheden, of zijn reeds aanwezig. 
Koppelingen tussen de diverse eenheden die aangebracht moeten worden ten bate 
van veiligheidsaspecten voor voornamelijk de werknemers zijn aangetipt in het 
onderdeel "Veiligheidsaspecten" , in de vorige paragraaf. 

4.5. Organisatorische aanpassingen. 

Bij invoering van automatiseringsprojekten zijn de werknemers vaak bezorgd over 
hun arbeidsplaats. 
Ondanks dat er minder werknemers per machine noodzakelijk zijn bij de invoering 
van zo'n automatiseringsprojekt zal het aantal werknemers stabiel blijven of 
zelfs stijgen. 
Dit laatste indien de bedrijfsleiding voorultkijkt met betrekking tot haar 
marketing-, ontwerp/ontwlkkelings-politiek en haar produktie-politiek, zodat 
het mogelijk is om de markt en de productie te vergroten. Zodoende zal het 
toenemen van de automatlseringsgraad niet noodzakelijk leiden tot toename van 
de werkloosheid over de totale markt bekeken. 
Verder zijn de voordelen van een automatisering voor een werknemer niet steeds 
eenduidig te onderkennen maar in het algemeen worden zulke projekten met grote 
nieuwsgierigheid en verbaasdheid omtrent hun "kunnen" ontvangen. 

Meestal ontstaan er bij de invoering van manipulatoren en andere 
automatiserings-apparaten grondige veranderingen in de arbeidstaak van bepaalde 
werknemers, zowel tijdens de productie ala bij de productievoorbereiding. 
Een van de eerste stappen bij een daadwerkelijk invoeren van b.v. een 
manipulator is het betrekken van deze werknemers bij het ontwikkelings- en 

. invoeringsproces. En zo kan er met hun hulp een effectieve(re) oplossing 
gevonden worden. Vragen met betrekking tot kwallficatie-veranderingen van de 
werknemers voor de technologische programmering, de ingebruikname, het 
onderhoud, de productiesturing, etc. evenals vragen met be trekking tot het 
inzetten van werknemers op andere arbeidsplaatsen moe ten zorgvuldig beantwoord 
worden. 
In elk geval is het in dit stadium van belang de ondernemingsraad uitgebreid te 
informeren. 
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De gelijktijdige en ideologisch juiste afweging van de mens-machine-betrekking 
is maatgevend voor het succes van de invoering van b.v. een manipulator. 
Veelal worden, bij implementatie van een automatiseringsprojekt, voor het 
productiepersoneel en kader een voorlichtingsbijeenkomst, -voordracht, een 
rondschrijven en zelfs cursussen gegeven, zodat een ieder bekend wordt gemaakt 
met het projekt. 
Verder wordt in overleg met de betrokken medewerkers vastgesteld welke 
veiligheidsvoorzieningen moe ten worden aangebracht en hoe ze functioneren, wat 
t.a.v. het onderhoud weI en niet door het bedrijf zelf gedaan zal worden etc •• 
Ook zal h.v. de taak van de fabrikage-voorbereiders aangepast moeten worden. 
Ook de plannings-afdeling moet rekening houden met de nieuwe installatie. Een 
matrijzenwisseling zal goed moeten worden "doorgeorganiseerd" zodat de daarmee 
verbonden omsteltijden van spuitgietmachine en manipulator zo gering mogelijk 
blijven en de terugverdientijd van de nieuwe installatie zo kort mogelijk 
wordt. Ret maken van een soort routing-plan voor de manipulator is gewenst 
zodat het gebruik van de manipulator effectief en rendabel verloopt. 

Toepassing van een manipulator kan zelfs eisen stellen aan b.v. de vormgeving 
van een product zodat zelfs de productontwikkeling erin betrokken wordt. 

Verder zal men bij het inzetten van een uitname-apparaat (als voorbeeld voor 
een automatisering) een electro-technisch medewerker in dienst moeten hebben, 
die biJ kleine problemen, eventueel na telefonisch onderhoud met de 
leverancier, de helpende hand kan bieden. Bij gebruik van een 
vrijprogrammeerbare uitname-apparaat zal men iemand in het bedrijf moeten 
hebben die programma's kan schrijven en invoeren. Dit laatste kan eventueel met 
behulp van eprom-modules. Ook bij gebruik van een voorprogrammeerbaar 
uitname-apparaat zal men mensen moeten belasten met het bedrijfsklaar maken van 
het uitname-apparaat voor de verschillende producten. 

Om de weerstand van werknemers en management te overbruggen bij 
automatiseringsplannen zijn er door N.W.Clapp (Robots IV conference '79) drie 
regels opgesteld: 

'-1- organisaties mogen geen automatiseringsplannen doorvoeren die nadelig zijn 
v~~r werknemers en management op economisch, sociaal of fysisch 
gebied. 

-2- organisaties mogen geen automatiseringsplannen doorvoeren door toepassing 
van slinkse of "gesloten" strategie~n die een wantrouwen of een 
negering van de werknemers weerspiegelen, omdat deze plannen dan 
zeker aIleen hun eigen voorspellingen willen doen uitkomen. 

-3- organisaties mogen aIleen automatiseringsapparaten (zoals manipulators, 
robots etc.) installeren voor die taken (die vooralsnog uitgevoerd 
worden door mensen), waar de mens zlch voelt als een manipulator 
(als voorbeeld gekozen) en niet andersom, dus niet de manipulator 
als een mens. 
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5. BEREKENINGEN. 

Het hoofdstuk berekeningen behelst het bepalen van de terugverdientijd (oftewel 
Pay-Back-time) van de voorgestelde en besproken manipulator-toepassingen. Het 
volledige hoofdstuk is terug te vinden in het interne rapport. 
Hieronder voIgt een samenvatting van de gevolgde berekeningsmethodiek. 

Allereerst is per manipulator-toepassing (categorie "2" en categorie "1") 
bekeken welke product en effectief hanteerbaar zijn. Aan de hand van dit gegeven 
kan bepaald worden hoeveel bespaard kan worden met betrekking tot 
bedieningspercentages en uitvalskosten. Dit is mede aan de hand van de 
behoefte-prognose 1986 en de uitvalsregistratie van 1985 berekend. 
Daarna zijn de kosten van een totale manipulatorinstallatie, inclusief 
aanpassingskosten van de omgeving, geschat of eventueel berekend. Aangezien het 
totale geschatte aantal effectieve productle-uren bekend is (behoefte-prognose 
1986) kunnen ook de bedrijfskosten van zo'n manipulator bepaald worden. Dit is 
vervolgens gebeurd waarbij een onderverdeling gemaakt is in persluchtkosten, 
electriciteitskosten en onderhoudskosten. 

Daarna is de pay-back-berekening uitgevoerd waarbij bleek dat bij het toepassen 
van een "categorie "2"H-manipulator de terugverdientijd +/- 1,5 jaar bedraagt 
en bij het toepassen van een "categorie ''I n ''-manipulator +/- 2 jaar. 
Hierbij moet weI vermeld worden dat in het eerste geval de investeringskosten 
maar ook de besparingen het grootst zijn. 

Kanttekeningen betreffende de berekeningen zijn in de laatste paragraaf 
samengevoegd zodat men de berekeningen op de juiste manier kan interpreteren. 



-24-

6. CONCLUSIES. 

Aan de hand van voorliggende studie kan geconcludeerd worden dat het toepassen 
van een verplaatsbare ~nipulator voor Tiger Products B.V. rendabel is. 

De manipulator-toepassing kan verdeeld worden in twee gebieden. Allereerst kan 
de manipulator toegepast worden bij het uitnemen en afleggen van producten. De 
terugverdientijd bij deze toepa.ssing bedraagt +/- 2 jaar. 
Daarnaast kan de manipulator ook toegepast worden om de producten v66r het 
afleggen in een bewerkingsunit te plaatsen, waar bijvoorbeeld de aanspuiting 
automatisch verwijderd wordt. Bij deze manipulator-toepassing bedraagt de 
terugverdientijd +/- 1,5 jaar. Hierbij is het te investeren bedrag, maar ook de 
besparing het grootst. 

Daarnaast kan uit de studie geconcludeerd worden dat het geautomatiseerd 
inpakken niet zonder veel veranderingen doorgevoerd kan worden. Te noemen zijn 
hier de dozenstandarisatie en het inpakken in plastic zakken. 

Verdere handelingen in de pershal of montagehal kunnen veelal niet, of niet 
rendabel geautomatiseerd worden. In dit rapport zijn verder nog verbeteringen 
voor enkele handelingen voorgesteld. Te noemen is hier het bedrukken van de 
product en met behulp van zeefdrukmachines. 
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Bijlage 1 

PRODUCTANALYSE-FORMULIER. 

Beschrijving. 

Op de volgende pagina is een blanco productanalyse-formuller afgebeeld. Voor de 
grootste machines, de Stork 500, de Krauss 350, de Krauss 160, de Krauss M 150 
en de Krauss 100 zljn deze productanalyse-formulieren ingevuld. AIle te maken 
producten op een machine zijn bekeken en vervolgens is het 
productanalyse-formulier nauwkeurig ingevuld. 

Deze ingevulde 11jsten zijn te vinden in het intern rapport. 

De productanalyse-formulieren worden in het verslag steeds gebruikt wanneer er 
aangegeven dient te worden hoeveel procenten aan een bepaalde omschrijving of 
eis voldoen. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES BETREFFENDE DE AUTOMATISERING. 

UITNEMEN EN BEWERKEN. 

Inleiding. 

Bekeken worden allereerst het uitnemen en eventueel bewerken van de producten, 
waarna ze afgelegd worden. 
Aan de hand van de omschrijving van de "uitname en bewerkings-tthandelingen en 
van de daarbij horende "beoordeling A" (zie paragraaf 2.1.) zal getracht worden 
specificaties van de te gebruiken robot cq manipulator op te stellen (aantal 
stops, posities, afmetingen, cyclustijden en grijperspecificaties). Ook de 
conclusies betreffende beoordeling A zullen hierin betrokken worden. Verder zal 
voor elk specifiek product bekeken worden of de specificaties van de robot cq 
manipulator toereikend zijn. Eventueel worden aanpassingen of aanvullingen 
besproken. 

Voordat verder op de specificaties wordt ingegaan voIgt eerst een algemeen 
verhaal over plaatsingsmogelijkheden en constructievormen van 
uitname-apparaturen. 

A. PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN. 

Uit de literatuur blijkt dat van de verschillende mogelijkheden van de 
apparatuur-plaatsing er twee zijn die veel worden toegepast met gunstige 
resultaten. Deze twee plaatsingsmogelijkheden zijn: 

montage van het uitneemapparaat op de vaste opspanplaat van de 
spuitgietmachine. De uitname van de producten geschiedt dan van 
boven (verticale uitname). 

- montage van het uitneemapparaat zijdelings van de vaste 
opspanplaat. De uitname van de producten geschiedt dan van opzij 
(horizontale uitname). 

Van deze beide systemen is volgens de literatuur het eerste het meest 
succesvolle op de markt. Verder wordt nog bekeken of het toepassen van een 
verplaatsbare robot cq manipulator (uitname van boven of van opzij) technisch 
mogelijk is. 
Bij deze mogelijkheden wordt verder bekeken of een lineaire uitname of een 
uitname met behulp van een knik- of zwenkarm de voorkeur heeft. 

A.l Vaste positie van het uitname-apparaat. 

A.l.l. Verticale uitname. 

Bekijken we allereerst het verticaal uitnemen met behulp van een 
lineair-uitname-apparaat. 
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Figuur 2.1: Verticale uitname met behulp van 
een lineair uitname-apparaat. 

In de figuur is verondersteld dat het product na uitname meteen wordt afgelegd 
op een transportband. Dit hoeft niet het geval te zijn, de bewegingsafloop kan 
verder uitgebreid worden. 

Verklaring van de cijfers: 
o uitgangspositie. 
1 machine opent zich en de grijper zakt tussen de twee werktuighelften 

in. 
2 de grijper beweegt naar het product toe en grijpt het. 
3 de uitnameslag. 
4 de grijperarm beweegt naar zijn uiterste stand. 
S tijdens het sluiten van de machine maakt de grijperarm een horizontale 

beweging tot boven de aflegpositie of een tussen positie. 
6 het product wordt gakanteld van een loodrechte naar een evenwijdige 

stand ten opzichte van de transport band. 
7 de aflegslag met aan het eind het loslaten van het product. 
8, 9, 10 de grijper keert terug naar zijn uitgangspositie, wachtend op het 

volgende product. 

Bet verticaal uitnemen met behulp van een knik- of zwenkarmapparaat wordt in de 
volgende f!~uurgeschetst. 

Figuur 2.2: Verticale uitname ~et behulp van 
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In de figuur is ook hier weer verondersteld dat het product na de uitname 
meteen wordt afgelegd op een transportband. Dit hoeft echter niet het geval te 
zijn zodat dit bewegingsverloop indien nodig verder zal moeten worden 
uitgebreid. 
Verklaring van de cijfers: 
o uitgangsposities. 
1 indien de machine het signaal heeft gegeven dat de matijs open is, 

beweegt de arm zich tussen de matrijshelften in. 
2 de grijper beweegt naar het werkstuk toe en grijpt het. 
3 de uitnameslag. 
4 de arm beweegt zich uit de machine die hierna weer gesloten kan 

worden. 
5 hierna voIgt een draaiing om de rotatie-as van het uitname-apparaat 

waarbij het product in een evenwijdige positie blijft ten opzichte van 
de transportband. 

6 na deze draaiing tot boven de afleg- of tussenpositie wordt het 
product gekanteld in een evenwijdige positie. 

7 grijperarm gaat naar beneden en legt het product af op b.v. een 
transport band. 

8, 9, 10 terugkeerbewegingen naar de uitgangspositie. 

N.B. : De beweging 5 (en 10) kan ook plaats vinden in het y-z vlak! (zie 
paragraaf B.2.) 

Voordelen van de verticale uitname: 

- door een juist gekozen plaatsing van het uitname-apparaat 
bovenop de machine blijft de mogelijkheid bestaan om matrijzen 
te wisselen van bovenaf de machine. 

- de vloerruimte naast de machine blijft vrij voor eventuele 
hulpapparatuur. 

- bedieningspersoneel kan aan de voor- of achterkant van de 
machine werken. Dit is vooral van belang bij het opstarten. 

- aan de bovenkant is meer ruimte aan de machine ter beschikking 
aangezien de horizontale afstand tussen de holmen meestal groter 
of hoogstens gelijk is aan de verticale afstand. Hierdoor kunnen 
ook grotere producten worden uitgenomen. 

- indien het uitname-apparaat niet gebruikt wordt/een storing 
heeft staat hij ook niet in de weg. 

- afgeschermd werkgebied van het apparaat is kleiner, goedkoper, 
waardoor personeel meer ruimte heeft. 

- stabielere opstelling van het apparaat ten opzichte van de 
horizontale uitname-opstelling. 

Nadelen van de verticale uitname: 

- bij een matrijzen uitwisseling zouden in enkele gevallen 
problemen kunnen optreden. 

- men moet genoeg ruimte boven de machine tot beschikking hebben. 
- instelling van het uitname-apparaat is moeilijker. Ret apparaat 

. is Minder toegankelijk, hetgeen natuurlijk ook weer voordelen 
heeft (geen obstakel). 

- het apparaat wordt qua afmetingen groter waardoor gelet moet 
worden op positienauwkeurigheden. 

- kerntrekcylinders kunnen in de weg zitten bij de 
uitnamebeweging. 

- af te leggen weg is langer. Dit kan een probleem zijn met 
be trekking tot cyclustijden spuitgietmachine-instelling. 

- moeilijker uit te voeren onderhoud en reparatie aan het 
uitneemapparaat. 
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A.l.2. Horizontale uitname. 

Allereerst volgt het horizontaal uitnemen met behulp van een 
lineair-uitname-apparaat. 

Figuur 2.3: Horizontale uitname met behulp van 
een lineair uitname-apparaat. 

Een eventuele uitbreiding van het bewegingsverloop is ook hier weer mogelijk. 
Verklaring van de cijfers: 
o uitgangspositie. 
1 de machine gaat open en de grijperarm beweegt zich tussen de 

matrijshelften in. 
2 de grijper beweegt naar het product en grijpt het. 
3 de uitnameslag. 
4 de grijperarm beweegt ~it de machine waarna de machine weer sluit. 
S het product wordt gekanteld van een loodrechte naar een evenwijdige 

stand ten opzichte van b.v. de transportband. 
6 de aflegslag met aan het eind het loslaten van het product. 
7, 8 de grijper keert terng naar zijn uitgangspositie. 
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Ret horizontaal uitnemen met behulp van een knik- of zwenkarmapparaat wordt 
vervolgens geschetst. 

Figuur 2.4: Horizontale uitname met behulp van 
een knikarmapparaat. 

Eventuele uitbreiding van de bewegingsafloop is ook hier weer mogelijk. 
Verklaring van de cijfers: 
o uitgangspositie. 
1 machine gaat open en de grijperarm beweegt zich tussen de beide 

matrijshelften in. 
2 de grijper gaat naar het product en grijpt het vast. 
3 de uitnameslag. 
4 de grijperarm beweegt tussen de matrijshelften uit, waarna de machine 

sluit. 
S het product wordt gekanteld van een loodrechte naar een evenwijdige 

stand ten opzichte van b.v. een transportband. 
6 de aflegslag met aan het eind het loslaten van het product. 
7, 8 de grijper keert terug naar zijn uitgangspositie. 

Voordelen van de horizontale uitname: 

- deze uitname heeft weinig ruimte nodig boven de 
spuitgietmachine. 

- bij een matrijzenuitwisseling ontstaan Minder extra problemen 
ten gevolge van het u1tname-apparaat. AIleen bij het vastbouten 
van de matrijs kan het apparaat 1n de weg zitten. 

- de instelling van het uitname-apparaat is eenvoud1g. Ret 
apparaat is goed toegankelijk. 

- de afmetingen zijn klein zodat er een kompact apparaat kan 
worden toegepast. 

- problemen met kerntrekcylinders kunnen door horizontale uitname 
omzeild worden. 
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- de af te leggen weg is kort waardoor er hoge 
positienauwkeurigheden en korte cyclustijden toegepast kunnen 
worden. 

- gunstige opstelling voor eventuele bewerking en eventueel 
inpakken en monteren. 

Nadelen van de horizontale uitname: 

- de vloerruimte naast de machine wordt bezet waardoor er minder 
plaats overblijft voor de mens en voor hulpapparatuur. 

- bedieningspersoneel heeft minder plaats bij handbediening van de 
spuitgietmachine en hij het ombouwen. 

- indien het apparaat niet gebruikt wordt staat of hangt het 
steeds in de weg. 

- de bevestigingsmogelijkheden op de machine zijn gering. 
- de vrije ruimte van het personeel tijdens bedrijf is geringer 

(denk aan afscherming werkgebied). 
- het uitname-apparaat is instabieler door zijdelingse montage 

(denk ook aan doorbuigingen). 

Besproken is in het voorgaande verhaal de vaste opstelling van het 
uitname-apparaat met de verschillende uitnamemethoden (verticaal en 
horizontaal) met hun voor- en nadelen. 
Vervolgens worden de voor- en nadelen van de vaste opstelling zelf besproken. 

Voordelen bij het gebruik van een vast opgesteld uitname-apparaat: 

- het apparaat is standaard en heeft geen extra aanpassingen 
nodig, zoals positioneringssysteem. 

- het apparaat behoort specifiek bij een machine, dit kan een 
voordeel zijn (optimale constructie) maar ook een nadeel (niet 
uitwisselbaar, flexibiliteit). 

- het apparaat is vermoedelijk stabieler gemonteerd. 
- geen extra insteltijden van het uitname-apparaat ten gevolge van 

veranderde machine-afmetingen. 

Nadelen bij het gebruik van een vast opgesteld uitname-apparaat: 

- het apparaat is niet verwisselbaar en zodoende minder flexibel 
dan zijn verplaatsbare uitvoering. 

- bij het automatiseren van meerdere machines zijn meerdere 
apparaten noodzakelijk (kosten). 

- indien een product niet automatisch wordt uitgenomen in verband 
met optredende rentabiliteit of geometrie (handelbaarheid) 
staat het apparaat dus stil met aIle gevolgen van dien. 

- Ret vast opgesteld apparaat kan niet eenvoudig gedemonteerd 
worden indien het in de weg staat of hangt in tegenstelling tot 
zijn verplaatsbare uitvoering. 

- het apparaat kan een minder gunstige opstelling bezitten bij een 
eventuele bewerking en in een later stadium misschien zelfs bij 
inpakken en monteren. 

A.2. Verplaatsbaar uitname-apparaat. 

Na bespreking van de twee meest toegepaste plaatsingsmogelijkheden van het 
uitname-apparaat, namelijk bovenop de opspanplaat en zijdelings aan de 
opspanplaat, wordt nu gekeken naar een derde mogelijkheid: 

- het uitname-apparaat wordtverplaatsbaar uitgevoerd, zodat een 
apparaat bij verschillende machines kan worden toegepast. 
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Bij deze verplaatsbare uitvoering van het uitname-apparaat kan gekeken worden 
naar drie uitvoeringsvormen, te weten: 

-A- montage met behulp van los bare en positionerende verbinding op 
de opspanplaat (verticale uitname). 

-B- montage met behulp van losbare en positionerende verbinding 
zijdelings aan de opspanplaat (horinzontale uitname). 

-c- uitname-apparaat staat naast de machine in een vaste en 
stabiele positie. 

Bij uitvoeringsvorm A en B kan (grotendeels) teruggegrepen worden op de 
voorafgaand besproken bewegingsaflopen en hun voor- en nadelen. 
Bij de derde uitvoeringsvorm zou ook weer een verschil gemaakt kunnen worden 
tussen verticale en horizontale uitname, maar verticale uitname zal gezien de 
groter wordende afmetingen van het uitname-apparaat niet zo interessant zijn. 
Hierdoor zijn de reeds eerder besproken bewegingsafloop en voor- en nadelen van 
de horizontale uitname ook hier (grotendeels) toepasbaar. 

Bijkomende voordelen bij gebruik van een verplaatsbaar uitname-apparaat: 

- een uitname-apparaat kan op meerdere machines gemonteerd worden 
waardoor de bezettingsgraad kan toenemenindien de verplaatstijd 
en demontage- respectieveIijk montagetijd kort gehouden kunnen 
worden. 

- de fIexibiIiteit per apparaat is groter. 
de aanschafkosten zijn lager in vergelijk met het aanschaffen 
van meerdere machines. 
indien het apparaat niet nodig is, niet gebruikt kan worden, kan 
het eventueel gedemonteerd worden zodat het ook niet in de weg 
hangt (staat). 
gunstigere opstelling bij eventuele bewerkingen en eventueel 
inpakken en monteren (geldt niet voor aIle verplaatsbare 
opstellingen). 

Bijkomende nadelen bij het gebruik van een verplaatsbaar uitname-apparaat: 

- het apparaat moet eenvoudig en snel gemonteerd en gedemonteerd 
kunnen worden anders vervallen enkele voordelen. 

- het apparaat moet voorzien zijn van een positioneringssysteem 
(eigen fabricaat!). 

- het apparaat bedoeld onder -C- heeft vermoedelijk nog meer 
ruimte nodig dan de uitvoering van -B-, met aIle gevolgen van 
dien. 

- het apparaat moet eenvoudig kunnen worden ingesteld voor de 
verschillende afmetingen zoals hoogte-afmetingen, 
"werkdiepte"-afmeting etc. Dit eist extra voorzieningen. 

- het apparaat moet stabiel zijn ondanks de vele 
instelmogelijkheden (b.v. qua hoogte) en de losbare verbinding 
waardoor denkelijk het apparaat robuster en zwaarder wordt als 
de niet verplaatsbare uitvoering. 

- bij het gebruik van een verrijdbare robot zou gekeken moeten 
worden of er aanpassingen aan de vloer moeten worden uitgevoerd. 
Dit zou problemen kunnen opleveren, denk aan afvoerputten en 
andere oneffenheden (kabels). 
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B. CONTRUCTIEVORMEN V AN HET APP ARA#>tt 

De twee beschikbare uitvoeringsvormen zijn de lineaire-uitname-apparaten en de 
knikarm apparaten. Vervolgens worden deze uitvoeringsvormen kort besproken met 
hun voor- en nadelen. 

B.I. Lineaire-uitname-apparaten. 

AIle bewegingen worden uitgevoerd langs een rechte lijn, met toepassing van een 
grijper die meestal een, maar vaak ook meerdere draaiingen kan uitvoeren om 
zijn assen (c-as en a-as). Over de assen en hun benaming wordt later nog iets 
gezegd (zie paragraaf 0.1.). De lineaire-uitname-apparaten kunnen als 
instelbare of voor te programmeren apparaten worden uitgevoerd. Verder kunnen 
zij ook als geheel vrij te programmeren apparaten uitgevoerd worden, met andere 
woorden robots, waar in paragraaf B.2. iets over gezegd wordt. 

Allereerst de algemene voor- en nadelen van ins tel bare en vrij te programmeren 
lineaire apparaten. 

Voordelen van deze lineaire bouwwijze: 
- stabiele uitvoeringsvorm. 
- goede toegankelijkheid van de spuitgietmachine zelf en van de 

inbouwruimte voor de matrijs. 
hoge positioneringsnauwkeurigheid. 
hoge reproduceerbaarheidsnauwkeurigheid. 

- geringe storingsgevoeligheid. 
grot ere snelheden mogelijk. 

- modulebouw met uitbreidingsmogelijkheden. 

Nadelen van de lineaire bouwwijze: 
- beperkt werkgebied. 
- apparaat is groter dan de knikarm uitvoeringen, heeft meer 

uitsteeksels die obstakels kunnen vormen. 

Verdere opmerkingen betreffende de lineaire bouwwijze kunnen gemaakt worden 
over de aandrijving van de lineaire bewegingen. Deze aandrijving kan geschieden 
met behulp van hydraulische cylinders, pneumatische cylinders of eventueel 
(lineaire) motoren, die allen de mogelijkheid bezitten om tussenstops te maken. 
Een lijstje met voor- en nadelen is overgenomen uit: Raab, 1981. 

I 

I 
Ausbildung , 
des Energieteiles Vorte.ie Nachte.le 

I der Steuetung 

eleklrisch eIOneltliche und einfache Momente und Krilfte zur Ubertraqung I 
8au teilekonzept.on, klein, 
SignaJUbertragung ohne VerzOgerung. kostspieliger Explosionsschutz 
E nergie ist uberall verfligbar 

pneuma tisch I E xplosionsschu IZ. Luft inkompressibel lendtiche Ober. 

I 
hohe Komb.nat1onsmogI1chke.ten, traqungsleilungenl. 

getinge Kosten Energ1ettaget geht verloren I Luhl. 
E nergietrager mul1 sent rein sein. 

Energietrager muB erzeugt werden, 
larmerzeugend 

hydraulisch Momenta und Krafte zur Warmeentwick tung. 

Obertraqung groB. Energietriiger ist btennbar. Umwelt· 

geringe Kosten lIerschmutzung dutch LecKlierluste. 
zusatzlicher Energ.etriiget 

Figuur 2.5: Voor- en nadelen van gebruikte 
aandrijvingen. 

I 
I 
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Verdere informatie betreffende schakelingen enz. zijn in dit boek ook te 
vinden. Gezegd moet weI worden dat de meeste uitname-apparaten met een lineaire 
uitvoeringsvorm vooralsnog pneuma tisch zijn aangedreven. Maar meer en meer 
wordt overgegaan op een electrische aandrijving. De electrische aandrijving 
maakt het ook makkelijker mogelijk om verdere bewerkingen en/of handelingen uit 
te voeren. Een ander voordeel is dat men aandrijving en informatie makkelijker 
kan koppelen. Voor verdere informatie betreffende de aandrijving wordt verwezen 
naar de literatuur. 
De specifieke voor- en nadelen van de vrijprogrammeerbare apparaten worden 
genoemd onder paragraaf B.2. 

B.2. Knikarm uitname-apparaten. 

Bij het toepassen van knikarm uitname-apparaten kan men onderscheid maken 
tussen de ins tel bare apparaten of voorprogrammeerbare (met behulp van aanslagen 
of schakelaars) en de vrijprogrammeerbare apparaten (robots), die verder op 
besproken worden. 

De uitname-apparatuur waarbij de arm om ~~n draaipunt kan draaien wordt voor de 
eenvoud bij de knikarm-apparaten gerekend aangezien ook hier niet-lineaire 
bewegingen worden uitgevoerd. De arm kan bij deze apparaten draaien in het y-z 
vlak (het verticale vlak) om een denkbeeldige as evenwijdig aan de x-as 
(machine langsas) of om een denkbeeldige as evenwijdig aan de y-as, we spreken 
dan van zwenken (zie paragraaf 0.1.). 

Meestal zijn deze knikarm uitname-apparaten met behulp van aanslagen of 
schakelaars in te stellen (of voor te programmeren) maar eventueel 
vrijprogrammeerbare apparatuur zijn ook mogelijk (deze vallen dan onder 
robots). 
Bij de instelbare of voorprogrammeerbare knikarm uitname-apparatuur worden de 
bewegingen uitgevoerd met behulp van hydraulische cylinders, pneumatische 
cylinders of eventueel motoren, die allen de mogelijkheid bezitten om 
tussenstops te maken. Voor verdere informatie zien onder B.l. 

Voordelen van knikarm uitname-apparaten (instelbaar of voor te programmeren): 
- het werkgebied is groter dan dat van de lineaire apparaten bij 

ongeveer dezelfde inbouwruimte. 
- de inbouwruimte is kleiner, minder uitsteeksels (obstakels). 

Nadelen van knikarm uitname-apparaten (instelbaar of voor te programmeren): 
- het werkgebied is minder duidelijk zichtbaar afgebakend. 
- door draaien en zwenken kan het apparaat instabieler worden 

waardoor de bevestiging aandacht eist • .. 
Ret inzetten van de vrijprogrammeerbare apparaten (in het vervolg robots 
genoemd. Rieronder vallen ook de vrijprogrammeerbare lineaire apparaten, die 
qua bouwwijze besproken zijn onder B.I.) in de kunststofverwerkingsindustrie is 
reeds door kosten- en plaatsingsargumenten beperkt. 
De meeste toepassingen worden aangetroffen waar een robot twee 
spuitgietmachines bedient of waar de robot verdere handelingen moet uitvoeren 
(bewerkingen, inpakken). 
Veelal zijn robots te goed (slim) en te duur voor hun werk. Ze zijn 
"over-engineerd" • 
Ret huidige aandeel van robots in de kunststofverwerkende industrie bedraagt 3% 
indien men de inleg en uitname van product en bekijkt (Carlowitz & Schleede, 
1984). 
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Voordelen van robots zijn: 
- de robots bezitten veelal een groter werkgebied denk aan b.v. de 

torus-vorm) • 
- de robots ku~nen meer handelingen uitvoeren, ze zijn b.v. voor 

elk product te programmeren. 
- de robots zijn flexibeler indien de programma's voorhanden zijn. 

Nadelen van robots zijn: 
- ze zijn te slim en te duur. 

ze benodigen een programmeur, die veelal niet voorhanden is. 
robots bezitten een geringere positioneringsnauwkeurigheid, 
zeker bij hogere snelheden. Dit geldt ook voor de grotere 
lineaire robots (in tegenstelling tot de voorprogrammeerbare 
lineaire robots). 

Was het bij de lineaire-uitname-apparaten meestal het geval dat de aandrijving 
pneumatisch geschiedde, bij robots gebeurt de aandrijving meestal electrisch of 
hydraulisch. 
Het laatste wordt meestal toegepast bij toestellen met hoge belastingen of uit 
oogpunt van veiligheid (explosiegevaar). Zo worden bijvoorbeeld de bewegingen 
van de romp-, schouder- en elleboogassen door dubbelwerkende hydraulische 
cilinders uitgevoerd. De beweging aan de grijper kan geschieden met behulp van 
hydraulische draaimotoren. Alles wordt dan bediend met behulp van 
servoventielen. 
De electrische aandrijvingen zijn meestal gelijkstroom-servo-motoren met 
wegmeetsystemen die veelal geIntegreerd zijn. De sturing geschiedt met behulp 
van thyristor-stroom-richters. 
De krachtoverbrenging geschiedt met behulp van een kogelomloopconstructie of 
een "Harmonic-drive". 
Verdere informatie is te vinden in de literatuur. 
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C. GEKOZEN UITVOERING. 

In de vorige paragrafen zijn de verticale- en de horizontale uitname uitvoerig 
besproken met hun voor- en nadelen. EVeneens is de mogelijke verplaatsbaarheid 
van de apparatuur aan bod gekomen met voor- en nadelen. Daarna zijn de 
verschillende constructievormen besproken met voor- en nadelen. 

De keuze is allereerst gevallen op een verplaatsbaar uitname-apparaat met 
verticale uitname. 
Als sterkste argumenten voor deze keuze kunnen worden genoemd: 

- bezettingsgraad van het uitname-apparaat is optimaal als snelle 
de- en montage gewaarborgd zijn. 

- aanschafkosten zijn beduidend lager dan een apparaat voor elke 
machine. 

- plaatsing boven op de bedplaat is gunstig ten aanzien van 
verplaatsbaarheid. 

- "geen" ruimte opeisend ten aanzien van de werkvloer. 
- toegankelijkheid van de spuitgietmachine blijft gewaarborgd. 

Daarnaast is gekozen voor de lineaire constructievorm van het verplaatsbaar 
uitname-apparaat omdat de voordelen van de lineaire uitname sterker aanspraken 
dan die van de knikarm uitname-apparaten. Enkele van deze voordelen zijn: 

hoge reproduceerbaarheidsnauwkeurigheid. 
- geringe storingsgevoeligheid. 
- grotere snelheden. 

In de loop van het verslag is dus gewerkt met een 
verplaatsbaar-lineair-uitname-apparaat. 
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D. SPECIFICATIES OMTRENT DE TOE TE PASSEN UITNAME-APPARATUUR. 

D.1. Defini~ring assenstelsel. 

Allereerst wordt voor de dufdelijkheid een assenstelsel met bijbehorende 
benaming gedefini~erd zoals dit in de kunststofverwerkende industrie gebruikt 
wordt. 
De defini~ring is overigens afwijkend van de VDI-richtlij'nen. 

Figuur 2.6: Definiering assenstelsel. 

Tot zover de defini~ring van de diverse assen, die gebruikt worden bij het 
bekijken van de product-posities en -stops en ook bij de afmetingen en de 
grijper. 

Allereerst wordt er bij de verdere specificaties van de toe te passen 
uitname-apparatuur gekeken naar de product-posities en -stops (D.2.), daarna 
naar de benodigde afmetingen (n.3.), vervolgens naar de grijper (n.4.) en als 
laatste naar het gebruik van sensoren (n.5.). 
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D.2. Productposities en -stops. 

Bij "Beoordeling A" (paragraaf 2.1.2.) zijn ten aanzien van het uitnemen en 
bewerken van de product en vier categorieen gedefinieerd betreffende de 
automatiseringsmogelijkheden. 
Vervolgens worden voor elke categorie de technische specificaties opgesteld. 
Aan de hand van de omschrijving van de desbetreffende categorie zijn 
situatie-schetsen gemaakt. In deze schetsen zijn steeds de verschillende 
productposities ingetekend en verklaard. Ais product is steeds een rechthoekig 
blok genomen als representant van aIle mogelijke producten. Aan de hand van 
deze posities kan daarna worden vastgesteld welke bewegingen moeten worden 
uitgevoerd (translatie • T, rotatie • R, met bijbehorende richtingsaanduiding) 
en hoeveel stops er noodzakelijk zullen zijn. Onder stops worden 
coBrdinaten-instellingen bedoeld van het grijper-polsdraaipunt. Ret aantal 
stops vertelt niets over de positie van het product voor wat betreft eventuele 
draaiing, omklapping of zwenking van het product. Ais voorbeeld nemen we een 
grijper-polsdraaipunt met gelijke x- en y-coBrdinaat en verschillende 
z-coBrdinaten. Voor de beweging Tx en Ty geldt deze positie als ~~n stop, voor 
de Tz als twee stops. De rotatie bewegingen worden steeds apart bekeken. Dit 
laatste in verband met benodigde instellingen, aanslagen of te programmeren 
punt en. 

Bij deze situatie-schetsen met product-posities is gekozen voor verticale 
uitname van de producten conform hoofdstuk C. 

Getekend is steeds het vooraanzicht, het bovenaanzicht en het 
linkerzijaanzicht. 
N.B. : Uit deze tekeningen kunnen geen maten worden opgemeten. 
Verder worden steeds aile achtereenvolgens in te nemen product-posities 
genummerd en verklaard. 
Getekend zijn steeds de meest fundamentele opstellingen waaruit ook de diverse 
conclusies getrokken worden. 
Eventuele vereenvoudigingen van de opstelling, die een verlaging van het ~antal 
product-posities ten gevolg hebben worden veelal genoemd en hun gevolgen 
besproken. Rieronder behoren ook die vereenvoudigingen van de opstelling die de 
toegankelijkheid van het geheel bevorderen. 

Een verdere opmerking valt te maken over de gebruikte definities van de 
product-bewegingen. Uitgegaan is van een product dat in een grijper geklemd is. 
De bewegingen van het product in de grijper en de bewegingn van product ten 
opzichte van het assenstelsel van de spuitgietmachine zijn als uitgangspunt 
genomen voor het definieren van de richtingen. Dit is gedaan omdat op deze 
manier eenvoudig de specificaties voor de toe te passen uitname-apparatuur af 
te leiden zijn. Dit wordt duidelijk in het volgende voorbeeld. 

Figuur 2.7A: Assenstelsel
ligging. 

Assenstelsel in product 
gedefinieerd. Bij een verticale 
beweging van het product ziet men 
dat men fout zit, omdat het product 
dan in -Tx-richting beweegt in 
plaats van +Ty-richting. Met deze 
definiering is geen specificatie op 
te stellen. Met de hiernaast 
geschetste definiering lukt dit 
weI. Ret translatie-assenstelsel 
wordt gedifinieerd in/bij de 
spuitgietmachine dus vast en het 
rotatie-assenstelsel in het 
product, dus beweegbaar. Op deze 
manier kunnen de specificaties 
eenvoudig worden opgesteld. 
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Figuur 2.7~Voorbeeld van de assenstelsel,de
finiering. 

D.2.1. Specificaties categorie 1. 

Omschrijving van categorie 1: Toepassingsmogelijkheid voor een eenvoudige 
manipulator. Te denken valt hierbij aan producten zonder bewerking die aIleen 
maar uitgenomen en afgelegd dienen te worden. 
Situatie-schets 1: 
Uit de getekende schets voIgt dat er 6 product-posities nodig zijn voordat het 
product op de transportband is afgelegd. 
Benodigd zijn een translatie in de x-richting Tx, 

een translatie in de y-richting Ty, 
een translatie in de z-richting Tz, 

en een rotatie om de z-as (omklappen) Rx van het product. 
Verdere onderverdeling: Tx 2 stops 

Ty 3 stops 
Tz 2 stops 
Rz 2 stops. 

Bij toepassing van niet-lineaire uitname-apparatuur geldt dezelfde 
onderverdeling. 

N.B. : De (y-)hoogte van positie 6 dient afgewogen te worden aan de hand van 
twee factoren namelijk: de toegankelijkheid van de machine 
(ergonomie) en de kosten van de extra slaglengte van de Ty. 
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0.2.2. Specificaties categorie 2. 

Omschrijving van categorie 2: Toepas$ingsmogelijkheid v~~r een manipulator met 
de nodige hulpwerktuigen. Te denken valt hierbij aan producten die een 
bewerking behoeven zoals knippen, buigen, breken, boren, fresen of snijden. De 
bewerking is uitgebeeld door het product in een bewerkingsunit te plaatsen. Ret 
product wordt van bovenaf in de unit geplaatst, en bij het uitnemen wordt het 
product allereerst getild (in +y-richting). Verder is aangenomen dat het 
product met zijn lengte-as loodrecht op de x-as van de machine (in het x-z 
vlak) in de bewerkingsunit geplaatst moet worden. Eventuele rotatie om de y-as 
(zwenken) van de bewerkingsunit kan een vermindering van het aantal posities en 
misschien ook stops ten gevolg hebben, maar is verder niet bekeken in de loop 
van het verhaal. Ret zou trouwens aIleen interessant zijn geweest bij 
situatie-schets 4.2. (paragraaf 0.2.4.), waarbij dan een product-positie kon 
worden uitgespaard. 
Bij deze categorie 2 kunnen drie verschillende situaties getekend worden, 
waarvan er twee werkelijk verschillend zijn voor wat betreft bewegings verloop 
en product-posities, zie schets 1 aan het einde van de paragraaf. 

Besproken zal worden schets 2.2. aangezien dit de kompakte opstelling is, met 
het minste aantal stops, zodat de te gebruiken uitname-apparatuur zo eenvoudig 
mogelijk blijft. Dit bleek uit bestudering van aIle drie de situaties. De 
ruimtebenutting bij deze situatie-schets is zo optimaal mogelijk gekozen, 
waarbij ook gelet is op de toegankelijkheid van de spuitgietmachine en de 
hulpapparaten. 

Situatie-schets 2.2. (zie schets 2): 
Uit de schets voIgt dat er 9 productposities nodig zijn, in de getekende stand 
van de bewerkingsunit en transportband, voordat het product kan worden 
afgelegd. Benodigd zijn een translatie in de x-richting Tx, 

een translatie in de y-richting Ty, 
een translatie in de z-richting Tz 

en een rotatie om de z-as (omklappen) Rz van het product. 
Verdere onderverdeling: Tx 2 stops 

Ty 5 stops 
Tz 2 stops 
Rz 2 stops. 

Deze situatie-schets kan echter verder vereenvoudigd worden door b.v. het 
gebruik van een mal waarbij de producten horlzontaal kunnen worden uitgenomen, 
uitgeschoven. Dit horizontale uitnemen van het product uit de bewerkingsunit 
kan ook toegepast worden in de categorie 4. Veelal leidt dit tot verlaging van 
de cyclustijd manipulator/robot (aantal posities) maar meestal niet tot 
verlaging van het aantal stops (bij schets 2.2. weI!). Daarnaast kan men de 
afleghoogte (y-as) gelijk nemen met de uitname hoogte, maar dit verminderd 
sterk de toegankelijkheid van de machine zodat dit voorstel niet verwerkt 
wordt. Een verhogen van de positie van de bewerklngsunit tot op hoogte van de 
uitname (in y-richting gezien) wordt weI als gunstig beschouwd aangezien dan, 
mede in combinatie met de vernieuwde bewerklngsunlt (product horizontaal 
uitneembaar), het aantal stops sterk kan worden verminderd. 
Nieuwe onderverdeling: Tx 2 stops 

Ty 3 stops 
Tz 2 stops 
Rz 2 stops. 

Een vernieuwde situatie-schets is ook getekend, met de product-posities 1 tim 8 
(zie schets 3 aan het einde van de paragraaf). 
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D.2.3. Specificaties categorie 3. 

Omschrijving van categorie 3: Toepassingsmogelijkheid voor een manipulator 
(robot) met een koelinstallatie (krimpmallen). 
Dit geldt voor product en die na de uitname in een krimpmal gezet moeten worden. 
Na de koeling worden deze producten afgelegd op een transport band. Momenteel 
bestaan er geen product en die aan deze categorie voldoen, maar deze categorie 3 
is niettemin bekeken omdat het koelen met behulp van koelmallen toch moet 
worden behandeld in categorie 4 en omdat er in de toekomst misschien producten 
gemaakt worden die weI tot deze categorie geteld kunnen worden. 
De koelinstallatie is voorgesteld door een soort konische trommel waar de 
producten verticaal in lengte-richting geplaatst zijn. De trommel wordt met een 
stappenmotor aangedreven. De koelinstallatie is zo opgebouwd omdat ze dan het 
minste plaats inneemt en tevens het minimaal mogelijke aantal stops benodigt. 
De werking van de koelinstallatie is relatief eenvoudig. Veronderstel dat men 
een enkelvoudige grijper bezit die een product vast heeft. Dit product plaatst 
hij in een lege koelmal. Na het plaatsen wordt de grijper iets teruggetrokken 
(indien nodig; dit moet later bekeken worden). 
Rierna draait de koeltrommel ~~n koelmal verder zodat het langst gekoelde 
product voor de grijper komt te staan (liggen). Rierna grijpt de grijper dit 
product en legt het product af op een transport band. De lege koelmal wordt in 
de volgende cyclus weer gevuld etc. etc. 

Bij deze categorie 3 kunnen zes verschillende situaties getekend worden, 
waarvan er drie werkelijk verschillend zijn voor wat betreft hun 
bewegingsverloop en product-posities, zie eerste schets aan het einde van de 
paragraaf. 

Besproken zal worden schets 3.2. aangezien de toegankelijkheid van de machine 
zo optimaal mogelijk blijft en daarnaast zo min mogelijk stops noodzakelijk 
zijn, zodat de te gebruiken uitname-apparatuur zo eenvoudig mogelijk blijft. 
Ook de ruimte benutting is optimaal. 
Situatie-schets 3.2. (tweede schets aan het einde van de paragraaf): voordat 
het product vanuit de matrijs op de transportband beland is, zijn er 11 
productposities nodig. 
Benodigd zijn een translatie in de x-richting Tx, 

een translatie in de y-richting Ty, 
een translatie in de z-richting Tz, 
een rotatie om de x-as (draaien) Rx 

en een rotatie om de z-as (omklappen) Rz van het product. 
Verdere onderverdeling: Tx 3 stops 

Ty 4 stops 
Tz 2 stops 
Rx 2 stops 
Rz 3 stops. 

De situatie-schets 3.2. kan echter nog verder vereenvoudigd worden. Men kan de 
koelmal hoger plaatsen zodat positie 7 qua hoogte (y-richting) overeenkomt met 
positie 1. 
Het verhogen van de transportband heeft, gezien de nadelen (zie paragraaf 
D.2.2.), geen nut zodat dit achterwege gelaten wordt. 
Indien de verhoging varr de koelmal wordt doorgevoerd, kan men de verbeterde 
positie-schets (derde schets) tekenen met een vermindering van het benodigde 
aantal stops. 
Nieuwe onderverdeling: Tx 

Ty 
Tz 
Rx 
Rz 

Ret aantal posities blijft 

3 stops 
3 stops 
2 stops 
2 stops 
3 stops. 
onveranderd. 
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De enige opmerking die nog geplaatst kan worden betreft de grijper. Van positie 
6 naar positie 7 moet de grijper omgeklapt kunnen worden over 180°-x· (met x· -
de schuinstelling van de koelmal). 
Indien de grijper dit niet kan (een te grote hoek) dan kan positie 7 ook 
bereikt worden door vanuit positie 6 een rotatie om de y-as (zwenken), Ry uit 
te voeren naar positie 6B over 180· en daarna het product om te klappen naar 
positie 7 over xo. Gecre~erd wordt dan 1 extra positie; het totaal wordt dan 
12. 
De dan optredende onderverdeling wordt dan: Tx 

Ty 
Tz 
Rx 
Ry 
Rz 

3 stops 
3 stops 
2 stops 
2 stops 
2 stops 
3 stops. 
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D.2.4. Specificaties categorie 4. 

Omschrijving van categorie 4: Toepassing robot of gecompliceerde manipulator. 
Hierbij wordt gedacht aan product en die bewerkt en gekoeld moe ten worden 
(eventueel in een andere volgorde of herhaald zoals bewerkt, gekoeld, bewerkt 
(na-». 

Voor beschrijving van de afzonderlijke elementen wordt verwezen naar categorie 
2 en 3 (D.2.2. en D.2.3.). 

Bij deze categorie 4 kunnen vijftien verschillende situaties getekend worden, 
zie eerste schets aan het einde van de paragraaf. Na het bestuderen van de 
verschillende situaties blijkt dat er drie situaties voorkomen die werkelijk 
verschillend zijn voor wat betreft hun bewegingsverloop en hun 
product-posities. 
Daarnaast ziju er een aantal situaties die, door ruimtegebrek van de gekozen 
opstelling (b.v. koelmal en bewerkingsuuit staan elkaar in de weg) en door het 
in beslag nemen van te veel ruimte rondom de spuitgietmachine, zijn vervallen. 

Besproken zal worden schets 4.3. (tweede schets aan het einde van de paragraaf) 
aangezien de toegankelijkheid van de spuitgietmachine zo optimaal mogelijk 
blijft.·Verder is de benod1gde ruimte zo klein mogelijk. 
Ook is het aantal product-posities relatief gering. 

Situatie-schets 4.3. (tweede schets ): 
Uit de schets blijkt dat er 13 product-posities nodig zijn, voordat het product 
kan worden afgelegd op de transportband. Dit geldt voor de getekende stand van 
de bewerkingsunit en de koeltrommel. 
Benodigd zijn: een translatie in de x-richting Tx, 

een translatie in de y-richting Ty, 
een translatie in de z-richting Tz, 
een rotatie om de y-as (zwenken) Ry 

en een rotatie om de z-as (omklappen) Rz van het product. 
Verdere onderverdeling:Tx 3 stops 

Ty 5 stops 
Tz 3 stops 
Ry 2 stops 
Rz 2 stops. 

De situatie-schets 4.3. kan echter nog verder vereenvoudigd worden door 
bijvoorbeeld de koelmalhoogte te verlagen zodat positie 7 qua hoogte 
(y-richt1ng) overeenkomt met positie 1. Een gevolg hiervan is het feit dat we 
de bewerkingsunit ook verlagen moeten aangezien het product bij de 
positie-wisseling 7 naar 8 in aanraking komt met de bewerkingsunit. V~~r 
kleinere producten maakt dit natuurlijk niks uit. 
Verder wordt het aflegpunt in x-richting op gelijke hoogte gebracht met het 
grijppunt, positie 1. Het geheel is in beeld gebracht in de aangepaste 
situatie-schets 4.3. (derde schets ). 
Nieuwe onderverdel1ng: Tx 2 stops 

Ty 4 stops 
Tz 3 stops 
Ry 2 stops 
Rz 2 stops. 

Het aantal posities blijft onveranderd. 
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D.2.s. Totaal overzicht. 

AIle vier de categorieen van "Beoordeling A" zijn nu behandeld met als 
resultaat de specificaties van de te gebruiken manipulator (of robot). AIle 
gegevens zijn samengevat in een overzicht. 
In dit overzicht staan ook de gegevens van de niet bijgevoegde en ook niet 
besproken situatie-schetsen. 

CATcfjOP.ll 
SjTu.ATIE ~Ek02;N B/iAlOOlqi AAt.lTAI.. sroPs Be/\I(J/)15r AANrA~ 

$C.HETS JAINIiG -,;. 7j, rr Rx(!!) Ry Ra PROD. - P051T14~ 

I 

2. 

3 

4t 

/ JA 1 .3 2 - - .2 

2.1. NEE :z. 3 3 - - 2. 

1.2.. JA :z. .3 2 - - 2. 

3.1. N£E 2. 3 3 2. - 3 

3.2. JA 3 3 .2 2 - .It' 
,3 

3.3. NEt 2 3 3 Z 2- 3 

':t. I • NcE 2 3 3 .z - 3 .. 
4-.,z. !'tEE 3 3 3 .2 - 3 

~.J .. JA 2. ~ 3 - 2. 2. 

Tabel 2.1: Aantal stops en productposities 
voor de verschillende categorieen 
met bijbehorende situatie-schetsen. 

6 
~ 
a 
/2. 

(IZ) 
/1 

12 . 
II 
li5 
/3 

Bij de verder verbeterde situatie-schetsen wordt het (geringste) aantal 
product-posities genoemd dat bereikt wordt door de aanpassingen. 

Indien de grijper niet omgeklapt kan worden over 180·-x· dan komt hier 2 te 
staan. 
N.B. : (12) geldt dan bij situatie-schets 3.2. bij het aantal 
product-posities. 

Een eventuele Rx (90·) van het product, indien de transportband te smal is voor 
het product, is hier niet bij geteld. Dit kan nodig zijn bij 
schets 1, 2.1., 2.2., 3.3., 4.2. en 4.3. WerkeIijke gevolgen heeft 
dit aIleen bij schets 1, 2.1., 2.2. en 4.3. omdat bij deze 
situatie-schetsen nog g~~n Rx nodig zou zijn. 

Indien, voor de toegankelijkheid van de machine, besloten wordt dat de 
bewerkingsunit en de transportband lager (in y-richting) geplaatst 
moeten worden, dan wordt het aantal Ty-stops met +/- 2 verhoogd 
bij categorie 2 en 4. Het aantal product-posities bIijft 
onveranderd. 

D.3. Afmetingen. 

Afmetingen van de bekeken spuitgietmachines te weten de Stork 500, de Krauss 
350 (M.250), 160, M.150 en M.90 (100). Alleen de afmetingen die interessant 
zijn voor de verticale u!tname, zijn vermeld in de volgende schets en tabel. 
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Figuur 2.8: Machineschets met benodigde afmetingen. 

AFl1erlNfleN IN <::/Y. 

l'1AcHINE A- S C. D E"=X F 11 :1=A1"f :1'= IJ#'II'1" 

STOR.k !rOO IlL, 11S 1"1 1'1 30 21 cf's ISO /G'S" 

KR.AU.SS 3SS J3 1~4' 13 sb ~() 20 ltv /// 1St! 

kllAUS5 Ie SS- liS 4-5 31,1 2tJ 20 1ft? 12 /".z 
KfAusJ1Iso t7 lOr so trs" 20 20/ 'f!$ //(J /efs-

KI<AU5S 100 ?J th 3tJ> 2S 20 /"1 cPo Stf gr6 
KRAussl1 tf1 53 lOt! W 36 2.0 1 gs df:P /'f3 

=afmetingen Krauss M.250 in D.3. genomen i.v.m. machine
park wijzigingen. 

A=verticale afmeting bedplaat'. 
B=breedte basisconstructie of afstand tussen veiligheids-

hekwerken. 
C=horizontale afstand holmen. D=verticale afstand holmen. 
E=max. uitnameslag (diepste product'86). F=bedplaatdikte. 
H=hoogte basisconstructie ~ergonomische hoogte. 
Y,Y'=benodigde translatielengte (met,zonder transportband-

verhoging). 

Tabel 2.2: Benodigde afmetingen bij verticale uitname. 
De benodigde translatie in x-riehing is te vinden in voorgaande tabel, evenals 
de benodigde translatie in y-riehting (deze y-waarden indien men de 
transportbanden op de aangegeven hoogte kan instellen!). Indien de 
transportbanden niet op hoogte kunnen worden ingesteld dan kan men met een 
transportbandhoogte van +/- 40 em rekenen en dan gelden de y-waarden (& y + 
(H-40em», zie voorgaande tabel. 
De waarden voor de benodigde translatie in z-riehting zijn moeilijker te 
sehatten. 
Voor de 4 bekeken en behandelde situatie-sehetsen 1, 2.2., 3.2. en 4.3. zal 
getraeht worden deze afmeting in te sehatten. 
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Situatie-sehets 1, paragraaf D.2.1 •• Als minimale afstand tussen het 
spuitgietmaehinehek en de hartlijn van de transport band is 
genomen: ~c + 15 cm (voor aIle machines). 
De benodigde z-translatie(afmeting)lengte bedraagt: Z=\(B+C) + 15 
em. Voor de vijf machines staat deze afmeting in tabel 2.3 •• 

Situatie-sehets 2.2., paragraaf D.2.2 •• Als minimale afstand tussen de 
spuitgietmaehine en de hartlijn van de bewerkingsunit is genomen: 
\c + 35 em voor aIle machines (a afstand machine-transportband). 
De benodigde z-translatie lengte(afmeting) bedraagt: Z=\(B+C) + 35 
em. Voor de machines staat deze afmeting in tabel 2.3 •• 

Situatie-sehets 3.2., paragraaf D.2.3 •• Indien de diameter van de te gebruiken 
koelmaltrommel op 100 em wordt geschat en de afstand tussen de 
koelmaltrommel-spuitgietmaehine op 20 em, dan kan de afstand 
spuitgietmaehine-hartlijn koelmaltrommel (en dus ook transportband 
hartlijn) op 70 em worden geschat. 
De z-translatie moet dan over Z-\B + 70 em mogelijk zijn. De 
resultaten staan in tabel 2.3 •• 

Situatie-sehets 4.3., paragraaf D.2.4 •• Ais minimale afstand tussen de 
spuitgietmachine en de hartlijn van de bewerkingsunit wordt 
wederom \C + 35 em genomen. 
Ais straal van de koelmaltrommel is weer 50 em gekozen, en als 
afstand hartlijn bewerkingsunit tot aan koelmaltrommel wordt \C + 
25 genomen. 
Stel dat de grijper tot halverwege de straal van de koelmaltrommel 
moet komen (25 em) dan wordt de totale afmeting, lengte waarover 
de z-translatie moet plaats vinden Z-\B + C + 85 em. 
AIle berekende waarden zijn in de volgende tabel te vinden. 

~ 
VCIOR. ALLG SlflL4rlli-SCHGT.S 

ENIAI 5C~7S4N 

I1ACHliJE CM 
I. 2 • .4. .3.2.. 4.-.3 • 

X Y i! i! i! i: 

STORk s::o 30 ISO /3t:P lsI 1S<fJ .24-v 

K2AUSS 350 30 III /Iq /3q '7'2 .2.20 

kMf.lSS 110 20 12 qs I/S 12cP IJ), 

kRAttssllJso .20 flO '34' I't" 12ft Irl'fJ 

kRAltss 100 2.0 s6 16 '16 /12 Its 
kRAtlssfl cp 2.0 <YeP cPq loq /2. tr It~ 

Tabel 2.3: Benodigde translatie-afstanden bij 
de verschillende situatie-schetsen 
en machines'," 

Indien we aIle maten nsar boven afronden op 0 of 5 em verkrijgen we het 
volgende totaalbeeld. 



2-33 

Tevens is de gemiddelde cyclustijdtijd berekend uit de minimale cyclustijd en 
de maxima Ie die allen vermeld zijn. 

~ 
voo'- AUe 5ITUArll-5d(Iir.s Cydt.tS7fJD !se:.:l 

IN SGh6T.S4N 
CH I. 2.2. 3.2. 4--.3. 

hllV. !-fM. (1&H. Ifl1CHlNe X !:f :. i1: 2.. 2 

STOR.K. sao 30 ISo I?o ICo 160 2.fS 2:;- yS 3S" 

k'RAu.s$ 3SO 30 lIS 120 It;-o 14-5 ,220 2S /3 36 
kRAass ,/0 2.0 lS qS' liS" 130 Iqo 2.0 sS 32 

~.so .zo I/O qs- /IS 12S 19o 11 fO 2q 

klZAUSSIOO .2.0 ,50 db 100 /IS lis 10/ sg 2,. 
kRAIJ$I1f!' .2.0 go go //0 125 Ic/o /~ $'3 .2.1 . 

TabeL2.4: Benodigde translatie-ai'standen (afgerond) 
bij de verschillende situatie-schetsen en 
de cyclustijden voor de machines. 

D.4. Grijper. 

Aan de hand van de gegevens die verzameld zijn ten behoeve van de 
productanalyse (zie intern rapport) kan de volgende tabel worden opgezet. 

~ 
107'M"G.- -_. - _. ------- 7jR!Jplp. f/OIU1 

(& %) MAlTA" 
T& III1VT4-

ZU:8.IlA I A'io.PeIlS 
ANDoe'AS.t:! a"'eHTI S70R.r IUN PIlt)(). ? 

MACHINE :ir &AA:tfp. 'iJ1l~§1fR. p'R.ot>. 
Z .::rz:zz::: 

STOll. /( !!!J::P 13 9 (o,., 2. (IS) 2 [IS) 2 (Is.;, 2 {IS} -
KRAUSS35J 35 I g ($") '3 (:J7) 3 (gJ 13 (3p! 3 (t;) -
k~ ic Ff a (¥1) {&3} s{l5J (z+J 

~ q - 4r 
kRAUSslAso 2./ 13 tu) r (») 1 ts) Otj} {I~ 

/ , 0/ 4-
kRAUSS IfX' 1;; .2.1 ('t5) N] {~ r {~I /6 (~) 10 (.21) I,. I 

TOr/lAL 133 :ro (IP)I 50 (J) /3/IOJ
! yO(~ 

(I]) 
22 23 

I I -

N.B.:VIII=I+II+III+IV+VII en III+IV=V+VI • 

Tabel 2.5: Verdeling van de producten over de 
verschillende grijpervormen. 

n1TM, 
!/JJio 

/3 
I 3S ! 

2/ 

22 
f'~ 
ISS 

Afgelezen kan worden dat meer dan de helft van de producten gegrepen, 
vastgehouden engehanteerd kan worden met behulp van een grijper die uitgerust 
is met een of meerdere zuigers die voor de diverse productafmetingen instelbaar 
is (zijn). Bij producten met een aanspuiting (die naderhand verwijderd moet 
worden) zal meestal een meervoudige zuiger-grijper worden toegepast omdat het 
product niet centraal, ter hoogte van het zwaartepunt, kan worden vastgegrepen. 
Dit ook indien men het product met kracht moet afnemen. Ook bij meervoudige 
matrijzen benodigt men een meervoudige zuiger-grijper. Verder bestaan er 
zuigers die toepasbaar zijn bij ietwat bolle product en doordat de product en een 
kogelgewicht of een flexibele bevestigingsvoet bezitten (b.v. verend gelagerde 
zuigers) • 
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In de volgende figuren zijn enkele mogelijke zuiger-grijpers afgebeeld. 
Vakuumzuigers veroorzaken in tegenstelling tot mechanische grijpersystemen bij 
de nog relatief warme producten geen afdrukken, vervormingen of krassen omdat 
de zuigers veelal vervaardigd zijn uit silikonenrubbers. De doorsnede van de 
aangeboden zuigers bedraagt 8 tot 150 mm. Het aantal en de diameter van de 
benodigde zuigers hangen af van het productoppervlak, het aantal producten 
(voudigheid) en de benodigde zuiger-grijpkracht (afname-kracht: F=Azuiger • 
AP). Een belangrijk voordeel van een zuiger-grijper ten opzichte van 
bijvoorbeeld een mechanische-grijper is dat de zuiger-grijper maar ~~n 
grijpoppervlak benodigt. 
Bij lichte, eenvoudige af te nemen product en kunnen vacuum-zuiger(s) gebruikt 
worden waarhij de onderdruk gecre~erd wordt met behulp van een venturi-systeem 
(dit als de benodigde grijp- respectievelijk afneemkracht gering is). Bij 
zwaardere, moeilijker af te nemen product en kunnen vacuumpompen nodig zijn. 

Verder kan een groot aantal van de producten uitgenomen worden met behulp van 
zuiger-tang-grijper. De zuiger (en de tang) grijpt (grijpen) het product vast; 
de tang indien de aanspuiting lang genoeg is. 

Figuur 2.10: Verstelbare 
vakuumgrijper. 

Figuur 2.9: Vakuumzuiger 
met en zonder venturi
systeem. 

fl' ~ 
t' 

f 
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c 

Figuur 2.11: Vakuum
zuiger' a)voor eieren; 
b)met een kogelgewricht 
K voor 3-dim. beweging. 

Gedurende het verplaatsen van het product tot aan zijn bewerkingspositie of 
zelfs aflegpositie wordt het product vastgehouden door de zuigers en eventueel 
de tang. Bij het verwijderen van de aanspuiting (afknippen, afbreken of 
afsnijden) wordt de aanspuiting door de tang vastgehouden. Eventueel voert de 
tang deze bewerkingen zelf uit (b.v. afbreken). De aanspuiting wordt dan 
bijvoorbeeld tijdens de terugloop·naar de wachtpositie (positie 0) gedeponeerd 
in een verzamelbak. 
Indien men bewerkingen aan het product moet uitvoeren (ook controle-bewerkingen 
vallen hieronder) moet men bij de keuze van de grijper rekening houden met de 
toegankelijkheid van het product. 

Indien aangenomen wordt dat 30 product en van de in totaal 40 producten die 
vallen onder de kolom "anders of ? met aanspuiting" en tevens een aanspuiting 
hebben die lang genoeg is om, in samenwerking met "ondersteunende" zuigers 
uitgenomen kunnen worden door een zuiger-tang combinatie, dan kunnen in totaal 
100 producten, dat wil zeggen 75% uitgenomen worden door dit ene, instelbare 
grijper-systeem. 
Andere mogelijke grijpers zijn de membraam grijpers (1n- of uitwendig) of de 
ringspangrijpers (in- of uitwendig). Deze grijpers grijpen het product, 
centre rend in gaten cq bussen (of assen) die het product eigen zijn. Zij houden 
het product door het oppompen vast. 
Enkele voorbeelden van de tangen-, combinatie- en speciaal grijpers zijn 
afgetieeld in de volgende figuren. 
De grijpers worden meestal pneumatisch aangedreven. 
De stuursignalen worden meestal bedient door contactlose eindschakelaars die 
inductief of capacitief werken. 
Verder wordt na de uitnameslag meestal gemeld of het product aanwezig (of niet 
(geheel) aanwezig ("halfvol") is en wordt het sluiten van de matrijshelften 
verhinderd door middel van druk-bewakings apparatuur en electro-mechanische 
schakelaars. 
Zie verder onder hoofdstuk D.S. "Gebruik van sensoren". 

Echte grijpers benodigen 17% van de producten op aIle machines. Dit percentage 
kan nog verlaagd worden door het toepassen van zuigers die zeer flex1bel 
bevestigd zijn op de grijperbasis. De meeste producten die hier bedoeld worden 
bezitten namelijk een bol oppervlak. Andere problemen zijn oplosbaar door het 
gebruiken van grijpers met meerdere zuigers. Deze producten zijn dan ook niet 
te vinden in de kolom "echte grijper". Hiertoe behoren weI een aantal producten 
met een zeer klein oppervlak dat gebruikt kan worden om het product uit te 
nemen. Deze product en moet men stuk voor stuk bekijken. 
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Figuur 2.12: 
Tanggrijper. 

Figuur 2.1~: Dubbel tang
grijpersysteem., 
met aanspuitver-
wijdering. 
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Figuur 2.14: Inwendige en uitwendige membraam
grijper. 

Figuur 2.15: Inwendige en uitwendige ringspan
ningsgrijper. 

Figuur 2.16: Inwendige en uitwendige tang
grijper. 
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0.5. Gebruik van sensoren. 

Bij het gebruik van sensoren zijn een aantal verschillende deelgebieden te 
bekijken, met name: - de beschrijving van de toestand is te karakteriseren 

door een binaire code. In het algemeen geldt dit 
bijvoorbeeld indien gecontroleerd dient te worden of een 
product aanwezig of afwezig is. De oplossing van dit 
soort problemen is eenvoudig te bewerkstelligen met 
behulp van schakelcontacten, benaderingsschakelaars etc. 
de beschrijving van de toestand is te karakteriseren 
door een binaire code die afhankelijk is van een andere 
parameter, b.v. plaatscoordinaten van het meetpunt. We 
spreken dan van waardepatronen die vaak gebruikt worden 
bij het herkennen van de positie van een voorwerp, van 
de bewerkingstoestand van het VOOI'V1erp of ter controle 
van het voorwerp voor wat betreft dikte en andere 
afmetingen met behulp van aanslagen. 
Veelal zal het gebruik van waardepatronen terug te 
voeren zijn naar een binaire code; indien niet dan 
ontstaan er al snel problemen door de hoeveelheid 
informatie die verwerkt dient te worden. Verder zal de 
automatisering van het herkenningsgebeuren, de 
aftastafloop, moeilijk te realiseren zijn. 
indien de waardepatronen die de toestand karakteriseren 
onvolledig (kunnen) zijn, zoals bij ongeordende 
producten die ook nog over elkaar kunnen liggen, worden 
de moeilijkheden groter omdat eerst een waardepatroon in 
de juiste positie boven het product moe~ worden gebracht 
en daarna moet worden afgetast, waarna een beoordeling 
moet plaatsvinden. 
Een voorbeeld van dit deelgebied is bijvoorbeeld het 
ongeordend toevoeren van producten aan een robot die de 
producten een voor een in een geordende toestand aan een 
bewerkingsunit moet toevoeren. 

Dit zijn de belangrijkste deelgebieden voor hedendaagse technisch-economische 
toepassingen. 

Door de hoeveelheid te verwerken informatie te beperken, evenals de hoeveelheid 
storende informatie, kan men het toepassen van ingewikkelde en dure apparatuur 
vermijden. Dit kan men bereiken door de product en een voor een met behulp van 
aanslagen in zijn vrijheidsgraden te beperken. 
Het gebruik van een herkenningsmal waar het product in geplaatst wordt is aan 
te bevelen. 

Toe te passen sensoren met een controlefunctie moeten het uitname-apparaat of 
de omgeving "inlichten" over de gemeten toestand. 
Meestal worden taktiele sensoren toegepast, dit wil zeggen sensoren die met 
aanraking werken, b.v. eindschakelaars. Soms worden echter laserstralen of 
gewone lichtstralen gebruikt waarbij er geen aanraking plaats heeft. 
Bij de taktiele sensoren worden deze meestal als eindschakelaar ingezet die 
programmatechnisch als interrupt geprogrammeerd zijn. Bij een bekrachtiging 
wordt of de programma-afloop geactiveerd of de programma-afloop gestopt. 

Voor de gekozen toepassingsgebieden van een manipulator, zie "Technische 
specificaties" hoofdstuk C, kunnen een aantal sensor-toepassingen interessant 
zijn. Allereerst kan een sensor worden toegepast bij het beoordelen of een 
product aanwezig is of (gedeeltelijk) afwezig, zie figuur. 
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Figuur 2.17: Zuigergrijper met 
taktiele sensor. 

Deze beoordeling kan plaats vinden bij het uitnemen uit de matrijs, bij het 
activeren van de bewerkingsunit en bij het activeren van de koelmaltrommel. 
Verder moeten sensoren gebruikt worden bij het dichtlopen en openlopen van de 
matrijs zodat het uitname-apparaat niet tussen de matrijshelften klem komt te 
zitten en voor het activeren van de uitname-actie. 
Sensoren kunnen ook gebruikt worden om b.v. de kromheid en de afmetingen te 
controleren. Deze sensoren kunnen ook gekoppeld zijn met de productiemachine 
zodat indien de producten niet aan de ingestelde eisen voldoen de productie 
wordt gestopt. Enkele voorbeelden van deze sensor toepassing worden hieronder 
kort uitgewerkt. 
- Controle kromheid. De situatie is geschetst in de volgende figuur. De sensor, 

schakelaar wordt aIleen bediend als het product niet aan 
de eisen voldoet, met andere woorden te krom is. 

Figuur 2.18: Schets kromtecontrole-eenheid. 

- Controle passing met behulp van kaliber met sensoren. De twee sensoren 
bepalen met hun positie het interval waarin het product 
aan de eisen voldoet. Worden de twee sensoren beide 
geactiveerd of beide niet geactiveerd dan voldoet het 
product niet aan de maatvoeringseisen. 

Figuur 2.19: Schets passingcontrole-eenheid. 
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- Controle afmetingen. Hieronder kan ook vallen de controle of het product 
helemaal vol is. Men kan namelijk indien men weet waar 
eventuele problemen bij een product tijdens het vollopen 
ontstaan, op deze plaatsen tasters aanbrengen in de 
controlemal die een controle uitvoeren. Een schets van een 
mogelijke opstelling is hieronder weergegeven. 

Figuur 2.20: Probleemgebiedcontrole-eenheid. 

Bij sensor-gebruik voor bij de controle zal voor elk te controleren product met 
afwijkend codenummer (uitgezonderd kleur- en materiaalcode) een andere 
controlemal gemaakt moeten worden. Dit kan een kostbare zaak worden. Eventueel 
moet bekeken worden of gemaakt kan worden van bestaande kalibers en toepassing 
van uitwisselbare sensoren. Ook dient men bij het maken van de bewerkingsunits 
(categorie 4, paragraaf D.2.4.) aandacht te besteden aan de toepassing van deze 
controle-sensoren, zodat deze gelntegreerd kunnen worden. 
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Bijlage 3. 

TECRNISCRE SPECIFICATIES BETREFFENDE DE AUTO~-ATISERING OF DE VERBETERINGEN. 

INPAKKEN EN MONTEREN 

Inhoudsopgave: 

A. 
A.l. 
A.2. 

B. 

Inhoudsopgave 

Ret inpakken voor intern transport. 
Het inpakken in de pershal. 
Ret inpakken in de montagehal. 

Het bedrukken van de producten in de 
montagehal (met behulp van 
zeefdrukmachines). 

bladzijde 

3-2 
3-4 
3-8 
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TECRNISCHE SPECIFICATIES BETREFFENDE DE AUTOMATISERING 
OF DE VERBETERINGEN. 

INPAKKEN EN MONTEREN. 

Aan de hand van de omschrijving van de inpak- en montagehandelingen en de 
daarbij behorende beoordeling "B" is reeds eerder bekeken welke handelingen 
zinvol geautomatiseerd kunnen worden, zie paragraaf 2.2.2 •• Deze handelingen 
worden in het verloop van deze paragraaf verder gespecificeerd samen met de 
handelingen die aanpassingen of verbeteringen behoeven. 
De nadere verklaring en conclusies betreffende beoordeling "B" (paragraaf 
2.2.3.) worden als leidraad genomen in het volgende verhaal. 
Getracht wordt om voor elke handeling die te automatiseren of aan te passen is 
meteen aIle specificaties op te stellen en niet zo als bij de technische 
specificaties "uitnemen en bewerken" (Roofdstuk D, bijlage 2) begrip voor 
begrip te bespreken. 

A. RET INP AKKEN VOOR INTERN TRANSPORT. 

Ret inpakken van producten in dozen in de pershal of in de montagehal kan 
zinvol geautomatiseerd worden indien er enkele aanpassingen aan het huidige 
i.npakgebeuren plaatsvinden. Allereerste en voornaamste aanpassing betreft de 
dozenstandarisatie. 
Nu worden er 20 verschillende transportdozen gebruikt, van de gestandariseerde 
dozen 600x500xSOO - 600xSOOx250 - 500x300x250 tot de wasboxdoos en plastic bak 
toe. Indien de frequentie van de gebruikte dozen per (bekeken) machine 
genoteerd wordt verkrijgt men de volgende tabel. 

------

~ 
V£R.PAkKINgSCODE ~ AliA/TAL.. 

- - -
J? It ? 

v-GRsdlii. 
HA(J{I#c I 2.. 3 '4- s t5 r <3 10 II 12 13 If IS I? CODBS 

STORk s::x:J 3 / / 2 T ~ 

KRAU553S0 <3 2 2 .2 .2 / / 4' / ~ / / / ~ 13 

KfAUS5 Ito " 5 / / / / / ~ r 
.t<f!MIssI1tso 8 .2 / 3 / / / 0/ :;. 

k'RA/i$5/co 1/ I:; 3 2 / 2 12 6 
I 

70TML 35 26 6 s r 2 2 1 4 2. 7' / / 2 / / 2. 31 >< 
• voor betekenis verpakkingscode's zie legende beho

rende bij de productanalyseformulieren in het 
interne rapport. 

Tabel 3.1: Verpakkingscode-verdeling van de diverse 
producten over de machines (zonder stortproducten)., 

De uitschieters in deze tabel zijn duidelijk de code's 
1: 600xSOOxSOO 
2: 600x500x250 
3: 500x300x250 (kwarts-omdoos) 
4: containerdoos 
5: containerdeksel 

11: pallet. 
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De code 11 wordt veelal gebruikt bij emmers (638 •••• 01) en de wasbakken 
(639 •••• 01). Deze artikelen worden met een zeer lage productiefrequentie 
geproduceerd zodat deze code verder buiten beschouwing blijft. 
Overblijven eigenlijk maar 5 code's, namelijk de 3 reeds gestandariseerde 
omdozen en de grote containerdoos met deksel. 
Indien de producten die in de andere verpakkingen (code 6 tim 10 en 12 tim 21) 
verpakt worden ook in de 5 te standariseren verpakkingen verpakt worden is het 
inpakproces veel eenvoudiger'te automatiseren. Ret beperken van het aantal 
verpakkingen is een eerste voorwaarde tot automatisering! 
Ter verduidelijking worden de vier te standariseren dozen hieronder op schaal 
geschetst, zodat er een beter inzicht verkregen wordt in de afmetingen. 

Figuur 3.1: Schets dozen-afmetingen. 

N.B.: 1 hele doos ~ 2 halve dozen a 4'kwartsdozen. 
1 container doos a 4 hele dozen + 4 halve dozen of 8 kwartsdozen. 
1 container doos a 12 halve dozen a 24 kwartsdozen. 

Bij eventuele automatisering kan gezien de aantallen het beste uitgegaan worden 
van een doos-grondvlak van 60Ox500, waarover later meer. 



3-4 

A.1. Het inpakken in de pershal. 

Bij de eventuele automatiserlng kan uitgegaan worden van twee principes: 
-1- eenvoudige manipulator met x-y-z tafel, 

of -2- robottoepassing zonder verdere hulpapparatuur. 
Gekozen zal worden voor -1- omdat in deze studie niet uitgegaan is van de 
aanschaf van een robot in verband met kosten. Verder kan dan denkelijk de 
besproken uitname-apparatuur bij het ultnemen en bewerken ook gebruikt worden 
bij het inpakken. Er zijn dan weI nog extra posities nodig voor het Inleggen 
van de kartons (met behulp van zuigers). Aangezien na elk afgelegd product niet 
steeds een karton behoeft te worden ingelegd zal dit gevolgen hebben voor de 
besturing van het apparaat. De besturing zal dan zeker de kant uitgaan 
vrijprogrammeerbare units (electrische besturing). 

Gebruik van schuimvellen en folio's wordt afgeraden bij het toepassen van een 
zuiger-grijper. Ook het gebruik van plastic zakken zal bij automatisering van 
het Inpakgebeuren grote problemen opleveren, zodat ook deze plastic zakken 
vervangen dienen te worden. 
Ret verpakken in plastic zakken wordt veelal gedaan bij grotere producten die 
beschadigingsgevoelig zijn (9050-serie) of producten die veel stof aantrekken. 
Bekijkt men de product en die met behulp van een zuiger uit de matrijs kunnen 
worden genomen dan kan het volgend lijstje worden opgesteld voor het aantal 
producten dat verpakt wordt in een plastic zak of product en die bij het 
inpakken gescheiden worden door een schuim- of foliovel. 
N.B.: Het totaal aantal producten uitneembaar met een zuiger-tang-grijper 
combinatie bedraagt 100, dat wil zeggen 75% van aIle product en die uitgenomen 
moe ten worden. 

Stork 500 6 aantal producten dat verpakt 
Krauss 350 14 wordt in plastic zak of producten 
Krauss 160 3 die bij het inpakken gescheiden 
Krauss M 150 8 worden door een schuim- of 
Krauss 100 8 foliovel. 
Totaal 39 producten a 3970 van de 100 product en. 

Hieruit kan duidelijk geconcludeerd worden dat als het inpakgebeuren 
geautomatiseerd wordt er zeker aandacht besteed moet worden aan het 
"plastic-zakken-probleem". 
Dit probleem zou opgelost kunnen worden door het toepassen van verticale 
kartonnen tussenschotten (zoals b.v. reeds gebruikt worden bij de gieters) of 
bij de kleinere product en; het toepassen van blisters die geproduceerd kunnen 
worden in de montagehal. Problemen die kunnen ontstaan door de niet optimale 
ruimtebenutting bij het automatiseren van het inpakken kunnen op deze manier 
ook gedeeltelijk opgelost worden. Gedacht wordt dan aan het verschuiven van de 
producten in de doos (in een bepaalde laag). Door het gebruik van verticale 
tussenkartons of blisters zal dit niet meer mogelijk zijn. 
Enkele nadelen van de beschreven opzet en oplossing zijn: 

-1- niet optimale stapelwijze (door andere doos en 
voornamelijk door toepassing van de 
uitname-apparatuur) waardoor de transportkosten en 
opslagkosten zullen stijgen .• 

-2- het aantal dozen (gestandariseerde -) zal dalen en de 
hoeveelheid tussenkartons zal stijgen. 

-3- er zullen speciale verticale tussenkartons gebruikt 
moeten worden (liefs standariseren tot een beperkt 
aanta! verschillende modellen!). 

-4- de te gebruiken blisters moeten vooraf in de 
montagehal gemaakt (kunnen) worden. 



3-5 

-5- de "transport"blisters kunnen niet onbeperkt vaak 
gebruikt worden in verband met beschadigingen en 
vervuiling. 

-6- de blisters kunnen met zuigers worden opgenomen al 
eist dit een speciale stand van de zuigers ten 
opzichte van de blisters~ zie schets. Getekend is b.v. 
een drievoudige blister~ en een drievoudige grijper. 
N.B.: Per laag meestal meerdere malen blisters 

inleggen of veelvoudige blisters toepassen. 
Als noodoplossing zou men de blisters van te voren op 
de tussenkartons kunnen plakken~ maar dit is veel te 
omslachtig. 

Figuur 3.2: Schets grijper voor blister
hantering. 

-7- het gebruik van tussenkartons vereist dat de grijper 
of in de opening past, of dat de grijper een Rz kan 
ui tvoeren indien· de tussenkartons "verticaal" worden 
aangevoerd~ zie volgende schets (onder -8-). 

-8- het gebrulk van tussenkartons vorm A (kartons die 
vakkenindeling bewerkstelligen) heeft veel 
opslagruimte bij de machine nodig. Het gebruik van 
tussenkartons vorm B (kartons die horizontaal of 
verticaal gebruikt worden~ zoals bijvoorbeeld bij 
dienbladen) en van blisters heeft minder ruimte nodig, 
maar tussenkartons vorm B moeten gevouwen worden 
(evenals A) en de bliste;s zijn moeilijk van elkaar 
los te krijgen. Geplakte~blisters op karton hebben 
dit probleem niet~ maar benodigen weer meer ruimte wij 
het opslaan bij de machine. 

Figuur 3.3: Schets grijper bij bescherm- en, 
of etagekartonhantering. 

Tegenwoordig worden ook soms aIleen hlisters geproduceerd v~~r b.v. thuiswerk. 
Een andere mogelijkheid is het kopen van blisters~ maar dit lijkt mij niet zo 
voor de hand liggend gezien de bezettingsgraden van de aanwezige machines. 
Door het gebruik van 5 maten gestandatiseerde dozen zal de opslag vereenvoudigd 
worden, waardoor de kosten van b.v. speciale tussenkartons grotendeels 
opgevangen worden door het verdwijnen van de voorraadkosten van de andere 16 
dozen. 
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Indien het uitnemen en bewerken geautomatiseerd wordt dan heeft men voor het 
verder automatiseren van het inpakken v~~r intern transport extra mogelijkheden 
nodig betreffende de uitname-apparatuur en zijn besturing. Het aantal extra 
posities zal ongeveer 10 bedragen en het aantal extra stops ongeveer 3. Deze 
gegevens zijn geschat bij het gebruik van een x-y-z tafel en waarop de te 
vullen doos gepositioneerd wordt (tafelafmeting geschikt voor doos met 
grondoppervlak 600x500) en een soort voorraadtafel waarop de kartons liggen die 
steeds op gelijke hoogte kunneri worden afgenomen. De benodigde lengte van de 
translatie-assen (Tx, Ty, Tz) zal ten opzichte van het aIleen uitnemen en 
bewerken van de producten toenemen met +/- 50 em voor de Tx- en Tz-as terwijl 
er voor de Ty-as<geen toename van de slaglengte noodzakelijk is (bij een juiste 
hoogte-instelling van de x-y-z tafel). Dit zijn ruwe schattingen aan de hand 
van de doosafmetingen en de schets aan het einde van de paragraaf. Voor de 
grijper zal voor het inleggen van de tussenkartons of blisters veelal een Rz 
noodzakelijk zijn, maar deze is reeds aanwezig bij de te gebruiken 
uitname-apparatuur. Hoogstens zal een extra stop van de Rz noodzakelijk zijn, 
doch hiervoor zal weI een oplossing te bedenken zijn. 

Het toepassen van x-z tafels (beweegbaar in horizontale vlak, zie definities, 
paragraaf D.l. Bijlage 2) of zelfs van gewone tafels vraagt uiteraard meer 
mogelijkheden van de uitname-apparatuur waarbij al heel snel overgestapt wardt 
naar een robot. 

Dit soort tafels wordt verder niet besproken. Een nadeel van x-y-z tafels is 
dat deze tafels relatief veel ruimte nodig hebben, zie onderstaande schets, al 
mede dat deze tafels nogal een ingewikkelde en dus dure opbouw (constructie) 
bezitten. Men zou precies moeten bekijken welke oplossing het voordeligste is: 
een x-y-z tafel met een uitname-apparaat met 3 extra posities (ten opzichte van 
uitname-bewerkings-apparaat) of een x-y tafel met een uitname-apparaat met 3+ 
extra posities, waarbij het aantal lagen is waarin de producten gestapeld 
moeten worden. 
In deze studie is hieraan verder geen aandacht besteed. 

Figuur 3.4: Bepaling benodigde ruimte bij het 
automatisch inpakken. 
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A.2. Ret inpakken in de montagehal. 

Bij het inpakken in de montagehal is het grootste probleem dat d~ producten 
zich in een niet vastgeIegde of bekende stand bevinden. In de pershal is dit 
probleem niet aanwezig omdat verondersteid was dat de producten automatisch 
werden uitgenomen en bewerkt. 
Ret inpakken in de montagehal kan aIleen geautomatiseerd worden zonder veel 
problemen indlen de montage-handellng (bedrukken, tapen etc.) geautomariseerd 
zal worden. Voor verdere speclficaties van de te gebruiken (hulp-)apparatuur 
wordt verwezen naar "het inpakken in de pershal" (paragraaf A.l., Bijlage 2) en 
naar de bespreking van de montage-handelingen (Roofdstuk 2.2.1.). 

B. RET BEDRUKKEN VAN PRODUCTEN IN DE MONTAGE HAL (MET BEHULP VAN 
ZEEFDRUKMACHINES). 

Zoals reeds opgemerkt in de paragraaf "nadere verklaring en conclusies 
betreffende beoordeling B" (paragraaf 2.2.3.) zal hier verder geen aandacht 
worden geschonken aan het automatiseren van het gehele proces. 
Besproken worden weI mogelijke verbeteringen aan de bestaande 
werkomstandigheden v~~r wat betreft de zeefdrukmachines. 

Wo'.cdt de handelingsafloop beschreven die de werknemer moet verrichten om een 
product te bedrukken dan ziet dit er als voIgt uit: 

-A- vastpakken product op linker tafel. 
-B- product plaatsen over productmal veelal in de juiste 

positie (met behulp van aanslag of uitsparing). 
-C- product tijdens het bedrukken aangedrukt houden over 

de mal, geldt niet v~~r dienbladen! 
-D- bedrukte product afleggen op rechter tafel(eigenlijk 

transportband van droogovens). 
Ret aanvoeren en afvoeren van producten naar de rechtertafel en in de 
transportdoos verrichten andere werknemers. 

De vier besproken handelingen vinden ongeveer plaats op een en dezelfde 
(y-)hoogte met half gestrekte armen. Deze houding is ergonomisch gezien zeer 
slechta Niet aIleen is deze houding onnatuurlijk, maar daardoor ook zeer 
vermoeiend en ongezond. 
Enkele verbeteringen die aangebracht kunne worden zijn: 

-1- ergonomisch verantwoorde stoel met o.a. draaibare 
armsteunen, zodat de armen bij aIle vier de 
handelingen enige steun bezitten. 

-2- handeling -C- overbodig maken door bijvoorbeeld een 
vacuum aan te trekken tussen productmal en product. 
Dit vacuum moet aIleen aanwezig zijn gedurende 
handeling -C-. Zie schets. 

-3- werkhoogtes op elkaar aanpassen. 

Figuur 3.5: 
Schets verbe
tering zeef
drukmachine. 
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Bijlage 4. 

BEVEILIGINGSMETRODEN EN EEN CHECKLIST. 

Inhoudsopgave. 

Inleiding. 

Beveiligingsmethoden. 

Checklist. 
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BEVEILIGINGSMETHODEN EN EEN CHECKLIST. 

Inleiding. 

De volgende pagina's behandelen de beveiligingsmethoden de toegepast worden bij 
industri~le robots (I.R.'s). 
De pagina's zijn overdrukken van een cursusrapport van de arbeidsinspectie 
(~faastricht) en kunnen als voorstellen van eventuele voorschriften gezien 
worden. 
Opgemerkt dient te worden dat de beveiligingsmethoden betrekking hebben op I.R. 
maar de meeste paragrafen zijn ook van toepassing op manipulatoren en andere 
automatiseringsapparaten. 
De belangrijkste passages (voor ons doel) zijn gemerkt. 
De checklist die bijgevoegd is kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de 
installatie van de manipulator. 
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7. BEV&ILIGINGSHETHODEN 

7. 1 Cl:ondpr incipea 

7.2 

Bij bet Inricbten van produktleaystemen dienen een aantal ,roo4-

principes gerient op arbeidsveillgbei4 te worden nag.atreefdt 

a. de ,rootte van het ,evaar vetkleinen, 

b. de aflOetingen van bet geverengebied beptcken, 

c. bet aantal ,evaren ver.lnderen, 

d. de tijdaduur vaarln ,ever en bestun verkorten, 
e. de noodzakelijkh.td beperken dat per __ den tn 911vaarHjke 

situaties .oaten begeven, 

f. personeel beter vooc 4e taak toecuaten door Inatruct!e, peraoon

lijte besenuttingeai4delen en training. 

Bevel1i7ingsniveau 

it zijn in principe vier beveill,ingsnlveaua te on4eracbeiden, 

vaacop veili,beidsvooralenlngen ,etroffen 41enen te worden. 

- B!lve1Uglngen die In het ont..erp Villi 4e I ••• dienen te wo.rden op

,enomen (,ie 1.2.1). 

- De noraale produktlesituatle vaarbt, de lnstall.tie In automa

tisch bedri]f ie en geen menselijke handelingen in de afloop van 

de cyclus van de l.a.. plaauvtDden (de 7.2.2). 

-"De ~l.tuatie vaarin het ayate .. dcll bevlndt wenneet de 1 ••• wardt 

,eptogr_erd voor een bepaalde taak en de pr,ogr_ur deb In 

4e dir.ecte omgevin, ven de I.R. bevlndt (de 7.2.3). 

- De aoaenten "aarop onderboudSDOnteurs storingen ~ten verhelpen 

of afstel- en onderhoudsweeksaaabeden ~ten vecricbten (zie 

7.2.4). 

De ontverpfaee 

aet ontverp ven de I.R. IIOet de .nodi,. "aarborgen bieden die vdU, 

veckeD aogelijk aaken. 

,. 
7.2.,1.1 De,.me<;llentacbe surtte _t vo1doende din ea bljvoorbeeld plotee-

linge atope na bedtening van noc4-uitachakellng _ten kunnen wor

den weer.taan. 00k eind.tops (aeen.n~8Cb) 41e d. t.ek b.bben het 

verkgebied v.n de I.R. te beperken • .oaten deze functie kunnen 

vervullen zond., catastrofale gevol,en. 
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Cok bet door de 1.R. ,abanteerde ge'.edachap _t aan ~inlmale 

ateekte-eiaen en conetructie-eisen vo1doen. 

7.2.1.2 £en gOll4e bebeecaing Van de kineaatlek ia verelst. 

a. blj de aatertaalkeua. aoet voce de bewegend. delen SOYeel moge

lijk g.brutk g .... kt ai;ln van liente a.t.rialen a. ,rot. tcaag
beidskracht.n te vee.tjden, 

b. aandacbt aoet sl;n beataed •• n bet belanceren van eCharniecende 

e"'-A. 

~ 7.2.1.3 De con.tructie van de 1.R. moat zo veil19 aog.lljk aijn uitgevoe,d 

"aarblj het vocrk~n van ,evaarlijke plaataea vocrop staet, 

e. knelpleateen uiteluiten of afscberaen. acherpe kant en en uitate

teode delen ver.ijden, 

b. aancbetten aanbrengen c. teleacopiache werkende delen, 

~ c. veUi,e atatanden .,a.rbor:gen. b.v. volgene bet Dultse IIOrlllbbd 

nIH 31001, deel 1 (afeenar.ingen). 

Cok verdient bet aenbeveling de bedlenln,sles.enaar en randappaca-~ 
tuur uit te voeren ala lo.ee componenten en dese ntet te tntegre- ~ 

ren .et de oDderOOuw van de I. R. Bl; bet veer ichten van wee kzaMhe

den aan deze appatatuur behoeft ... n dan niet in bet bewegingsgebted 
van de I.R. te koaen. 

~7.2.1.4 De hoofdaandrijving _t zed.ni, djn uitgevoerd, datI 

a. bet euststroomprincipe wordt toegepast. det vocr aIle ..aia kan 

wor4en',ebrultt, electriecbe etroom, pneumstlek en hydreuliek. 

8ij energle-uitvsl, bij lekkage, kortBluiting, storing of yer

keerde bandeling, en na bedlening van een noodstopschakelaar, 

.oat de reaktle van de I.k. &edanig ,ijn, det ,een aktieve hewe

gingen worden 0Ptewekt en 4et ns de nalonpbewegingen direct 

vordt ,estopt. 8ij e1ectrieche I.R.'e kYnneD hieevonr veerhelaa

t. electromegnetiecbe ' .... n worden gebruikt. 81j de,twee andere 

.y.teaen mott.n de atuufventielen in 4e neutrale stand koaen en 

.oat .4e Bystee.druk afgelaten worden via een ontlaatklep. 

8i, bydrauliscbe syateaen kunnen om bet in elkaar cakken van de 

I.a. tagen te ,aan, dooratroombegrenzera worden toegepeat in de 
cilindera en lei4ingen, 

b. boofdstroomecbakelaare kunnen worden geOOtgd tegen het inachake

len bij reparatie- en onderhoudswtrkza • .nedeR; 



c. blj begrenzlng van het werkgebled dooe m1ddel van e1ectrlsche 

schakellng, eveneena a1s extea zekerheld, mechanlsche eindatopa 
zijn toegep"st, 

d. bij ultgeschakelde eneegietoevoee de I.R • .at de hand heweegb .... r 

te .. ken ia am eventuele alachtotfer. te bevrijden/ 

e. bij terugkeer of het inschakelen van de energie geen gevaarlij

ke 81tu .. tiea ontstaan, aoala het auta.atisch in actle ka.en In 

een onjuiste fa .. van bet peog, ... a, of het auta.atisch vOltooi

en van een onderbroken eyclus, 

f. beV~king van de nulstelling van stuueventielen ia vereist, a. 
juiste aturing te vaarborgen. 

~7.~.1.5 In de beaturing zullen ean BAntal voorvaaeden ~eten worden inge

bouwd om veilig werken te vaa,borgen. 

a. In bet systeem moe ten voldoende infoematlevecsChaffe'l zijn in

gebouvd, voor bet veckrijgen van inzicht en begrip en am te be

oordelen in welke faae van de ·verkcyclUI de I.R. zich bevindt. 

Ook kan dan een weloverwogen keu .. gemaakt worden uit de ~e

lijke handelingen om bet beoogde doel te bereiken. 

b. Er .asten voorzien1ngen z1jn getroffen am te bewerkatelligen dat 

automatiach bedrljf al~een dan kan worden ingeschakeld, wanneer 

de IlR. zich 1n een vellige atand bevindt. 

De poaities van Alle afaonderlijke 88sen .aete~ dan, b.v •• et 

behulp van llchtdioden, op de leasenaar zichtbaar worden ge

• aakt. Met de hand, in kruiplnelheid. moet de I.R. nu naar een 

ve1l1ge stand worden geatuurd. wa.rna autamatiache atart mage
l1jk ia. 

---. c. Noodstop-achakelaara moeten in yoldoende •• ntallen en op daartoe 

geligende plaatsen zijn aangebracht. 

Bediening van deze schakela.'1 moet tot gevolg hebben dat Alle 

toegepaate beveiligingen in ~rking treden (acber .. n, e.d.), ge

vaarlijke beweglngen ao anel magelijk door r .... n of tagenaturen 

~tde? geat~pt en:tevena maet bet .yateem ,.ag9,en. Ala. amacbre
ven onder punt 7.~.I.C. 

De grijper of ander gereedachap liat door de I.R. wordt gehan

t~erdl dient in e!!l veU1ge toeatand te worden g.ltuurd. 

d. Bij "teach-in" bedrijf magen de aSlen slecbta "n voor "n bewo

gen kunnen worden ~n kruipsnelbeid en .et bediening van do4e

manak~p (vaathou~~noP). 
.. -~-.----. --- .---. _ .. __ ._-. - . 
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e. De electronische besturing moet zodanig zijn uitgevoerd, dat al

le in het totale syateem ingebouwde bevelligingen continu worden 

g8Controleerd. Iodrs afwijkingen worden vaargenemen moet automa

tiach bedrijf worden verhinderd. 

f. Daar waar atoringen letsel of grote schade kunnen veroorzaken 1s 

blj de besturing van 1.R.'s het toepaasen van een tw'fkanalige 

besturing noodzakelijk, bij een 'ankanalig systeem let de fout 

zich lmaec. voort door het gehele bedienlngaprocea, waardoor on

verwachte aktie. van de I.R. kunnen worden veroorz .. akt. Bij een 

tw'fkanallg syateem wordt iedece opdracht geverifiierd voordat 

deze wordt uitgevoerd. 

7.2.1.6 Veiligheidavoorzlenlngen moeten z1jn getroffen blj het.inrlchten 

van een werkruimte waar I.R.'s zijn opgesteld. 

a. Asn bet gebouv 11jn eisen te stellen ten aanzlen van yoorkomen 

en beperken van brand, zoala automatlacbe detectle-apperatuur 

(rookmelders) en automatiache blusayatemen Isprinklers, B.C.F., 

enz.). += 
b. Blj opstelling van de LR. In een voor de MnS schadeUjke OI1Ige-! 

ving (hitte, dAMpen) zal de toegang alleen magen geachieden door 

bevoegd personeel en mag deze werkruimte geen deel ultm .. ken van 

vluchtwegen van overlge weckplaatsen of kantoren. 

c. In een niet voor de mena schadelijke amgeving .. g een vluchtrou

te nooit Igedeeltelijk) samenvallen aet het werkgebied van de 

I.R • 

d. Ala in·de a.geving van de 1.R. gewerkt wordt met licht ontvlam

bare vluchtlge vloeiatoffen of gassen, die een explosief mengsel 

met lucht kunnen vormen, dient of de I.R. explosieveilig te wor

den uitgevoerd, of dienen aaatregelen te worden genomen opd .. t 

geen explosief mengsel ken ontstaan. Machaniscbe ventilatie kan 

veelal worden toegepast of er kan gewarkt worden met een inert

gaa. 

e. Ben centrale bewaking van een hal vaar 1.R.'a ataan opgesteld 

door middel van ca"ra's en monitoren kan een bijdrage leveren 

tot bet tljdig aignaleren van afvijklngen in de normale praces

gang. 

f. Wanneer inspectieperaoneel de (normaal onverlichte) hal ba

treedt, aoet voldoende verlichting voorhanden zijn. Ben noo4-

stroomvoorziening kan noodzakelijk zijn vocr noodverlichting en 

aanduiding van vluchtwegen • 
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_7.2.2.1 In het algemeen _t een goede IIChe1ding aanwedg djn t ... saen het 

_rkgebied van de I.a. en pee.onen dooJ: aWel van .. n oMeining • 

bvens _t de cabeinlng (bekweck) be.c::becalng bleden tegen het ge

troffen woeden doce weqvllegende vooewerpen bij storingen van de 

I.a. of het gereedsehap. 

Daac WAaC I.a.-ondecdelen of weekstukken ~ dleht langs een bekwerlt 

bewegen dat liehaa..delen (vingeea, handen, voeten), 41e door het 

ga .. of tussen spijlen dooe ge.token !tunnen woeden, veewond kunnen 

wo.den, moet gebruik geaaaltt .ijn van .. n 4icnte con.ttuctle, zoals 

staalplaat- of kunststofachec.en. 

81j eleetrisehe la.weekzaamheden .... ll.n colt yooczt.ningen getrorfen 

.aeten zljn die lieht- en UV-.traling weeen. 

_ 7.2.2.2 81j soenwerting tu .. en de l.a. en .. n pc04uktlellledewecker, waacbij 

het pcod ... kt de cabeining meet pes •• cen, acet.n de nodi'll' .. atcege

len geteo!ten zijn om gevacen weq te nemen. 

~ 7.2.2.3 Indian mogelljk moet een ve111ge atstand tot stand gebracht zljn 

door lIIiddel van het werken met eenvoudige aan- en afvoeellliddelen 

voor hett aangeven of--ultn .. en van pe04ultten, &Gala roll.nbanen en 

lopande banden. De doorgang in bet hekwerk meet zo klein .ogelijk 

gehouden sijn 0lIl te voorkomen dAt aen ztcb via deze opening in het 

_rkgebled van de I. ft. kan begeven. 

~7.2.2.4 Nordt de opening om pr04 ... ktie-tec::bnische redenen toc::b co groot te

nouden dat blnnendrtngen raogeUjk bUjft, dan zal deM opening be

ve11ig4 meeten aijn. 

Bierbij kan gebruik .. e .. akt worden van .. terille en/ot t.Raterll1e 

atseher.lngen zoala lichtachermen e~ koppelacber.en. 0. paaseren 

van net produkt mogelijk te naken dienen de bevellitingen overbrugd 

tec_rde" _t behulp· van al44elen die eelectief _rken. Ie heeken

nen bet P[odUkt e~ ~li. anden voorwerpen ~t ~caonen ~rdt de 

doorgang vechinderd of bet systee. ~e~~ in sen veilige stand g.

braeht. ~nadedngaacbakelaar. zUn voce dit doel toed toopasb .. :r. 

aits In de juiate positi. geplaatat. 

, 
"c~"_"e;'~ .. "4. c_' 

--
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7.2.2.5 Alhoewel dit lOYeel aogelijk voorkomen noet alin, zullen et zieh 

momenten voordoen hij diverae situaties van s .. enwerking van I.a. 

en produktlemedewerker waarbij bet werkgeble4 van de I.R. gedeelte 

lijk to.gankelijk g ... akt moet worden voor menaelljk handel en. 

Hieebi; ka.en handen en/of armen van de prod ... ktie.edewarker in bet 

wertgebied van de I.R. 

OOk bleebi; .aeten .. thoden al. onder punt 7.2.2.4 omachreven, zlj. 

tootepast oa let.el te voorkomen. 

7.2.2.6 Ben vel'dece bevei119ing kan nog worden Ingebouwd; door de I.R. 0111-

leen 1n zijn utterste .tand een produkt te laten aanbleden aan de 

.. na (op de grena.van het weekgebied van de I.a.), hlerdoor ~rdt 

een treffen 1II1nder waaraehijnlijk. 

Verder aoeten voorzlentngen .l;n aengebraent, dat de l.ft. aan het 

eind van zljn .lag geen snelle, energleeijke beweglngen meer kan 

aaken, hetgeen bet riaico aanzienlljk veralndert. 

7.2.2.7 Ala .. n het aanvoeren ot afnemen van een produkt door aidde1 van if 
een vellige, buiten het werkgebied van de I.R. gelegen, twee-han-\J 

denbedlenlng in aaaenwerking met een eenvou419 tran;portmlddel laat 

ultvoeren, biedt dit een aceeptabele beveillglng. 

------. 7.2.2.8 Afname-statlona, b.v. vooc staalplaat ten behoeve van een pers kun

nen worden uitgevoerd ala ·overgangagebied- tussen I.R. en produk

t1eaedewerkec, door zowel aan de I.ft.-ztjde ala aan de zijde van de 

mana een beweegbaar acherm te plaataen. aierbij dienen &Odanige 

yooelfaarden in bet ayllteem te worden lngebouvd. dat het geUjktij

dig aanwe_i, zijn van de mena en machine ln dit gebied wordt vee

hin4ecd. In alle geval1en hlecboven beaoheeven dlent aen zieh wel 

ta caall.eeen dat !amaterille lIeberaen de aena geen beacheraing 

bleden tegen wegvllegen4e voorwerpen. Ia dlt gevaar aanwezig dan 

aat man de keu.. op va.te ot beweegbare achermen moeten laten val

len. 

7.2.3 Programseren 

Bij het peogr .... ren en/of bet Inlezen van een bepaalde taak, zal 

het in vele gevel1en noodzakelljk zijn dat de programmeur zich bin

nen het weekgebled van de I.a. begeeft. Dit vecgt bijsondere aan

dAcnt en voorzienlngen. 
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plausiblliteitsscnakelingen worden ingebouwd in bet programma van 

de I.R., waarbij on1ogiacbe opdrachten, hoe dan ook ont.taan, niet 

kunnen worden uitgevoerd, doch leiden tot uit.cnakellng van de 

hoofdenergie. Tijdena zowel aut9matlacb ala "teach-in" bedelj! kan 
dit srateem werkca .. &l;n. 

7.2.3.4 Hat progrAMmeren .-g al1een worden uitgevo,rd door goed opgeleld en 

g81n.trueerd· per&Oneel ,veerborgen bier~oot kunnen worden ingebouwd 

door sleutelkontakten op de le ... naa, ean te bcengen vaee .. e Yon 

automati.cb naar "teach-In" bedr!;! ge.chakeld ken wordenJ. OSa, 

waar .. erdere l.a.'. In een weekgebied .taan opgesteld, .oet tij

dena bet p,ogr_een Yon een bienan. gewaarborgd djn dat de en

dere I.R.'s niet In werking &ijn of kunnen koaen. 

7.2.3.5 0. hettige asn'aking .. t 4e bewegende l.a. tijdena bet "teacb-in" 

beddj! te yooekOllen, respecttevelijk de geV~l,en van co'n aonea

king co klein ~elijk te boeden. best.at de ~elijkheid grote 

vlakken Yan de I.a. te bekleden. Ben seer ,oede oplossing ,. een 

bekleding yan schokabllOrberend .. teclaal, b.v. schut.plastic, .et 

daacop een ean de buitenzijde aangebcechte kun.t.toffoliecomblna

tie, die bij hierop uitgeoefende druk .troomgeleidend wordt en op 

deze wijze een stuuesignaa! ken doorgeven asn de co.putee. Dit za1 

de gevaaebrengende beweging ogenb1ikkelijk tot staan .oaten beeo
gen. 

! ' 

• 
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_ 7.2.3.1 llet aanhr.ngen van toetangadeuren ln de OIIIhe1nlng ilS ... nal nood

zakelijk. Vanalf.peek.nd .oaten deze deueen tegen ongewenlSt ,e

bruik aijn beveiligd door de volgende voorzien1ngen in te bouwen. 

Ben dubhel. bev.lll,ing dienl: te worden toegepa.t. b.y. electeiach

.lectriscb of electr'sch-pnaamatiacb. 

a. De eerste IICbakeling 'e1ectriach) tan worden uitgevoerd al. 

".teker-contr •• teker" of als befboomsehak.laar, deze schakelaaes 

;l,n bedoeld 0lIl de .. nl een bewuate hande11", 1:. Laten verrich

ten elyor.n. zien toegang tot de I.R.-werkrui.t. te kunnen ver

liCbaUen. 

b. De tweed. liCbakeli", beeft tot doel tl)4i9 nog eenwezlge gaYaren 

te veraindenn d1e kQflRen optreden dooe uitloopbewegingen, dOQc 

de cwaert.kracbt of door tcaagbeidsk,rachten. Is deze tweede be

Yeiligi", uitgevoerd a1s e1ectciaehe schakeling. dan kURnen 

hier~ ... chenische beY.i11ging.n worden bekeachtigd, zoals 

vengeft, electroaagn.tlsche-yeerhe1eat. re .. en e.d. I. de tweede 

beYelliging ult,evoerd al ••• n pneamatisch bediende yergrende

ling dan ken d.ze grendel, dooe .144&1 v.n toepaasing van een 

tijdvertraging, tn stand worden g.houden totdat geyaarl!jke uit

loopbewegingen Yen .. sse's djn gestopt. 

7.2.3.6 Ock bij bet peogr_er.n alf kunnen, dooe yerkeee4e ... thoden en • 

~ 7.2.3.2 In de directe nabijheid van de toegan,8deuren in ,de oabeining lIOet 

een nood-ult8Chek.laar cijn aengebracht, aet decelfde functie ala 

de onder punt 7.2.3.1. oascbeeyen achakellng. We1 aoot de .ogelijk

held worden ingebouwd in de I.R. om na ultscbakeling van bet sys

teem en conder aandrijfenergi., de I.R. MI; de hand te hewegen. 

Bier ... i. bet .ogeli,k om eon ev.ntueel bekneld geraakt .lachtof

fer te bevrlj4en. 

handelingen, gevascbrengende situeties worden QP3eroepen. Dece pco

ble.atiek ia zeer &peeiali.ti.ch, codal: de ultwecki", arvan buiten 
het kader van deze lICr.lpUe valt. 

7.2.4 Ondeehoud en 'epacaties 

Ben gedegen opleiding en inetructi. is "oor ondeehouda- en ceparlt
tiepersoneel ononl:beerll,k. 

7.2.4.1 Door opleldinn wocdt .en vecteouwd ~e-eakt I: d h 1 .~ ~ - .. e ge e e I.R.-pro-
blematiek inclusiet de gayaar.aspecten, waardoor opti.aal •• t de 

appautuur ,ewerkt kan word.n-;' Door detecti. en identlflcatie van 

signalen en daarne de intecpretatie van deze signalen in relatie 

7.2.3:3 Alvor.n. eich in het werk,.bied te .og.n begeven, zal d. progeaa

.eur eon bediening.el ... nt op de l •••• naar .oaten bedlenen waa'aee 

bet automati8Cbe bedrijf van de I.R. wordt uitgeschekeld en handbe

diening ven bet ty.te .. uitslult.nd ~.lijk 1 • .at een inleeapis

tool ond.r gedefinieerde condit i.. ,-krulpgang- en "dodemana

knup·,. Bet it yan groot belang Mt bet Gog op bedi.ningefout.n om 

net pi.tool sodenig 1n t. rlcnten del: de bedienlngeco~nanten 10-

giscb ,eplaat.t word.n in relati. tot de door de I.R. uit te YOaren 

functies ,beweglngan). In de moderoe computerbestueingen kunnen 
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tot elkaar, krijgt .en in&icbt'-ln de afloop van bet procee. Hierult 

kan .. n toekoastlg aysteemgedrag voorepellen lndlen niet woedt 1n

gegeepen. logeeepkenola .aet worden bijgebracbt, de veeechilleRda 

lngreepmogelijkb.den op bepaalde .amenten In de afloop .an het pro

duktlepeoce. en bet bijbehoreRde effect van actn lngceep cijn van 

groot belang. Rierdoor kan een weloverwogen keu&e worden ge .. akt 

uit de aogelljke ingeepen waar400r .et de geootete vaaracbljnlljk

heid het gewenate reault.at wocdt .eckregen. 

1.2.4.2 Door instruct1e op arbeldsveiligheldagebied wordt &ekerbe14 verkee

'len, dat da jut.t. voorzocgs .. attagelen en voorCieningen g.trotfen 

zijn, alvorens binnen bat bereik van de I.R. ot aan de I.R •• elt 

_rdt geweckt. 

-- 7.2.4.3 In principe moet, voordat enlge ondecOOuds- ot repacatiehandeling 

wocdt vecricht de I.R. spanningsloos zi;n en moet de sebakelear in 

de uit-stand worde-n gebargd, b.v •• et ean bangslot. 8ij pneumat.1-

ache en hydrau11ache I.R.'s .oat de druk van het aandcljfaedium 

djn afgelate-n. 

7.2.4.4 VOOr alle norm .. l voockomeRde- onderOOud.- en reparetiewerkzaambeden 

·dient een dcaai~k beachtkbaar te zijnr epeciale diagnoserichtlij

nen moaten vooc' bet op.poren van afwijkingen worden gevo19d. 

7.2.4.5 VOOr bet controleren van alle functies van de I.a., moat ean sott

wacepcogc_ unwedg djn. dat dge_ekt kan worden aonder det 

aanwezigheid ven personen in het I.R.-werkgebied noa4.ak.lijk is. 

1.2.4.6 Bet sant.al controle. met ingeachakelde stroomtoevoer 'met bekrach

tigde pneuaatiek of bydrauliek) ~t tot bet ultetste worden be

perkt. Daze werk~Aambeden magen all.en ultg.voerd worden met krulp

enelhe1d en met·een dodemanaknopbediening. 

II 
, ~ 

Ii 
;, 
" 
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8. CBECKLIST 

8.1 Ontverp en ultvoerlhg van het produktleproce. 

Ben ayste.atlache aanpak is bij bet ontwerpen en uitvoecen Yan een 

geauto.atiee.rd pcoduktieproce. onontbee,lijk. In deze aanpak zijn 

de volgende stappen, In aangegeven volgocde, te nemen. 

A. Stel een progc .... van ets.n op. Bet .yeteem woedt beacbreven en 

de eleen waaraan bet ~t voldoen worden getor.uleerd. 

Vel1igheids.specten, ergonoaiacbe en sociale aepecten dlenen me

de to worden beacbouw. 

B. Verdeel bet eyst ... in taken. 

0. de doelstelllng te bereiken, zullen .. eedere deel-activitei

ten dienen to 'woeden verricbt. UiteiRdelljk zullen spacifieke 

functie-omacbrijvlngen moaten worden gemaakt. 

C. Wij. de veeacbilleRde taken toe aan .ana of aachine. 

Bij de taaktoevlj&ing dient te worden bekeken, vie bet best,is 

t.oegecuet Voof het uitvoecen hi.r.an. zowal economiecbe en soci~ 
I ale ovetvegingen, a~a bet voorkomen van bel.stende arbeidsom- " 

standlghedan voor de mens, moaten in overweging Worden genomen. 

D. Ontwetp«n van aacbinea, .. lecteren en trainen van personeel. 

Machines en installaties d1enan te worden ontwotpen en aange

.cbaft en in de kwantiteit en kwaliteit van .adewerkecs dient te 

worden voonien door acOOling, omecholing, t.raining, enz. 

Ben volgeRd facet in deze faae van het ont.wlkkelingsproce. is 

het'ontwerpen van -interfaces-, de achakels, via welke informa

tte tussen mens en machine wordt geleld en in de juiste 'taal' 

wocdt aangepast. 

B. lntegratie en .valuatie van het totale syateem. 

Bet ult deeloomponenten opgebouwde systeem moat nu worden ge

tOBtSt. op cijn functioneren en ar &al moaten worden negagaen of 

bet gestelde doe! op bevredigende wljze woedt bereikt 

,-d.bugging-) • 

In bet .lg .... n za1 het noodzAkelijk &1jn de hieevoor aangeg.ven 

etappen verd., uit t. werken. Bierbij kAn het gebruik van .. ecdere 

ch.cklists .eer nuttig zljn voor bet beoordelen ven b.v. economi

ache of acc!ale beAlbaaebeid, betrouwbaarba1d van bet .yateem, er

gonoaiache, veiligbeidskuRdige en ge~heid6aspecteA. 
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• ei119"eld en ge~beid 

Als checklist met een ve11i9be1d8- en gezondheidsinva18boek kan het 

.volgende worden gehanteerdl 

- ]0 -

5. Voldoen de toegepaate atschermingen om het gevaat van weg

vliegende Yoorwerpan, U.V.-atra11ng, lasapatten enz. te . 

voorltQqn? 

6: la er een voldoende ltoppal1ng (-bandahaking") tuesen de be 

v811191098n van de 1.R. en die van de maChine. vaaraee NOr 

A. Petifeeie .... ng.werkt? 

1. wat 11)n de spacifiete Itanaetkan van de werkplek? 

l.t. Vethoogd brandgev .. " gasexploaiegevaar? 

1.2. Ext, ... bitte of koude? 

1.3. Sterk cocr08ia.e oagavi09? 

1.4. Schadelijke of blnderlijke concentraties van 8tof, damp of 

g&8? 

1.5. Schedeltjke of hinde,lljke trillingen of lawaai? 

1.6. Beachikbare rui.te? 

2. Zijn et gavaean te duCht.n blj arwljklngen in de eleetri

ache str_CIOutening, reap. de pnewaathche of hyduul!-

8Cba enetgievoorzlening? 

2.1. Is et een kana 051 storingen 1n de energievoor;iening? 

2.2. Wat is het effect van ontegalaat1gheden 1n de energlavoor

ziening? 

l.l. Is er e.n kana op belnvloedlng van bet syete .. door b.v. 

electroa.gnetiacbe vaIden? 

l.4. worden r&diogeafiscbe beatuelngen toegepast dia de 1.R. 

kunnen belnvloeden? 

B. Werk?abied I.R. 

1. la bet werkgabiad betraedbaar voor niet betrokken pro4ukUa

pacsonael en/of ~era onhevoegden? 

2. Welka aaatragelen en voordenlOgeD at,n beno4194 .. de I.R. 

en zi'n parifare aachinaa en app.ratuur voor verkeecd ge

bruik te beboedan? 

l. Bevin4en aicb obetakela in bet werkgeb!ed dia het knelge

yaar verhogen? 

4. wacden at a.tra geveren voor nabije werkplekken galntro4u

ceac4 door de I.R. en aljn candapperatuuc? 

J 
i 

7. ao. i. de bereikbaacheid van e.eentille pleetaan -at betee 

king tot onderboud en reparatiea? 

8. Wat ia de t .. pecatuur ven de werkatukken? 

9. SUn er voldoende deugdaU::Ike beveUiglngen toegepeatl dub 

bel uitgevoecd, reset-mogelijkbeld, en&? 

to. Wat ia de maxi .. al in te bouwen afetend ven de bedienlngs

.an tot de aacbine? 

11. Welke argonoaiache aapecten spalen een col? 

C. In8chatUng ve.n dalco" 

I. Wia .aeten toegang hebben tot het l.a.-weckgeb!ed? 

1.1. Algeaean ondechoudsparsoneel? 

1.2. Progr .... ucs? 

1.1. I.R.-onde,houdsperaoneel? 

1.4. ~walitalt8COntcoleur8? 

1.5. Pro4uktontwlkkelaacs? 

1.6. Schoonaekera? 

1.7. OVerig«n? 

2. li::\n elle voorkoaende coutineweck.eaabeden beachreven 

(volgacde van bandelingen a.d.)? 

f 
(X) 

1. Zi::\n de vee.chilleRde taken a'gebakend en toegewezen aen 

apecifieka deskundige functiegroepen? 

4. Is et, op bepaalde _enten, energ!e opgealagen 1n bet 

.yst... (pneuaatiacbe of bydraulisebe drukYeten, gaheven 

ara of VOOfWerp)' 

S. la et een lijat van mogelljke geveren Opgeateld, vaarbi) 

eveneens afvljkend gedrag ia verdi.contaerd? 

6. Wat ie bet effect op bet ayateem van energie-uitval en/ot 

(ber)bekraebtiging? 



D. 1.R. specificaties 

1. welk type boofdaanddjving 1. toegepest? 

2. Mat lade bewegi"gsanelbeld v-" .se I.a.? 

3. wat is de 1Wt1111A1e (iCllagk"echt VaA de l.a. (kg)? 

4. Itun"en de ,evan/l v-" ane,g1evolle b.weglngen wor(ie" beperkt 

bij norual bedrljf? 
5. 111 boeverce at'/I de gev.,e" van a"e"giavoll •• " .".11e bewa

gingen beperkt blj PC09,,_'o", on(Iuboud a" .repautill? 

6. hft detect1 ... ppuatuur _cdan toegoput .. pereo"en e" 

.vr.emde voocwecpe"- in bet weckfebled te berkennen? 

7. aeageert bet I.a.-gec.e4acb., OS' ".l11g. wii" bij "ClOdu1t

sehak.U"g?' 
•• I. overbcU9g1ng ,,-" be"al11g1ng." ~elljk .. b.v •• en lngo

kle.d sl.chtoffec te bevci,4.,,? I 

t. Ii)" bed1e"'''g.el ... ''ten $OAla l .... " •• r. en ·t •• ch~1n· 
pistool goed lngedcht qua eego_i. en logic.? 

10. worden progr .... "I11g.- eft controleverka.ambeden ultgevoerd 

.et kruipsnelheid en vastboudknop? 

II. Zijn de onder4elen ee"voudig te repereren of te vetwis.elen 

(bouwdoossyateem)? 

12. la de I:a. (e" deelcompone"te/l, "oorlie" van bijaoge" e.d. 

oa v.l1ig ("eelplaat .. " .agolljk to askon? 

E. Computer ·bardware: 

1. wat voor type g.baug.n _r4t toogopa.t (g.bouge"".,llo. of 

geheugenbesebadlg1ng .ogelljkl? 

2. tb,dt de afloop ".n bet 1¥ogr- ti,de". be4tijf ge_t,0-

leecd en e"entu.el bijge.taur4? 
3. I. 4e faae van de eyelaa vaaciD de- I.a. &lcb bevindt afleea-

baar? 
4. Ian ~n_atanda.r4to.tprogt- vot4e" toegepa.t, va., .. e al

le functl88 OS' bun goade werking kunne" votdan gecontro

leer4? 
. S. Ia een bev.UP\l ingobOuwd tegen bet engewUd ultwlsaen of 

vijzigen van het progr .... ? 
6. Ian de I. R., lndlen bewegend tU ... /I geprog, _etde punt en , 

een .06&re weg' klez.n 4.n de g.~"ate? 
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1. 11jn in de softw.re voldoende beveiliglngen in te bouwen? 

2. Ie, 1ndien -.ecdere programma's voorbanden zljn, veewlaae

l1ng ..ageUjk? 

3. Onder velke condities van de t.a. votdt bet programma inge

lezen? 

4. Ie ean goede procedurebeecbrijv1P\l .anvez1g? 

5. te bat peteoneel voldoende geschoold en getraind in bet be-

41enen .an de I.a.? 

6. Ia ... tge.teld wle toe.temming beeft QD te programmeren en 

w10 de Yo,antvoordlng 4,.agt voor de julste u1tvoe,1ng? 

a. Afwljkond ,.ora, 

1. Ia at oen o"aluatle gemaakt "an d~ conaequentle. van Vet

keetd g.orag v.n bet &ystee., zoala ongeprogt~erde bew.

glP\l&n e/l .nelhe1da"ecanderinge,,? 1f 
2. IUn vo14oende wa.rbocgen lngebouwd CD gev4lCen, die verkee'f= 

"e bebandeliP\l v.n bet produkt ... kunnen brengen, te ell.1-

ne'en of te vet.1nderen? Te denken vatt b.y. a.n bet b.nte

ren van bete voorwerpen, gellllOlten .etaal, cbemic.liin, 91 ... 

of ker_1ek. 

1. Ie bat noodzakeUjk 0lIl de loop van bet produktieprocelll van 

dicbtbij te YOlgen? 

2. Wonten 4e pereo/MIn, die 1" de nabijb.ld Iran de I.R. _ten 

verkeft, 1/1 voldoende mate be"eilig"? 

3. Welke sobatel. zijn i/l bet .yete .. ingebouwd CD bet contact 

en 4e eventuale .... nverklng met petifere •• cbl"ea volgens 

eel' .el1ige .. tbode te onderbou.sen? 

4. Iljn bevakingen ill de i".t.llatie toegep.st om te boge anel

bedel', o"erverbitting, te l.nge tljdaduur tua .. n onderbouda

en controlebeutten en overbel.sting v.n onderdelen van de 

I.a. te YOOtka.en? 

S. 1& bet tot.le produktiegebied voldoen4e overzicbtelijk. 

(kunstlllAtig) ve,licbt en .tgescbermd? INOOdverlichting). 
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6. &evat bet diagnose.yat •• m yoldoen4e infocaatlegegevens zeals 

.. tera, control.lampi •• , akoestlacbe slgnalen, ene,? 

7. Hoe ewaa, 1. de werkbe14atlng vooc de bedieningea4n van de 

1.R. ten aanzien van weckhoudingen, .4chlne-gebondenheid, 

soctale taolatie, concentratle, monotonte, verei.te reactle

sneIheLd, e.d.? 

e. Ia er cekentng gehouden aet e.n goade kleu,atelllng van .4-

chines en perifecie? 

9. Is bet per80neel voldoen4e gelnetrueerd en ,..otlv.ecd om 
.. t bet l.a.-eyete .. te wecken? 

10. Ia bij de constructie van Alle componentea bet -t.11-a.f.-

ptinclpe toegepast? 

11. 1. er een instructlehandboek .anvee19 dat OOk velligheidsas

pecten voldoen4e bellcht? 

12. liin er geen vlucbtwegen door bet werkingsgebled van de 

I.a.? 
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