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Hoofdstuk 1: 1nleidinq. 

Boof48tuk 1: %nlei4inq. 

1.1. Algemeen. 

Dit literatuuronderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding 
van de onderzoeksopdracht met de (voorlopige) titel: "Het 
analyseren van het positioneer- en fixeersysteem van het 
draagblok t.o.v. de lasrobot c.q. hanteerrobot." 
Dit literatuuronderzoek vergroot het inzicht in het probleem 
van de onderzoeksopdracht. 
De titel die dit literatuuronderzoek meekreeg was: 
"De bewerkingsnauwkeurigheid in een draagblok/werkblok situa
tie." 

1.2. Opdracht. 

Mijn opdrachtsomschrijving luidt als voIgt: 
Zoek binnen 100 uur uit de literatuur onderwerpen die be trek
king hebben op de bewerkingsnauwkeurigheid op draagblok/werk
blok-si tuaties. Di t houdt in dat het probleem moet worden 
opgesplitst in deelproblemen, omdat over het hoofd-probleem op 
zich weinig tot geen literatuur aanwezig is. Mijn zoekroethode 
staat in de bijlage aangegeven. 
Verslaglegging in schriftelijke vorm dient te geschieden op de 
volgende punten: 

- OVerzicht van de gevonden literatuur. 
- Conclusies daaruit. 

- Waarnemingen. 
- suggesties voor verder onderzoek. 

1.3. Bewerkingsnauwkeurigheid. 

De titel van de opdracht luidt: "Bewerkingsnauwkeurigheid op 
draagblok/werkblok-situaties." Het probleem van deze soort van 
bewerkingsnauwkeurigheid valt op te delen in verschillende 
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Hoofdstuk 1: Inleiding. 

deel-problemen (zie diagram onder deze paragraaf). De totale 
bewerkingsnauwkeurigheid is van 3 sub-nauwkeurigheden afhanke
lijk, namelijk: de nauwkeurigheid van het bewerkingsproces, de 
nauwkeurigheid van posi tioneren en fixeren op het draagblok 
(op de lasmal dus) en de nauwkeurigheid van het positioneer
en fixeersysteem van het draaqblok ten opzichte van het werk
blok. Bij het laatste probleem hebben we te maken met de 
onnauwkeurigheidsketen: 

lasmal/draagblok 
1 

P&F 
l 

manipulator lasrobot/werkblok 
1 t 

vaste wereld 

Met P&F: Positioneer en fixeersysteem 

Het sub-probleem van de nauwkeuriqheid van het positioneren en 
fixeren op het draagblok valt noq verder onder te verdelen in 
de volgende onderwerpen: klemming van de onderdelen (fixeren), 
en het positioneren van de onderdelen (het bepalen van de 
vrijheidsgraden). 
Deze onderverdelinq is ook terug te vinden in de hoofdstuk
opbouw. 

- Bauwkeuriqbeid van bet proces. 
Bewerkinqsnauwkeuriqbeid < - Bauwkeuriqbeid van bet draaqb10k 

t.o.v bet werkblok. 
- Bauwkeurlqbeld op bet draaqblok. 

1.4. Projektstrateqie. 

oi t onderzoeksverslag is tot stand gekomen door. zoveel 
lijk gebruik te maken van de O-P-U-projektstrategie. 
staat hier voor Orientatie-Planning-Uitvoering, de drie 
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Hoofdstuk 2: Nauwkeurigbeid van bet proces. 

waarin bet oplossen van een probleem kan worden onderverdeeld. 

V~~r nadere informatie van deze projektstrategie: zie bijlage. 

ipofdstuk 2: Nauwkeurigheid van het prooes. 

Ui teraard is de bewerkingsnauwkeurigbeid van bet gebele sys

teem (bewerking op een draagblok) tevens afbankelijk van de 

bewerkingssoort. Bij dit onderzoek werd vooral gekeken naar 

bewerkingen die overeen komen met de bewerking op bet FALC

projekt, bet lassen dus. (FALC staat voor Flexibele Assemblage 

en Laseel). Dit lasproces beeft baar specifieke afwijkingen 

(en andere eigenscbappen), maar deze eigenscbappen zijn van 

een te specialistiscbe aard en vallen daarom buiten bet werk

gebied van dit onderzoek. Tocb dient men rekening te bouden 

met procesonnauwkeurigbeden, want als bet proces zelf niet 

nauwkeurig is, dan beft nauwkeurig positioneren van bet werk

stuk dit probleem uiteraard niet Ope In de paraqraaf 4.1. 

wordt tocb nog ingegaan op de tolerantie-eisen van bet las

proces. Deze eisen (toleranties) van bet lasproces komen op 

bet volqende neer: 

Tecbniscb: 

1. De oppervlaktekwaliteit: bet materiaal dient aan de eisen 

omtrent olie, roet, walshuid enzovoort te voldoen. Dit 

wordt bepaald door de voorgaande processen. 

2. De kwaliteit van de onderdelen: met kwaliteit wordt 

bedoeld de maatnauwkeurigheid van de onderdelen. 

3. De kwaliteit van de lasmal. Hierop wordt verder ingegaan 

in de paragraaf 4. 1. "De lasmal-nauwkeurigheid. (alge

meen)". 
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Hoofdstuk 3: Draagblok-werkbloknauwkeurigheid. 

loofdstuk 3: Draagblok-werkblokDauwkeurigbeid. 
(De nauwkeurigheid van het positioneer- en fixeersysteem 
van het draagblok ten opzichte van het werkblok). 

3.1. Begripsbepaling. 

Voor een eenduidige terminologie volgen hier enkele begrippen 
met uitleg: 
Draagblok: produkt/werkstuk-drager, dat middels een trans

portsysteem van de ene bewerkingsplek naar de 
andere kan worden vervoerd. Het is tevens een 
voorziening om de orientatie van een produkt in 
wording te bewaren bij transport en bewerking. 

positioneren: het binnen van tevoren bepaalde tolerantiegren-

Fixeren: 

Werkblok: 

zen op zijn plaats brengen van een voorwerp ten 
opzichte van een ander voorwerp (bijvoorbeeld: 
een draagblok ten opzichte van een werkblok). 
positioneren wordt getypeerd door toevoegen van 
informatie omdat er een relatie wordt gelegd 
tussen de plaatsen van twee lichamen. 
het vastzetten/klemmen van een voorwerp op een 
van te voren bepaalde positie, oftewel het 
beperken van de zes vrijheidsgraden van bewe
ging van een voorwerp (bijv. een produkt of 
draagblok) tot een zodanig aantal en op een 
zodanige wijze, dat de uit te voeren bewerkin
gen tot het gewenste resultaat kunnen leiden. 
Fixeren wordt getypeerd door toevoeren van 
energie (kleine elastische vervormingen). 
de bewerkingseenheid (waaronder/waarbij het 
draagblok wordt gepositioneerd en gefixeerd), 
die het werkstuk bewerkt. (Bijvoorbeeld een 
lasrobot, een hanteerrobot of een boormachine). 

Nauwkeurigheid:de mate waarmee een waarde overeenkomt met de 
juiste, gewenste waarde. Hoe kleiner de afwij
king, hoe nauwkeuriger. 
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Hoofdstuk 3: Draagblok-werkbloknauwkeurigheid. 

3.2. Draagblokken. 

De introductie van draagblokken blijkt vaak een noodzakelijke 
voorwaarde te zijn om tot vruchtbare mechanisatie te komen. 
Di t geldt niet aIleen voor de massafabricage, maar ook voor 
pogingen in de enkelfabricage een doorbraak naar een hogere 
graad van mechanisatie te forceren. Met draagbiok wordtin dit 
geval bedoeld: een universele drager waarop een werkstukdrager 
zit bevestigd (in het geval van FALC: een Iasmal). Deze draag
blokken kunnen buigzaam met elkaar verbonden zijn (door middel 
van een ketting), als groepjes in een starre mal zijn ge
plaatst of los op een transportsysteem staan. Dit onderzoek 
beperkt zich tot enkelvoudige losse draagblokken, want hierbij 
komt het positioneer- en fixeerprobleem in haar meest elemen
taire vorm aan de orde. (Voor draagblokken in mallen en in 
kettingen geldt het nu volgende relaas in grote lijnen ook, 
echter brengen deze processen natuurlijk ook hun eigen onnauw
keurigheden mee). 
De nauwkeurigheid van het positioneren en fixeren van een 
draagbiok hangt af van de manier waarop dit gedaan wordt. Deze 
manieren zullen in de volgende paragrafen worden behandeld. 

3 •. 3 Positioneer- en fixeermogelijkheden (algemeen). 

Om nu het probleem van positioneren en fixeren van het draag
biok en/of het positioneren en fixeren van het werkstuk (op 
het draagbIok) grondiger aan te pakken moeten we ons richten 
op de fundamentele twee methoden: 
1. De methode die gebruik maakt van aanIigvlakken 

(samen met kIemkrachten). 
2. De methode die gebruik maakt van positioneerpennen 

(gebruikmakend van vormgesloten verbindingen). 
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Hoofdstuk 3; Praagblok-werkbloknauwkeurigheid. 

3.3.~. Pe positioneer- en fixeermethode met behulp van 

aanligvlakken. 

Om te positioneren en fixeren moet men de vrijheidsgraden 

beheersen/voorschrijven. Met het beheersen van de vrijheids

graden wordt bedoeld: het handhaven van de coordinaten ondanks 

enige krachtwerking op het te beheersen voorwerp. Bij het 

vastleggen van een positie van een lichaam in de ruimte 

schrijft men een voldoend aantal coordinaten voor. Pit aantal 

is minimaal als de coordinaten onafhankelijk zijn. Pe positie 

van een star lichaam bijvoorbeeld, wordt volkomen vastgelegd 

door het voorschrijven van 3 translatie- en 3 rotatiecoordina

ten. Deze onafhankelijke coordinaten noemt men de graden van 

vrijheid. Het verminderen van vrijheidsgraden kan worden 

gedaan met behulp van 

aanligvlakken. 

Zo laat figuur 1 zien 

dat voor elke te fabri

ceren maat (a, b en c) 

een aanligvlak nodig is 

om een vrijheidsgraad 

voor te schrijven. 

b) c) 

figuur 1 

M.a.w.: Voor elk referentievlak is een aanligvlak nodig. (Met 

referentievlak wordt het vlak bedoeld, dat wordt gebruikt als 

referentie voor de getolereerde maten). 

Overbepalen. 

Een lichaam is statisch bepaald als elke graad van vrijheid 

juist een keer is voorgeschreven. Wordt een coordinaat op meer 

dan een manier voorgeschreven, dan is er sprake van een sta-

1. 

figuur 2 figuur 3 
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Hoofdstuk 3: Praagblok-werkbloknauwkeurigheid. 

tisch onbepaalde constructie (statische vergelijkingen voldoen 
dan n.l. niet meer om de oplegkrachten te bepalen). pit wordt 
ook weI (kinematische) overbepaaldheid genoemd. 
Een overbepaling doet zich dan voor, wanneer er t.a.v. een 
referentievlak in een richting meerdere aanligvlakken aanwezig 
zijn (zie figuur 2 en 3). 

Pe vormgeving van een positioneer- en fixeerinrichting voor 
vlakke werkstukopperviakken gaat als voIgt: als eerste aanIig
viak wordt in het algemeen het referentievlak met de grootste 
afmetingen gekozen (zie viak 1 in figuur 4). Pit viak wordt 
dan opgedeeid in drie bepalingspunten. 

.. 

figuur 4 

Hierdoor worden drie vrijheidsgraden weggenomen (translatie in 
z-richting en rotatie om de x- en y-as). Het volgende vlak 
wordt opgedeeld in twee bepalingspunten deze zorgen voor de 
vermindering van twee vrijheidgraden (translatie in y-richting 
en rotatie om de z-as) (zie vlak 2 in figuur 4). Aangezien er 
nu al vijf vrijheidsgraden zijn bepaald hoeft in het derde en 
ook laatste viak nog maar een vrijheidsgraad te worden vastge
Iegd (de zesde: translatie in de y-richting) d.m.v een bepa
Iingspunt (zie vlak 3 in figuur 4). Er geldt dus: 
Voorschrijven van vrijheidsgraden -

met een aanligvlak. 
Voorschrijven van vrijheidsgraden -

met twee aanIigvIakken. 
Voorschrijven van vrijheidsgraden = 

met drie aanligvlakken. 

8 
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Hoofdstuk 3: Draagblok-werkbloknauwkeurigheid. 

Mocht er echter sprake zijn van een bewerking die een relatief 
grote kracht op het voorwerp overbrengt, dan dient men weI 
rekening te houden met de aard van die belasting bij het 
situeren van de opleg/bepalingspunten. Er dient zoveel moge
lijk voor gezorgd te worden dat de kracht loodrecht op een 
vlak gericht staat en dat de oplegpunten z6 gesitueerd zijn 
dat de kracht door alle oplegpunten van dat vlak kan worden 
opgevangen, ter voorkoming van kantelen. (In de vorige para
graaf wordt aangenomen, dat het voorwerp tegen de aanligvlak
ken wordt geklemdl zie voor klemmen paragraaf 4.2). 

3.3.2. De positioneer- en fixeermethode met behulp van 
positioneerpennen. 

Vervolgens is het ook mogelijk om de vrijheidsgraden van een 
voorwerp vast te leggen met behulp van gekromde aanligvlakken 
met name: cylindrische aanligvlakken oftewel positioneerpen
nen. Als men een cylindrische pen-gat-verbinding maakt en men 
neemt het theoretische geval dat er geen speling aanwezig is, 
dan bepaalt men hiermee 4 vrijheidsgraden. (Als de cylinder in 
x-richting ligt: rotatie om de y-as en de z-as en de transla
tie in de y- en z-richting). Als men nu de cylinder als aan
ligvlak ziet en het gat als referentievlak van het te positio
neren voorwerp, dan kan het voorwerp zich nu alleen nog in x
richting bewegen en om de x-as draaien. Zou men nu de vrij
heidsgraden van een voorwerp willen beheersen door twee pen
gat-verbindingen, dan heeft men het voorwerp overbepaald, want 
er zijn maar zes vrijheidsgraden. Bovendien, als de tweede 
pen-as in de zelfde richting wijst, dan is er slechts een 
vrijheidsgraad in mindering gebracht (rotatie om de x-as). Om 
nu overbepaling in het x-vlak te voorkomen bewerkt men de 
tweede positioneerpen, ook weI 
genoemd, zo dat deze pen aIleen de 
(zie figuur 5 en figuur 6). 

secundaire positioneerpen 
rotatie om de x-as opvangt 

De vorige theorie was echter gesteld onder de aanname dat er 
geen speling aanwezig was in de pen-gat verbinding. Dit is ui-
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Hoofdstuk 3; Draagblok-werkbloknauwkeurigheid, 

teraard niet real is
tisch; er treden weI 
degelijk afwijkingen 
op (ook al zullen 
deze binnen de tole
rantiegrenzen blij
ven), 
De mate van bewerken 

0) 

figuur 5 

(afvlakken) van de al eerder genoemde 
secunda ire pen is dan ook afhankelijk 
van de toleranties op de afstand van 
de positioneerpennen en de afstand van 
de boringen in het werkstuk en andere 
toleranties of spelingen. De afstand 
x=AB moet aIle optredende afstandsto
leranties overbruggen (zie figuur 7). 

De afstandstoleranties komen voor als 
figuur 6 

Te van de boringen in het werkstuk en 

CD 
Secor.aary 

I 
/ 

als Tw van de positioneerpennen. Tussen de volle positioneerpen 
en de betreffende opname-boring doet zich ook een speling SE:' 

v~~r. 

V~~r een deel compenseren de afstandstole
ranties de speling en voor de maat x geldt: 

(3.1) 

uit figuur 7 valt af te leiden: 

(3.2) 

10 
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Hoofdstuk 3: DraagbIQk-werkbloknauwkeuriqheid. 

In 3.3 kunnen (b/2) 2 en x2 als verwaarloosbaar klein worden 

beschouwd en gelijk aan nul worden gesteld. 

Vergelijking 3.4 naar bx opgelost, geeft: 

In vergelijking 3.5 is 

Ks G" Sx en ---=-
:2 :2 :2 

(3.4) 

(3.5) 

SK is de kleinste speling tussen de opnameboring en de 
positioneerpendiameter. 

Zo ontstaat uit vergelijking 3.5: 

bx jill (K -Sx). 
s :2 ' 

KsS _ (Sx)2 
:2 x 4 

(3.6) 

(SKl4)2 kan weer als zeer klein verwaarloosd worden en de rest

breedte van de afgevlakte positioneerpen wordt dan: 

(3.7) 

KB kleinste boringsdiameter. 

SK kleinste speling tussen de boring en de afgevlakte posi
tioneerpen. 

x wordt volgens vergelijking 3.1 berekend. 

In veel gevallen is de diameter van de opname-pen klein. Zulke 
pennen kunnen niet afgevlakt worden. De grootste diameter van 
zo een pen Gw (figuur 8) mag slechts zo groot worden dat de 
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Hoofdstuk 3: Draagblok-werkbloknauwkeurigheid. 

boringsafstandtolerantie en de penaf-

standtolerantie Tw gecompenseerd worden, zodat 

vervolgens geldt: 

(3.8) figuur 8 

Daar de volle pen ook een kleinste speling SKI heeft, kan de 
radius Gw/2 met de helft van de speling SKI vergroot worden, 

zodat vervolgens geldt: 

(3.9) 

Omdat de grootste pen-afmeting Gw vol gens vergelijking 3.9 
kleiner moet zijn dan die van de afgevlakte pen, heeft het 
eventuele werkstuk, waarvan de vrijheidsgraden moeten worden 
vastgelegd, een zeer grote speling die zich uit in fouten van 
het werkstuk. 

3.3.3. Het verschil tussen de aanligvlak-methode en de 
positioneerpen-methode. 

Het verschil tussen de methoden zit in de manier van fixeren 
van het eventuele werkstuk/draagblok. Als men de positioneer
pen-methode toepast, dan werkt men met een vormgesloten ver
binding, enkel in de richting van de pennen is het nog moge
lijk om te bewegen. Bij de aanligvlak-methode geldt dit niet 
en moet niet aileen in een richting/op een vlak een klemkracht 
aanwezig zijn, maar in al de drie richtingen van de drie 
aanligvlakken. De klemkracht dient er dan ook voor te zorgen 
dat het gepositioneerde en gefixeerde voorwerp niet kan ver
schuiven door de proceskrachten of krachten van buitenaf. 
Wanneer de proces/manipulatiekrachten dit voorschrijven moet 
er dus bij het gebruik van positioneerpennen een extra opslui
ting ofwel aanligvlak zijn, dat de laatste vrijheidsgraad 

12 



Hoofdstuk 3: Draagblok-wertbloknauwkeurigheid. 

alsnog vastlegt. (Dit is bijvoorbeeld niet nodig in het geval 
dat de zwaartekracht in het verlengde werkt van de pennen en 
deze kracht voldoende is om het voorwerp op zijn plaats te 
houden. V~~r het onderwerp k1emmen zie paragraaf 4.2.). De 
aan1igvlakmethode heeft verder nog het nadeel dat elk referen
tievlak van het voorwerp zo min mogelijk oneffenheden mag 
hebben, omdat Anders het voorwerp nog niet goed bepaald is 
(zie figuur 9). 
De gaten en pennen 
kunnen relatief gemak- r. 

ke1ijk nauwkeurig wor
den gemaakt. Bij het 
po sit ion ere n en figuur 9 
fixeren van draagb1ok-
ken verdient de positioneerpenmethode vaak de voorkeur vanwege 
haar eenvoud en de sne1heid waarmee kan worden gepositioneerd. 
Deze methode 1aat nog een vrijheidsgraad over: translatie in 
de pen-as-richting. Deze vrijheidsgraad wordt dan uiteraard 
bepaald met een aan1igvlak (zie voor een voorbee1d: figuur 
14). 

3.3.4. Moge1ijke uitvoeringsvormen van positioneerpennen. 

Er zijn twee soorten positioneerpennen, namelijk: 
1. pennen met een normaal cylindrisch aanligvlak (zie figuur 

14), 

2. pennen met een kegelvormig aanligvlak (zie figuur 
IISCH). 

V~~r de soort met een cylindrisch aanligvlak is er ook nog de 
moge1ijkheid van hoogteverstelling d.m.v. draaien (zie figuur 
12). Deze beweging kan natuurlijk ook door hydraulische of 
pneumatische cylinders worden veroorzaakt. Men kan ervoor 
zorgen dat de pennen niet uit de mal vallen door een beveili
gingspen aan te brengen (zie figuur 13). 
V~~r pennen met een kegel vormig aanligvlak is het noodzake
lijk, dat de pen met een kracht tegen het referentievlak wordt 
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Hoofdstuk 3: Draagblok-werkbloknauwkeurigheid. 

aangeduwd (meestal is dit veerkracht, zie figuur 11). Het 
nadeel van deze kege1vormige aan1igvlakken ten opzichte van de 
cy1indrische aanligvlakken is, dat zij bij vervui1ing van het 
referentiev1ak een positioneerfout maken (zie figuur 10). Een 
hieruit voortv1oeiend nadee1 is dat met twee 
kegelvormige aanliqVlakken het moei1ijker is 
om een v1akpositie te bepalen zoals in para
graaf 3.3.2. is uitgelegd. Het voordeel van 
kegelvormige aan1igvlakken ten opzichte van 
cylindrische aan1igvlakken is, dat zij a1-

77"'r::1C±::JVU-1 
l-"+---r---Z 

:rn~.J--! 

tijd spelingsvrij tegen het referentiev1ak figuur 10 

zitten aangeklemd. 

w 

figuur 12. 
figuur 14. 

figuur 11. figuur 13. 

3.4. Het positioneren en fixeren van draagb1okken. 

V~~r de prima ire functie van een draagblok (het dragen van een 
of meer wordende produkten) is het noodzake1ijk ieder mee te 
dragen produkt op het draagblok te positioneren, waarna het 
wordt gefixeerd. Door het produkt ten opzichte van het draag
blok te positioneren is het produkt echter nog niet ten op
zichte van het werkb10k gepositioneerd. Hiervoor moet het 
draagblok zelf ook gepositioneerd worden (ten opzichte van het 
werkblok) • 
In de literatuur wordt op dit specifieke prob1eem niet diep 
ingegaan. V~~r echte diepgaande informatie moet men zich toch 
richten op dee1problemen van het snel-positioneren en fixeren. 
Het enige wat over positioneren en fixeren van een draagblok 
is gevonden is het volgende: 
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Hoofdstuk 3: Draagblok-werkbloknauwkeuriqheid. 

Het Duitse Jrrauenhofer Instituut heeft onderzoek gedaan naar 
een universeel toepasbare werkstukdrager. Zij zijn op het idee 
gekomen om de werkstukdragers de afmetingen van genormeerde 
pallets (zie tabel 3.1.) te geven en deze werkstukdragers te 

figuur 15. figuur 16. 

laten bestaan uit een module-bouw-systeem, dat bestaat uit een 
universeel pallet-raamwerk (zie figuur 15+16), waarop vervol
gens de werkstuk-specifieke opbouw kan worden gemonteerd (zie 
figuur 17). Zij wijzen erop, dat de mogelijkheid om met hun 
systeem het produkt nauwkeurig te positioneren en fixeren niet 
alleen geschikt is voor verspanende bewerkingen, maar ook goed 
toepasbaar is voor het lassen met robots. Het fixeren van de 
systeem-pallet op de manipulator voor de robot (draai tafel) 
gebeurt via de vier positioneerpennen (zie figuur 15,16+18), 
die op de hoeken van het pallet-raamwerk zitten. 

figuur 17. 

De boringsafstanden hebben een tolerantie van +- 0.1 mm en de 
diameters zijn van H7-kwaliteit. Naar hun ervaringen kunnen 
hiermee de vereiste herhaal-nauwkeuriqheden worden verkregen, 
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Hoofdstuk 3; Draagblok-werkbloknauwkeurigheid. 

die voor robots vereist zijn. Ze wijzen erop, dat verkleining 
van de toleranties op de onderdelen een vereiste is die een 
korrektie van het programma bij een herhaling van het lassen 
van een onderdeel overbodig kan maken. De platte bouw van deze 
werkstukdrager heeft ook nog het voordeel dat hij de robot in 
zijn bewegingen boven de manipulator niet belemmert. Er is 
natuurlijk ook de mogelijkheid om meerdere opspanningen (voor 
meerdere produkten) op een pallet-raamwerk te monteren. Verder 
wijst men op de volgende voordelen: 
1. Met een aangepaste ui trusting van de lasrobot, de 

benutting van de variabele hoogte instelling en het 
draaibereik van 360 graden is het lassen in aIle posities 
en aan aIle kanten optimaal mogelijk. 

2. Er is keuze ui t allerlei maten pallets (zie tabel 
3.1.). De lasrobot bepaalt de grootte van de pallet en de 
verdere opstelling. 

3. Per arbeidsstation van een robot is slechts een opna-
meplaat met opname boringen voor de centreerstiften 
vereist. 

4. De magazijnhuishouding is in deze complete vorm over-
zichtelijk. De bouwvorm van de systeempallets laat het 
beschermde aanbrengen van codedragers toe. 

5. De stilstandtijden worden gereduceerd tot een minimum. 
Uit de praktijk blijken de tijden (afhankelijk van de 
werkstuk-omvang) te liggen tussen de 5 min. en de 20 

min •• 

6. De systeempallet kan in deze vorm van positioneer- en 
fixeerinrichting als echte low-cost-version gezien worden 
(360 DM 1989). 
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Hoofdstuk 3: Praagblok-wertbloknauwkeurigheid. 

Tabel 3.1: Pallet afmetinCiJen. 
Buroformaat 800 * 1200 

Automobielformaat 1000 * 1200 

1/2 Buroformaat 800 * 600 

1/4 Buroformaat 400 * 600 

1/6 Buroformaat 400 * 400 

1/8 Buroformaat 300 * 400 

speciaa1 formaat 1000 * 1600 

3.5. Manipulatoren. 

Zoals in de vorige paragraaf al werd genoemd, wordt bij een 

lasrobot gebruik gemaakt van manipulatoren. Op deze manipula

toren worden de draagblokken gepositioneerd en gefixeerd, 

zodat de manipulator (met het werkstuk erop bevestigd) kan 

bewegen zonder dat het werkstuk zijn positie verliest of (in 

het ergste geval) van de manipulator afvalt. In deze situatie 

voorwerp 
1 

P&F 
1 

lasmal/draagblok 
1 

P&F 
1 

manipulator lasrobot/werkblok 
1 t 

vaste wereld 

Met P&F: Positioneer en fixeersysteem 

is er sprake van een positioneer-keten, die als bovenstaand 

kan worden geschetst. Pit geheel bepaalt de uiteindelijke 

nauwkeurigheid van het op een draagblok te lassen produkt en 

hieruit blijkt dus dat de manipulator nauwkeurig moet zijn, 

net als ieder Ander onderdeel van deze keten. Manipulatoren 

zijn in feite ook positioneerinrichtingen met de karakteris

tieke eigenschap dat zij zich met het positioneren niet 

beperken tot een plaats in de ruimte. Op de werking van mani

pulatoren en robots wordt in di t verslag niet ingegaan; weI 
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Hoofdstuk 3: Draagblok-werkbloknauwkeurigheid. 

worden verschillende uitvoeringsvormen globaal behandeld. Een 
van de meest geschikte manipulatoren voor het werken met 
draagblokken is de (kantel)-draaitafel (zie figuur 19). 
Er zijn ook in hoogte verstelbare (kantel)-draaitafels 
(figuur 20). (Kantel)-draaitafels of draai-kanteltafels zijn 

1 

figuur 19. 

figuur 20. 

manipulatoren die het werkstuk met behulp van twee loodrecht 
op elkaar staande assen altijd z6 kunnen positioneren, dat het 
smeltbad van de las gunstig (horizontaal) ligt. Enkele andere 
voorkomende manipulatoren die minder of niet geschikt zijn 
voor het werken met draagblokken zijn: draai-standaarden voor 
rondlassen, draaischijven en rollen-manipulatoren. 

3.5.1. Wensen en Eisen. 

Het lassen met robots brengt zijn eigen problemen mee, aan de 
hand waarvan men een wensen- en eisenpakket ten aanzien van de 
manipulatoren kan opstellen. Hierna volgen dan enige eisen die 
kUnnen worden gesteld aan positionerende manipulatoren zoals 
bijvoorbeeld een kantel-draaitafel waarop een positioneer- en 
fixeersysteem voor draagblokken is bevestigd: 
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Hoofdstuk 3: Draagblok-werkbloknauwkeurigheid. 

De herhaalnauwkeurigheid. 
De herhaalnauwkeurigheid mag niet kleiner zijn dan die van de 
lasrobot. Deze nauwkeurigheid kan in de orde grootte 1 iggen 
van +- 0.1 mm bij 500 mm as-afstand. 

positioneersnelheid. 
De draaisnelheid en/of de maatinsteltijd bepalen voor een 
groot deel de rentabiliteit (of efficiency) van de lasrobot, 
omdat tijdens het positioneren de robot uiteraard niet kan 
lassen. 

Flexibiliteit. 
Met een stijgend as-aantal vergroot de flexibiliteit van de 
manipulator ofwel: er kunnen meer verschillende soorten pro
dukten op worden gelast. 

Besturingen. 
Manipulatoren kunnen de volgende besturingen hebben: 
SPS-besturing (SpeicherProgrammierbare Steuerung) oftewel 
Punt-tot-punt-besturing: Deze besturingen worden gebruikt 

wanneer een begrenst aantal posities moet worden 
aangenomen. Deze posities kunnen bijvoorbeeld op een 
band worden vastgelegd en afgelezen. 

CNC-besturing: Hierin onderscheidt men twee varianten: 
a. Manipulatoren met een eigen CNC-besturing. Het 

voordeel hiervan is dat ze onafhankelijk van de 
robot met andere boven zich geplaatste systemen 
kunnen werken. Nadeel: de lastoorts van de 
robot kan niet in samenwerking met de manipula
tor een ruimtelijke curve doorlopen. 

b. Manipulatoren kunnen ook direkt als externe 
robotassen worden aangestuurd. In dit geval 
gebeurt de programme ring uitsluitend via de 
teach-in-box en lopen de assen van manipulator 
en robot synchroon. 
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Hoofdstuk 4: 

Boofdstuk 4: 

Nauwkeurigheid 0D het draagblok. 

Mauwkeurigheid op bet draagblok. 

(De nauwkeurigheid van het positioneren en 
fixeren op het draagblok: de lasmal). 

4.1. De lasmal-nauwkeurigheid. 

V~~r de prima ire functie van een draagblok (het dragen van een 
of meer wordende produkten) is het noodzakelijk ieder mee te 
dragen produkt op dat draagblok te fixeren. Alvorens een 
produkt ten opzichte van een draagblok wordt gefixeerd, zal 
het uiteraard eerst moeten worden gepositioneerd. Soms worden 
beide funkties (positioneren en fixeren) door een enkel mecha
nisme vervult, zoals bij een zelf-centrerende klauwplaat van 
een draaibank. 
De nauwkeurigheid van de lasmal hangt ui teraard af van de 
manier waarop de te verbinden produktonderdelen gepositioneerd 
en gefixeerd zijn. (Hierover zal verder uitgewijd worden in 
paragraaf 4.2.). Ook hangt de nauwkeurigheid af van de nauw
keurigheid van de afmetingen van de samen-te-voegen onderde
len. Bij handlassen kan de lasser anticiperen op een min of 
meer onregelmatig aanbod van de plaats van de lasnaad en 
spleetvorm. Bij automatisch lassen kan de robot dit niet 
zonder speciale hulpmiddelen. AIleen via deze hulpmiddelen 
(sensoren) is het mogelijk om bij automatisch lassen in be
perkte mate te anticiperen. Dit brengt technische problemen en 
kosten-consequenties met zich mee, waarop in dit verslag niet 
zal worden ingegaan vanwege het feit dat deze problematiek van 
totaal verschillende aard is (vergeleken met het positioneer
probleem) , want bij deze techniek is het niet meer noodzake
lijk, dat er precies gepositioneerd wordt. Door mal- en pro
duktontwerp op elkaar af te stemmen zouden veel van dit soort 
problemen kunnen worden voorkomen. Voor het bereiken van een 
optimale afstemming hoort men te letten op de volgende punten: 

De toleranties van de produktonderdelen. 
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Hoofdstuk 4: Nauwkeurigheid op het draagblok. 

De "vraaq" van de toleranties van het automatisch laspro-
ces. 

Bij automatisch lassen is het noodzakelijk om de onderdelen in 
een mal op te nemen. Daarmee worden onder andere de afmetinqen 
van het eindprodukt vastqeleqd. De juiste malopname is bij 
automatiserinq zeer belanqrijk. Waarden voor de eerder genoem
de maximaal toelaatbare spleetbreedten worden weerqeqeven in 
twee qrafieken voor de "toelaatbare waarden van de maximale 
spleetbreedten" en "variatie in ligqinq van de lasnaad" als 
funktie van de qebruikte plaatdikte (zie fiquur 21+22). 

, ~ 

I • I • 

I j 
1 

0 , • .. 4 • • , • • to n II 
0 

I I :II " • • , • • 10 " I' 

............... ....-. ..... 
fiquur 21. fiquur 22. 

Hiermee dient men dus rekeninq te houden bij het bepalen van 
de manier van inklemmen tijdens het ontwerp van de lasmal. 
Hiervoor zijn echter qeen vaste reqels te maken, omdat de 
maatreqelen die qetroffen moeten worden toch vaak produktspe
cifiek zijn. (De maatreqelen hanqen o.a. af van: Waar wordt de 
las qeleqd? Waar op het produkt zitten strenge toleranties? 
Waar zitten de afwijkingen op de onderdelen? Wat voor vorm 
hebben de onderdelen?). 

4.2. Klemming van onderdelen. 

Zoals in de vorige paragraaf al is aangeduid kan de manier van 
inklemmen voor een qroot deel de nauwkeuriqheid van de lasmal 
beinvloeden. Het klemmen van de onderdelen houdt in principe 
in, dat je het onderdeel positioneert en tegelijkertijd fix
eert. Deze twee akties worden behandel t in de volgende twee 
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Hoofdstuk 4: Nauwkeurigheid OD het draagblok. 

sub-paragrafen. 

4.2.1. Positionering van de onderdelen. 

De positioneermethoden van onderdelen zijn in principe al 

behandeld in paragraaf 3.3. De meest gebruikte methode is 

echter de aanligvlak-methode vanwege de eenduidigheid van het 

positioneren en vanwege het feit dat niet elk deel voorzien is 

of kan worden voorzien van pasgaten waar de positioneerpennen 

in moeten. 

4.2.2. Klemmen; de klemkracht t.b.v. het fixeren. 

Bij de aanligvlak-methode dient men er 

echter weI voor te zorgen dat het onder

deel op zijn plaats blijft. Hiervoor kan 

men een zorgen voor een vormgesloten 

werkstukopname in de mal of voor een 

krachtgesloten opname in de mal. Bij een 

figuur 23. 

vormgesloten opname (zie figuur 23) heeft men echter te maken 

met de speling die zich ongetwijfeld zal voordoen. Door middel 

van een krachtgesloten opname in de 

mal is het onderdeel weI eenduidig 

vastgelegd (zie figuur 24). Zo een 

opname wordt tot stand gebracht met 

behulp van instrumenten die een 

kracht kunnen uitoefenen op het on- figuur 24. 

derdeel. Deze instrumenten heten 

uiteraard klemmen of span-elementen. 

Deze span-elementen kunnen worden onderverdeeld in star span

nende en elastisch spannende elementen. 

star spannende elementen zorgen ervoor dat de mal en het 

onderdeel een star geheel vormen, maar het heeft weI als 

nadeel heeft dat de spankracht een verandering ondergaat bij 

maatverandering van het onderdeel (zie figuur 25-26). Bij 

elastisch spannen blijft de spankracht steeds hetzelfde ook al 
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doen er zich kleine maatveranderingen voor van het onderdeel 
(zie figuur 27-28). 

:, /, ,'//,///, /1//:;///-1'//0 

figuur 25. figuur 26. 

figuur 28. 

De klemmen of span-elementen zijn ook in te delen naar klem
/spankrachtsoorten: 

Handbekrachtigde klemmen, 
Pneumatisch of hydraulisch bekrachtigde klemmen, 
Zwaartekracht-spanners, 
Veer-spanners, 
Vacuum-spanners, 
Magneet-spanners. 

Bij het automatisch lassen met robots op draagblokken vallen 
handbekrachtigde klemmen, magneetspanners en zwaartekracht
spanners af en verdienen pneumatisch en hydraulisch bekrach
tigde klemmen de voorkeur, omdat zij relatief makkelijk kunnen 
worden aangestuurd door een computer of een NC-bestuurde 
machine en men ook relatief zeker is van een constante klem
kracht. 
Bij de opbouw van een lasmal of een opspanblok (voor de onder
delen van een produkt) kan in plaats van speciaal voor het op
spanblok gemaakte onderdelen ook gebruik worden gemaakt van 
gestandariseerde onderdelen. Het voordeel is, dat deze onder
delen uit voorraad kunnen worden geleverd en eventueel kunnen 
worden hergebruikt bij een andere opspanning. Het geheel 
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bestaat dan bijvoorbeeld uit een basisplaat met precies gepo-

figuur 29. 

sitioneerde pasgaten in een standaard patroon, waarop weer 

andere standaard onderdelen kunnen worden bevestigd (zie fi

guur 29). Dit wordt veel toegepast bij numeriek bestuurde 

machines. 

Bij lassen wordt di t echter zelden toegepast, want bij het 

lasproces worden de standaard onderdelen door lasspatten 

dusdanig beschadigd, dat deze niet meer geschikt zijn voor 

hergebruik, zodat hiermee een belangrijke (economische) be

weegreden om over te gaan op het gebruik van dit gestandaardi

seerde systeem wordt weggenomen. 
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Hoofdstuk 5; Conclusies en aanbevelingen. 

Boofdstuk 5: conclusi.s en aanb.v.linq.n, 

5.1. Conclusies. 

De bewerkingsnauwkeurigheid in een werkblok/draagblok situatie 
hangt af van een complex geheel van faktoren die stuk voor 
stuk huneigen bijdrage leveren. Het is moeilijk (of zelfs 
niet) te zeggen welke faktoren het belangrijkst zijn, want 
iedere (posi tionerings-) fout is direkt op het werkstuk aan
toonbaar. In het geval dat het werkblok een lasrobot is komen 
er vanzelfsprekend een aantal eisen aan een werkblok/draag
blok-systeem bij. De positioneringsfouten gaan zitten in: 

de soort van manipulatoren die worden gebruikt. 
de manier waarop de onderdelen op het draagblok zitten 
gepositioneerd en gefixeerd. 
de manier waarop het draagblok zit gepositioneerd en ge
fixeerd. 

Dit laatste wordt vaak gedaan met behulp van positioneerpen
nen, omdat deze makkelijk en snel positioneren. Het klemmen 
van de onderdelen kan het beste met behulp van pneumatische of 
hydraulische bekrachtiging gebeuren. Bij lassen dient dat 
klemmen dan op zo een manier te gebeuren, dat de maatafwijkin
gen van de produktonderdelen een zo klein mogelijk effekt 
hebben op de lasnaadligging en de spleetbreedte. 
Verder valt te concluderen, dat er zeer weinig gepubliceerd is 
wat direkt over het probleem van het positioneren en fixeren 
van draagblokken gaat. 

5.2. Aanbevelingen. 

De literatuur waaruit dit literatuuronderzoek is samengesteld 
is over het algemeen genomen niet erg recent en ook erg ele
mentair. Met dit laatste wordt bedoeld dat er weinig lite
ratuur te vinden was, die direct het positoneer- en fixeerpro
bleem van draagblokken besloeg en dat is in principe een van 
de belangrijkste onderdelen van het onderwerp van dit litera-
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tuuronderzoek. Vanwege dit laatste zouden publikaties in de 

vorm van tijdschriftartikels en boeken geen overbodiqe luxe 
zijn. In deze literatuur zou dan moeten staan hoe in de prak

tijk het probleem van het positioneren en fixeren van een 
draagblok voor een werkblok wordt opgelost. Ook zou dan moeten 
worden beschreven hoe en waarom men tot een bepaalde manier 
van positioneren en fixeren is qekomen. 
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Bijlage. 

lijlage 1: Projektstrategie. 

Literatuurstudie: 

orientatie: 

0.0. de vragen: 

Bewerkingsnauwkeurigheid 
blok/draagblok-situatie. 

in 

1. Wat is het onderwerp van de studie? 
2. Wat is het doe 1 van de studie? 
3. wat is de opdracht? 
4. Wat is het beoogde resultaat? 
5. Wat is het probleem? 
6. Wat zijn de systeemgrenzen? 

een werk-

7. Zijn er relaties met andere projekten? 
Zo ja, welke? 

8. Wat zijn de kriterea? 

o.p. plan tot uityoering van het orientatieproces: 
De informatie wordt betrokken van : 

-de verkregen opdracht 
-de gesprekken met medewerkers 

o.u. beantwoorden van de vragen: 
1. Onderwerp: 

Positioneer- en fixeermogelijkheden van draag
blokken (zoals bij het FALC-projekt). 

2. Doelstelling: 
Methoden vinden voor het positioneren en fixe
ren van een werkstuk op een draagblok en hun 
invloed op de bewerkingsnauwkeurigheid bepalen. 
Dit alles met de gewenste nauwkeuriqheden voor 
het lasproces (zoals die van het FALC-projekt) 
als achterliggende gedachte. 
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Bijlage. 

3 • Opdracht: 

Geef: a. een overzicht van de gevonden 

literatuur: 

b. conclusies daaruit 

waarnemingen 

suggesties/aanbevelingen 

voor verder onderzoek. 

4. Beoogd resultaat: 

Verslaglegging van de bovengenoemde punten. 

5. Probleem: 

De geschikte literatuur vinden en daaruit de 

juiste informatie halen, die zodanig bewerkt en 

verwerkt moet worden, dat aan het beoogde re

sultaat kan worden voldaan. 

6. Systeemgrenzen: 

De opdracht beperkt zich tot De bewerkingsnauw

keurigheid in werkblok/draagbloksituaties, die 

overeenkomen met de situatie zoals die zich 

voordoet bij het FALC-projekt (Lasrobot met 

werkstuktoevoer m.b.v. draagblokken). 

Hierbij hoeft echter niet gekeken te worden 

naar de onnauwkeurigheden van het lasproces 

zelf. 

7. Relaties met andere projekten: 

Deze literatuurstudie is een deel-opdracht van 

de onderzoeksopdracht: "Het analyseren van het 

positioneer- en fixeersysteem van het draagblok 

t.o.v. de hanteerrobot c.q. de lasrobot". 

8. criteria: 

Geplande tijd: 100 uur. 
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Bijlage. 

opdrachtomschrijvinq: 

Zoek binnen 100 uur uit de literatuur method en voor het posi
tioneren en fixeren van een werkstuk op een draagblok en 
bepaal hun invloed op de bewerkingsnauwkeurigheid, zodat men 
een duidelijk zicht heeft op het probleem van de bewerkings
nauwkeurigheid in een werkblok/draagbloksituatie. Verslagleg
ging in schriftelijke vorm dient te geschieden aan de hand van 
de volgende punten: 

plan: 

overzicht van de gevonden literatuur, 
conclusies daaruit. 

waarnemingen 
suggesties/aanbevelingen voor evt. verder on
derzoek. 

Aan de hand van de ingangsgegevens wordt literatuur verzameld. 
Daarvoor worden de volgende akties ondernomen: 

Zoeken met het VUBIS-systeem. 
Zoeken via de "Engeneering Index". 

Hier volgende "zoek"-woorden die zoal gebruikt zijn bij het 
zoeken op de twee genoemde manieren. 

Bewerkingsnauwkeurigheid 
positioneer, positioneren, (posi- -tioning, -tionieren), 
position control, positioning accuracy, locating 
holes/pins (Zapfen), 
fixeer, fixeren (fixieren), fixeer-/positioneerpennen, 
rollenbanen (fixeren op ••• ) 
draagblok, werkblok, 
Transport- (-systeem, mittlen), 
lasrobots, 
vrijheidsgraden (het vastleggen van •• ) 
mechanical assembly, mechanical handling, material hand
ling, produkt support, pallet, pallet magazines, pallet-
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stands ,Werkstueckspanner, vorrichtungen (in der 
Schweisstechnik), Baukasten. 

Verder is er nog gezocht in de bibliotheek in de meeste boeken 
die de codes KGM en KFG hebben. 
Zorgvuldig bestuderen van de gevonden literatuur en vervolgens 
beantwoorden van de volgende vragen: 

uitvoering: 

wat is geschikte literatuur? 
wat zijn de bestaande positioneer- en fixeerme
thoden? 
Welke van 
worden al 

deze methoden 
gebruikt bij 

fixeren van draagblokken.? 

zijn toepasbaar 
het positioneren 

of 
en 

In deze fase wordt het plan daadwerkelijk uitgevoerd. Vervol
gens wordt het eindverslag geschreven. 
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