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Voorwoord 

In de eindfase van de studie werktuigbouwkunde bij de vakgroep speci
fieke produktiemiadelen, moet de student een onderzoeksopdracht doen. 
Het is de bedoeling deze opdracht in ongeveer 500 uur af te ronden. 

Ik heb het grootste deel van de opdracht gewerkt aan het FALC project 
van de vakgroep. In dit project wordt gewerkt met studenten en medewer
kers uit de faculteit werktuigbo~wkunde en elektrotechniek. Iedere week 
is er een korte vergadering, waar iedereen, die zich bezig houdt met de 
FALC, aanwezig is. Tijdens deze bijeenkomsten worden onder andere 
voordrachten gehouden, door de studenten, over hun werk. 

Tijdens deze onderzoeksopdracht heb ik te maken gehad met verschillende 
aspecten die ook in het bedrijfsleven belangrijk zijn. zoals: probleem 
stellen en een opdrachtsomschrijving formuleren, een literatuurstudie 
doen, een CAD-cursus volgen, vergaderen en notuleren, een voordracht 
houden, overleggen met leveranciers, met de Centrale Technische Dienst 
en met de werkplaats. De opdracht is uitgevoerd met behulp van project
strategie ([1)). 

Uiteindelijk gaat dit verslag over 60% van de totale onderzoeksop
dracht. Er zijn 100 uur besteed aan een CAD-cursus Unigraphics II, 100 
uur aan een literatuurstudie over machine vision en 300 uur aan de 
opdracht zoals deze wordt beschreven in dit verslag. 

Vanaf deze plaats wil ik vooral dhr. Smals bedanken voor de begeleiding 
en de plezierige samenwerking. Verder wil ik alle medewerkers en 
medestudenten bij het FALC-project bedanken voor de leerzame voordrach
ten en discussies. 
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Samenvatting 

Na een storingsanalyse bleken er een aantal maatregelen noodzakelijk om 
de veiligheid binnen de FALC te verhogen. Uit een voorstudie kwamen 
drie probleemsituaties met hoge prioriteit naar voren. 

Op de eerste plaats moest er een nieuw, gekoppeld en uitgebreider 
noodstopcircuit worden gerealiseerd. De noodstopcircuits van de robot 
en het variabele transportsysteem (VTS) zijn nu gekoppeld en uitgebreid 
met een trekkoordbevei1 iging • Ter vervolmaking van het noodstopplan 
zijn er twee extra noodstoppen aangebracht binnen de eel. Het 
noodstopcircuit van de robot is opgenomen in het circuit van het VTS, 
maar de besturingen van robot en VTS zijn gescheiden gebleven. 

Op de tweede plaats zijn er drie beveiligingen ontworpen rond de lift 
in het VTS. De lift kon ongewenst inzakken bij een storing in de 
energietoevoer. Dit wordt nu voorkomen door een aanpassing in de 
pneumatische. besturing. De lift bevriest nu ook als er een noodstop 
wordt gedaan. De derde beveiliging is het voorkomen, dat een draagblok 
bij retourtransport van de manipulator naar de lift, van de baan kan 

vallen. Dit is gerealiseerd, door een steun te bevestigen aan de baan. 

Ten derde is de positioneerplaat beveiligd tegen inzakken als de 
energietoevoer wegvalt. Het was mogelijk dat een draagblok ongewenst op 
de grond kon vallen als een storing optrad, terwijl de positioneerplaat 
scheef stond. Nu is er minimaal een uur de tijd om te reageren op een 
storing in de energietoevoer, zonder dat er gevaar optreedt. De bevei
liging is gemaakt. door een verbeterde pneumatische besturing te 
ontwerpen, vergelijkbaar met de oplossing van de lift. 

Bij aIle beveiligingen is ervan uitgegaan dat de FALC intact blijft bij 
een storing. Dit kan alleen, als de FALC goed wordt onderhouden en goed 
is ontworpen. Wanneer rekening moet worden gehouden met alle mogelijke 
storingen die op zouden kunnen treden ten gevolge van enigerlei falen. 
dan wordt het onmogelijk en onbetaalbaar een fabricagecel te ontwerpen 
die aan aIle, dan te stellen, eisen voldoet. Met de bovenstaande 
aanpassingen wordt een acceptabele veiligheid bereikt. 
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1. Inleidinq 

" 1.1 Bet PALe-project aan de TUB 

Vanaf 19B7 is er aan de Technische Oniversiteit Eindhoven onderzoek 
verricht aan een Flexibele Assemblage en LasCel (Verder FALC-genoemd). 
Het doel van dit onderzoek is het realiseren van een onbemand werkende 
fabricagecel. De cel is opgebouwd in het bedrijfsmechanisatielab in de 
W-hal van de TOE. In deze cel kunnen families van plaatstalen produkten 
worden samengesteld en gelast. Steunen en beugels (Steugels) van de 

vrachtwagen fabrikant DAF zijn als proefprodukten gekozen. Er is 
uitgegaan van deze produkten, in hun huidige vorm en met hun huidige 
toleranties. Getracht zal worden niet de toleranties of de produkten 
aan te passen, maar het produktiemiddel af te stenunen op het produkt. 

Eind 1991 is het onderzoek officieel afgesloten. Het onderzoek gaat 
echter, op een lager pitje, gewoon door. Medewerkers en studenten van 
de vakgroep Specifieke Produktiemiddelen van de faculteit werktuigbouw
kunde en van de faculteit elektrotechniek werken nog aan de cel in de 
vorm van onderzoeksopdrachten of afstudeerprojekten. 

Het FALC-project is &en erg interessant studieobject voor de technische 
universiteit, omdat het zich leent voor meerdere onderzoeksgebieden. ZO 

is er onderzoek gedaan naar: 

- Automatisch booglassen 
- Het gebruik van las-sensoren 
- Het transport van plaatstalen produkten op een variabel 

transportsysteem 
Het positioneren en opspannen van produkten op draagblokken 
Het toepassen van projectstrategie om de kosten van zo een groot 
project in de hand te houden 
Het gebruik van CAD/CAM 
Het ontwerpen van een centrale besturing van de cel (cel-line
controller) 

In de toekomst zal nog onderzoek worden gedaan naar toepassingen veor 
andere produkten. Voor meer informatie over het FALC-project zie ([8]) 
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1 • .2 De· PALe zoals uitgevoe.rd op de TUB 

o 
Fig 1.1 De Flexibele Assemblage en LasCel op de TUE 

De eel bestaat globaal uit een variabel transportsysteem (VTS) I een 
manipulator I een las robot , een PLC voor het VTS, een robotbesturing I 
een lastrafo en een centrale besturing (cel-line-controller). De eel is 
zo gebouwd dat hij gemakkelijk kan worden uitgebreid. 

Het VTS bestaat uit een heen- en teruggaande baan met een zijbaan naar 
de lasrobot. In de zijbaan is een lift gemaakt, om de draagblokken op 
de hoger ge1egen manipulator te kunnen zetten. Het transportsysteem is 
in staat draagblokken met produktdelen, van het VTS naar de manipulator 
te brengen en ze weer af te voeren. In het hele VTS zijn stops gemaakt, 
die bediend worden door de PLC. Er worden recepten opgeroepen voor het 
verplaatsen van draagblokken volgens vaste deel-routes. De routes 
worden vastgelegd door het in de juiste volgorde bedienen van de stops. 
Een constant lopende ketting neemt de draagblokken mee totdat ze worden 
tegengehouden door een bediende stop. 
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De draagblokken bestaan uit twee delen. Een universeel deel dat op het 
VTS is aangepast en een specifiek deel, waarop families van produkten 
kunnen worden opgespannen. Het specifieke deel wordt zoveel mogelijk 
opgebouwd uit standaard onderdelen. Het totale gewicht van draagblok en 
produktdelen mag 120 kg zijn. 

De overzetters zijn liftjes in het VTS. Op deze liftjes zijn lopende 
bandj esgemaakt:, die de draagblokken van de ene baan naar de andere 
baan transporteren. Om het draa~blok van de lift op de manipulator te 
zetten is ook een elektrisch aangedreven rol tussen de lift en de 
manipulator gemaakt. Deze regelt het transport van het draagblok tussen 
de lift en de manipulator. 

De manipulator bestaat uit een draaiplateau waarop een draagblok 
geklemd kan worden. De manipulator heeft twee graden van vrijheid. De 
tafel waarop het draagblok gefixeerd wardt kan draaien en kantelen. De 
lasrobot krijgt hierdoor twee extra vrijheidsgraden tot z'n beschik
king. Nu is het vrijwel altijd mogelijk om onder de hand te lassen. Het 
positioneren gebeurt door het omhoog komen van pennen, die in positio
neergaten van het draagblok worden geleid. 

De lasrobot last de produktdelen aan elkaar I volgens een ingeleerd 
programma. De robotbesturing laat de robot gekoppeld met de manipulator 
werken. 

De cel-line controller bestuurt de gehele cel. Deze computer geeft de 
opdrachten aan de PLC van het VTS en aan de besturing van de lasrobot. 
De cel-line controller regelt welk draagblok naar de lasrobot kan en 
zorgt ervoor dat het juiste lasprogramma wordt uitgevoerd. 

De eel is nog niet in staat volledig onbemand te werken. Het aan- en 
afvoeren, en het opspannen van produktdelen op de draagblokken gebeurt 
handmatig. Het klenunen van produktdelen op de draagblokken, gebeurt 
voornamelijk met de modulaire FALC-tang. Dit is een bistabiele pneuma
tische klem. Voor de energietoevoer naar het draagblok is inmiddels een 
energie-overzetter ontwikkeld. Het plaatsen van produktdelen moet nag 
worden geautomatiseerd. 
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1.3 veiligheid binnen de PALe 

Gedurende het onderzoek is er weinig aandacht besteed aan veiligheids
aspecten binnen de FALC. Nu bevindt het project zich in een stadium 
waarin het goed mogelijk is, aandacht te besteden aan veiligheid. Deze 
aandacht isnodig, want de wet van Murphy zegt, dat als er iets mis kan 

gaan, dit· ooit eens zal gebeuren. Het zal duidelijk zijn dat in een 
complexe produktieomgeving als de FALC er altijd gevaar bestaat dat er 
iets misgaat en dat er dan gevaarlijke situaties optreden. 

Bij een onbemande cel moet de aandacht, wat betreft veiligheid, voorna
melijk gericht zijn op technische veiligheid. Met technische veiligheid 
wordt bedoeld: Het voorkomen van schade aan de technische installatie 
ten gevolge van een storing. Omdat de FALC een onderzoeks- en demon
stratieobject is, zullen er vaak mensen in de buurt van de cel aanwe
zig, of bezig zijn. Dit maakt het noodzakelijk ook aandacht te besteden 
aan de persoonlijke veiligheid. Bij persoonlijke veiligheid ligt de 

aandacht meer op het beveiligen tagen situaties, waarbij mens en zich 
kunnen bezeren of verwonden. 

Het is nu pas goed mogelijk inzicht te krijgen waar en wanneer onveili
ge situaties op kum:.en treden. In 1992 is een storingsanalyse gedaan, 
deze staat beschrev~n in lit [5, pag 15-22]. Er is onderzocht welke 
storingen in principe kunnen voorkomen en welke gevaarlijke situaties 
zich dan voordoen. Er zijn situaties die niet zo schadelijk zijn en er 
zijn momenten waarop grote schade kan ontstaan. 

1." .Afba.keD..izLg van veiligheid aD. des. baal bear te makeu 

Het is praktisch onmogelijk een industriele omgeving voor honderd 
procent te beveiligen tagen aIle voorkomende situaties. Het systeem zou 
dan zeer complex e."l. uitgebreid worden. Het risico bestaat dat er 
beveiligingen worden gemaakt die eigenlijk niet nodig zijn om een 
redelijke veiligheid te garanderen. Ook ontstaat het risico dat teveel 
beveiligingen, zelf zorgen v~~r vervelende storingen. Dit moet altijd 
worden voorkomen. 

9 
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Er moet dus een afgebakend gebied worden bepaald om vast te leggen, tot 
hoe ver moet worden gegaan met beveiligen. Wordt dit niet gedaan dan 

zal nooit worden voldaan aan de te stellen veiligheidseisen, omdat 
altijd weI iets gevonden kan worden dat kapot kan gaan, waardoor weer 
een onveilige situatie ontstaat. 

Daarom wordt in dit project wordt een belangrijke aanname gedaan: 
Er wordt van uitgegaan dat de PALe zo is geconstrueerd, dat bij normaal 
gebruik en goed onderhoud, aIle coItq:>onenten intact blijven. Oat wil 
zaggen dat niets zal bezwijken als er geen storing optreedt. 

Als hiervan wordt uitgegaan, hoeft naar een beperkter aantal storingen 
en hun gevolgen, gekeken te worden. Er kunnen dan op eenvoudige wijze 
grote verbeteringen ten aanzien van de veiligheid worden bewerkstel
ligd. 

Er moet nu nog gekeken worden naar een drietal aspecten: 
- stagnering .in de elektriciteitsvoorziening 
- stagnering in de persluchttoevoer 
- bedienings- en besturingsfouten 

Stroomstoringen en !uchtstoringen kunnen een paar keer per jaar voorko
men en zijn dus niet denkbeeldig voor een onbemande, continu werkende 
fabricagecel. 

Bedieningsfouten komen vooral voor tijdens het programmeren van nieuwe 
programma's en het opleiden van nieuw personeel. Door een bedienings
fout kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een progranuneerbare stop niet 
werkt. Dan ontstaan er situaties waardoor schade kan ontstaan. Er zal 
aandacht moeten worden besteed aan de mogelijkheid dat stops niet juist 
worden bestuurd. 

1.5 Dri. de.lprojec:ten tar verhogiDg V1U1 de v.iligh.id 

Aan de hand van de bevindingen in lit [5] is besloten een drietal van 
de daar opgesomde problemen op te lossen. In dit onderzoek zijn deze 
verder bekeken en zijn maatregelen genomen tagen deze storingen. 

10 
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In de eerste plaats blijkt het huidige noodstopsysteem onvoldoende te 
zijn. Wanneer iemand achterin de FALe een gevaarlijke situatie ziet 
waardoor schade kan ontstaan, dan is het voor hem onmogelijk, onmiddel
lijk een noodstop in werking te zetten. Br zijn nu slechts drie nood
stoppen, twee voor het VTS en een voor de robot. De noodstoppen voor 
het VTS en voor de robot zijn niet gekoppeld. Dus als iemand denkt met 
een noodstop alles stop te zetten, dan kan hij alsnog te laat zijn. Ben 
deelproject is nu het ontwerpen en realiseren van een gekoppelde, goed 
bereikbare noodstop. 

Ten tweede zijn er drie gevaarlijke situaties bij de lift. Als er een 
noodstop wordt uitgevoerd, terwijl de lift onderweg is naar boven, dan 
gaat de lift, ondanks de noodstop I gewoon door. Als de noodstop werd 
gedaan om de lift te doen stoppen dan zal de schade toch ontstaan. Als 
de energietoevoer. (lucht en/of elektriciteit) uitvalt, zakt de lift 
ongewenst in. Als dit gebeurt terwijl een draagblok halverwege de 
manipulator bengelt dan zal het draagblok naar beneden vallen en 
beschadigen. Door een bedienings- of programmeerfout kan de stop op de 
lift onbedoeld niet bediend worden. Ben draagblok kan dan bij retour
transport van de positioneerplaat, van de lift vallen. Daze drie punten 
rond de lift vormen het tweede deelproject. 

Dan is er nog een probleem van hoge prioriteit. Namelijk het inzakken 
van de positioneerplaat bij een storing in de energietoevoer. Als dit 
gebeurt op een moment waarop de manipulator onder een hoek staat, kan 
het draagblok op de grond vallen en beschadigen. Hiervoor dient een 
oplossing te worden gevonden. 

11 
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2 • Het verbeterde noqdstop!ysteem. 
2.1 Bet huidige noodstopsysteem van de PALe 

1_ 
N.S. J 

o o 
10 - D 

Fig 2. 1 De huidige noodstopknoppen binnen de FALC 

Er zijn momenteel slechts drie noodstoppen die gebruikt kunnen worden 
tijdens bedrijf. Op het besturingskastje van het VTS (n.s.l) en op de 

PLC-kast (n.s.2) zijn noodstoppen aangebracht voor het VTS. Op de 
robot-besturingskast zit een noodstop voor de robot (n.s.3). Tijdens 
het programmer en van de robot met het handbedieningsapparaat, is er op 
het handkastje oak een noodstop voor de robot (n.s.4). 

Wanneer de noodstop van het VTS wordt bediend, dan bevriezen alle 
elektrische aandrijvingen die zijn aangesloten op de hoofdrail van het 
VTS. De lift gaat echter gewoon omhoog. De aandrijf-ketting stopt wel, 
zodat de draagblokken stil blijven liggen. Om het VTS weer op te 
starten moet de ingedrukte noodstop weer worden ontgrendeld en beves
tigd en vervolgens moeten de aandrijvingen opnieuw worden gestart. 

12 
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Wanneer een noodstop van de robot wordt bediend, dan bevriest de robot. 
Alle assen worden geblokkeerd. V~~r het opstarten moet de noodstop 
ontgrendeld worden en de aandrijving opnieuw worden aangezet. De robot 
gaat dus niet vanzelf verder na de bevestiging van de noodstop. oak als 
de deur van de besturingskast wordt geopend, of als de pols van de 
robot een aanvaring heeft met een vast object in de ruimte, dan treedt 
de noOdstop in werking. 

zoals in de inleiding reeds is ver.meld zijn de noodstoppen van het VTS 
en de robot niet gekoppeld. Bovendien zijn ze slecht bereikbaar in 
grote delen binnen de FALC. In de praktijk zit de bedieningsman achter 
de eel-line controller en kan dus niet snel bij de noodstop. Als de eel 
onbemand werkt en er meet iemand vanuit de fabriek een noodstop komen 
uitvoeren, dan kan het zijn dat hij te ver moet lopen en hij te laat is 
om ernstiger gevolgen te kunnen voorkomen. 

Om bovengenoemde redenen is besloten een verbeterd noodstop systeem te 
ontwikkelen •. V~~r robots bestaan er meerdere beveiligingssystemen. In 

lit [6] wardt hierop uitgebreid ingegaan. In lit (5] wardt geadviseerd 
om een trekkoordbeveiliging te installeren en zo het huidige systeem te 
verbeteren. Dit advies is met enkele toevoegingen overgenomen en het 
trekkoord is een dee1. van de oplossing geworden. 

2.2 Bisen en wensen betreffenda hat DOOdstop-circuit 

Om een goed noodstopcircuit te ontwerpen is het noodzakelijk na te 
denken . over de eisan en wensen die gesteld kunnen worden aan een 
noodstopsysteem. 

Er is in dit onderzoek geen uitgebreide analyse gedaan over wat te doen 
na een noodstop. Besloten is het systeem in geval van nood acuut te 
bevriezen. Wat te doen na een noodstop, zal afhangen van de reden van 
de stop. De operator zal moeten beslissen wat er moet gebeuren en hoe 
het systeem zo snel mogelijk weer verder kan' Het meet voor hem moge
lijk zijn de PALe handmatig te bedienen. Bijvoorbeeld moet de lift, 
handmatig, zowel omhoog als naar beneden kunnen worden gestuurd. 

13 
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Pe volgende eisen en wensen z~Jn geformuleerd. Hiermee is gekomen tot 
het uiteindelijke noodstopeoneept. 

Biaenpakket nOodstCpcirc:uit: 

*, Wat de noodstop betreft moeten Robot en VTS worden gekoppeld 
* Robot en VTS moeten aeuut ' bevriezen I 
* De noodstop moet worden bevestigd voor hervatting van de produktie 

* 
* 

Br moet handmatig worden opgestart na een noodstop 
Stroomcireuits van robot- en VTS-besturing moeten 
blijven 

* 'Er moet op elk moment kunnen worden gestopt 
* Het moet onmiddellijk werken (Harde noodstop) 

* De noodstop moet in de hele eel goed bereikbaar zijn 

geseheiden 

* Het moet duidelijk zijn, men moet niet hoeven denken of kiezen 
* Ongewenste noodstoppen ('False trip') moeten zomin mogelijk kunnen 

optreden 
* Het moet makkeliJk te onderhouden zijn 
* Bij stroomuitval mOet de noodstop automatiseh in werking treden 
* Het systeem moet eenvoudig uitbreidbaar zijn 
* Het liefst zou er een enkel trekkoord moeten komen 
* Het moet goedkoop en degelijk zijn 

Met deze voorwaarden kan nu een noodstopsysteem ontwikkeld worden. Het 
systeem zal bestaan uit knoppen en een trekkoordbeveiliging. Dan zal 
het systeem in de l::esturing moeten worden verwerkt. De uiteindelijke 
lay-out en de implementatie in de besturing zal in H2 • 4 besproken 
worden. 

14. 
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2.3 De fysieke uitvoering van het noodstopsysteem 

N.S.S 

~------~~ 
h. 5. I 

D D 
11 I I I 

e 

.... 5.7 

Pig 2.2 Lay-out van het nieuwe noodstopsysteem 

Het trekkoord zal lopen zoals in figuur 2.2 is aangegeven (n. s. 7). Het 
noodstopcircuit is hie~ee redelijk goed bereikbaar. Om het systeem nag 
beter bereikbaar te maken is gekozen voor toevoeging van twee noodstop
knoppen. Namelijk een op de tafel bij de cel-line-controller,. los aan 
een draad (n.s.6). De operator neemt namelijk no~liter plaats achter 
de cel-line-controller. De andere noodstop komt aan de baan naast de 
robot (n.s.S). 

Na een verkenning op de markt, is gekozen voor de trekkoordbeveiliging 
van het bedrijf Telemecanique. Zij leveren alle benodigdheden als 
schakelaar, koord en bevestigingsartikelen. In bijlage III, Aansluitin
structie noodstop, zijn kopieen van de brochure opgenomen. 

Het principe van het trekkoord is weergegeven in figuur 2.3. De schake
laar moet na een noodstop gereset worden, door op een mop te drukken. 
Als het koord breekt. of niet goed is afgesteld, dan zal de PALe in de 

noodstop-toestand worden gebracht. 

15 
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~ 
~ 

~~~--------------------~~~. 
~ 
" 

Fig 2.3 Principe van de trekkoordbeveiliging 

2.4 Implementatie in de besturing 
2 .4.1 werking noodstop van bet V'l'S 

Hei 1993 

De voeding van het VTS wordt geleid door een sterkstroomhoofdrail. AIle 
. gebruikers halen hun voeding van deze rail af. Als de hoofdrail geen 
voeding meer. heeft, dan bevriezen alle elektrische aandrijvingen binnen 
het VTS. Er is een besturing rondom deze rail gemaakt. De voeding van 
de rail wordt pas toegelaten als aan een aantal voorwaarden is voldaan. 
De gebruikers binnen het VTS worden bestuurd, aan- en uitgezet, door de 
PLC van het VTS. 

De besturing I rond de hoofdrail van het VTS, bestaat uit een sterk
stroom-circuit en een zwakstroom gelijkspanningscircuit. Uiteindelijk 
is voor een goed begrip de besturing van het VTS in drie delen te 
splitsen. Er is een sterkstroomcircuit (220V) dat de voeding aan de 
hoofdrail toe staat. Er is een 24V zwakstroomcircuit dat de interactie 
tussen de bedieningsman en het VTS regelt. Het zwakstroomcircuit 
bestaat uit twee delen, een noodstop-deel en een start-stop-deel. 

Als er een noodstop is, dan wordt de voeding van de hoofdrail onderbro
ken en stopt alles wat is aangesloten op de hoofdrail. Na een noodstop 
moet deze worden bevestigd, alvorens verder te kunnen gaan. 

16 
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Zoals in figuur 2.4 is te zien, moet aan de volgende twee voorwaarden 
uit het sterkstroancircuit worden voldaan om de hoofdrail te voeden: 

1. De hoofdschakelaar S1 moet aan staan 
2. De contacten van relais K1 moeten gesloten zijn, relais 

K1 moet dus bekrachtigd zijn. 

Om de contacten van relais K1 te sluiten, zodat de hoofdrail wordt 
gevoed, moet worden voldaan aan 5 voorwaarden uit het sterkstroom
circuit en een aantal voorwaarden uit het zwakstroomcircuit: 

51 
Eisen uit het sterkstroomcircuit: Ll----~----------------------

lo- De zekering F4 moet in orde 

L2 -- _ - tte;:FO· 
L":l-- -~;'IL 
N - ---~-----------~ 

zijn 
2.- Relais K3 moet bekrachtigd 

.zijn 
3.- Relais K4 moet bekrachtigd 

zijn 
4. - Relais K5 moet bekrachtigd 

zijn 
5. - Relais KG moet bekrachtigd 

zijn. 

Fig 2.4 Hoofdrailschema VTS 

K3 tot en met KG worden geschakeld door relais uit het 24V zwakstroom
circuit. 

17 
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Om de contacten K3 tot en met K6 te laten sluiten, moet worden gekeken 
naar de -relais in het zwakstroomcircuit (figuren 2.5 en 2.6). Bestude
ring van deze schema's levert het volgende inzicht OPe De 24V besturing 
van het VTS is op te splitsen in twee delen, namelijk een noodstop deel 
en een start-stop deel. 

In figuur 2.5 is het noodstopgedeelte te zien. De noodstop-relais K3 en 
K4 worden gelijktijdig bekrachtigd als aan 4 voorwaarden wordt voldaan: 

1.- Er moet luchtdruk zijn. 
S2 is een luchtdrukcon
troleschakelaar 

2 . - De fase volgorde moet in 
orde zijn. K2 is een 
fase-controle-schakelaar 

3.- De noodstop-reset knop moet 
kortstondig worden ingedrukt, 
K3 en K4 zijnovernamecontac
ten ' 

4.- De noodstoppen n.s.l (S4) en 
n.s.2 moeten onbediend zijn. 

(TUssen de contacten X2-1 en X2-2 
kan een ext erne nooostop aange
sloten worden. In de FALe is dit 
de noodstop op de PLC-kast, n.s.2 
in figuur 2.2 en 2.5) 

~24_V~ ________________________ _ 

~~~. 
! 

ov 
Fig 2.5 Noodstopcircuit VTS 24V 

Relais K3 en K4 zijn uit veiligheidsoverwegingen dubbel uitgevoerd. Dit 
voor het geval een relaiscontact blijft kleven. 

18 
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Het start-stop deel van de besturing is te zien in fig 2.6. Voor dit 
onderzoek is het aIleen van belang te zien dat ook in dit deel een 
contact van het noodstop-relais K4 zit. Ais relais K4 niet bekrachtigd 
is dan kan het VTS niet gestart worden. Met andere woorden: Als er een 
noodstop is, dan slaat het systeem uit en moet het opnieuw worden opge
start. Dit komt doordat relais KS en K6 afvallen als relaiscontact K4 
niet gesloten is. 

Relais K8 is een extern te gebruiken relais en doet verder niet ter 
zake. Relais K7 is her. stoprelais als er normaal gestopt wordt door de 
bedieningsman. 

, 
, JV 

Fig 2.6 Start-stop-deel 24V 

Ret totale elektrische schema van de besturing van het VTS is te zien 
in bijlage II 

19 
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2. , .2 Werlt:i.ng noodstop van de robot 

De werking van de noodstop van de robot is vergelijkbaar met de werking 
van het VTS. De robotcontroller moet 24V gelijkspanning krijgen wil de 
robotaandrijving in· werking kunnen worden gesteld. In fig 2.7 is de 
aansluiting X454I-49 (ReM) het contact dat de robotcontroller voedt en 
dus het bepalende contact. Als daar 24V spanning aanwezig is kan de 
robotaandrijving aangezet worden. zodra de spanning wegvalt stopt de 
aandrijving acuut. De spanning valt weg als een noodstop wordt inge
drukt. Alle assen worden geblokkeerd, de robot bevriest. 

61 
U 
U 

,~ 
I/O At 

.U'I .24'1 
t.t_ 

........ u ......... , 
Fig 2.7 Noodstopcircuit robot 

Relais K6 en K7 zijn de dubbel uitgevoerde noodstoprelais. Relais KB is 
het relais dat ervoor zorgt, dat als er geen noodstop is, of als alle 
noodstops zijn gereset, de robot (weer) gestart kan worden. 

20 
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2.4.3 :Integratie van de noodatopcircuita 

Na overleg met de robotfabrikant is besloten het noodstopcircuit van de 
robot op te nemen in de besturing van het VTS. Dit kan heel gemakke
lijk, omdat de robotbesturing hier speciaal op is voorbereid. Er zijn 
aansluitmogelijkheden op een matrix-stekker aan de achterkant van de 
robotbesturingskast. Het noodstopcircuit mag extern gevoed worden door 

een24V gelijkspanningsbron, zoals die van het VTS. De noodstopknoppen 
kunnen gemakkelijk uit de besturing genomen worden door het verbreken 

van bruggen en het aansluiten van draden op de matrixstekker. De 

volgende handelingen moeten worden verricht: 

- Het noodstopcircuit loskoppelen door het verwijderen van de 
bruggen 46-47 en 55-56 op klemmenstrook Xl van de robotbesturing, 
ziefig 2.7. 

De Ius met noodstoppen van de robot in serie zetten met de nood

stoppen van het VTS. Dit kan geschakeld worden in de PLC kast. 

Daar is ruimte om een klemmenstrook te maken. Deze nieuwe klemmen

strook is voorlopig Xns genoemd. 

- Vervolgens kan de lus waarin de noodstoprelais (K6 en K7 fig 2.7) 

van de robot zitten, parallel geschakeld worden aan de noodstopre
lais van het VTS. 17.1e fig 2.8) 

De extra aan te sluiten noodstoppen moeten in serie worden geschakeld 
met de andere noodstoppen van het VTS. Ze worden geschakeld na de 

noodstop op de PLC-kast. 

In fig 2.8 is het totale gekoppelde aansluitschema getekend. In bijlage 
III zijn aIle schema's opgenomen die betrekking hebben op deze wijzi

gingen. OOk is daar een klemmenstrooktekening en aansluitinstructie 
bij. 
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N. S. l 

N.S. 2 

N.S. 7 

N.S. 6 

Aars ~i~schema ~oodstopcircuj~ 
-oboe en VTS gekcppeld' 

n if .. - L..i 
\...i W 

X2- i r 
VTS C/J 

Xns 

Xnsz 

G 11 -
Xns 3 

Xns 4- ~ 
G - -! 
Xns 5 ~ 

. Xns 6 d; 

a -7- ~ 
Xns ~ 

Xns 8 6 
(J - - N.S. 5 

Xns 9 

XnslO 

N.S. 3 t 
(J - - r-

N.S. 4-

G -

XII -Z06 
ROB 

XII-Id6 
Roe 

I, XL -53 
O~oe 

XZ- 7 
VTS ~ 
avo I t' 'T 

, 

K3 
VTS 

XII-ldZ 
ROB 
Xns l3 

Xns l4 

Fig 2.8 Het gekoppelde noodstopcircuit 

Hei 1993 

I 1 

12 
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2.5 Toetsing van bet noodstop-ontwerp aan de eisen 

Het systeem blijkt zeer goed aan de eisen en wansen uit H2.2 te 
voldoen: 

De noodstoppen zijn gekoppeld. Als een willekeurige noodstop 
wordt bediend, dan stopt zowel de robot als het VTS. 
Beide systemen moeten opnieuw worden opgestart, de noodstop moet 
worden bevestigd door de operator. 
De robot bevriest meteen. Het VTS bevriest, met uitzondering van 
de lift. om de lift te laten bevriezen moet het in H3 voorge
stelde systeem worden ge1nstalleerd en dan voldoet ook het VTS 
aan de 'bevries'-eis. 
Het stroomcircuit van de robotbesturing en de VTS-besturing 
blijven gescheiden. Weliswaar is het noodstopcircuit van de 
robot opgenomen in het VTS, maar dit doet niets af aan het 
gescheiden zijn van de stroomcireuits. 
Er kan cp. elk moment worden gestopt. 
De noodstoppen zijn hard, de aandrijvingen stoppen acuut, onaf
hankelijk van de status van de besturing. 
De noodstoppen zijn goed bereikbaar in de hele eel. De rode 
kleur van het trekkoord en de bekende rode noodstopknoppen 
waarborgen een duidelijk systeem. 
Er is aan gedacht dat het trekkoord niet in werking treedt, als 
er tegen de baan wordt geleund door iemand die iets moet doen 
boven het VTS. 
Het noodstopsysteem is 'onderhoudsarm, alleen de spanning van het 
koord dient regelmatig afgesteld te worden. Als de spanning niet 
goed is dan gaat de FALC in de noodstop 
Het noodstopsysteem treedt in werking wanneer de stroom of 
luchtdruk wegvalt. 
Het noodstopsysteem is uitbreidbaar, door eventuele extra nood
stoppen in serie toe te voegen. Wanneer de FALC wordt uitgebreid 
is het missehien aan te bevelen een aparte noodstopvoeding te 
maken en alle noodstopcircuits bij elkaar te nemen. 
Het systeem is ontwikkeld met een trekkoord. 
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3. Beveiliginq van de lift 

Zoals . in de inleiding reeds is vermeld, zJ.Jn er drie aandachtspunten 
rond de lift. Op de eerste plaats kan de lift ongewenst inzakken bij 
een storing in de energietoevoer. Op de tweede plaats kan een draag
blok, bij retourtransport van de manipulator naar de lift, doorschieten 
en zo op de grond terecht kamen. Ten derde bevriest de lift niet bij 
een noodstop. 

Het eerste gevaltreedt op als de spanning of de luchtdruk wegvalt. Er 
is gevaar als een van deze situaties zich voordoet op het moment dat 
een draagblok zich halverwege de lift en de manipulator bevindt. Dan 
zakt de lift en valt het draagblok op de grond. Daze kan dan technische 
en persoonlijke schade veroorzaken. 

Het tweede geval treedt op als een stop niet wordt bediend of niet 
werkt. Het draagblok zal dan gewoon doorgaan in de vrije ruimte naast 
de lift en op de grond vallen. In het algemeen is dit een bedienings
of progranmeerfout. Dit is al eens voorgekomen, dit onderstreept het 
belang van deze beveiliging. 

Het derde geval kan een probleem zJ.Jn als iemand de lift wil stoppen in 
zijn omhooggaande beweging. Dit kan nodig zijn als er iets klem komt te 
zitten in de lift. 

Voor deze problemen moeten oplossingen worden gevonden die voldoen aan 
de volgende eisen en wens en . 

3.1 Bisen en wanaen betreffende de beveiliging 

Er wordt uitgegaan van een onbemande fabricagecel waar een iemand 
automatisch wordt gewaarschuwd als er een storing optreedt. Binnen een 
uur moet deze persoon aanwezig zijn en de FALe veilig stellen. 
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Eisen: 

- De ge1aden lift mag gedurende minstens een uur: 
- niet inzakken a1s de stroam uitva1t 
- niet inzakken a1s de luchtdruk wegva1t 

- De lift moet . bE::vriezen a1s de noodstop wordt bediend en minstens 
een uur sti1 b1ijven staan 

- De bevei1iging moet onbediend werken. De werking mag niet afhan
ke1ijk zijn van a1 dan niet aanwezige voeding 
Een draagb10k mag niet van de lift kunnen va11en bij retourtrans
port van de manipulator 

Wen8eJl: 

- De lift gedurende 1angere tijd sti1 1aten staan 
- Geen gebruik maken van extra besturingssigna1en vanuit de PLC 
- Na een noodstop moge1ijk maken dat de lift handmatig op en neer 

bewogen kan worden. 
- Een eenvoudige en betrouwbare bevei1iging 
- Geen steunen vast aan de grond gebout 

3.2 Beveiliging tegen inzakken van de lift 

Er zijn in principe twee benaderingen moge1ijk om de lift tegen inzak
ken te bevei1igen. Het kan een mechanische bevei1iging zijn of een 
besturingstechnische op1ossing. Bij een mechanische bevei1iging moet 
worden gedacht aan renmen of vergrendelen van de liftaandrijving door 
midde1 van veerkracht, omdat de bevei1iging onbediend moet werken. 

Het kan ook in de besturing worden opge1ost. De op1ossing in de bestu
ring b1ijkt verreweg de eenvoudigste. Na een proef is geb1eken dat de 

bevei1iging werkt. Het nadee1 van de op1ossing, zoa1s hierna za1 worden 
besproken, is dat er vanuit wordt gegaan dat de 1uchtci1inder van de 
lift, de ventie1en en 1uchts1angen betrouwbaar en 1uchtdicht b1ijven. 

Door 3 ventie1en en een terugs1agk1ep in de besturing op te nemen wordt 
de bevei1iging gerea1iseerd. In een k1ap wordt de lift bevei1igd tegen 
inzakken en bevriest de lift bij een noodstop. 
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ventiel .1 . wOrdt door de PLC bestuurd. De lift gaat omhoog als het 

ventiel wordt bediend en zakt ala het ventiel onbekrachtigd is. Dit 
ventiel is nu het enige aanwezige ventiel. 

Ventiel 2 zorgt voor de beveili
ging tegen uitvallen van de span
ning. De lift zal blijven staan 
in de stand waarin hij staat, op 

het moment van een elektrische 
-

storing. OOk als ·de noodstop 

wordt bediend, valt ventiel 2 af 
en . wordt de luchttoe- en 
luchtafvoer afgesloten. 

Hoe ventiel 2 elektrisch moet 

worden aangesloten is te zien in 
bijlage IV. Het ventiel is ge

integreerd in het .noodstopcir-

, , 
2 
'3 
4 
5 
6 

cuit, omdat het dan werkt in ge- p 
val van stroomstoring, en als er 
een noodstop wordt bediend. 

PLC ges~uurd Jentiel 
nOOClstopvenC' lei 
~erugslCleKlec voor arukbevel I '9 1n9 
hanooendlend ven~ie, zOKken 
ha~oQediendvent;el Sti~gen 
I • f't' • n heC' VTS 

6 

5 

P 
P 

Een terugslagklep, nummer 3, 

zorgt voor de luchtdrukbewaking. 

Als de luchtdruk wegvalt kan de 

Fig 3.1 Liftbeveiliging tegen inzak
ken 

lucht niet wegstromen. Alleen als de PLC de opdracht tot zakken geeft 

en er is spanning aanwezig, dan zakt de lift. Als de luchtdruk in het 

systeem wegvalt, gaat de FALC in de noodstop en wordt de luchtafvoer 

nogmaals afgesloten door ventiel 2, maar deze schakelt later. Wanneer 

deze storing optreedt terwijl een draagblok halverwege de lift is kan 
dit nu geen gevaar meer veroorzaken. 

Ventiel 4 en 5 zijn bedacht, om ervoor te zorgen dat de lift handbe

diend omhoog en omlaag kan in geval van nood. 
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3.3 Beveiligen doorschieten draagblOk over de lift 

De lift kan eenvoudig door middel van een steun worden beveiligd tegen 
doorschieten van een draagblok. De steun kan ongeveer identiek zijn als 
de steun aan de andere kant van de lift, waar de aangedreven rol opis 
bevestigd. Als de sceun is gemonteerd, kan het draagblok niet verder 
dan de steun. De steun kan gewoon los van de grond aan de baan worden 
gemonteerd. Zie voor de steun bijlage IV 

-
4. Beveiliging cositioneerplaat tegen inzatken 

Bij de positioneerplaat is een situatie mogelijk waarbij direct gevaar 
optreedt. Als de luchtdruk binnen de FALC, of de spanning van de VTS
besturing uitvalt terwijl een draagblok op de manipulator aanwezig is, 
kan gevaar ontstaan. Als de positioneerplaat onder een hoek staat en de 
positioneerpennen zakken, dan zal het draagblok van de manipulator 
vallen. Waarschijnlijk is het draagblok dan kapot! 

Deze situatie kan ook optreden als de balg scheurt. Maar deze storing 
wordt aangenamen niet voor te kamen, omdat de FALC goed wordt onderhou
den en de belasting "an de balg laag is. Zie voor deze aanname ook Hl.4 

4.1 Bi.en en wensen betreffanda de beveiliging 

Hi.en: 
- De positioneerplaat mag gedurende minimaal een uur niet inzakken 

als de luchtdruk of de spanning wegvalt 
- De beveiliging moet onbediend werken 

De beveiliging moet betrouwbaar zijn en de werking van de manipu
lator niet in de wag staan 

Wensen: 
- De positie en orientatie van het draagblok moet exact gelijk 

blijven, ondanks een eventuele storing 
- Als aIleen een luchtstoring optreedt, dan is het gewenst dat de 

robot het lassen afmaakt, zodat het produkt dat wordt gelast niet 
verloren gaat 
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4.2 Beveiliging van de poaitioneerplaat 

De beveiliging kan weer mechanisch of in de besturing worden opgelost. 
In lit [5, pag 32-39] wordt een mechanische beveiliging voorgesteld die 
zeer storingsgevoelig en moeilijk te maken is. Om deze redenen en met 
de aanname dat de balg heel blijft is besloten de beveiliging identiek 
aan de liftbeveiliging te maken. Door toevoeging van een elektrisch 
bediend 2-2 ventiel' en een terugs1agklep in de luchttoevoerleiding 
wordt de beveiliginq tot stand gebracht. In figuur 4.1 is het schema 
getekend. In bij lage IV is aangegeven hoe het elektrisch bediende 
ventiel 2 moet worden aangesloten in het noodstOPcircuit. 

l 
2 
3 
4 

~c ges~uurd ven~iel 
r"'\ooos~oovenciel 
'C'er'.Jgs I ogl<. 1 eo voor drui<.contro I e 
poslC"oneerploot' 4 

Fig 3.1 Pneumatische beveiliging 
van de positioneerplaat. 

28 



Onderzoekaopdracht Veiligheidsmaatregelen binnen de FALC Hei 1993 

4.3 ~oet8ing van de beveiliging aan de eisen 

De beveiliging is eerst getest. Er is alleen gekeken of een 2-2 ventiel 
(ventiel 2) of een terugslagklep de positioneerplaat lange tijd op zijn 
plaats kon houden, als de luchtdruk wegvalt. Na 90 minuten zonder 
luchtdruk stond de positioneerplaat neg steeds goed. Er was geen afname 
van de luchtdruk in de balg merkbaar. De beveiliging staat de werking 
van de manipulator niet in de wag, omdat de extra componenten geen 
belennnering vormen. De componenten zijn zeer betrouwbaar, ze leveren 
nauwelijks storingsgevaar op. 

De positie en oriAn-=atie van het draagblok blijft goed behouden. Het 
voordeel hiervan is dat de robot geen aanvaring kan krijgen met een 
draagblok, door een kleine verplaatsing van het draagblok als de 
positioneerpennen iets zouden zakken. 

AIleen aan de wens dat het produkt niet verloren mag gaan als er een 
storing tijdens lassen optreedt, kan niet worden voldaan. Het VTS gaat 
namelijk door een luchtstoring in de noodstop. Omdat het VTS en de 
robot nugekoppeld zijn gaat ook de robot in de noodstop. Dit betekent 
dat de robot tijdens lassen onderbroken kan worden en dan is het 
produkt verloren, omdat onderbrekingen niet zijn toegestaan bij produk
ten die onder certificaat gelast worden. De operator moet beoordelen of 
er tijdens lassen werd gestopt. Zo niet dan kan het lasprograrnma worden 
afgemaakt en gaat het produkt niet verloren. 
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5. Resultaat en aonalusies 
!i 

Nei 1993 

Na installatie van de trekkoordbeveiliging bleken er een paar proble
men. Haakse bochten in bet koord kunnen, ondanks optimistische toezeg
gingen van Telemecanique, niet zonder meer worden gemaakt. Het koord 
stropt en er wordt niet geschakeld. Dit prObleem wordt verholpen door 
wieltjes te monteren in de haakse bochten, zodat stroppen niet mogelijk 
is. Of het trekkoord dan voldoet is ten tijde van het schrijven van dit 
verslag neg niet bekend. 

Het trekkoord bleek ook van niet zo een goede kwaliteit te zijn, de 
rode ommanteling is erg zacht en gaat snel kapot. De egen waar het 
koord doorheen loopt moeten glad geschuurd worden. Telemecanique 
levert, onder garantie, een nieuw trekkoord. Eerst zal geprobeerd 
worden het trekkoord horizontaal te laten lopeno Dit scheelt twee 
haakse bochten. In de haakse bochten worden wieltjes gemaakt, zodat het 
koord niet kan stroppen. Het alternatief is, twee trekkoordschakelaars 
te monteren.Een extra aan de binnenkant van de FALC-baan. 

Het noodstoppenplan is verder op aansluiten na klaar. AIle onderdelen 
zijn aanwezig I het ontwerp is in de FALC-vergadering besproken en 
goedgekeurd. 

De beveiliging van de positioneerplaat en de lift moeten nog worden 
aangesloten, maar zijn ontworpen en tests hebben uitgewezen dat de 
beveiligingen werken. 

De veiligheid binnen de FALC wordt op een drietal punten sterk verbe
terd, zonder dat dit al te veel kosten met zich heeft meegebracht. De 

lift en positioneerplaat zijn beveiligd tegen inzakken. De lift be
vriest bij een noodstop en er is een verbeterd noodstopcircuit dat 
bovendien gekoppela is uitgevoerd. 

Dit project heeft geresulteerd in een acceptabele veiligheid binnen de 
onbemande Flexibele Assemblage en LasCel. De FALC is nu beveiligd voor 
zover er belangrijke verbeteringen te behalen zijn. Rond de robot zijn 
betere beveiligingen denkbaar, maar de kosten daarvan zijn zeer hoog. 
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Bijlage I ODderzoekaopdracht-omschrijving Mei 1993 

Tealmische 'O'zli versiteit Bindhoven 
Paculteit W8rktuigbouwkunde 
Vakgroep Produktieceahnologie en Automatisering 

Betreft 
Afstudeerhoogleraar 
Coach 
Student 
Startdatua 

Inleiding 

: Qnderzoeksopdracht 
: Prof. ir. J.M. van Bragt 
: Ir. A.T.J.M. Smals 
: S.A. Middelkoop (352814) 
: 7 december 1992 

Aan de TOB wordt onderzoek verricht aan een onbemande Flexibele 
Assemblage- en LasCel (FALC). Ben Variabel Transport Systeem 
(VTS) en een lasrobot zijn opgesteld in het laboratorium. Aan 
deze eel worden verschillende studies gedaan welke te maken 
hebben met het ·flexibel lassen van plaatstalen produktfamilies. 
Ben van de aandachtspunten is momenteel de veiligheid van de on
bemande eel. Tijdens het gebruik van de eel kunnen zich onvoor
ziene situaties voordoen. 
Storingen ten gevolge van stagnatie in de energietoevoer laten 
zich goed onderzoeken en de FALC kan hier tegen goed worden be
veiligd. 
Omdat niet aIle gevolgen van schadelijk situaties zijn te voor
zien dient er een goed en makkelijk bereikbaar noodstopcircuit 
aanwezig te zijn, welke nog niet is gerealiseerd. 

Opdrachtomschrijving 

Het doel van de onderzoeksopdracht is het verhogen van de 
technische en persoonlijke veiligheid binnen de FALC. 
Br dient prioriteit gegeven te worden aan de realisatie van een 
noodstopsysteem in de vorm van een trekkoordbeveiliging. 
Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de beveiliging van de 
lift in het VTS en de veiligheid van het draagblok op de 
positioneerplaat. In de resterende tijd zullen verdere voor
stellen ter verhoging van de veiligheid worden gedaan. 

Student Coach 
S.A. Middelkoop ir. A.T.J.M. Smals 

KOPIE: PROF.lR.J.M. VAN BRAGT 
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Bijlage II Blektrische schula 's V'l'S- en Ilobotbesturing 

Ajz pressure drop COD:t:'ol 

The a.i.r pressure. 6 bar, is mon.1 tored by a pressure 

swi tch (f:i.g. ll. OlA ) • Should the air pressure drop 

below 3 bar, the main power supply is switched off and 

the warning lamp Hl It AIR ABSENT- (£.1g. ll. 02B ) lights 

up. In this situation the motors of the V''rS are 

immed.:Lately switched off. However, the controllers wl1lo 

proceed.: \fith the- execution of the.1r- task. This 

s:Ltuation w:Ll.1. cont:f.nue until. the a.1r pressure- has 

reqa.iIlee its normal. yuue. Then the \farnJ.ng wil.1. be 

cancelloect, the operator resets: the systeDt anct the, 

system: can- be- restarted_ 

!I!!!!'q!!ft5T stop 
An ~ stop" loop .1s .1nstal.l.ed throughout' t;ha. V'TS 

syst .... When an eaergency stop (fig. 1l..05A) .is: act1.

vatad th8f threer phase- power supply.1s, switched off and 

,th. lIICltors: w1.ll i.mmediatel.y- stop. The controllers arlr 

not swi.tched: off, therefor. ther V'TS can b. restarted 

. w:Lthout' deloaY'. It should b8t noted that', for each: 

connect:Lon.~, 8i llIaZimua of two. am&rg'ency stops: can. be 

.1nstal.led .. 

11'.1a PHltlPS 

He1 1993 
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Bijlage :IJ: Blektrische schema's VTS- en llobotbesturing 

~e normal start-up procedure for the VTS is as follows: 

1. Set the main swi teh. Sl ( fig. ll. 02A) on the main supply 

cabinet, to posit:1.on 1. Set the main switches of the 

controllers to pos1t:1.on 1. 

Z. Check 1£. there is enoug'h air pressure. 1£ so the :f.nd1cator H1 

( fig' • ll. 03 ) • .. air absent"·, will not b. 11 t'. The required 

air pressure. can b. adjUsted wi.th: tha pressure- switch S2. 

(£1g-. U.03A) 

:I. Check that: tha three phasa power suppl.y- is: co::ect'. The 

ind:icator: H3: (fig". ll.02C),. "power b:eakdown. .... ,. w.:f..l.l. not: b .. 

11t-_ 

4.. Reset' tha eeerqency- stop- w.:L.th: button: S3 ( f:1.g. U. 0211 ) and; 

check that ind:icator K4 (f:1.g. ll.. 02H) tu:ms off and. indicator 

K2: (fig.'. 1l..0211) lights. up. rf not', check wb.1eb.: emerqency 

but:torJ; has been pushed:.. nnd out why' that but't:on was pushed. 

and:.l:8C1:.1.£r tha s1.tuat:1.on .. When th:i.s has been: dona, reset the: 

eeerqancy button bY.' pu .. l.l1ng; .it up; and: s.tax:t' aqaiEt: f:I:'oD po..int 

4.. 

If ind.:f.cator K6 (f:1.9"'. l1..02l1) lights- up all. til.. IPC-51. 

controllers h.av .. bean. switched on. Tha master controller 

starts ilU.t:1.al1z1.ng: all. work stat:1.ons and; th.. :f.nd1cator 

"ready for start'" lights up-... 

5. 'l'Urn th. kay- swi.tc.b:. 56 ( f:1.9"'_ il..oU) If-start/ stop.... to the

sta:t posi.t:1on and.: maker sure- the- V'l'S:. can ba started without

endangar-ng people< or material. 

6-.. Push til. run button. 5S (f:1.g. 11.. 02G). Th. indicator 5S (£1'1'. 

1l.02G) "run" w:1.l1. lig.t:rt: up and. til. V'1'S: S"tarts; ruanj ag. 

11.40 PHltlPS 
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Bijlage II Blektrische schema '8 VTS- en Robot.hest.uring Hei 1993 

= . .:.: 

KUKA Automatisering + Robots N.V. 

mmmm ~el.: (Ol!)525050 ~ ~Rers'e:-aa1:.p ~ndus'e-l .alafax: (011) S26794 
-,.. _.e1:ar=ain :an'e~Jm Zuid, 3-3530 Hout.~alen 

~ ViI rr(vKA ~ht1y 
-
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Bijlage II Elektrische schema's VTS- en RobotbesturiDg 

-, ... -

----mmmm·----
Interne/externa 14V yoeding. ~ood-~ickrinl' 

Joo: ~iddeL van ~rug&ea op 'lemmer.l~jst XI (beaeden vooraan) 
is ~et ~Ol.lijk je ~obotsturini aan te pa •• en aan ~e $peei!ieke 
toepassi::g. Zo is ~et :olelijk :e ,ietee 700r ~et aebruik 7an 
:e in:er::e 24V ·:ceding ·.,oor ~:i-;ui:ga:lgell ttl fleriferie ofwel 
~ie:voor een exearne 2~V VOIding 5ebruiken ~vooral in grocere 
~nscal'aties). 30vendiea ~an dan :e 24V yoor de nood-uicKring 
evenllB' ui: ~e inc.r~e Z4V YOlding ~fwel uie de 'XCerne Z4V 
~et:okke:l vorden. Ook ~et aan.luleen vln tXC:a externe :lood
~i:sc~akelalrs is ~Olelijk. :.nsLoete 4unaen ook de interne 
aood-uie senakelaars Jp,enomen ~orden in ten excern. aood-aie 
schakeiing die dan aen 24V :lood-ute resuleaac signaal naar de 
robot :erugstuur:. 3ijgaande fiiuren ,even een overzichc van 
d. ~eese eOlsepaste eonfiguraeias. 

rig. I. Al!ututaande roboc. incerla 24V gebruilt.c vooc- ill-/ui:
gangln, 'Iri:er~a eft ~ood-uic. 

1!g.2. Zoals figuur I, ~aar ~eC txe:a e¥ter~e noed-uic sehaka
lal1:'. 

rig.]. loboc in ,en groeere inscall.tie, ezeec-ae 24V ,.bruike 
voor in-/ui;glngln en ge:i£erie; ~ood-uic blijft inter~ 
in de roboc ~n worde ~ok intern 3lvoed. 

:il'~' Zoals figuur 3. =a.r oae Ixe:a exclrne ~oed-uit scbake
., taars. 

Fig.S. Robot in grocer. insealLat!e, eXCerne 24V,abruikc voor 
in-/uicgeagen, periferie en lood-uie. 

:ig.5. Zoals fiiuu~ 5. maar in de veediul van da nood-uie ~ri~g 
~i;n eXtra externa ~ood-ui: senakelaars op,eno.en. O. 
24V naar de aood-uie ~ring (XII 2d6) kIn nltuurlijlt ook 
gesehakeld worden door de excerne nood-uie lehekaling. 

1!,.7. Zoal$ fiiuur 5. maar met extra externe ncod-uie schake
laars. 

Fig.S. je in-/uit,angen eft ,eriferie worden ,avo ad door de 
.......-.. • I!xee.rne 2/.V voeding. !). ~acl!rn. nood-',li.t sebak.laar. 

zijn lo.tekcppeld In ~ord.\1 cpg_aomen in .en axe arne 
~ood-uit 5chakelin~ die 4al1 een resulterand 24V niat
nood-uie signaaL naar de rcboc Uti I Id6) cerulltuurt. 

!>oIc !S3.08.07fl 9-11 aardwan 

!lei 1993 
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Bijlage II Blektrillche lIc::hema' II V'TS- an Robotbesturing llei 1993 

"" .... -

---rlrnw----
3t"J gge~ 

30-5i 

~ie~mee ~o~d: ~e~aald Jf Sa ~ood-uickrl~1 3evoed ~o~~t 
mec de ~ntl~~e ~f =eC Se ex:er~e :~V. of dac de ~ood-
~it schakelaars J~genomen ~orden i~ een extern. scna~eli~s. 

'eae or~g laat :01 de ~~~erne 24V i5A ~oedi~, :e ~enac:en 
900r ~.t seuren van !e in-/ui:gangen an dl ,eri!eria. 

~a ~It vervijdeten van ~e:e ~rul kunnen exera Ixtar:e 
~eod-ui: schaketaars opgenemen ~orden in de nood-~ic~:i=g 
of kunnen de ince::e ~ood-~i: schakelaars ~o.g.~oppelc 
~orc.n ~m daarna oPlenoaen :a ~o:cen i~ een ext erne 
~ood-~it schakeli~i' 

~eze orug laac toe de incer~a OV (vaa de Z4V 16A voeding) 
:e &ebruikeD voor de in-/ui:gaagen en de ~ari!eril. 
~ev.ns ~aat deze ~rug toe de noed-uie ~rin8 ta voeden :et 
de ex:erne Z4V voeding. 

Oeze or~g :aac de voeding van de ~ood-~itkrin, vanui: de 
~neerne !4V 16A VOiding coe (hier de OV verbindins). 

Xll '.1 1 OV van je externe 24V voeding. 

III (1 4 

II! :t 5 

I I! 2 '::t is 

:(1:' . ,.. 

-,4V van de excerna Z4V voading. 

- )fvel uitgang : .'4V aij ~iec-nood-uit. 
- orval samln ~.c Xl i lb6 ingang voor .xc~a 

externe nood-ui~ schakel •• :s. 
- ~fwel in gang v~~r txterne -,4V niet-nood-uit 

signaat naar de :oooc voor ~et aanaturan van 
!{6 en I1. 

- ~fval samen :et XII 1 d D ingau, voor exc:a 
externe nood-uic sc~akelaars. 

- ~fval samen ~It 11/ : d 5 uiel.ns van da inclrne 
~ood-~ie schakeiaars. 

- ,(vel inga~g voor excern •• Z6V VOiding ~oor de 
:~boc nood-~i:kr~ng (exc:a ext erne nood-uie 
sc~a~elaars ~unn~n :~sser.ge5chakald ~ord.n~ 

- ofvll samen ~et 11 I 2 ~ ; ~it&an, van de 
interne nood-~ic s~hakelalr5. 

II:' :~ - ~.!.iskonraktu~~;an~ 700r ~ood-~it melding ~aar 
extern. :olsteli,n :~b. :asst~r!~g). 

Jok :SJ.\)8.()7fl 9-12 !farctvare 
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Gebruik van ext erne Z4V voor in-/uitgan~.n. 
,ebruit ~an een externa schake Ling voor da 
~ehandeitn8 van nood-uie. 

Hal'cluare 
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Bijlage III. Aansluitinstructie Hoodatopplan Hei 1993 

Inleidinq 

Deze instructie is bedoeld om het nieuwe noodstop systeem van de FALe 
te implementeren. Het systeem bestaat uit een trekkoordbeveiliging en 
een tweetal extra noodstopknoppen. De noodstop van de robot en het 
variabele transportsysteem zullen gekoppeld worden. 

Het monteren van het trekkoord zal worden gedaan door de medewerkers 
van de FALe, het elektrisch aansluiten zal worden gedaan door de CTD. 

Uiteindelijk zal het noodstopsysteem eruit zien als in figuur 1 is 
aangegeven. 

,--f _~ 
N.S. I~l REEDS AANWEZIGE KNOPPEN 
N.S. 5-7: NaG rE UONTEREN KNOPPEN 
N. S. 6: VERPLMTS8AR£ NOOOSTOP 
N.S. 71 TFIEKICOORDSCHAICELMA 

Figuur 1: Noodstoppenplan 

De instructie bestaat verder uit: 

N.S.I 

o 

een lijst met te bestellen onderdelen 
elektrische aansluitinstructies 
mechanische aansluitinstructies 

~I i1 
i 
m;t 
IIIn 

N.S.~ f 
i 

.... S.7 

brochure van de trekkoordbeveiliging van Telemecanique. 
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Bijlage :t:t:t Aanaluitinstructie Noodstopplan 

Lijst van te bestellen elektrische ODderdelen: 

Via de CTD van de TOE moet bij Telemecanique beste1d worden: 

1 Emergency stop 
1 Ga1vanised red cable 
20 Cable support 3 mm 
1 Turnbuckle M6x60 
1 Wire End 3 mm 
6 Clamp 

Adres Tel emec an ique : 
Sint Lugartstr 20 
Postbus 4022 
5604 EA Eindhoven 
Tel.: 040-119920 

Verder via de CTD: 
2 Noodstopknoppen 

Elektrische bedrading 
Klemmenstrook 

Uit magasijn: 

XY2-CE2A250 
25 m XY2-CZ302 

XY2-CZ601 
XY2-CZ401 
-XY2-CZ701 
XY2-CZ523 

1 Aluminium strip 60x140x15 mm 
4 M6x30-B.B-NEN 1241 inbusbout 

f1 249.50 
f1 125.70 
f1 124.00 
f1 12.10 
fl 4.20 
fl ? ?? .... 

4 M6x20 platverzonken inbusbout 

Hei 1993 

+ overige bevestigingsartikelen zelf te bepalen door de werkp1aats. 
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·Bijlage III Aansluitinstructie Hoodstopplan Hei 1993 

Blektrische aansluit-iDstructies 

In het aansluitschema op blz. 46 is te zien hoe de noodstop gekop
peld gaat werken. Ook alle klemnummers staan aangegeven. 

In de PLC kast van het VTS zit een klemmenstrook waarop noodstop 2 
(n.s.2 van figuur 1, blz 43) is aangesloten. Deze klemmenstrook 
moet met 18 klemmen worden uitgebreid en zal verder in deze 
instructie worden aangeduid m~t xns. 

- De 2-aderige draden van de noodstopknoppen en de trekkoordschake
laar moeten aangesloten worden op de klemmenstrook in de PLC kast 
van het VTS, zoals aangegeven op de klemmenstrooktekening,blz. 47. 

- Er moet een 3-aderige draad komen tussen de PLC kast en het bestu
ringskastje van het VTS (Bij n.s.l van figuur 1). Nil loopt er al 
een twee-aderige draad naartoe veor noodstop 2. Op klemmenstrook 
X2, in het besturingskastje van het VTS, zitten klemmen 1 en 2 
(X2-1 en X2-2). De derde draad moet op een nul-volt-klem worden 
aangesloten. Er moet even worden gemeten waar deze precies kan 

worden aangesloten~ (Daarom staat er X2-?) 

- Er moet een 3-aderige draad komen van de PLC-kast naar de achter
zijde . van de robotbesturingskast. De aansluiting op de robot
besturing dient te gebeuren op de matrix-stekker Xll aan de 
buitenzijde van de kast. In de besturingskast van de robot mogen 
geen kabels worde..."1. aangesloten! Hoe de kabels aangesloten moeten 
worden is te zien in figuur 3, blz 49. 

In de robotbesturingskast aan de achterzijde zit een klemmenstrook 
Xl waarop een tweetal bruggen moeten worden verwijderd. Brug 46-47 
en brug 55-56 moeten worden weggenomen. Dit staat aangegeven in 
figuur 2, blz. 48. Met Xl1 wordt de matrix stekker links onderaan, 
aan de deurzijde van de besturingskast, bedoeld. 

In figuur 3 op bIz 49, wordt aangegeven hoe het noodstopcircuit 
van de robot uiteindelijk moet zijn. 
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Bijlage III 
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Aansluitinatructie Hoodstopplan 
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Bijlage III AaD.alui tinstl:'Uctie lfoodIItoppla:a. 
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Bijlage III Aansluitinstructie Noodstopplan 

/~ 
'\:.:)1 

X.l ~""48 
'I r '-' 

I ~ 
Af 

.(.4' 
t ... 

iI 
U 
6Z 

~:fl' " 
II 
14 

Zl'" 
17 
zt.. 

t 
At 
0" 

Figuur 2: Noodstopcircuit van de robot zoals voor de wijziging 
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Bijlage III Aansluitinstructie Noodstopplan Hei 1993 
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Bijlage :I:I:I Aansluitinstructie Noodstopplan 

Hechanische aansluitinstructies 

De trekkoordbeveiliging en noodstopknoppen moeten 
worden geplaatst als aangegeven in figuur 1 op 
bIz 43. Er is voor de trekkoordschakelaar een 
montageplaat nodig I een tekening van deze plaat 
is te zien op bIz. 51. 

Het eerste koord-geleidingsoog moet op 10 cm 
afstand van de trekkoord worden gemonteerd, zodat 
de as van de schakelaar niet radiaal belast wordt 
bij een ~oodstop. 

Het trekkoord moet zo strak staan dat de schake
laar zich in de middenstand bevindt. De trek
kracht kan worden ingesteld. Zie de brochure op 
bIz. 52 e.v. 

Hei 1993 
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Bijlage XIX 
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Aansluitinstructie Noodstopplan Mei 1993 

Trip wire operated emergency stops 
Operating instructions 
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Bijlage III Aansluitinstructie Noodstopplan 
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Bij lage Z:II: Aansluitinstructie Noodstopplan 

Trip wire operated 
emergency and normal stops 
Connections 
Overall dimensions 
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Bijlage IV Aansluitinstructie lift- en positioneerplaatbeveiliging 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit werktuigbouwkunde 
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Aansluitinstrnctie 

Lift en positioneerplaat
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Eindhoven, Mei 1993 
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Bijlaqe IV Aansluitinstructie lift- en positioneerplaatbeveiliqinq 

Inleidinq 

Deze instructie is bedoeld om de beveiliging van de lift en de 
positioneerplaat te realiseren in de FALC. Deze beveiligingen 

zorgen ervoor dat: 

de lift en de posi tioneerplaat niet meer inzakken als 
er een storing in. de lucht- of spanningvoorziening 
optreedt. 
de lift bevriest als er een noodstop wordt gedaan. 
de lift altijd handbediend kan worden na een noodstop. 
een draagblok niet meer kan doorschieten bij retour

transport van de manipulator naar de lift. 

VBRDBR IN DBZB INSTRUCTIB: 
Werkzaamheden. 
Lijst met benodigde pneumatische onderdelen. 
Bestellijst FESTO 

Pneumatisch schema liftbeveiliging. 

Pneumatisch schema positioneerplaatbeveiliging. 
Klemmenstrookschema elektrische bediende ventielen. 
Tekening liftsteun. 
Copieen onderdelenboek Festo, voor pneumatische ventielen 

WBRltZAJUlBBDD: 

Bestellen van pneumatische componenten 
Monteren en aansluiten van een aantal pneumatische 
ventielen 
Het elektrisch aansluiten van twee ventielen in het 
noodstopcircuit van de FALC. 
(De klemmenstrook zit in de PLC-kast, zie ook noodstop
plan-instructie). 
Het maken en monteren van de liftsteun. 
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Bijlaqe xv Aansluitinstructie lift- en positioneerplaatDeveiliqinq 

LIJST VAN BIBODIGDB PHBUMATISCBE OHDBRDBLEN: 

1.- 2x 2-2 ventiel, elektrisch bediend norm.gesl., veer teruq 

2.- 2x teruqslaqklep 
3.- Ix 2-2 ventiel, handbediend, normaal qesloten, veer teruq 

(HeeftFesto niet, daarom 3/2 ventiel met een afgeslo
ten poort) 

4.- Ix 3-2 ventiel, handbediend, normaal open, veer teruq 
5.- 2x T-splising voor luchtslang 
6.- 4 mm luchtslang 

BBSTBLLIJST :. 

(Prijslijst van 1991:) 

Aant Art.nr. Festo 

2 2187 MC-2-1/8 
2 3599 MSG-24 
1 10191 SVOS-3-1/8 

1 10190 SVS-3-1/8 

2 9291 T30-S 
2 3324 1/S-a/i 

2 6274 FCK-3-PK-4-KU 

Benaming 

2/2 elekt.bediend, norm.gesl. 
magneetschakelaar voor elekt. bed. 

3/2 handbed., normaalopen 

3/2 handbed, normaalgesl 

(bedoeld als 2-2 ventiel) 
Orukknop zwart 
Teruqslagklep 
T-stuk 

Prijs 

67.70 
29.90 

106.85 

106.S5 

14.30 
2S.50 
4.05 
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Bijlage IV Aansluitinstructie lift- en positioneerplaatbeveiliging 
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Bijlage rv Aansluitinstructie lift- en positioneerplaatbeveiliging 

1 : PLC gestuurd ventiel 
2 : noodstooven~iel 
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4 = posicioneerploo~ 4 
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Bijlage XV Aansluitinstruotie lift- en positioneerplaatbeveiliging 
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Bijlaqe IV Aansluitinstructie lift- en positioDeerplaat~eveiliqiDq 
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Bijlaqe IV Aansluitinstructie lift- en positioneerplaatbeveiliqinq 
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Bijlaqe IV AaDsluitinstruotie lift- en positioneerplaatbeveiliqinq 
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Bijlaqe IV Aansluitinstructie lift- en positioneerplaatbeveiliqinq 
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