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VOORWOORD 

Deze onderzoeksopdracht is een opdracht dievoortkomt uit het onderzoeks
programma dat uitgevoerd wordt aan de TU Eindhoven binnen het Informatica 
Stimuleringsplan. 

Het Stimulerings Projektteam Informatica-onderzoek Nederland (SPIN) is 
op 1 augustus 1985 opgericht met als taak de Nederlandse positie op kans
rijke delen van de informatica te versterken. Uitgangspunten voor het 
SPIN bij de uitvoering van die opdracht zijn de bundeling van onderzoeks
capaciteit en samenwerking van universiteiten met het bedrijfsleven. 

Het onderzoeksprogramma van de TU Eindhoven heeft op 20 november de naam 
FALC gekregen. FALC staat voor Flexibele Assemblage en Lascel. Het 
programma betreft de daadwerkelijke realisatie van een onbemand werkende 
fabricagecel voor een familie van,vrij lichte, plaatstalen produkten, die 
uit eenvoudige basisvormen zijn opgebouwd. 
Hierbij komen aspecten van handling, assemblage en het verbinden van 
onderdelen aan de orde. Het verwerven van kennis op gebieden zoals 
modulair ontwerpen, technologiebanken, sensorontwikkeling en modulaire 
"Workcell Controllers" is uitdrukkelijk doel van dit programma. 

Aan het onderzoeksprogramma werken mee, naast de TUE met afdelingen 
werktuigbouwkunde en elektrotechniek, de firma DAF Trucks BV, de 
NV Philips Gloeilampenfabrieken en het TNO-TUE instituut ITP (Informa
tica Toepassingen voor Produktieautomatisering). 
De firma DAF Trucks BV treedt hierin op als pilotbedrijf. Dit houdt in dat 
DAF alle voor het onderzoek benodigde informatie verschaft, maar dat de 
TUE het onderzoek uitvoert en de onderzoeksresultaten aan de praktijksi
tuatie van DAF toetst. De NV Philips Gloeilampenfabrieken geeft onder
steuning bij het "Computer Aided" ontwerpen van modules van de cel. 

Dit verslag beoogt een overzicht te geven van de manier waarop een 
ontwerp voor een draagblok tot stand komt, geschikt voor bovengenoemde 
fabricagecel. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij behulpzaam is geweest bij deze 
onderzoeksopdracht, met name het FALC begeleidingsteam, DAF medewerker 
P. Leenders en de in het FALC projekt werkzame studenten. 
In het bijzonder bedank ik mijn begeleider ir. A.T.J.M. Smals, 
A. Vlemmings, H. Martens en H. de Jonge voor hun behulpzaamheid bij de 
uitvoering van de opdracht. 

P.M.H. Vosters. 



SAMENVATTING 

Dit is een verslag van een onderzoeksopdracht verricht door 
P.M.H. Vosters, binnen de vakgroep productietechnologie en -automati
sering (WPA) aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

De opdracht komt voort uit het onderzoeksprogranuna dat uitgevoerd wordt 
aan de TUE binnen het Informatica Stimuleringsplan. Het betreft hier 
het ontwerpen van een draagblok,geschikt voor de productfamilie ring
vormsteunen, te gebruiken in een flexibele assemblage- en lascel. 

In dit verslag wordt eerst het produkt ringvormsteunen en daarna draag
blokken in het algemeen behandeld. Hierna zijn de funkties van het 
draagblok voor ringvormsteunen opgesteld, aan de hand waarvan principe
schetsen zijn gegenereerd voor de betreffende funkties. Uit de principe
schetsen zijn gefundeerde keuzes gemaakt, welke daarna zijn onderworpen 
aan een potentiele problemenanalyse. Tenslotte is er een concepttekening 
gemaakt van het draagblok,waarin alle keuzes zijn verwerkt. De concept
tekening is voorzien van kommentaar voor hen die de tekening uit zullen 
werken. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1. OPDRACHTOMSCHRIJVING 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 

-1-

Vakgroep Produktietechnologie en Automatisering 

Onderzoeksopdracht P.M.H. Vosters 

Werkzaam in : SPIN-projekt 

Afstudeerhoogleraar prof .ir. J.M. van Bragt 

Begeleider : ir. A.T.J.M. Smals 

Opdracht: Het ontwerpen van een specifiek deel van een draagblok, 

geschikt voor de produktfamilie ringvormsteunen, ten behoeve 

van assemblage en lassen in een onbemande, flexibele lascel 

Toelichting:-Het draagblok moet onbemand funktioneren. 

-Het draagblok moet in eerste instantie dienen om te 

kunnen hechten. 

-Bij het ontwerp van het draagblok wordt uitgegaan van de 

volgende produkten. 

Produktnummers welke bij DAF worden gehanteerd: 

0105999 0262988 0364474 0368263 0629925 0677839 

0172652 0263275 0365971 0506073 0647523 0677840 

0173472 0265220 0366756 0616392 0654630 

0261958 0276874 0367031 0617249 0654631 

0262984 0297108 0368262 0622156 0662996 

-Bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met de 

interfacing tussen universeel deel en specifiek deel van 

het draagblok. 

-De opdracht moet leiden tot een werktekening van een 
specifiek draagblok. 

ir. A.T.J.M. Smals prof .ir. J.M. van Bragt 
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1.2. ALGEMENE INLEIDING 

Het opzetten van een flexibele assemblage en lascel betekent dat we bezig 
zijn met flexibele produktie automatisering. Een definitie van 
Flexibele Produktie Automatisering (FPA) is: 

Flexibele produktieautomatisering is een produktiesysteem bij in
dustriële automatisering dat zoveel mogelijk produktonafhankelijk 
is; de omsteltijden voor een ander produkt dienen dermate kort te 
zijn, dat deze produkten in kleine series, en in sommige gevallen 
zelfs in een willekeurige volgorde te bewerken en/of te behande~ 
len, economisch verantwoord geproduceerd kunnen worden. 
De verminderde produktafhankelijkheid geldt in ieder geval binnen 
een groep van gelijkvormige produkten, bijvoorbeeld voor de pro
duktvarianten, afmetingen en uitvoeringsvormen van een type pro
dukt. (1) 

Waarbij men onder automatiseren het volgende kan verstaan: 

Automatiseren is het inrichten van het verloop van handelingen van 
uiteenlopend karakter op een dusdanige manier, dat de mens wordt 
bevrijd van het uitvoeren van regelmatig terugkerende, gelijk
soortige manuele of geestelijke handelingen en van de tijdgebonden 
binding aan het ritme van technische installaties. (2) 

Flexibele produktie systemen kan men in drie typen indelen.Deze drie typen 
zijn (1): 

-CNC-produktiemachine (Flexibel Manufacturing Modul, FMM): dit is 
een numerieke, computergestuurde produktiemachine met produkttoe
en afvoer door een robot of produktwisselaar. De produkten kunnen 
in vorm verschillen en worden ononderbroken in enkel- of kleinse
riefabricage zonder toezicht gehanteerd en bewerkt (CNC = Compu
ter Numerical Control). 

-frabricagecel (Flexibel Manufacturing Cell, FMC): dit is een com
binatie van twee of meer CNC-produktiemachines, die zodanig zijn 
ingericht dat de produkttoe- en af voer naar en van de produktma
chines, het produktieproces en het transport tussen de machines, 
automatisch en zonder toezicht verloopt. 

-flexibel produktiesysteem (Flexibel Manufacturing System, FMS): 
dit is een kombinatie van twee of meer produktiemachines. De kom
binatie bezit alle eigenschappen van een Flexibele Manufacturing 
Cell. De produktrouting tussen de p•oduktiemachines en de gehele 
dienstregeling van transport, hanteren en produceren wordt hier
bij door een hierarchisch computersysteem bestuurd. 

Bij een fabricage cel kan men nog onderscheid maken tussen het wordings
baan of wordingspunt principe. Een wordingsbaan betekent dat de cel opge
bouwd zal zijn uit een transportbaan waarlangs de verschillende werksta
tions gerangschikt zijn. Een wordingspunt houdt in dat alle bewerkingen 
en handelingen op een plaats binnen de cel worden uitgevoerd. 
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1.3. SPECIFIEKE INLEIDING 

Het Stimulerings Projektteam Informatica onderzoek Nederland (SPIN) be
oogt het versterken van de Nederlandse positie op kansrijke delen van de 
informatica. De uitgangspunten van het SPIN zijn een bemiddeling van on
derzoekscapaciteit en samenweking van universiteiten met het bedrijfs
leven. 

Voor de TUE heeft dit geleid tot het participeren in een projekt, het 
FALC-projekt, met als operationeel doel: 

Alle onderzoek en ontwikkeling dat nodig is om te komen tot een 
onbemande flexibele assemblage- en lascel voor een familie van 
uit plaatmateriaal opgebouwde produkten. De lascel zal derhalve 
automatisch flexibele toe- en afvoerinrichtingen dienen te hebben 
en een automatische flexibele of gemakkelijk uitwisselbare op
spaninrichting. Afhankelijk van het produkt zou de cel bijvoor
beeld nog kunnen worden uitgebreid met een ontbraaminrichting. 

De verschillende kennisgebieden die een rol spelen bij de bouw van en het 
onderzoek aan een flexibele assemblage en lascel zijn er een vijftal, 
te weten (3): 

-technologie 
-produktiemiddelen 
-transducenten 
-machine besturingen 
-produktiebesturingen 

Het organisatieschema van het FALC-projekt, met daarin aangegeven de 
kennisgebieden, de verantwoordelijke hoogleraren en de inbreng van het 
bedrijfsleven staat weergegeven in fig. 1.1. 

Uit een vijftal, door DAFTrucksBV voorgestelde, produktfamilies zijn er 
na een eerste selectie drie overgebleven die in aanmerking komen voor 
vervaardiging in de FALC-lascel. Deze produktfamilies zijn: de onder
veerplaatfamilie, de ringvormsteunfamilie en de remcilindersteunfamilie (4). 
Hiervan zal de produktfamilie remcilindersteunen in eerste instantie ge
bruikt worden voor het opstarten van de cel. De planning van dewle versie 
cel (concept)'opgesteld door ir. P.W •• Ioumans is weergegeven in fig. 1.2. 
Deze cel omvat de volgende handelingen: 

-met de hand monteren 
-transport naar hecht/laspositie 
-hechten 
-lassen 
-transport naar de afvoerplaats 
-met de hand af nemen 

Deze opdracht, die onder het kennisgebied produktiemiddelen valt, heeft 
als doel het ontwerp van een draagblok geschikt voor de produktief amilie 
ringvormsteunen. 
Uitgangspunten zijn hierbij dat het draagblOk zal bestaan uit een uni
verseel deel en een specifiek deel. Het specifiek deel van het draagblok 
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dient zo te ziJn ingericht dat hierin de onderdelen kunnen worden gebracht, 
vastgehouden en bewerkt. Hierbij moet rekening worden gehouden met het 
feit dat de cel waarin het draagblok gebruikt wordt onbemand zal funk
tioneren. 
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1.4. PROJEKTOPZET 

Binnen de vakgroep produktietechnologie en automatisering (WPA), onder
wijsgroep bedrijfsmechanisatie, wordt het FALC-projekt uitgevoerd in 
teamverband. Hierin zijn zowel studenten en hun begeleiders alsook mede
werkers van DAF Trucks en ander wetenschappelijk personeel bij betrokken. 
Middels een wekelijks teamoverleg wordt getracht een continue informatie
overdracht en voortgang te verkrijgen en te garanderen. 

Alle opdrachten, die door studenten gedaan worden die afstuderen onder 
prof. ir. J.M. van Bragt, moeten volgens de zogenaamde projectstrategie 
worden uitgevoerd. Deze manier van werken heeft tot doel de opdracht op 
een geordende en gestructureerde manier uit te voeren. In het flow-schema 
van de projektstrategie is tevens een tijdsplanning aan te geven. 

Als algemene struktuur voor elk projekt of deelprojekt is een driedeling 
in oriëntatieproces, planproces en uitvoeringsproces. De hierna volgende 
"eerste stap uitvergroting" van elk bovengenoemd proces leidt tot con-
crete suggesties voor de dan verschijnende drieslag van het oriënta-
tieproces, het planproces en het uitvoeringsproces. In theorie zou men 
hiermee door kunnen gaan tot in het oneindige, in het algemeen is deze 
uitvergroting voldoende en leidt tot goede resultaten (5). 

In het begin van de opdracht, het ontwerpen van een draagblok geschikt 
voor ringvormsteunen, is een projectstrategie opgesteld. Deze project
strategie en de antwoorden op de vragen gesteld in de O.o.fase zijn 
opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2. 
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HOOFDSTUK 2 PRODUKTGEGEVENS RINGVORMSTEUNEN 

2.1. ALGEMENE PRODUKTINFORMATIE 

Deze opdracht heeft tot doel het ontwerpen van een draagblok, geschikt 
voor de produktfamilie ringvormsteunen. De ringvormsteunen zijn samen 
met de onderveerplaatfamilie en remcilindersteunen gekozen om een 
draagblok voor te ontwerpen aan de hand van het produktvoorstel dat 
voortvloeide uit de produktanalyse van Verbaarschot, Knops en v.d. Net (4). 

Een ringvormsteun is volgens de DAF omschrijving een ringvormig verend 
artikel, voorzien van bevestigingsmogelijkheden. De steun dient beves
stigd te worden aan een dragend oppervlak, met als doel een rond voor
werp te omklemmen en op z'n plaats te houden. 
De ringvormsteun, een variant binnen de produktfamilie ketelsteunen, 
bestaat bijna altijd uit twee onderdelen namelijk een klemband en een 
L-steun. 

Kenmerken van de klembanden ziJn: 
* klemband 0503275 wordt het meest in de produktie van ringvormsteu

nen toegepast. 
Diameter x breedte x dikte van de band = 300 x 25 x 6 mm 

* DAF produceert klemband 0503275 zelf. 
* De klembanden vertonen grote maat- en vormafwijkingen. 
*Het materiaal waarvan de klembanden gemaakt zijn is ST 37 KF, of 

KF 250 

Kenmerken van de L-steunen: 
* De steunen hebben d.m.v. buigen of lassen een L-vorm gekregen, 

waarbij de hoek 90° bedraagt. 
* De steunen zijn voorzien van bevestigingsgaten. Dit kunnen zijn: 

ronde gaten of slobgaten. 
* De materiaaldikte bedraagt vrijwel altijd 5 of 6 mm. 
* De steunen vertonen grote maat- en hoekafwijkingen. 
*Het materiaal waarvan de steunen gemaakt zijn is ST 37, RQST 37-2 

of KF 250. 

2.2. LASSAMENSTELLINGEN 

De ringvormsteun komt tot stand door een L-steun en een klemband aan el
kaar te lassen. Het lasproces is M.G. lassen, het lastype is altijd hoek
las drie. De onderdelen worden in een hechtmal geplaatst, waarna ze 
gehecht worden, het aflassen gebeurt op de werkbank.De steunen worden 
zowel aan de boven- als aan de onderzijde gelast, waarbij dit vaak ver
springend gebeurt.Hierna volgt het bankwerken dat richten en spatten 
verwijderen inhoudt. 

Om een goed beeld van het produkt ringvormsteunen te krijgen is hiervoor 
een bezoek aan DAF Trucks gebracht, met als doel inzicht te krijgen in 
het produkt ringvormsteunen met betrekking tot de maatvoering en de moge-
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lijkheid tot automatisch lassen. In bijlage 3 is hiervan een verslag 
opgenomen. 

2.3. PRODUKTKEUZE 

Om tot een keuze te komen van een groep ringvormsteunen waarvoor het 
draagblok geschikt zou zijn, is er bij DAF met het info-systeem gewerkt. 
Uit een groep van 181 verschillende ringvormsteunen is een keuze gemaakt, 
wat uiteindelijk geleid heeft tot een 27-tal verschillende ringvormsteu
nen, die verwerkt kunnen worden op het draagblok. 

De selectiecriteria hiervoor waren: 
* Het moesten ringvormsteunen zijn met een jaarproduktieplanning 

groter dan O. 
* Het aantal onderdelen in de lassamenstelling bedroeg 2. 
* De ringvormsteunen moesten bij DAF gèproduceerd worden. 
* Het moesten ringvormsteunen zijn met klemband 053275 
* Geen steunen met het bevestigingsvlak evenwijdig aan de X-as (fig.) 

y 

* Geen steunen waarvan de L-steun aan de zijde van de lippen staat. 
* Materiaaldikte van de L-steun moest S of 6 mm zijn. 

Van de 27 overgebleven ringvormsteunen zijn de stuklijsten uit het info
systeem gehaald. Aan de hand hiervan is van elke ringvormsteun de las
samenstellingstekening en de onderdelentekeningen bij elkaar verzameld. 

De produktnummers van de ringvormsteunen welke bij DAF gehanteerd worden 
zijn te vinden in de opdrachtomschrijving (hoofdstuk 1.1.). 

Tekeningen van deze produkten en hun onderdelen zijn te vinden in 
bijlage 4. In bijlage S bevinden zich twee tabellen waarin de produkten 
ondergebracht zijn en waaruit eenvoudig de karakteristieke maten te halen 
zijn. 
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HOOFDSTUK 3 HET DRAAGBLOK 

3.1. INLEIDING 

Voor de lay-out van de FALC-cel is gekozen voor het wordingsbaanprincipe. 
Dit betekent dat de cel zal zijn opgebouwd uit een transportbaan, waar
langs de diverse stations zoals toevoerinrichtingen, werkblokken (o.a. 
de robot), overzetters, manipulatoren en afvoerinrichtingen gerangschikt 
zijn. Op het transportsysteem zullen zich produktdragers of draagblokken 
bevinden, waarop de produkten en/of de produktonderdelen langs de diverse 
stations worden geleid. 

Draagblokken kenmerken zich door twee aspekten: 

1. Het type binding tussen de draagblokken. We onderscheiden: 

-een starre binding 
-een buigzame binding 
-geen binding 

Met de term buigzame bindingen bedoelen we allerlei scharnier
constructies en flexibele verbindingsdelen. 

2. De wijze waarop de draagblokken gerangschikt zijn in een rij. 
Dit kan zijn: 

-een eindloze riJ 
-een eindige rij 
-een oneindige rij 

Een eindloze rij komt in de praktijk meestal voor als een gesloten 
keten bij buigzame binding, of een krans bij starre binding. 
Een eindige rij heeft een begin en een eind. 
Een oneindige rij is in feite een illusie. Dankzij voorzieningen aan 
de ingang van het bewerkingssysteem krijgt een stroomafwaarts ge
plaatste waarnemer de indruk dat er een oneindig lange ononderbro
ken rij produkten passeert. 

Voor de FALC-cel is gekozen voor het rangschikken van de draagblokken in 
een oneidige rij. Tussen de verschillende draagblokken bestaat geen binding. 

3.2. FUNITIES DIE DOOR DRAAGBLOKKEN KUNNEN WORDEN VERVULD 

De primaire funktie van een draagblok is het dragen van één of meer wor
dende produkten. Hiervoor is het noodzakelijk om ieder mee te dragen pro
dukt op het draagblok te fixeren. 

Met fixeren wordt bedoeld: het beperken van de 6 vrijheidsgraden van 
beweging van een produkt tot een zodanig aantal en op zodanige wijze 
dat de uit te voeren bewerkingen tot het gewenste resultaat leiden (6). 
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Alvorens het produkt ten opzichte van het draagblok wordt gefixeerd, zal 
het eerst moeten worden gepositioneerd. Onder positioneren verstaan we 
het op zijn plaats brengen van een produkt ten opzichte van een draag
blok, binnen van tevoren bepaalde tolerantiegrenzen. Soms kunnen beide 
funkties, positioneren en fixeren, door een enkel mechanisme worden 
vervuld. 

De primaire funkties van het draagblok zijn dus: 

-het dragen van één of meerdere wordende produkten 
-het produkt op het draagblok positioneren en fixeren 
-onderdelen meevoeren die straks deel uitmaken van een enkel eind-

produkt 

Naast de primaire funktie van het draagblok kan men deze ook nog andere, 
secundaire, funkties laten verrichten. De secundaire funkties van een 
draagblok kunnen zijn: 

-het meevoeren van hulpgereedschap 
-het meevoeren van een werkblok 
-het dragen van informatie 
-het dragen van een reeds geheel bewerkt produkt 
-het dragen van materiaal waaruit het produkt wordt vervaardigd 
-fungeren als deel van de verpakking 

3.3. FUNK.TIES VAN HET RINGVORMSTEUNENDRAAGBLOK 

Aan de hand van de algemene funkties van het draagblok, de funktie lay
out van Hegger en Hoppenbrouwer (7), de produkttekeningen, zijn naar 
eigen inzicht de f unkties opgesteld van het draagblok voor de produkt
f amilie ringvormsteunen. 

Bij het opstellen van de f unkties is rekening gehouden met het feit dat 
het draagblok zal bestaan uit twee delen, het universele deel en het 
specifiekedeel.Het specifieke deel verzorgt alle funkties die direkt 
met het produkt te maken hebben. Het universele deel zorgt voor de inter
face tussen het specifieke deel en het transportsysteem, waarbij zaken als 
energievoorziening en lasstroomdoorgang aan de orde komen. · 

Als uitgangspunt voor deze opdracht gold dat er met het BOSCH TS4 trans
portsysteem zou worden gewerkt. BOSCH heeft zelf transportramen ontwik
keld en ontworpen waarop verder gebouwd kan worden. Als universele deel, 
dus de interface tussen transportsysteem en specifieke deel, is het 
BOSCH TS4 transportraam gekozen. De gekozen afmetingen hiervan zijn 660 mm 
bij 660 mm. Verdere specif ikaties van het transportraam zijn te vinden in 
bijlage 6. 

Bij het verder uitwerken van het funkties van het ringvormsteunendraagblok 
is uiteraard steeds in acht genomen dat de flexibele assemblage en lascel 
onbemand zal funktioneren en daarmee dus ook het draagblok, waarbij 
flexibiliteit gewaarborgd wordt. 
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De funkties van het ringvormsteunen draagblok zijn: 

1. positioneren van het produkt/produktdelen 
2. fixeren van het produkt/produktdelen 
3. positioneren van het draagblok 
4. fixeren van het draagblok 
5. energievoorziening 
6. doorvoeren van de lasstroom 
7. hanteren van het draagblok 
8. mogelijkheid scheppen voor het hanteren van het gerede produkt 
9. dragen van informatie 

10. meevoeren van hulpgereedschap 
11. interfacing universele deel 

3.3.1. POSITIONEREN VAN HET PRODUKT/PRODUKTDELEN 

Onder positioneren van een produkt wordt verstaan het op z1Jn plaats 
brengen van een produkt ten opzichte van het draagblok. De positioneer
inrichting die dit uitvoert moet flexibel zijn, met andere woorden, er 
moetenmeerdereverschillende produkten op één draagblok kunnen (echter 
niet tegelijk). Voor elk produkt moet het draagblok automatisch en 
onbemand ingesteld worden. Dit kan gebeuren door een extern werkblok 
dat de instelling realiseert, of door een voorziening op het draagblok 
zelf (eventueel aangestuurd door een werkblok). Als derde mogelijkheid 
kan zijn dat er voor elk produkt een ander of een aantal andere speci
fieke delen op het draagblok geplaatst worden. Dit houdt echter wel in, 
dat er een magazijn met draagblokken zal moeten zijn, en een hanteer
inrichting voor het plaatsen van de specifieke delen. 

3.3.2. FIXEREN VAN HET PRODUKT/PRODUKTDELEN 

Fixeren van het produkt houdt in; het op de juiste plaats houden, klemmen 
van het produkt, zodat het produkt (of produktdelen) zijn positie exact 
behoudt gedurende het wordingsproces. De fixeerinrichting op het draag
blok zal alle produkt-varianten moeten kunnen opspannen. Een drietal 
mogelijkheden om dit te bewerkstelligen zijn: 

-één fixeerinrichting geschikt voor alle produktvarianten. De 
fixeerinrichting kan hierbij zelf instellend zijn. 

-Een instelbare fixeerinrichting, door een extern werkblok in te 
stellen. 

-Voor elke produktvariant een specifieke fixeereenheid (of delen 
hiervan) op het draagblok aanbrengen. Hierbij zullen een magazijn 
en een hanteerinrichting onontbeerlijk zijn. 
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3.3.3. POSITIONEREN VAN HET DRAAGBLOK 

Bij het positioneren van het draagblok komen twee aspekten naar voren, 
namelijk: 

-Het positioneren van het specifieke deel ten opzichte van het uni
versele deel. 

Hier kan men onderscheid maken tussen één specifiek deel op één 
universeel deel of meerdere specifieke delen op een universeel deel. 
Vanzelfsprekend zal met het opvoeren van het aantal specifieke delen 
op een universeel deel, ook het aantal te verrichten handelingen 
en de grootte van een magazijn toenemen. Een mogelijkheid om dit te 
vermijden is het universele deel en het specifieke deel één geheel 
te laten. 

-Het positioneren van het gehele draagblok (specifiek en universeel 
deel) ten opzichte van de vaste wereld (het transportsysteem). 

De positioneerinrichting kan zich op het draagblok bevinden of op 
de vaste wereld (het transportsysteem). 

Als van het BOSCH TS4 transportsysteem wordt uitgegaan, kan men voor het 
positioneren van het draagblok gebruik maken van de positioneermogelijk
heden die BOSCH biedt. Aan het transportraam bevinden zich namelijk 
positioneerbussen waar het draagblok op gepositioneerd kan worden ten 
opzichte van het transportsysteem. Aan het transportraam bevinden zich 
(of kunnen zich bevinden) positioneerpennen, waarop het specifieke deel 
kan worden gepositioneerd. 

3.3.4. FIXEREN VAN HET DRAAGBLOK 

Het fixeren van het draagblok is nodig om de plaats hiervan te garanderen 
op die plaatsen in het transportsysteem waar handelingen aan of op het 
draagblok verricht worden. 
Zoals bij het positioneren van het draagblok, kon men het fixeren hiervan 
opsplitsen in het fixeren van het specifieke deel ten opzichte van het 
universele deel en het gehele draagblok ten opzichte van de vaste wereld 
(het transportsysteem). De onderscheiding die we bij het positioneren 
gehanteerd hebben, geldt ook bij het fixeren. De fixeerinrichting kan zich 
op het draagblok of op het transportsysteem bevinden. 

Uitgaande van het BOSCH TS4 transportsysteem kan men de positioneerbus
sen van het transportsysteem gebruiken voor het fixeren van het trans
portraam. BOSCH kan hierbij zelfs een fixeerinrichting leveren geschikt 
voor het TS4 transportsysteem. 
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3.3.5. ENERGIEVOORZIENING 

Daar het draagblok positioneer- en fixeerinrichtingen zal bevatten, die 
instelbaar zullen zijn voor de verschillende produkten, zal men energie 
toe moeten voeren om deze instellingen automatisch te kunnen volbrengen. 
Een aantal vormen waarin men energie kan toevoeren zijn: 

-elektrisch 
-pneumatisch 
-hydraulisch 
-magnetisch 
-mechanisch 

Omdat er in de cel gelast zal worden en vanwege problemen met vervuiling 
als gevolg van rest-magnetisme, is de mogelijkheid om energie in de vorm 
van magnetisme te gebruiken reeds vervallen. 

In de wijze waarop de energievoorziening tot stand kan komen, kan men drie 
mogelijkheden onderscheiden: 

-de energiestroom continu doorvoeren 
-de energiestroom periodiek toevoeren 
-een energiereservoir op de draagblokken plaatsen 

De energiestroom continu doorvoeren zal problemen opleveren met aanslui
tingen en leidingen aan het draagblok, omdat het systeem een zekere 
routingflexibiliteit zal bezitten. Een energiereservoir op het draagblok 
betekent dat het draagblok zwaarder zal worden, en dat er minder ruimte 
over zal zijn voor de overige delen. 

3.3.6. 1X>ORVOEREN LASSTROOM 

Het produkt bevindt zich tijdens het lassen op het draagblok. Hierdoor 
zal een vooraf bekende lasstroomafvoer plaats moeten vinden, omdat anders 
allerlei kontakten vast kunnen lassen. Dit betekent dat de lasstroomaf
voer naar de vaste wereld (aarde) liefst op één plaats en één manier 
plaats vindt. Omdat koper een lagere elektrische weerstand heeft dan ijzer, 
kan men de lasstroom sturen door verschillende delen in koper uit te voe
ren en andere delen te isoleren. Men kan hierbij denken aan een permanente 
geleiding eventueel met sleepkontakten, of een geleiding die tijdelijk 
(of plaatselijk) tot stand wordt gebracht afhankelijk van de plaats waar 
gelast wordt. 

3.3.7. HANTEREN VAN HET DRAAGBLOK 

Omdat het produkt op het draagblok gepositioneerd en gefixeerd is, kan 
men verkiezen om het draagblok te hanteren, in plaats van het produkt, 
als gewenst is dat het produkt van de transportbaan gehaald wordt. Het 
voordeel hiervan zou zijn dat het produkt zijn positie en oriëntatie 
ten opzichte van het draagblok behoudt, wat in het verdere proces nodig 
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kan ziJn. Men kan hierbij kiezen tussen het hanteren van het gehele draag
blok en produkt of het hanteren van enkel specifieke delen en het produkt. 
Dit laatste heeft als voordeel dat het te hanteren gewicht lager zal zijn. 

Het gewicht van het draagblok en produkt kan, volgens de interface af spra
ken oplopen tot max. 120 kg. De overzetter of manipulator die het draag
blok zal moeten hanteren, zal daarom bestand moeten zijn tegen deze 
belasting, welke vrij groot is. 

Als het draagblok in zijn geheel wordt gehanteerd, is het wenselijk dat 
het draagblok weinig of geen delen bevat, welke buiten het transportraam 
steken. 

3.3.8. MOGELIJKHEID SCHEPPEN VOOR HET HANTEREN VAN HET GEREDE PRODUKT 

Op het draagblok worden produktonderdelen samengevoegd tot het uiteinde
lijke produkt. Dit betekent dat er van tevoren rekening gehouden moet 
worden met het feit dat het gerede produkt uitneembaar zal moeten zijn. 
Hierbij is uitgegaan van een overzetter die een translatie in vertikale 
richting kanuitvoerenen een translatie en rotatie in het horizontale 
vlak. Dit houdt in dat het draagblok van bovenaf toegankelijk moet zijn. 
Eventueel is de weg zittende klemmen of positioneereenheden zullen ver
wijderd moeten worden, of er moet gebruik worden gemaakt van klemmen of 
positioneereenheden die deze bewegingen niet belemmeren. 

3.3.9. DRAGEN VAN INFORMATIE 

Het draagblok zal geschikt ziJn voor verschillende produkten welke allen 
hun specifieke handelingen vereisen met betrekking tot toevoeren, lassen, 
overzetten e.d •• Hierdoor zal het noodzakelijk zijn het draagblok te voor
zien van een informatiedrager. De informatiedrager kan informatie bevatten 
over welk produkt zich op het draagblok bevindt, welke handelingen er 
verricht moeten worden of verricht zijn en welke hulpgereedschappen nodig 
zijn. De informatiedrager kan echter nog voor meer zaken nodig zijn, 
zoals informatie over de conditie van het draagblok, informatie over de 
conditie van het produkt, informatie over de werkblokken enz •• 
Het uitzoeken of ontwerpen van een informatiedrager zal echter in het 
kader van deze opdracht niet uitgevoerd worden. 

3.3.10. MEEVOEREN VAN HULPGEREEDSCHAP 

Op het draagblok kunnen eventueel hulpgereedschappen meegevoerd worden. 
Er moet hierbij rekening gehouden worden met het feit dat het draagblok 
gemanipuleerd kan worden. De hulpgereedschappen dienen dan gefixeerd 
te zijn op het draagblok. De hulpgereedschappen staan,net zoals alle on
derdelen van het draaglok, bloot aan de omgevingsinvloeden. Het is dus 
wenselijk om deze af te schermen als er geen gebruik van ze wordt gemaakt. 
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Tot zover wordt in het ontwerp van het draagblok voor ringvormsteunen 
geen gebruik gemaakt van hulpgereedschappen. Misschien dat in een later 
stadium wel van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. 

3.3.11. INTERFACING UNIVERSELE DEEL 

Het betreft hier twee aspekten namelijk de interfacing van het universe
le deel ten opzichte van het specifieke deel en het universele deel ten 
opzichte van het transportsysteem. De funkties positioneren en fixeren 
van het draagblok, en dus ook van het universele deel, zijn besproken in 
3.3.3. en 3.3.4. 

Een drietal aspekten verdienen hier nog de aandacht, te weten: 

-de energiedoorvoer. 
Mogelijkheden zijn hier het ontwerpen van een soort "stekker
verbinding" zoals Hegger en Hoppenbrouwer gedacht hadden (7), of 
kijken wat er op de markt is aan koppelingen voor energiedoorvoer. 

-doorvoeren van de lasstroom. 
De lasstroom wordt vanaf het produkt naar de vaste wereld geleid, 
en passeert hierbij het universele deel. 

-doorvoeren informatie. 
Handelingen die door werkstations aan of op het draagblok worden 
verricht, zullen opgeslagen moeten worden op de informatiedrager 
op het draagblok. Ook zullen er diverse signalen doorgegeven . 
moeten worden voor de aansturing voor de op het draagblok aanwezige 
mechanismen. 

In ieder geval moet er naar gestreeft worden om een koppeling te realise
ren, zowel tussen universele deel en transportsysteem, als tussen univer
sele deel en specifieke deel, die voor meerdere doelen tegelijk (elektri
citeit, luchtdruk,lasstroomafvoer en informatie) een verbinding tot stand 
brengt. Dit zou voor alle draagblokken gelijk moeten zijn. 

3.3.12. POSITIONEREN ALGEMEEN 

Twee mogelijkheden om te positioneren zijn: 

-krachtgesloten positioneren 
-vormgesloten positioneren 

Omdat de produktonderdelen gelast worden en dat de daarbij samenhangende 
warmte inbreng uitzetten en inkrimpen van het produkt veroorzaakt, treden 
er wellicht vormveranderingen op aan het produkt. Hierdoor is kracht
gesloten positioneren in dit geval de beste oplossing voor positioneren, 
omdat hierbij de kracht begrensd blijft. Bij vormgesloten positioneren 
zouden door uitzetten of inkrimpen de krachten hoog op kunnen lopen. 
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Enkele mogelijkheden om krachtgesloten te positioneren zijn: 

-mechanisch 
-pneumatisch 
-hydraulisch 
-magnetisch 

bv. veerkracht 
bv. luchtcilinder 
bv. hydraulische cilinder 

bv. elektromagneet 

De mogelijkheden veerkracht en een permanente magneet behoeven geen ener
gietoevoer om de kracht in stand te houden. 
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HOOFDSTUK 4 CONCEPT KEUZE 

4.1. INLEIDING 

In hoofdstuk drie ziJn alle funkties genoemd die te onderscheiden ziJn aan 
het draagblok van 'ringvormsteunen. Het draagblok dient dus zo te zijn in
gericht dat het al deze funkties kan vervullen. Hiertoe zijn per verschil
lende funkties oplossingen voor bedacht, welke samen te brengen zijn tot 
het draagblok dat in staat is al z'n funkties te vervullen. 

In de projektiestrategie, te vinden in bijlage 1, is in het planproces 
aangegeven welke mogelijkheden er zijn om te komen tot contructieve oplos
singen. De mogelijkheden literatuuronderzoek en brain•storming zijn de 
methoden die voornamelijk gebruikt zijn. De literatuur die geraadpleegd 
is, staat vermeld in de 1 teratuurlijst. Sommige bestaande principes 
zijn aangepast terug te vinden in de oplossingen. Het brainstormen of 
het zelf bedenken gebeurde vaak in groepsverband. Alex Vlemmings en 
Henrie Martens leverden hierbij ideeën en kritiek. Wanneer er gebruik werd 
gemaakt van koopdelen, werden hiervoor de catalogi van leveranciers ge
raadpleegd. 

Enkele uitgangspunten voor de constructieve oplossingen waren: 

-Daar is gekozen voor periodieke energie toevoer, zie 4.2.6. 
wordt de kracht nodig voor het klemmen van onderdelen geleverd 
door veren. 

-Aanbieding van de produkten geschied op enkele millimeters nauw
keurig. 

-De oplossingen moeten geschikt zijn voor de 27 verschillende 
ringvormsteunen. 

4.2. PRINCIPE SCHETSEN 

Het te positioneren en te fixeren produkt bestaat uit twee onderdelen, 
namelijk de klemband en de L-steun. Bij het zoeken van constructieve 
oplossingen is de klemband opgesplitst in twee aspekten, namelijk de 
ring en de lippen van de klemband. De funkties positioneren en fixeren 
van de L-steun zijn telkens beide verwerkt in één oplossing. 

Voor de volgende zaken zijn principe schetsen gegenereerd: 

1. positionering van de ring 
2. klemmen van de ring 
3. klemmen van de lippen 
4. mechanisme voor de beweging van de lippenunit 
5. positionering van de L-steun 

Verder is gekeken naar de volgende azken: 

6. energievoorziening 
7. doorvoeren lasstroom 
8. interface universele d~el 
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fiij het genereren van constructieve oplossingen is rekening gehouden met 
het feit dat het draagblok eventueel gehanteerd kan worden, en dat de 
mogelijkheid geschapen moet worden voor het hanteren van het gerede 
produkt (zie hiervoor 3.3.7.en 3.3.8.) 

4.2.1. POSITIONEREN VAN DE RING 

Bij het positioneren van de ring, het ringvormig gedeelte van de klem
band, wordtuitgegaanvan een ondersteuning van deze aan de binnenkant 
van de ring. De klemband wordt door een mechanisme om deze ondersteuning 
aangetrokken. Hierdoor is de buitenkant van de klemband vrij om de 
L-steun tegen te lassen. De klemband wordt in het plat vlak opgespannen. 
Bij de ondersteuning van de ring kan men onderscheiden: 

-ondersteuning door middel van een cirkelvormig gedeelte 
-ondersteuning op een paar punten 
-een combinatie van bovengenoemden 

In bijlage 7 zijn 5 mogelijkheden opgenomen voor het positioneren van 
de ring. 

4.2.2. KLEMMEN VAN DE RING 

De klemband zal door een overzetter aangeboden worden aan het draagblok. 
De klemband zal om de positionering van de ring op een vlak worden 
geplaatst, waarna de klemband aangetrokken wordt door de lippen klemunit. 
Om alle 6 vrijheidsgraden te onderdrukken zal de klemband nog aangedrukt 
moeten worden in vertikale richting. Hiervoor zijn een aantal klemmecha
nismes bedacht en gezocht. In bijlage 8 zijn hiervoor de principeschet
sen opgenomen. 

Bij de principeschetsen is uitgegaan van klemmen op veerkracht en ont
klemmen op luchtdruk (d.m.v. luchtcilinders). 

4.2.3. KLEMMEN VAN DE LIPPEN 

Zoals vermeld in 4.2.1. wordt de klemband om de positionering van de ring 
getrokken. Dit zal gebeuren door de lippen van de klemband naar elkaar 
toe te duwen, waarbij de lippen in aangedrukte stand 10 mm uit elkaar 
staan. Als de lippen 10 mm uit elkaar staan wordt namelijk de binnen
diameter van 300 mm van de klemband bereikt, welke in de produkttekening 
gegarandeerd wordt. Hiervan kan men bij de positionering van de L-steun 
van uitgaan. De lippen kunnen bij de aanbieding een bepaalde afstand uit 
elkaar staan, deze afstand varieert van 10 mm tot 35 mm. 

Een zevental constructieve oplossingen voor het klemmen van de lippen 
zijn opgenomen in bijlage 9 • We onderscheiden hierin twee mogelijkheden. 
De eerste mogelijkheid is het gebruik maken van een soort "pasblok", 
waarbij de lippen door de overzetter in het blok geduwd worden. Men moet 
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hierbij rekening houden met de toelaatbare belasting van de overzetter. 
Een tweede mogelijkheid is het toepassen van een mechanisme dat zelf 
klemt. Ook hier wordt op veerkracht geklemd en op luchtdruk (luchtci
linder) ontklemd. 

4.2.4. MECHANISME VOOR DE BEWEGING VAN DE LIPPENUNIT 

De lippen van de klemband worden geklemd door een klenunechanisme werkend 
zoals beschreven in 4.2.3.: de lippenunit. De lippen kunnen zich 
echter, afhankelijk van het produkt, bevinden op 45°, 0° of 45° t.o.v. 
de X-as van een assenstelsel dat midden in de klemband is geplaatst 
volgens fig. 4.1. (4). Als men de L-steun op z'n plaats houdt, zal de 
lippenunit instelbaar moeten zijn voor de drie standen. Hiervoor zijn 
mechanismen voor de beweging van de lippenunit bedacht. Men kan hier 
drie manieren in aangeven: 

-Alleen de lippenunit verplaatst zich, afhankelijk van de gewenste 
stand. Dit zal dan gebeuren voordat de klemband aangeboden wordt, 
wat inhoudt dat de overzetter de klemband in meerdere oriëntaties 
aan moet kunnen bieden. 

-De klemband wordt aangeboden en geklemd. Hierna draait de gehele 
opspanning van de gehele klemband in de gewenste positie. Hierbij 
vormen de lippenklemunit, de positionering van de ring en de klem
ming van de ring, één geheel. De overzetter kan hierbij volstaan 
met de klemband in één oriëntatie aan te bieden. 

-De klemband blijft altijd in dezelfde positie en oriëntatie. De 
L-steun zal dan afhankelijk van het gewenst produkt in verschillende 
posities worden aangeboden. (De positioneerunit van de L-steun 
zal hierbij om de positionering van de klemband heen draaien.) 

In bijlage 10 zijn de principeschetsen van 7 mogelijkheden ter beweging 
van de lippenunit. 

y 

fig 4.1 

4.2.5. POSITIONERING VAN DE L-STEUN 

Als de klemband gepositioneerd en gefixeerd is op het draagblok, kan ook · 
de L-steun gepositioneerd en gefixeerd worden. In de L-steun zijn vooraf 
gaten aangebracht. Omdat in de produktfamilie ringvormsteunen een veel
heid aan gatdiameters met grove tolerantie waar te nemen zijn, en som
mige 1 steunen uitgevoerd zijn met slobgaten, is het niet voor de hand 
liggend om hierop te positioneren. Bij het positioneren is daarom uitge
gaan van de zijkanten en onder- of bovenkanten. De dikte van de L-steunen 
kan 5 of 6 nun zijn. Steunen van 5 mm worden gepositioneerd op het midden 
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van de breedte van de klemband. Doordat voor steunen van 6 mm dikte de 
instelling niet veranderd, worden deze gepositioneerd iets verschoven 
vanuit het midden van de breedte. (Het midden van de dikte van de steun 
zit niet op 12,5 mm maar op 13 mm}. Dit valt echter binnen de produkt
toleranties. Bij de constructieve oplossingen zijn twee manieren van po
sitioneren te onderscheiden. Bij een aantal mogelijkheden wordt geposi
tioneerd op de opstaande rand en de zijkant, terwijl bij andere mogelijk
heden gepositioneerd wordt op een vlak dat in hetzelfde vlak ligt als de 
kl mband en de zijkant. 

Een vijftal constructieve oplossingen voor het positioneren en fixeren 
van de L-steun zijn opgenomen in bijlage ll. 

4.2.6. ENERGIEVOORZIENING 

Op het draagblok bevinden zich mechanismen en klemmen die een energieaan
voer vragen. Hierbij gaat het bij dit draagblok om de media luchtdruk en 
elektriciteit. Hiervoor is gekozen de energie tijdelijk toe te voeren 
aan de hand van de argumenten geschets in 3.3.S •• Het is dus noodzakelijk 
om tijdelijk een snelle koppeling tussen het draagblok en de energieaanvoer 
te realiseren. Er kan hierbij aan een soort stekkerverbinding gedacht 
worden zoals door Hoppenbrouwer en Hegger (7) is voorgesteld. 

Snelkoppelingen en stekkerverbindingen zijn echter ook op de markt te 
koop. Het is mogelijk een koppeling te bouwen waarbij verschillende media 
van energievoorziening gelijktijdig en door dezelfde koppeling tot stand 
kan worden gebracht. De firma STAUBLI maakt snelkoppelingen die voor ons 
doel geschikt zijn. Er wordt dan ook voorgesteld om snelkoppelingen van 
deze firma toe te passen. Documentatie over deze snelkoppelingen bevindt 
zich op de FALC-kamer (TUE W-hal 1.15.} 

Het adres van de Nederlandse vertegenwoordiger van STAUBLI is: 

MEEFIL B.V. 
Postbus 85 
3340 AB H.I. Ambacht 
Emmasingel 4 
Tel. 01858-15233 

4.2.7. DOORVOEREN LASSTROOM 

Voor het doorvoeren van de lasstroom kan men kiezen uit: 

-de lasstroom af voeren via de L-steun 
-de lasstroom af voeren via de klemband 

De dikte van de L-steun varieert, en bedraagt of 6 of 5 mm. De dikte van 
de klemband bedraagt altijd 6 mm. Op het draagblok worden verschillende 
L-steunen verwerkt, er wordt echter maar één klemband verwerkt. De klem
band lijkt daarom het meest geschikt om de lasstroom via deze af te voeren. 
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Een aantal alternatieven voor de lasstroomafvoer zijn: 

-lasstroom afvoeren via de positionering van de ring (het ronde 
gedeelte van de klemband} 

-lasstroom afvoeren via een klem gebruikt om de ring te klemmen. 
-de ondersteuning van de ring gebruiken als lasstroomaf voer 
-de klem waarmee de L-steun geklemd wordt gebruiken om de lasstroom 

via deze af te voeren. 
-de ondersteuning van de L-steun gebruiken om de lasstroom af te 

voeren 

4.2.8. INTERFACE UNIVERSELE DEEL 

Met de term "interface universeel deel" worden twee zaken bedoeld, namelijk 
de interface tussen het transportsysteem en het universele deel en de in
terface tussen het specifieke deel en het universeel deel. Een drietal 
aspekten die hierbij een rol spelen zijn; de energiedoorvoer, de lasstroom
doorvoer en de informatiedoorvoer (zie 3.3.11.). 

Voor de interface van het universele deel is gedacht aan een snelkoppeling 
waarbij energie, lasstroom en informatie door middel van deze koppeling 
hun doorgang vinden. Deze koppeling kan dan zowel tussen het transport
systeem en universeel deel als tussen universeel en specifiek deel worden 
gebruikt. 

In 4.2.6. is gesproken over de firma STAUBLI, welke snelkoppelingen kan 
leveren, waarbij meerdere media door middel van een koppeling tegelijker
tijd gekoppeld kunnen worden. Voor het realiseren van een dergelijke 
koppeling wordt daarom naar deze firma verwezen. 

4.3. KEUZE UIT DE PRINCIPESCHETSEN 

Voor de verschillende deelproblemen, afgeleid uit de funkties van het 
draagblok, zijn voor elk van hen een aantal principeschetsen gemaakt. Om 
hieruit een verantwoorde keuze te kunnen maken is een lijst van eisen en 
een lijst van wensen opgesteld. Deze lijsten, die voornamelijk in het 
oriëntatieproces van de opdracht zijn ontstaan, zijn opgesteld door 
P. Vosters, H. Martens en A. Vlemmings. De lijsten zijn gedurende de 
opdracht aangevuld en verbeterd. Hiertoe zijn de studenten die aan het 
FALC-projekt meewerken binnen het kennisgebied produktiemiddelen, gevraagd 
om kommentaar en aanvullingen te geven op deze lijsten, waaruit de uit
eindelijke versies zijn ontstaan. 

De principeschetsen worden getoetst aan de hand van deze eisen- en wensen
lijst. Hierbij moet natuurlijk door alleprincipeschetsen aan de eisen 
zijn voldaan, en aan de wensen moet zoveel mogelijk zijn voldaan. 

De lijst van eisen: 

1. Op het draagblok moet meer dan één produktvariant te maken zijn. 
2. Het draagblok moet onbemand kunnen funktioneren. 
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3. De beschikbare bouwruimte is 660 x 660 x 660 mm. 
4. Ruimte vrijlaten voor de lastoorts om te kunnen lassen op die 

plaatsen waar gelast moet worden. 
S. Een vooraf bekende afvoerweg van de lasstroom. 
6. Geen meelopende kabelaansluitingen voor eventueel toevoer van 

energie, en geen energiereservoir toepassen. 
7. Het toevoeren van het produkt gebeurt van bovenaf. 
8. Het verwijderen van het gerede produkt gebeurt van bovenaf. 
9. Het draagblok wordt gebruikt op het BOSCH transportsysteem. 

10. Onderdrukken van alle vrijheidsgraden bij klemmen en positioneren. 
ll. Geen trek- of duwkrachten van de overzetter vragen die groter zijn 

dan 250 N. 

Lijst van wensen: 

1. Het draagblok moet bestand z1Jn tegen omgevingsinvloeden. 
2. Eenvoudige uitwisselbaarheid van draagblokdelen. 
3. Eenvoudige, snelle koppeling met het universele deel. 
4. Het produkt moet goed te lassen zijn (kleine lasspleten). 
S. Een kleine spreiding in de plaats van de aanbieding van produkt

onderdelen mag geen problemen opleveren voor het positioneren. 
6. Het draagblok dient onderhoudsvriendelijk te zijn m.b.t. reinigen, 

repareren. 
7. De produktmaten aangegeven op de tekening zoveel mogelijk garan

deren. 
8. Het klemmen dient liefst krachtgesloten te gebeuren in verband met 

eventueel op te treden spanningen a.g.v. de warmteinbreng bij 
lassen. 

9. Grote betrouwbaarheid; weinig uitval produceren. 
10. Eenvoudige werking van klem- en positioneerinrichtingen. 
11. Eenvoudige constructie van het draagblok; weinig bewegende delen. 
12. Liever geen lasposities aanbieden die liggen in het gebied A. 

~.~ .?< 
' \ \ " ... ~ < < < \ \ 

De wensen z1Jn onderling met elkaar vergeleken om ze allen een weegfaktor 
toe te kunnen kennen. In bijlage 12 is de tabel opgenomen aaruit de weeg
faktoren rolden. Wens 12 is niet meegenomen in deze vergelijking, omdat 
met deze wens rekening is gehouden tijdens het ontwerpen en daar dus elk 
ontwerp aan voldoet. 

De volgende weegfaktoren gelden: 

wens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

weegfactor 3 1 3 s s 2 4 4 5 1 2 
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Voor de principeschetsen,voor eenzelfde probleem waaruit een keuze ge
daan moest worden, zijn de relevante wensen gebruikt om te toetsen. Elk 
alternatief kreeg een beoordeling uiteenlopend van 1 tot 5 voor een be
paalde wens. De weegfaktor vermenigvuldigd met de beoordelingsfaktor 
leverde de waarde van die wens op. Optellen van alle waarden van de ge
bruikte wensen leverde de score van het alternatief op. De scores van de 
alternatieven werden vergeleken en hierop zijn de keuzes gemaakt. 

4.3.1. KEUZE POSITIONERING VAN DE RING 

Voor de positionering van de ring Z1Jn 5 mogelijkheden gevonden. 
De principeschetsenbevinden zich in bijlage 7: 

1. Positionering door middel van een vaste ring. 
2. Positionering door middel van een vast cirkelvormig gedeelte 

twee verende steunpunten. 
3. Positionering door middel van een vast cirkelvormig gedeelte 

vaste aandrukpunten. 
4. Positionering door middel van vier verende steunpunten. 

en 

en 

5. Positionering door middel van vier centraal bediende steunpunten. 
6. Positionering door middel van een vast cirkelvormig gedeelte (230°) 

en twee verende steunpunten. 

Alle mogelijkheden voldoen aan de eisen. 
De wensen waaraan getoetst is zijn: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Voor de keuze tabel zie bijlage 13 tabel 1. 

Mogelijkheid 2, positionering van de ring door middel van een vast cir
kelvormig gedeelte en twee verende steunpunten wordt gekozen. 

Toelichting: de mogelijkheden 1 en 2 scoorden ongeveer even hoog. De 
keuze valt op mogelijkheid 2 omdat hier het vaste gedeelte 
goed te gebruiken is voor de lasstroomafvoer. 

4.3.2. KEUZE KLEMMEN VAN DE RING 

Voor het klemmen van de ring ziJn 6 mogelijkheden gevonden. 
De principeschetsenhiervan bevinden zich in bijlage 8. 

1. Klemmen d.m.v. een eenvoudig hefboomprincipe. 
2. Klemmen d.m.v. een stangenmechanisme met stapvergroting. 
3. Klemmen d.m.v. een schuin hefboommechanisme. 
4. Klemmen d.m.v. een paralellogrammechanisme. 
s. Klemmen d.m.v. een dode punt mechanisme. 
6. Klemmen d.m.v. een dra~druk cilinder. 

Alle mogelijkheden voldoen aan de eisen. 
Er is getoetst aan de volgende wensen: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 
Aan wens 8 werd door allen voldaan en is dus niet meegenomen. 
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De keuze tabel bevindt zich in bijlage 13 tabel 2. 

Mogelijkheid 1, klemmen van de ring door middel van een eenvoudig hef
boommechanisme is gekozen. 

Toelichting: mogelijkheden 1 en 2 scoorden ongeveer even hoog. Mogelijk
heid 1 is gekozen vanwege de eenvoud. 

4.3.3. KEUZE KLEMMEN VAN DE LIPPEN 

Voor het klemmen van de lippen zijn 7 mogelijkheden gevonden, te vinden 
in bij lage 9: 

1. Pasblok. 
2. Pasblok met kogelaandrukking. 
3. Klemming d.m.v. drukveren, 2 cilinders. 
4. Klemming d.m.v. trekveren, 2 cilinders. 
5. Klemming met symetrisch parallellogrammechanisme. 
6. Klemming d.m.v. drukveren, 1 cilinder 
7. Klemming d.m.v. hefboommechanisme. 

Alle mogelijkheden voldoen aan de eisen. 
De wensen waaraan getoetst is zijn: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

De keuze tabel bevindt zich in bijlage 13, tabel 3. 

Mogelijkheid 5, klemmen van de lippen d.m.v. een symetrisch parallello
grammechanisme is gekozen. 

Toelichting: de scores van mogelijkheid S en 7 lagen dicht bij elkaar. 
Mogelijkheid S is gekozen omdat de kracht die het mechanisme 
in vertikale richting levert, te gebruiken is om de klemband 
in die richting te klemmen. 

4.3.4. KEUZE MECHANISME VOOR DE BEWEGING VAN DE LIPPEN UNIT 

Voor de beweging van de lippenunit Z1Jn 7 mogelijkheden gevonden. 
De principeschetsen hiervan zijn te vinden in bijlage 10: 

1. Lippenunit en klemband op een draaitafel. 
2. 3 vaste lippenunits. 
3. Vaste klembandondersteuning, lippenunit aangedreven met tandwiel. 
4. Vaste klembandondersteuning, lippenunit aangedreven met spindel. 
5. Vaste klembandondersteuning, lippenunit aangedreven met stangen

mechanisme. 
6. Vaste klembandondersteuning, positioneereenheid L-steun draaibaar. 
7. Vaste klembandondersteuning, aandrijving buiten de ring. 

Alle mogelijkheden voldoen aan de eisen. 
De wensen waaraan getoetst is zijn: 1, 2, S, 6, 7, 9, 10, 11. 
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De keuze tabel bevindt zich in bijlage 13, tabel 4. 

Mogelijkheid 1, de lippenunit en de klemband op een draaitafel, is gekozen. 

Toelichting: de mogelijkheden 1 en 3 scoorden beiden hoog. Mogelijkheid 
1 is gekozen omdat bij mogelijkheid 3 problemen kunnen ont
staan met betrekking tot de krachtdoorleiding van lippen
unit naar klemband. 

4.3.5. KEUZE POSITIONERING VAN DE L-STEUN 

Er z1Jn 5 mogelijkheden voor de positionering van de L-steun. 
De principeschetsen staan in bijlage 11: 

1. L-steun in een "snapfitting", geplaatst op coÖrdinatentafel. 
2. Klem op een coÖrdinatentafel. 
3. Positionering d.m.v. instelbare aanslagen en aandrukking. 
4. Translerende klem met daarop instelbare aanslag. 
5. Instelbare aanslag met klemming. 

De mogelijkheden voldoen alle aan de eisen. 
De wensen waaraan getoetst is, zijn: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 

De keuze tabel bevindt zich in bijlage 13, tabel 5. 

Mogelijkheid 2, een klem voor de L-steun, geplaatst op een coordinaten
tafel, is gekozen. 

Toelichting: mogelijkheid 2 heeft een koopdeel en de klem is bestand 
tegen vervuiling (ook lasspatten). 

4.3.6. KEUZE DOORVOEREN LASSTROOM 

Voor de keuze van de manier waarop de lasstroomdoorvoer plaats zal vinden, 
is geen keuze tabel opgesteld. Uit de mogelijkheden die in 4.2.7. zijn 
geschetst is gekozen om de lasstroom door te voeren via het cirkelvormig 
gedeelte, dat gebruikt wordt om de ring van de klemband te ondersteunen. 

In 4.2.7. zijn al een aantal argumenten aangedragen waarom stroomafvoer 
via de klemband de geschikste manier is. De reden waarom voor lasstroom
afvoer via het cirkelvormig gedeelte is gekozen is, dat deze ondersteu
ning vlak bij de plaats waar gelast is, zit. De lasstroom afvoeren via 
de klemmen die de ring klemmen, betekent gevaar voor vastlassen van 
scharnierpunten, en de lasstroom afvoeren via de ondersteuning aan de on
derzijde van de ring, betekent dat de draaitafel als stroomdoorgang gaat 
fungeren, wat niet gewenst is. Het cirkelvormig gedeelte is een star onder
deel wat niet hoeft te worden ingesteld, dit maakt het uitermate geschikt 
voor de lasstroomafvoer. 
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4.4. SAMENVOEGING 

Alle gekozen mogelijkheden zullen samengevoegd moeten worden tot het uit
eindelijke draagblok, hierbij moet gekeken worden of souunige oplossingen 
elkaar uitsluiten of elkaar negatief beinvloeden. 

Alle gekozen mogelijkheden zijn goed samen te bouwen behalve de mogelijk
heid van het positioneren van de ring en de mogelijkheid van de beweging 
van de lippenunit. Het probleem hierbij was dat de positionering van de 
ring gebeurde met een cirkelvormig vast gedeelte en 2 verende aandruk
punten. Het cirkelvormig vast gedeelte ondersteunde de klemband waar de 
L-steun aangelast werd. Door nu deze positionering op een draaitafel te 
plaatsen en deze te verdraaien, wat nodig is om de lippen in de juiste 
stand te brengen, draait het cirkelvormig gedeelte weg van de plaats waar 
de L-steun aangelast wordt en valt hier de ondersteuning weg. 

De mogelijkheden die geboden werden voor de positionering van de ring en 
voor de beweging van de lippenunit zijn opnieuw bekeken. Hieruit Z1Jn 
twee nieuwe oplossingen voor beide problemen gegenereerd door van beide 
series oplossingen de 2 beste te combineren. Hier is een nieuwe oplos
sing aan toegevoegd, die een middenweg is tussen de eerder genoemde op
lossingen. De nieuwe oplossingen zijn: 

1. Positionering van de ring d.m.v. een vaste ring in combinatie met 
een draaitafel (oplossing positionering ring 1 en beweging lippen
unit 1) 

2. Positionering van de ring d.m.v. een vast cirkelvormig gedeelte 
en twee aandrukpunten gecombineerd met een vaste klemband onder
steuning en lippenunit aangedreven met tandwielen. (oplossing 
positionering ring 1 en beweging lippenunit 3) 

3. Positionering van de ring met een cirkelvormig gedeelte (230°) 
en twee aandrukpunten in combinatie met een draaitafel. 
(oplossing positionering ring 6 en beweging lippenunit 1) 

De drie mogelijkheden zijn wederom getoetst, en wel aan de wensen 1, 2, 
5, 6, 7, 9, 10, 11. 

De keuze tabel bevindt zich in bijlage 13, tabel 6. 

De mogelijkheden 1 en 2 scoren beide even hoog. Mogelijkheid 3 scoort 
lager, waardoor deze afvalt. 

De uiteindelijke keuze is gevallen op mogelijkheid 1; positionering van 
de ring d.m.v. een vaste ring in combinatie met een draaitafel. 

Toelichting: Gezien de eenvoud van zowel de positionering van de ring 
als van de draaitafel, welke een koopdeel is, is de keuze gevallen op 
mogelijkheid 1. 
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HOOFDSTUK 5 POTENTIELE PROBLEMEN ANALYSE 

5.1. INLEIDING 

De uiteindelijk gekozen oplossingen van de verschillende deelproblemen, 
waarvan principeschetsen gemaakt zijn, worden in dit hoofdstuk onderwor
pen aan een potentiële problemen analyse. Er wordt eerst gekeken per 
oplossing, waar en wat aan het ontwerp problemen op kan leveren, of wat 
voor verbetering in aanmerking kan komen. Aan de hand van deze konstate
ringen zijn een aantal verbeteringen opgesteld, die hierin tegemoet komen. 

De potentiële problemen analyse (PPA) is in eerste instantie uitgevoerd 
door P. Vosters. Hierna heeft A. Vlemmings de analyse nog eens uitgevoerd. 
De resultaten hiervan zijn samengevoegd tot een lijst van mogelijke pro
blemen per oplossing. Deze lijst is nog doorgesproken met ir. Smals, 
waarbij deze nog enkele opmerkingen en verbeteringen heeft geplaatst. 

De PPA is uitgevoerd per gekozen oplossing. 

5.2. PPA POSITIONERING VAN DE RING 

Voor de positionering van de ring, het ronde gedeelte van de klemband, 
is gekozen voor een geheel gesloten vaste ring. 

Problemen die hierbij kunnen ontstaan zijn: 

1. De scherpe hoeken op de plaats waar de ring aanligt op het vlak 
en waar de ring tegen de steun komt, kunnen door vuilophoping 
zorgen dat de ring niet goed aanligt. 

2. Uitzetten van de ring door warmteinbreng geeft vormverlies. 
3. De lasstroom kan door heel de ring wegvloeien. 
4. De klemband heeft het middelpunt van de ring als referentie; 

hiér de buitenkant van de vaste ring. 
5. Een vaste gesloten ring kan veel wegen, wat een bezwaar is voor 

plaatsing op een draaitafel. 

Aanpassingen 

1. De hoek van de ring uitvoeren als in fig. 5.1. 
2. Zorgen dat de ring nauwkeurig gemaakt is en eventueel nastelbaar 

zodat een goede referentie gewaarborgd wordt. 
3. Door de ring op een paar plaatsen te delen, loopt de lasstroom 

niet door heel de ring. 
4. De vaste ring uitvoeren in aluminium. 

fig. 5.1 
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5.3. PPA KLEMMEN VAN DE RING 

Voor het klemmen van de ring is gekozen voor een klem, klemmend op veer
kracht, door middel van een hefboom. De ontklemming gebeurt door een 
luchtcilinder. 
Problemen die hierbij kunnen ontstaan: 

1. Eentorsieveerkan misschien niet genoeg kracht leveren. 
2. De cilinder neemt in vertikale richting veel plaats in. 
3. Door vervuiling en door lasspatten kunnen de draaipunten niet 

goed gaan funktioneren. 
4. Door vervuiling en lasspatten kan de cilinderstang beschadigd 

worden, wat voor een lek in de cilinder kan zorgen. 
S. De cilinder kan geen dwarskrachten opvangen. 
6. Bij variatie in de hoogte van de ring kan er een horizontale 

krachtscomponent ontstaan die de ring verschuift. 
7. Als gevolg van ongewenste lasstroomdoorgang kunnen de scharnier

punten vastlassen. 
8. Hoe weet men of de klem open of dicht staat. 

Toepassingen 

1. De torsieveer vervangen door een trekveer. 
2. Afhankelijk van de beschikbare ruimte, de cilinder horizontaal 

plaatsen. 
3. Hetdraaipuntaan het eind van de cilinderstang op de hartlijnen 

van de cilinder plaatsen; de kracht komt loodrecht binnen. 
4. Eenafschermingplaatsen over de draaipunten en de cilinder. 
S. De aandrukking voorzien van een rubberen dopje: dit vangt de 

horizontale kracht op en isoleert de klem. 
6. Signaleren van de klemstand door middel van sensoren. 

5.4. PPA KLEMMEN VAN DE LIPPEN 

Voor het klemmen van de lippen is gekozen voor een klem gebaseerd op een 
parallellogram, waarbij tevens een kracht vertikaal geleverd ·wordt. 

Problemen die hierbij kunnen, ontstaan: 

1. Er komt bij het klemmen altijd een vlak het eerst aan, waardoor 
of de horizontale of devertikaleaandrukking achterblijft. 

2. Als de ring een paar mm hoger is, zal eerst de vertikale aandruk
king tot stand komen, waardoor de horizontale achterwege blijft. 

3. De schuifgeleiding kan door vuil, slijtage slechter gaan funk-
tioneren. 

4. De parallellogramconstructie vergt nauwkeurige stanglengten. 
5. De cilinder kan geen dwarskrachten opvangen. 
6. Door lasstroom doorgang kunnen de scharnierpunten vast gaan zitten. 
7. Door vervuiling van de hoeken van het tussenstuk kan het zijn, dat 

de ring niet altijd aanligt. 
8. Het vertikale vlak van de klem, klemt in werkelijkheid niet; de 

klemmi~g berust op wrijving. 
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Aanpassingen: 

1. Afschermen voor vuil en lasspatten van de cilinder en schuifge
leiding. (Eventueel schuifgeleiding vervangen door scharnierpun
ten) 

2. Zorgen dat de kracht op de cilinderstang door de hartlijn van de 
cilinder loopt. 

3. Nauwkeurig gemaakte stangen toepassen. 
4. Het vertikale gedeelte van de klem als beveiliging aanbrengen 

en niet als werkelijke klem (klemming berust op wrijving). 
5. Het vertikale gedeelte van de klemschoen verend verbinden met 

het horizontale gedeelte. 
6. Isoleren van de klemunit of van de klemschoen. Er kan eventueel 

gekozen worden om het specifieke deel te isoleren ten opzichte 
van het universele deel. 

7. De hoeken waar de ring in ligt uitvoeren als in fig. 5.2. 

fig. 5.2 

5.5. PPA MECHANISME VOOR BEWEGING VAN DE LIPPENUNIT 

Voor de beweging van de lippenunit is de lippenunit en de positionering 
van de ring samen op een tafel bevestigd, welke de gewenste standen in 
kan nemen. 

Problemen die hierbij kunnen ontstaan: 

1. Borging van de tafel bij het lassen nodig; de tafel kan bewegen 
onder het lasproces. 

2. Het zelf ontwerpen van een draaitafel vergt veel tijd. 
3. Ongewenste lasstroomdoorgang leidt tot vastlassen van lagers 

en tandwielen. 
4. De gehaalde nauwkeurigheid hangt af van de nauwkeurigheid van de 

aandrijving. 
5. Lagers en tandwielen gevoelig voor vuil. 
6. De draaitafel moet precies loodrecht op het vlak van de ring 

staan. 
7. Het gewicht en de bouwhoogte van de draaitafel kunnen problemen 

opleveren. 
8. Een draaitafel kan vrij duur zijn: opletten dat het draagblok 

niet te duur wordt. 
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Aanpassingen: 

1. Kopen van een draaitafel, die geschikt is voor het draagblok. 
2. Hierbij moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid tot 

borgen van de tafel. 
3. Isoleren van de draaitafel om de lasstroom te onderbreken. 
4. Lagers en tandwielen afschermen. 
5. Een nauwkeurige montage van de draaitafel mogelijk maken en voor

schrijven. 
6. Gewicht en bouwhoogte zwaar laten wegen in de keuze van een draai

tafel. 
7. Rekening houden met de kosten. 

5.6. PPA POSITIONERING L-STEUN 

Voor de positionering van de L-steun is gekozen voor een klem, waarin de 
opstaande rand van de L-steun geklemd wordt door veerkracht, en ontklemd 
door een luchtcilinder. Dit alles geplaatst op een coÖrdinatentafel. 

Problemen die hierbij kunnen ontstaan: 

1. De cilinder kan geen dwarskrachten opvangen, terwijl als de klem 
scheef komt er wel dwarskrachten op de cilinderstang komen. 

2. De veren moeten ongeveer dezelfde kracht leveren, wat ze niet 
zonder meer doen. 

3. Er bestaat een kans dat de coÖrdinatentafel vastloopt alvorens 
deze zijn positie bereikt heeft. Dit gebeurt als de L-steun langer 
is dan de maat en tolerantie op tekening toelaten. 

4. Door vervuiling kan de cilinderstang beschadigen en kan er een 
lek in de cilinderstangafdichting ontstaan. 

5. De coÖrdinatentafel kan verlopen tijdens transport en tijdens 
het lasproces. 

6. Door lasstroomdoorgang kunnen onderdelen vastlassen. 
7. De klem wordt niet geleid. 
8. Het probleem bij een spindel (coÖrdinatentafel) is dat een hoge 

nauwkeurigheid een kleine spoed vraagt. De spindel kan dan geen 
grote krachten opvangen. 

9. Door vervuiling kunnen de aanslagen de plaats van de L-steun 
niet goed garanderen. 

Aanpassingen: 

1. Het punt waar de cilinderstang aan de klem is bevestigd, uitvoe
ren als scharnier. 

2. Afschermen van de veren en de cilinderstang. 
3. Positioneren met behulp van coÖrdinatentafel met gebruik van een 

krachtsensor. 
4. Borgen van de coÖrdinatentafel, of zelfremmende spoed toepassen. 
5. De klem isoleren, of isoleren van het specifieke deel. 
6. De klem geleiden. Hierbij rekening houden dat H< 1.5 Dis 

waarbij D de diameter van de geleide-as en H de lengtewaarover 
deze gesteund wordt. 
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HOOFDSTUK 6 CONCEPT DRAAGBLOK 

De gekozen oplossingen voor de verschillende funkties ziJn samengebracht 
in een samenstellingstekening. De aanpassingen die uit de PPA gekomen 
zijn, zijn hierin doorgevoerd. De samenstellingstekening is echter geen 
werktekening maar een concepttekening, de tekening geeft wel een duidelijk 
beeld hoe het draagblok eruit zou kunnen zien en is daarom een voorlaat
ste stap naar een werktekening. De tekening, welke bij de bijlage gevoegd 
is, dient in een vervolgopdracht nog verder te worden uitgewerkt. 

Bij de verschillende oplossingen zaten een paar koopdelen, welke als 
gehele unit verkrijgbaar zijn. Het betreft hier de standaardonderdelen 
draaitafel en een coÖrdinatentafel. . 
Om een keuze tekunnen maken uit de door diverse fabrikanten aangereikte 
mogelijkheden, is er eerst voor beide onderdelen een eisen- en wensenlijst 
opgesteld. Aan de hand hiervan zijn een aantal varianten voor beide 
mogelijkheden bij elkaar gezocht (deze zijn te vinden in de ordner ring
vormsteunen draagblok in de FALC kamer TUE W-hal 1.15.). 
Uit deze varianten is een geschikte draaitafel en een geschikte coÖrdina
tentafel gekozen. Bij het zoeken van draaitafels en coÖrdinatentafels, 
kan men echter nog verder gaan, de draaitafel en coÖrdinatentafel die nu 
gekozen zijn, zijn wel geschikt voor hun doel, maar er zijn wellicht 
betere draaitafels en coÖrdinatentafels. Voor een vervolgopdracht wordt 
er dan ook aangeraden om deze zaken nog eens te bekijken, alvorens een 
definitieve beslissing wordt genomen. Een hulp hierbij kan de eisen- en 
wensenlijst van de onderdelen zijn, waarbij nog gelet moet worden op het 
kostenaspekt. De lijst van eisen en wensen is te vinden in bijlage 14. 

De tekening dient nog verder te worden uitgewerkt. 
Dit houdt in dat diverse onderdelen nog op sterkte en stijfheid berekent 
moeten worden, zoals schiernierpunten, stangen van de klemmen, montage 
van de veren e.d •• Een aantal onderdelen zijn echter al bepaald. 
Alle veren, alle luchtcilinders, de draaitafel, de coÖrdinatentafel zijn 
bepaald en geschikt voor hun funktie. Een probleem voor het klemmen van 
de ring was dat er weinig bouwruimte binnen de ring beschikbaar was. 
De klemmen die de ring klemmen in vertikale richting, zijn daarom iets 
aangepast in vergelijking met de pricipeschets. Omdat uit de samenstel
lingstekening (concept draagblok) niet goed blijkt hoe deze moeten funk
tioneren, is er van deze klemmen een tekening opgenomen in bijlage 15. 
Het kader van de snelkoppelingen rechts boven de tekeningen dient ook 
nog verder te worden ingevuld. 

De componenten die in de tekening als standaardonderdelen voorkomen zijn: 

1 SKF positioneertafel LWI'S 6120M 
1 SKF positioneertafel LWI'S 8160M 
1 Microcontrol draaitafel RT 200 354 504 
2 FESTO pneumatic korte slagcilinder 12491 ADV-20-10-A 
3 FESTO pneumatic enkelwerkende cilinder 5102 ESN-25-25-P 
1 FESTO pneumatic voetbevestiging HBN 25 
6 TEVEMA trekveren T32230 
2 TEVEMA drukveren D12250 
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Specificaties van deze onderdelen ZlJn te vinden in de ordner ringvorm
steunen draagblok op de FALC kamer TUE W-hal 1.15. 

Het concept draagblok is op een paar punten voor verbetering vatbaar. 
Enkele punten hiervan zijn; de klemmen die de ring in vertikale richting 
klemmen zullen waarschijnlijk robuuster moeten worden uitgevoerd, omdat 
de lengte tussen aandrukpunt van de ring tot aan het scharnierpunt redelijk 
groot is in vergelijking met de dikte van de stang (berekenen op buiging). 
De klem waarbij van een parallellogramconstructie gebruik wordt gemaakt, 
kan verbeterd worden. De stang die als een driehoek is uitgevoerd, kan 
beter als een driehoekig plaatje worden uitgevoerd, wat sterker is en 
eenvoudiger te maken is, zie fig. 6.1. 

fig. 6.1 

Het draagblok bestaat uit verschillende modules (coÖrdinatentafel met 
klem, draaitafel met klemband e.d.). Het modulair opbouwen kan echter nog 
verder doorgevoerd worden door de klemmen die de ring klemmen, met 
bevestigingen, luchtcilinder, veren, in zijn geheel op een plaatje te 
zetten. Dit plaatje kan dan eenvoudig worden verbonden met het blad wat 
op de draatafel is gemonteerd. Bij reparatie kan het plaatje met daarop 
de klem, in korte tijd vervangen worden door een nieuwe module (plaatje 
plus klem). 

Enkele opmerkingen over het draagblok. 
De vaste ring welke van de positionering van de klemband is bedoeld, is 
in tweeën gedeeld. Dit is gedaan om de lasstroom via een gedeelte te 
kunnen afvoeren. 
De leidingen die aan de cilinders, welke zich op de draaitafel bevinden, 
bevestigd zullen zijn, kunnen hun gang naar een eventuele koppeling rechts 
boven op het draagblok vinden midden door de draaitafel, omdat hier 
ruimte aanwezig is. 

De werking van het draagblok luidt als volgt: 

In de beginpositie staan alle klemmen open en is de draaitafel nog niet 
gedraaid (0°). De klemband wordt aangeboden en rond de positionering van 
de ring geplaatst. De klem van de lippen sluit, waardoor de klemband 
aangetrokken wordt. Nu sluiten de klemmen welke de ring in vertikale 
richting klemmen. De klemband kant afhankelijk van de gewenste stand, nu 
door de draaitafel gedraaid worden. De klem van de L-steun bevindt zich 
afhankelijk van welk produkt er komt, linksonder of linksboven (zoals op 
de tekening} in het uiterste hoekje. 



-33-

Een L-steun wordt, met opstaande rand naar beneden, aangeboden aan de 
klem van de L-steun. Hierbij wordt de L-steun tegen de aanslagen (onder
en zijkant) aangeduwd door de overzetter. De klem sluit zich. 
Hierna beweegt de coÖrdinatentafel de L-steun naar de gewenste positie. 
Hierbij kan gekozen worden tussen de L-steun naar een bepaalde plaats 
te brengen, of de L-steun tegen de klemband aan te drukken. In het eerste 
geval stopt de coÖrdinatentafel op een signaal van bereikte positie, in 
het tweede geval stopt deze op een signaal van bereikte kracht. Er kan 
nu gelast worden. 
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HOOFDSTUK 7 SLOTOPMERKINGEN 

In het oriëntatieproces van de opdracht is de vraag gesteld wat het te 
beogen resultaat van de opdracht was. Het te beogen resultaat was het 
verkrijgen van werktekeningen van een draagblok, geschikt voor ringvorm
steunen. Dit resultaat is niet gehaald. De tekening die gemaakt is, is 
éen tekening van een draagblokconcept geworden. Dit is ondermeer te 
wijten aan het feit dat men van tevoren in moet schatten hoe groot een 
opdracht wel is. Verder is er teveel tijd in het oriëntatieproces en het 
planproces gestoken, in verhouding tot het uitvoeringsproces, waar ook 
nog de verslaglegging toe behoort. Een vertragende faktor in het begin 
van de opdracht was dat enkele essentiële produkttekeningen niet aanwezig 
waren, en dat het een tijdje heeft geduurd voordat deze wel beschikbaar 
waren. 

De tekening van het concept van het draagblok geeft echter wel een duide
lijk beeld hoe het draagblok eruit kan zien, en hoe de verschillende 
funkties gerealiseerd kunnen worden. Het is daarom een voorlaatste stap 
naar een echte werktekening. 

Aan deze opdracht is gewerkt volgens de projektstrategie (5). Bij het 
uitvoeren van de opdracht is gebleken dat de projektstrategie een goed 
middel is om de opdracht overzichtelijk en gestructureerd uit te voeren. 
Dit komt mede door het feit dat de projektstrategie zoals beschreven door 
prof .ir. J.M. van Bragt uitermate geschikt is voor een ontwerpopdracht. 
Binnen de projektstrategie is het mogelijk om allerlei andere methodie
ken, zoals gestructureerd keuzes doen, methodisch ontwerpen, PPA, morfo
logische schema's enz., toe te passen, zodat deze toch een grote vrij
heid in aanpak van je opdracht toelaat. 
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Bijlage 1 PROJEKTSTRATE~IE 

( Ontwerpen van een draagblok 

ORIENTATIEPROCES 

Orientatieproces (Oo) 

Vragen stellen over de opdracht om informatie 

in te winnen 

' Overzicht van nog te verzamelen gegevens, 
van nog te plegen analyses 

-wat is de doelstelling van de opdracht 
-wat is het te beogen resultaat 
-wat zijn de problemen van de opdracht 
-wat zijn de systeemgrenzen, de opdracht 

betreffende, het resultaat betreffende 
-wat zijn de relaties met andere projecten 
-wat zijn de criteria voor de uitvoering 

van de opdracht, de opdracht betreffende, 
het resultaat betreffende 

-wat is de kwaliteit van de verkregen 
gegevens 

-wat is de gekozen produktfamilie, evt. 
subgroepen 

-wat zijn de specificaties van de produk
ten. oa. afmetingen, gewicht, funkties, 
aantal onderdelen, lasvolgorde, nauwkeu
righeid 

-wat zijn de interface afspraken. oa.trall'.:' 
sport 

-wat zijn de specificaties van het draag-
blok. oa. afmetingen, funkties. 

-wat zijn de omgevingsinvloeden 
-wat is er bekend over draagblokken 
-welke informatiebronnen zijn er 
-hoelang duurt de opdracht 
-wanneer is het ontwerp (evt. dellstap-

pen ) klaar 
-wie toetst de resultaten 
-wat is te verstaan onder flexibel 
-wat zijn de cónsequenties van onbemand 

a I Smals 10-9-'87 
--------<~"'>-------
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Planproces (Op) 

Maken van een plan voor het uitvoeren van het orien

tatieproces 

Plan 

-naslaan van rapporten over het SPIN-
proj ekt 

-naslaan van literatuur 
-tekeningen bekijken van de produkten 
-vragen stellen aan het SPIN-team 
-opmeten,evt, opzoeken van de afmetingen 

van een ASEA lastoorts 
-excursie naar DAF Eindhoven en DAF 
Westerlo (Belgie) 

Uitvoeringsproces (Ou) 

Uitvoeren van het orientatieproces 

Smals 10-9-'87 

Output orientatieproces = ingangsspecifi

catie planproces 

-definitieve opdrachtomschrijving 
-gegevens 
-uitkomsten van analyses en studie's 
-antwoorden op de vragenlijst 

Smals 25-9-'87 

PLANPROCES . 

Orientatieproces (Poo) 

Wat zijn de mogelijkheden (zoeken, zelf bedenken) 
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Vragen voor welke deelf unkties van het 

draagblok er constructieve oplossingen 

moeten worden gezocht 

Deelfunkties 

-positioneren produkt,produkt-
delen 

-fixeren produkt 
-positioneren draagblok 
-doorvoeren energiestroom of 
meevoeren energiereservoir 

-doorvoeren lasstroom 
-hantering van het draagblok 
-hantering van het produkt (on-

bemand) hoe erin, hoe eruit 
-meevoeren hulpgereedschap 
-dragen van informatie 

Planproces (Pop) 

Via welke mogelijkheden, wegen, komen tot 

het vinden van constuctieve oplossingen 

Plan 

-oplossingen zoeken in de li
teratuur 

-opvragen catalogi, brochures 
van fabrikanten 

~zèlf bedenken, brá1nstormiag 
-systematisch komen tot een ont
werp 

Uitvoeringsproces (Pou) 

Uitvoeren van het planproces 

Constructieve ~ogelttkheden voor 

de deelfunkties (zie terug) 
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Smals 6-11-'87 

Constructieve mogelijkheden voor de 

verschillende deelf unkties 

Planproces {Pp) 

Analyse van de mogelijkheden 

Keuze uit de mogelijkheden 

Risico-analyse 

Lijst opstellen van eisen en wensen 

Toevoegen van maatregelen 

Definieren grenzen van het ontwerp 

Voorstellen met argumenten 

Uitvoeringsproces {Pu) 

Uitwerken van het plan (specificeren van deel

projecten) 

Faalkans analyse 

Verbeteren 

Plan 

20-11-'87 
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UITVOERINGSPROCES (U) 

Orientatieproces (Uo) 

Analyse van het plan op capaciteitsbehoefte 

Zoeken van capacitietsbronnen. oa. tijd, materiaal 

Gegevens ordenen 

Analyse van het plan op bijzondere maatregelen 

Basisgegevens voor het uivoeringsplan 

-keuze uit de mogelijkheid -koopdeel 
-maakdeel 

-kan ik de opdracht alleen af werken 
-tekentafel aanwezig 
-moet ik detailleren 

Planproces (Up) 

Maken van het uitvoeringsplan 

Definitieve keuze uit koopdeel, maakdeel 

Keuze eerst samenstellen, dan detailleren 

Keuze uitbesteden ddelopdracht 

Uitvoeringsplan 

-eerst samenstellen dan detailleren 
-eerst in potlood tekenen dan in inkt 
-tekenen, stuklijst invullen 
-verslag maken 

Uitvoeringsproces (Uu) 

Tekenen, stuklijst invullen 

Bewerkingen vastleggen, vastleggen eindpunten 

Verslag maken 

Opdrachten verstrekken bewaking 



-6-

Resultaat 

-werktekening met stuklijst evt.detail
tekeningen 

-verslag 
-vastgelegde eindpunten 

Resultaat 

-werktekening met stuklijst. evt.detail-
tekeningen 

-verslag 
-vastgelegde eindpunten 
-voltooide projektstrategie 

8-1-'88 
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Bijlage 2 

Antwoorden op de vrasen gesteld in de Oo-fase van de projectstrategie 

Wat is de doelstelling van de opdracht? 
* Het ontwerpen van een zo universeel mogelijk specifiek deel van 

een draagblo~ voor de produktfamilie ringvormsteunen, ten behoeve 
van assemblage en lassen in een onbemande, flexibele assemblage 
en lascel 

Wat is het te beogen resultaat? 
* Werktekeningen voor het ontwerp van een specifiek deel van een 

draagblok, voor een groep van ringvormsteunen. (voortaan het 
draag blok) 

Wat zijn de problemen van de opdracht? 
* Het automatisch opspannen van onderdelen van het produkt om 

deze onbemand te kunnen lassen. Dit dient flexibel te kunnen 
gebeuren voor verschillende varianten binnen de produktfamilie. 

Wat zijn de systeemgrenzen, de opdracht betreffende, het resultaat 
betreffende? 

* Alles wat invloed heeft op het ontwerp van het draagblok; oa. 
de toevoerinrichting, het transportsysteem, werkomgeving, de 
lastoorts, de lasrobot, manipulatoren, afvoerinrichtingen, be
dieningsorganen, het produkt(onderdelen) en de sensoriek. 

* Uitwerken van een concept tot een werktekening. 

Wat zijn de relaties met andere projecten? 
* Geen, immers het SPIN-project is het overkoepelend project. Er 

zijn wel relaties met deelprojecten binnen het SPIN-project. 

Wat zijn de criteria voor de uitvoering van de opdracht? 
* Werken volgens de Projectstrategie. 
* Zich houden aan de interface afspraken. 
* Wens om een zo universeel en flexibel mogelijk draagblok te krijgen. 
* Tekeningen in inkt ,volgens AM voor tenminste een produkt. 

Wat is de kwaliteit van de verkregen gegevens? 
* Deze zijn waarschijnlijk onvoldoende voor een definitief ontwerp 

van een draagblok. De gegevens zijn nogal globaal, niet specifiek, 
zodat er aanname's gedaan worden. 

wat is de gekozen produktfamilie? 
* Ringvormsteunen, subgroepen 

omschrijving • 
zie produktnummers in de opdracht-

Wat zijn de specificaties van de produkten? 
* Zie hoofdstuk 2. 

Wat:. zfinrle interface afspraken? 
* Redesign mogelijk. 
* Toleranties op de lassamenstellingen: ± lmm soms ± 0,Smm. 
* Om en om hechten. 
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*De produkten zijn: ringvormsteunen 78.000 st/j 93 varianten. 
remcilindersteunen 138.000 st/j 330 varianten. 
onderveerplaten 26.000 st/j 2 varianten • 

* Spelingen onderdelen-produkt: 0, 1-lmm • 
* Problemen bij automatiseren -produktonderdelen vervaardiging: maten 

en toleranties. 
- lasaf wijkingen. 

* DAF fungeert als pilotbedrijf. 
* Bewerkingen aan het produkt: lassen en evt. schoonmaken. 
* Mogelijkheden voor het draagblok: -lasmal. 

-hechtmal. 
* De krachten tgv. het lassen zijn niet met een klem op te vangen. 
* Gewenste nauwkeurigheid (endeffektor tov.produkt) : ± 0,25mm. 
* Er wordt niet gericht in de cel. 
* Zorgen voor een vooraf bekende lasstroomafvoer, anders treedt er 

ongewenst vastlassen van klemmen,lagers ed. op. 

Wat zijn de specificaties van het draagblok? 
* Gewicht: totaalgewicht produkt en draagblok (universeel en speci

fiek) mag de 120 kg niet overschrijden. 
* Maten; maximum lengte: 660mm. 

maximum breedte: 660mm. 
* Maximale af stand onder transporthoogte moet kleiner zijn als 

107,5 mm. 
* Maximale'hoogtedraagblok; aanname: 660 mm boven het transportvlak. 
* Losse draagblokken. 
* Gewenste nauwkeurigheid; ± 0,25 mm. 
* Bij gebruik Bosch-transportraam; -massa transportraam is 10,25 kg 

-max. belastbaarheid is 109 kg. 
* Levensduur; rekening houden met een levensduur van enkele jaren 

in bedrijf. 
* Aantal; in eerste instantie là2, later ± 50 stuks. 
* Voor verdere gegevens zie hoofdstuk 3. 

Wat zijn de omgevingsinvloeden? 
* Lasspatten, rook, hitte, stroomgeleiden en stof. 

Wat is er bekend over draagblokken? 
* Diktaat Serie en Massa deel B • 

Welke informatiebronnen zijn er? 
* Rapporten over het SPIN-project. 
* SPIN-projectteam. 
* DAF 
* De begeleider; Dhr. Smals 
* Literatuur, catalogi van fabrikanten. 

Hoelang duurt de opdracht? 
* 500 uren. 

Wanneer is het ontwerp (evt. deelstappen) klaar? 
* Einddatum begin januarie. 

Wie toetst de resultaten? 
*De begeleider; Dhr. Smals, ikzelf en het SPIN-team. 
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Wat is te verstaan onder flexibel? 
* Verscheidene poduktvarianten op een draagblok. 
* Verschillende produkten achter elkaar te lassen. 
* De mogelijkheid om aan te passen aan andere produkten. 
* Een universeel deel. 

Wat zijn de consequenties van onbemand? 
* Er moet ruimte zijn om de verschillende onderdelen op het draagblok 

te krijgen, liefst plaats recht omhoog en links of rechts. 
* De funkties van het draagblok dienen eenvoudig, met eenvoudige 

middelen, gedaan te kunnen worden. b.v. luchtcilinders; luchtdruk
geen luchtdruk, liever een eenvoudige manipulator dan een robot. 

* Ruimte laten voor de lastoorts en ruimte laten voor de toevoer
draden van elektriciteit. 

* Weinig of geen uitstekende delen. 
* Het eindprodukt dient er eenvoudig uit te kunnen worden gehaald, 

liefst recht omhoog en dan links of rechts. 
* Rekening houden met veiligheidsaspecten. Ba. klemmen die werken 

als er geen luchtdruk is,bij uitval van de luchtdrukvoorziening 
blijft de klem dicht. 

* Hanteerbaar maken van het draagblok en evt.universele en specifie
ke delen, voor manipulatoren ed •• 

* Gebruik maken van eenvoudige koppelingen tussen de verschillende 
elementen. 

* Hulpmiddel; faalkans-analyse of potentiele problemen analyse. 
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Btjlage 3 

Verslag van een bezoek aan DAF-trucks op 19-10-1987 door P.M.H. Vosters. 

Het bezoek aan DAF-trucks had als doel: informatie inwinnen over het pro
dukt ringvormsteunen, in het bijzonder de maatvoering hiervan en de moge
lijkheid tot automatisch lassen. 
Hiervoor heb ik bij DAF-trucks de tekenkamer, de produktie en assemblage 
afdelingen gezien, waar aan of met ringvormsteunen gewerkt werd. Op deze 
afdelingen heb ik verschillende mensen, o.a. tekenaar/constructeur, 
produktiechef en lasser gesproken of aan het werk gezien. 

In de oriëntatiefase van mijn opdracht zijn een aantal vragen ontstaan 
over het produkt ringvormsteunen. Deze lijst van vragen die ik had, heb 
ik bij dit bezoek niet strikt afgewerkt, waardoor misschien niet alle 
vragen beantwoord worden. 

Het verslag bestaat achtereenvolgens uit:de lijst van vragen, bevindingen 
opgedaan in de diverse afdelingen en een conclusie. 

Lijst van vragen, ontstaan in de oriëntatie van de opdracht. 

De lijst heeft betrekking ophetprodukt ringvormsteunen en is ingedeeld 
naar de diverse afdelingen. 

1. Werkplaats. 
* Wat zijn precies de omgevingsinvloeden? 
* Hoe groot zijn de krachten tijdens en na het lasproces op het 

produkt en op de mal, en hoe manifesteren die zich? 
* Hoe groot zijn de uitzettingen van de produkten tijdens en na 

het lassen? 
* Is de klemkracht groter dan de krachten ontstaan door het lassen? 
* Treedt er vaak een lasspleet op? 

2. Tekenkamer. 
* Uitgaande van tek.nr. 366756. Is maat 174 een belangrijke maat 

of kan deze bijv. een tolerantie van + 2 mm hebben? 
* Hoe zit het met: de tolerantie op de afmetingen van de klemband 

is + 1 mm, de tolerantie op de L-steun is + 1 mm en op de samen
stellingstekening staat een tolerantie van-+ 1 mm? 

* Wat is het belangrijkste: dat maat 174 gehaald wordt, of dat de 
lasspleet zo klein mogelijk is? 

* Tussen de klemband en de L-steun is 12 mm af stand (bij produkt 
366756). Is er op deze plaats te lassen? 

3. Kwaliteitscontrole. 
* Waarop wordt een ringvormsteun afgekeurd: op maatafwijkingen of 

op gebrek aan funktionaliteit? 
* Wat is het belangrijkste: dat maat 174 (bij 366756) gehaald wordt 

of dat de lasspleet minimaal is? 
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Bevindingen opgedaan bij DAF-trucks ingedeeld naar afdeling. 

Deze hebben betrekking op de ringvormsteunen. 

Tekenkamer: 
* Uitgaande van tekening 366756 kan men zeggen dat men bij DAF in 

de hechtmal de maat 174 garandeert d.m.v. aanslagen. De klemband 
wordt hiervoor op vier plaatsen gepositioneerd {vaste aanslagen). 
Hierbij zijn de lippen lang niet altijd gesloten tot 10 mm. 
Het middelpunt van de cirkel is daarom niet gegarandeerd. Aange
zien maat 174 van dit middelpunt uitgaat wordt deze maat met een 
grotere tolerantie genomen. 

* Bij DAF houdt men de L-steun vast tegen een aanslag. De klemband 
wordt soms door middel van een snelspanner in de richting van de 
L-steun gedrukt. 

* Bij DAF gebeurt het klemmen metm behulp van snelspanners. Dit 
is teven een kontrole: als het produkt {delen) niet opgespannen 
kan worden in het waarschijnlijk niet goed of wordt het bijge
steld. 

* De maat 174 mm wordt bij DAF o.a. gerealiseerd door een aanslag 
op 169 mm van de hartlijn van de klemband te realiseren. Hierop 
berust een toleratie van +8,5mm. 

~ 
R15~ 

produktdelen hechtmal 

* De tot standkoming van de maat 174 is als volgt. 
Vanuit de hechtmal gezien. 
174= 169 + 5 (maat van het produkt = maat van de aanslag + dikte 

van het produkt). 0 Met invulling van toleranties van+o,sop 169 en± 1 op 5,geeft dit 
een spreiding van 2,5 mm. Dit geeft; 169+is+ 5 % 1=174 
Vanuit de produktdelen gezien komt maat 174 als volgt tot stand; 
174 = 174 - 156 + 150 + 6 ( maat van het produkt = maat van de 
L- steun+ straal van de klemband+ dikte van de klemband). 
Op alle maten berust een tolerantie van ± 1 mm. Dit geeft een 
spreiding op van 8 mm, en een maat die kan lopen van 170 tot 178 mm. 
Conclusie: Theoretisch kan er een lasspleet van 5,5 mm ontstaan 
( 175,S - 170) of het produkt {delen) past niet goed in de mal. 
Omdat de tolerantie op het samengestelde produkt ook ± 1 mm is, 
is de toegestane spreiding van 2 mm veel kleiner als de te rea
liseren spreiding zonder de toleranties op de enkeldelen te 
boven te gaan. Dit zou dus betekenen dat een gedeelte van de ring
vorrnsteunen niet aan de tekeningmaten voldoet. 

* DAF gaat ook vaak uit van een aanslag op de hechtrnal, die als 
maat heeft de nominale maat van het produkt minus de dikte van de 
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-t-1 
steun. Hierop berust een tolerantie van+1, S mm. Hierbij ontstaat 
bijna altijd een lasspleet. 

* De hartaf standen van de gaten en de stand van deze ten opzichte 
van de middellijn worden in de hechtmal niet in de gaten gehouden. 
M.a.w. er wordt op de zijkant van de L-steun gepositioneerd. 

* De afstand van de L-steun tot de rand van de klemband (in het plat 
vlak) is 10 mmt bij een dikte van de L-steun van 5 mm. Deze wordt 
wel eens 10 gehouden bij een dikte van 6mm van de L-steun. 

) 
) 

10 

' 1 

1 

1 

1 

... 

* Bij klemmen op veerkracht moet er gekontroleerd worden of de 
eindstand van de klem gehaald is. 

* De toleranties op de onderdelen worden royaal verbruikt. 
M.a.w. men heeft in de produktie een grotere tolerantie als op 
de tekening. 

Produktie: 
* De klembanden vertonen grote vorm- en maatafwijkingen. 
* De klemband gaat bij opspannen vaak wippen door oneffenheden in 

de klemband en doordat de klemband op vier punten wordt onder
steund. 

* De snelspanner op de hechtmal die de klemband in de richting van 
de L-steun drukt wordt niet gebruikt. 

* Ik heb lasspleten van 5 mm gezien. Dit was vrij normaal, i.h.a. 
lasspleten van enkele millimeters. 

* Hoeklas drie is vaak hoeklas vier of hoeklas vijf. 
* De eerste ringvormsteun wordt gecontroleerd op het oog. In feite 

wordt hierdoor de hechtmal gecontroleerd. Daarna vindt tijdens 
produktie geen controle meer plaats. 

* De hechtmal (de toestand en nauwkeurigheid hiervan) bepaalt een 
groot gedeelte van de maten. 

* De band wordt meestal op vier plaatsen geklemd. De L-steun wordt 
d.m.v. één klem zowel horizontaal als vertikaal aangedrukt. 

* Er is bijna nooit een terugmelding van fouten van de montage. 
Geen terugmelding betekent dat de produkten altijd goed zijn. 

* Afwijkingen in de lassamenstelling worden bepaald door maat- en 
vormafwijkingen van de produktdelen en door de manier van opspannen. 

* Vormafwijkingen in de klemband. 
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Montage: 
* De lippen staan vaak onder een hoek gemonteerd. De spreiding die 

de stand van de lippen kan hebben is minstens een graad of 10. 
Hierbij komt de montage bijna nooit in de problemen. 

:f f 
* Na montage is er tussen de ketel en de ringvormsteun soms nog 

ruimte aanwezig. Maat 174 (tek.nr.366756) zou hierbij een belang
rijke maat zijn! . 

De tolerantie van ±1 mm op maat 174 lijkt echter te hoog, aange
zien bij de montage spleten tussen steun en ketel ontstaan van 
enkele millimeters. 

* De gaten voor de bouten worden meestal 2 mm te groot gekozen of 
zijn slobgaten. Hierdoor is een grote spreiding in de stand van de 
steun mogelijk. 

* Bij de gereed zijnde produkten, ringvormsteunen welke een lakbehan-
deling hebben ondergaan, was soms nog een spleet tussen 
L-steun en klemband te zien. 

* Bij de montage vindt de controle plaats: als het produkt voldoet 
wat betreft funktionaliteit dan is het produkt goed. 

CONCLUSIE 

Een probleem dat optreedt als men de ringvormsteunen automatisch wil las
sen zijn de toleranties, maat- en vormafwijkingen van de ringvormsteunen. 
Deze resulteren bij het positioneren ofwel in het ontstaan van een las
spleet of in een maatafwijking van de lassamenstelling. 

Twee mogelijkheden om de toleranties en maatafwijkingen op te vangen zijn: 
1. Men houdt zich zo goed mogelijk aan de maten op de tekening 

bij het instellen van de hechtmal. Dit betekent dat men maat A 
(zie tekening) zo goed mogelijk probeert te realiseren. 
De toleranties en maatafwijkingen komen hierbij vooral tot uiting 
in een lasspleet. Deze lasspleet kan theoretisch oplopen tot 5 mm, 
praktisch is deze nog groter. 

2. Men probeert de lasspleet zo klein mogelijk te houden door 
b.v. aandrukken van de L-steun tegen de klemband. Hierbij drukt 
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men een eventueel ontstane lasspleet weg. De lasspleet is hierbij 
theoretisch gelijk aan 0, praktisch zal er altijd nog een las
spleet ontstaan afhankelijk van vorm- en maatafwijkingen. 
De maat wordt hierbij afhankelijk van de toleranties en maataf
wijkingen van de produktdelen. 

Ad 1 * Deze mogelijkheid wordt bij DAF gehanteerd. 
* De lasser vangt de variaties in de lasspleetdikte op en grote 

lasspleten "bakt hij dicht". 
* Deze wijze van positioneren (klemmen) van het produkt levert 

grote problemen op bij het automatisch lassen tenzij men adequate 
sensoren toe kan passen. 

* De produktdelen L-steun en klemband liggen in de praktijk bijna 
nooit tegen elkaar aan. 

* Bij robotlassen zonder sensoren treedt er waarschijnlijk uitval 
op doordat de verbinding tussen L-steun en klemband niet of niet 
goed tot stand is gekomen: uitval door gebrek aan funktionaliteit 
(niet sterk genoeg). Hier wordt bij DAF op gecontroleerd bij de 
montage. 

Ad 2 * Deze mogelijkheid heb ik zelf aangedragen. Er is bij DAF ook 
over nagedacht. 

* In principe betekent deze wijze van positioneren dat het automa
tisch lassen een stuk eenvoudiger, en eventueel zonder sensoren, 
kan gebeuren. 

* Er treedt uitval op doordat de maten op de tekening soms niet ge
haald worden. Bij DAF wordt hierop echter niet gecontroleerd, er 
wordt alleen op de funktionaliteit gecontroleerd. 
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Bijlage 4 

Tekeningen van produkten en produktonderdelen. 



Ringvormsi.eun 

Tekeningnumwers: 105999, 172652 

tl 

~-· 
/· 
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Produktnummors 

.A.s60(2X) tl•7!i 
A=100(2X) B•O 

105999 
172652 

Ringvormsteun 

Tekeningnulltmer: 173472 

Produktnummer: 173472 



1 

"' 1 

·-0.~---=· 
-~ 

1 "'-· 
. " 
1 . 

Ringvormateun 

Tekenin.:nummera: 261958, 506073 

Rini;vormsteun 

1 

1 -r-·-· 
1 

1 

Tekeningnummers: 2629~4, 262'•1:\fi 
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l'roduki;nummers 

r.;etekend 
i:etekend 
sp:i.ei;eluoeld 

A=60f 2.1(~ B=90 
A:60 2)( 0=90 
A='.120 B=O 

....+.----'2 

Produktnummers 

spiegelbeeld 1 
i;~tekend 

261958 
297108 
506073 

262984 
262988 
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2E!1 
Go! tbv ereedscho dichtlossen 

Ringvorinsteun 

Tekeningnummers: 263275, 265220, 622156, 629925 

1 

-~ 

1 Ringvor1Ds teun 

Tekeninenunimers: 276874, 617249, 

A 

Produk 't num111e ,, . s 

6752115 I 
gete:;end 
eetekend 
spiegelbeel<.J 

h 3·60 2xl 

Produktnummers 

eet.•kend A=6u 263275 
içetekend A=60 265:!~0 
spie.;elbeeld ;,=60 364474 
eetekend A=40 Jó70Jl 
getekend A:40 J6ö262 
spieeelbeeld .4=40 J68263 
spiegelbeeld it.=60 622156 
::1pie;:elbeeld A=40 629925 

A:24) ,1"45° C=67 276b:4 
•·=230 B=45° C=G7 617:!49 
A•235 B=90° C:::5"i' 07 52!+ 5 
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Rinrrvormsteun 

Tekeninanummer: 365971 

l Produktnummer1 J65971 I 

llincvormsteun 

'l'ekeninenummer 1 3667 56 

1 Produktnummer1 3667561 
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ti.3-2 h 

QPM. Got 1 b.v gereedschap dichtlossen 

Uini;vormsteun 

Tekeningnummer: 616:392 

liingvormsteun 

Tekenin.:;nummer: 64752:3 

24 

-··.,, 
r:::, 

1 Produktnu111111u:n 616392 I 

4 • 

1 Produktnu1>l.ll1er: 64;523 I 



lt.:LnGvormsteun 

Tekeningnummer; 662996 

26 
-21-

go• t ,. 

lUngvormstoun 

Tekeningnummor: 654630 

Prouuktnurnmees 

getekend l 6546)0 
spiecelbeeld 6546)1 

j produktnummer: 662-,961 
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• langs vlok gemeten 

lUngvormsteun 

Tekenin~nummers: ó778)9, 677840 
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1 

-+1---·-;f-----
/ 

Produk tnu1..m~rs 

spie.·elb"eld 
;<;tekend l 67ï839 

677840 



BiJ inklemming op 300' moet mcol.A 1~1 zi~n. 
Onl5pa1nen mag mooi .Ä ma•. 35mm tijn. 

Klemb,nd 

TekeninGnummer: 503275 

:!:30' 
900 

5 

Ra 

j-4-
1 -r 

!+ 1 • 
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U"I 
0 
+I 

• <( 

Slol:!gat 13x26 {2x) 
52 

L-steun 

Tekeningnummers: 106000, 172653 

N 

U 1tslcg 1 voor! 1 

1 l2f1'I Twgestgon 1 by gereeé;..;:1~ 
1 

"° 

1 Produk tnummer: 50327 'i j 

Produktnummers 

A:=90 D=J5 
A=1 JO B=l 5 
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1 1 

1 l 
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1 1 
1 1 
1 l 
1 l 
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1 J 1 
1 
1 

L-steun 

Tekeninenummor: 171769 

x) 

1 t.. 
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~ 

1 
1 
1 

_j-
f 

..Cl Uil ~\a!1 { vOOfl.) 1 
1 

Ji:t 

[ Produktnummer: 171î6°1 

L-steun 

Tekeningnummons: 2Gl<i60, 297109 

Produktnummers 

getekend zonder ,S9(2.x.) 261960 
getekend met (9(2X) 2~7109 
spiegelbeeld zondt:>r ~0(2X) 5ll!) ::',·"~: 
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1 
1 
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1 
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Buigstrool = Smm 
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N 
in 

·$-·-·-·-· 
L---t--f.. - __ l;wig.ljjrl __ -~ 

L-steun 

Tekeningnu1nmers 262985 

L-steun 

UITSLAG {voorl.) 

262985 
eld 262986 

Tekenin~nummers: 263276, 26522t, J6fi26J, 504444 

Produktnummers 

getek.-.nd .A.=60 B=l5 263276 
getekend A=60 IJ=l J 265221 
spio1>elbeeld A=60 B=1) '.)64475 
e;etekend A=40 B=15 J670J2 
getekend .;:ltO B=15 J68:.:62 
spiee;elbneld A=40 13=15 36826.5 
spie'~elbeeld A=60 B:lJ 504444 
spie1:elbe<~ld A::40 B=l'.3 629926 
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1 $-1 
1 
1 

1 ' 1 
1 
1 • 1 
1 
t 
1 

l.2 A 

1 L-stoun 
Tekenini:.nummers:· 2768;3, 617250, 

R=6 

SG 
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. 1 
1 . 
. 1 

Cl 

[ 

Produktnummers 

6J8117 l i;eteken<.I A=95 
gcteki."1Jd A=80 
epieeelbeeld A=83 

s 

40 

25 

B 

Uitslag (voor!) 

a"213 C= 11 b n:47 276873 
n"198 r"1o1 D::47 617250 
B=18J c"106 D='.l7 638117 

L-steun 

Tekeningnummer: 365972 

Q•roduktnummer: 365972 j 

1 

1 

~1 
1 

13 (4x) 



0 
(,C) 

174 

R:6 

L-steun 

Tekonin~nummeri 616393 

1 Produktnummert 616393 j 

5 

C> 

"' 
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Slo t 1hc22 
1C 

co ....-

90 

L-steun 

Tokeni:r,-nummer: 366;57 

1 Produl;:tnummor: 306; ~,7 j 

rJ:,0.5 15 
Uitslag( voorl.) 

11 2x 
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15 et. 
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r=10 

1.2 
101. 15 
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0 
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1 1 

1 -(fr 
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0 
N 
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1 

36 
Prochk t :mr,ni<'l'S 

L-sto.11 

Toko"in n11mf'!or: 654628 



0 
ID 

174 

R =6 

L-steun 

Tekenin~nummer: 616393 

IProduktnummer: 6163931 

5 

0 
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Slo t 11x22 
• 

cO ...-

L-!!<teun 

Tekeni' ljnumrner: )66757 

1 Produktnummer: 3,_,67.·,7 I 

U'I --

90 
fiJ0.5 15 

Uitslag( voor!) 

11 2x 



Buigstraal = 10mm 
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0 
N 

IJ' 
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+I 
0 
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42 
1S 

1 

: : . l 

1 

1 l 
l 1 
. 1 

•··I 1 

L-steun 

Tekcninrrnummer: 677755 

-)( 

N -M .... 
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196 

s 

" N 

. 
1 

1 . 
1 

-·4>· 

L-stcun 

Tekeninr,nummer: 66~005 

1 Produktnurnmr-r: 66~9;;5 j 

R:S 

110 

~r-_·--·-

Produktnummers 

r;etekend 1677755 
spie~elbeeld 677769 

_J20 I _ 
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Bijlage 5 

Tabellen met karakteristieke maten van ringvormsteunen. 

+ 
A 

E?j 
lassamenstelling maat A ·maat B ' 

0105999 176 80 
0172652 176 80 
0173472 196 -120 
0261958 260 85 
0262984 176 -125 
0262988 176 125 
0263275 196 95 
0265220 196 95 
0276874 243 -147 
0297108 260 85 
0364474 196 95 
0365971 206 87,5 
0366756 174 -145 
0367031 196 115 
0368262 196 115 
0368263 196 -115 
0506073 260 85 
0616392 216 75 
0617249 230 -147 
0622156 196 -95 
0629925 196 -115 
0647523 240 -110 
0654630 260 -133 
0654631 260 133 
0662996 196 130 
0677839 176 144 
0677840 176 -144 

maat B beschrijft het punt het verst 
van de hartlijn. - teken betekent 
andere kant van de hartlijn. 

maat A loopt van 174 tot 260 mm 
maat B loopt van -147 tot 144 mm 
maat C loopt van 90 tot 175 mm 
maat D ioopt van 40 tot 52 mm 
maat E loopt van RS tot RIO mm 

maat C maat D maat E 

160 52 R5 
160 52 R8 
170 42 RIO 
170 42 RIO 
160 42 R5 
160 42 R5 
170 42 R5 
170 42 R5 
100 42 RlO 
170 42 RIO 
170 42 RS 
175 40 R6 
115 40 R6 
170 42 R5 
170 42 RS 
170 42 RS 
170 42 RIO 
90 40 R8 
100 42 RIO 
170 42 RS 
170 42 RS 
140 42 RIO 
170 42 RlO 
170 42 RIO 
170 42 RIO 
130 42 R8 
130 42 R8 



lassamenstelling 

0105999 
0172652 
0173472 
0261958 
0262984 
0262988 
0263275 
0265220 
0276874 
0297108 
0364474 
0365971 
0366756 
0367031 
0368262 
0368263 
0506073 
0616392 
0617249 
0622156 
0629925 
0647523 
0654630 
0654631 
0662996 
0667839 
0677840 

plaats van 
de aanslag 
aanslag rechts 

-80 
-80 

-120 
-85 

-125 
-35 
-75 
-75 

-147 
-85 
-75 

-87,5 
-145 
-55 
-55 

-115 
-85 
-15 

-147 
-95 

-115 
-110 
-133 

-37 
-40 

14 
-144 
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plaats van 
de aanslag 
aanslag links 

80 
80 
50 
85 
35 

125 
95 
95 

-47 
85 
95 

87,5 
-30 
115 
115 

55 
85 
75 

-47 
75 
55 
30 

-37 
133 
130 
144 
-14 

De totale slaglengte die de aanslag zal moeten hebben bedraagt: 

Bij de aanslag rechts; 14--147=161 
Bij de aanslag links ; 144--47=191 

-+ 
aanslag rechts aanslag links 
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:3:ijlage 6 

Het Bosch transportraam TS-4 

c=J 

--t 
i 

.fè '--- : 

--------- -·· ---------~ 

6 

4 5 8 

Het transportraam bestaat uit de volgende delen; 

1 Raamprofiel (4 stuks) 
2 Hoekprofiel (4 stuks) 
3 Positioneerstift (2 stuks) 
4 Geleiderol (4 stuks) 
5 Positioneerbus (4 stuks) 
6 Hoekpen (4 stuks) 
7 Dempingselement (4 stuks) 
8 Aanslag ( 2 of 4 stuks) 
9 Dempingsprof iel 

10 Codedrager 
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Bijlage 7 

Mogelijkheden voor het positioneren van de ring. 



-
<( 

1 
<( 

Q,I 
"C 
Q,I 

c: 
111 
L. 
0 
0 

Cl 

TOl.EllANTIU VLG$ NEN 2l6S 

+0.10 Á 
••••• :I; 0.15 • - 0.25 L_L JO" 10' :t: lO" 
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PROJECTIE llENAMING 

AM .Positioneren v/d ring 

ASSINGEN VLG$ N 802 RUWHEIOSWAAl\DEN VLGS NEN 630 AANTAi. 

SCHAAL DATUl'I TEKENINGNR. 

GET.: 

Technische Universiteit Eindhoven GEC.1 WIJZIGING 

PR l 



GJ 
"CJ 
Q.I 

c: 
lll ... 
0 
0 

Cl 

TOLERANTIES VLGS NEN ll6S PROJECTIE BENAMING 
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+ 0.10 Á AM Positioneren v / d ring PR 2 
•. " 8 ;t 0,1S 8 -O,lS L_L JO" 10' :t )0" 

A$SINGEN VLGS N 802 

tlB facuJte1t 

Groep 

l\UWHEIDSWMl\DEN VLGS NEN UI MNTAl. 

GET.: 

Technische Universiteit Eindhoven GEC.: 

DATUM TIKININGNR. 

WIJZIGING 
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<( 
1 

<( 

!> --1· 
') 1 

TOLEMNTIES VLGS NEN 23'5 PllOjECTIE •ENAHING 

+0.10 ,,(' AM . Positioneren v/d ring PR 3 
~." 1 :1: 0,15 1 _ O.l5 L.._L W \O' :1: Jo" 

PASSINGlN VLGS N 802 

tla Facultell 
Groep 

llUWHEIDSWMllOEN VLGS NEN iJO AANTAL 

GET.: 

Technische Universiteit Eindhoven GEC.: 

DATUM UKENINGNll. 

WIJZIGING 



<( 

1 
c( 

<IJ 
"t:J 
<IJ 
c; 
111 
r... 
0 
0 

0 

TOUAANTIU YLGS NIH lJ6S 

...... u.u •.:'.:::: ~ :IP10':i:JO" 

tla 
Technische Universiteit Eindhoven 
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l'lO:IECTIE IENAl"llNG 

AM Positioneren v/d ring PR 4 

GET.: 

GEC:.: 



'l'OUMNTIU YLGS Nfl\I U'5 

<( 

<( 

Q.I 
-c 
Cl 
c: 
VI 
r... 
0 
0 

0 

lo.•. 1 ;i; O,tS 1 ~ ~: ~ 30" 10' :t: w• 
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AM P~sitioneren v/d ring 

ASSIHGEN YLGS N lm llUWHflOSWMllDEN YLGS NEN üO AANTAL 11ATIAIAAL 

DATUM TlUNINGNA. tea GET.: 

Technische Universiteit Eindhoven GEC:.: WIJZIGING 

PR 5 



-'!'"" 
'!'"" -

<IJ 
-c 
cu 
c: 
111 
'-
0 
0 

Cl 

TOLEllANTIES Yl.G$ NEfol U65 

" •••• 0.15 • :::: <l_ 30"t0' * :w· 
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AM Positioneren v/d ring 

:/\SSINGEN YLGS N ICll llUWHElDSWMllOEN YLGS NEN UI MNTAI. MATllUMI. 

tla Facultett 
Groep: 

Technische Universiteit Eindhoven 

GET.: 

GEC.: 

PR 6 
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Bijlage 8 

MogelUkheden voor het klemmen van de ring. 



TOl.EMNTIU YLG$ NIH ms 

i."uo.u •:~: Á ",O':t:»" AM 
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Klemmen v/d ring KR 1 

11.UWNEIOSWMllDIN VLGS NiN 6lll AANTAL MATUIML 

ti:a Facu11811 

Gtoep: 

Technische Universiteit Eindhoven 

SCHAAL OATUl1 TiKENINGNI'.. 

GET.: 

GEC.: WllZIGING 



TOLEMNTIE$ Vl.GS NEN U6S 

~ 
, ' 
' " ' " ' " " 

PAOjECTIE 

11.w.1&0.11 ·~::!: ~ JOOtO'&JO" AM 
AISINGEN VLGS Na AUWHEIOSWAAAOEN VLGS NEN lilO 

tla F-: 
Glolp: 

Technische Universiteit Eindhoven 
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IENAPllNG 

Klemmen v/d ring KR 2 

AANTAL AATEAIAAL 

SCHAAL DAN" TIKENINGNA. 

GET.: A4 
GIC.: WllZIGING 
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TOl.IMNTIU VLG$ NIH :UU PAOllCTll IEHNtlNG 

" •• l:t:O.tS 1 .:::: <l Jl'tO':i:W AM Klenunen v/d ring KR 3 

ASSINGIN VLG$ N tcl1. llUWHlllOSWMAOIN VLGS NIH QO AANTAL ~Tl!UMI. 

SCHAAL l).\'1Vf1 TllÇ.INIHGNA. 

tla f-
Gloli!>: GIT.: A4 

Technische Universiteit Eindhoven GIC.: WllZIGING 
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TOLEAANTIES VLGS NEN 2J6S rROJECTIE IENAHING 

" •. 1 :1: 0,15 1 .:'.: ::~ Ä JO" 10' :1: JO" AM .Klemmen v/d ring KR 4 

ASSlNGEN VLGS N I02 llUWHEIDSWMllDEN VLGS NEN üO AANTAL 

Facullell: 
Groep: GET.: 

SCHAAL DATUH TEKENINGNll. 

t(ij 
Technische Universiteit Eindhoven GEC.: WIJZIGING 
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"· • • • 1 
1 , 

TOUiMNTIU VLGS NIH U'5 

' ' . 
' . 

' 

11.v. t:I: 0.11 •: ::~ ~ JO' 10" :ldO'" AM .Klemmen v / d ring KR 5 

llUWHEIOSWMAOEN VlGS NEN 6lO MNTAI. 

GET.: 

SCHMl 

t~ 
Technische Universiteit Eindhoven WQZIGING 

' ' ' 



-47-

1'CUMNTllS Vl.G$ NIH 23'5 l'AOllc:TII -

11.w.1 • t.11 1 .:::: ..LÎ_ •w •JO" 
AM Klemmen v / d ring KR 6 

t~ = GIT.: 

Technische Universiteit Eindhoven GEC.: 
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Bijlage 9 

Mogelijkheden voor het klenm1.en van de lippen. 



TOl.EMNTllS YLGS NEl'ol U.S 

" .•.• * 0,15 • ~~= .Li_ JOi',.. *JO'' AM 
~Yl.GSNID2 llUWHEIOSWMAOEN Vl.GS NiN 6Jll 

tla Facul1alt: 
a.-: 

Technische Universiteit Eindhoven 

-49-

PL 1 
-Positioneren en klemmen v/d lippen 

AANTAL ""TEAIAAL 

SCHAAL DATUH T-GNll. 

GET.; A4 
GEC.: WQZlGING 
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l'llOIECTIE •EHIJ'llHG PL 2 
AM P~sitioneli'etL e:a .klemmen v/ d lippen 

TOLEMNTIU YLGS NEN 2.J6S 

a.. •• 1:0.1s •:=:: d_ WtO'sJO" 

"5SINGlN YLGS N 11112 AUWHllOSWMMlEN YLGS NEN 6lll AANTAL 1'1ATPIML 

t.V 
$CHMI. DAlUH Tu.ININGNA. 

F~ 

Gnlep: GET.: A4 
Technische Universiteit Eindhoven IUC.: WIJZIGING 



TOLERANTIES YLGS NEN ll6S 

'-•·. :I; 0.15 • .:. ::~ ~ JOO 10· :I; JO" 
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PL 3 

PL 4 

PROJECTIE BENAMING PL 3 en PL 4 
ositioneren en klemmen v/d lippen AM 

PASSINGEN YLGS N 802 RUWHEIDSWAAROEN YLGS NEN 6JO AANTAL MATERIAAL 

tQ1 Faculteit. 

Groep: 

Technische Universiteit Eindhoven 

SCHAAL DATUM TEKENINGNR. 

GET.: 

GEC.: WIJZIGING 
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TOUMNTIE$ nG5 NEH U4$ 

•.•.• = 0.15 • ~ ~~ .L:S:_ JO" 10' :1: JO'' 

Pl\OJiCTIE 6iNAHING PL 5 
AM Positioneren en klemmen v/d lippen 

PASSINGEN VLG$ N 802 llllWHEIOSWMl\DEN YLGS NEN 6JO AANTAL HAnl\IML 

tla Facultelt 

Groep: 

Technische Universiteit Eindhoven 

5CHN\L DA TUH TlKEN!NGNR. 

GET.: 

GEC.: WllZlGING 
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TOL~NTIES VLGS NlN 2Jü 

••••• :I; 0,1$ • + 0.10 Á 301' 10· :i: lO" 
-0,U L___1_ 

PROllCTll IENA111HG PL 6 
Positioneren en klemmen v/d lippen AM 

PASSINGEN VLGS N 802 kUWHllOSWMIU)EN VLGS NEN 6l0 MNTAL HATERIML 

$CHAAL DATUH TEKENIHGNR. 

t~ 
Facultell: 

Groep GET.: A4 
Technische Universiteit Eindhoven GEC.: WqZIGING 
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TOUMNTIU VLGS NEN :ll65 PR()jECTIE BENAMING 

~ •••• :à: 0.15 • .:: ::: .L:1_ 30' 10' :à: 30" 

PL 7 
AM Positioneren en klennnen v/d lippen 

PASSINGEN VLGS N llOl llUWHEIClSWMl\OEN VLGS NEN 630 AANTAL MATERIAAL 

SCHAAL DATUl'I TEl<.ENINGNR. 

tli.1 Facullert· 
Groep GET.: A4 

Technische Universiteit Eindhoven GEC.: WQZIGING 
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Bijlage 10 

Mogelijkheden voor het mechanisme voor de beweging van de lippenunit. 
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TOUMNTIES VLGS NEN U6S 

"•.1:1;0.15 ·.:~: ~ JOll10'j:JO" 

PllQIEc:TIE NNA111NG ~echanisme voor de beweging v/d 
positioneerinrichting v/d lippen AM 

t.S$1NGEN Vl.GS N IOl llUWHEIDSWMllDEN VLGS NEH 6JO AANTAi. l'IATPIAAI. 

t"' 
5CHMI. DATUM TU:.ENINGNA. 

F....iteil; 
Gtoep; GIT.: A4 

Technische Universiteit Eindhoven GIC.: WllZIGIHG 



TOLEMHTIU YLGS HEN ll6S 

..... uo,u •.::_: ~ •io·•w 

t~ =: 
Technische Universiteit Eindhoven 

l 

AM 

GlT.: 

GEC.: 

-57-

Mechanisme voor de beweging v/d 
positioneerinrichting v/d lippen 

WllZIGING 
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Bijlage 11 

Mogelijkheden voor het positioneren van de L-steun. 

Hieraanzijntoegevoegd een aantal mogelijkheden om een aandrijving te 
voorzien van verende elementen. 



TOl.IMNTIU Yl.GS NIH :UU 

"" •• "1$ ·~::: ~"," .... AM 

t~ =: 
Technische Universiteit Eindhoven 

-59-

1--

1 

"_ 

.Positioneren v/d 1-steun 

GET.: 

GIC:.: 

PL 1 
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TOUMHTllS Vl.GS NIH DIS P&OjlCTll IEHMtlNG 

M. •• "" • .:.::: Ä •te·:!: ... AM Positioneren v/d 1-steun PL 2 

tla =; GIT.: 

Technische Universiteit Eindhoven 
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-

1 

~~T Ij.'t ~": 

~; ~~ -
1-

\. 
- ·- ,__ - --- . - --- -

l - i 
"--" J--;f 

) " ,. '· 
~· 1 \* 1 1 1, ', 1 , '. 1 -..J'--- -"- -""""' 1 1 . ., - - . . . - -

1 . , 
' 

-';':----:-·.,...& 
'. ." • ' ' , 1 

/' "'" . . ,t,' 
11: .:. .: .. ~ - J 

- ..... 1 . . - . 
1 

... -
' -

-
... -

-
-

1 

-

-
-
-

1 
-
-

~IMNTIU VLGS NlN "'5 •11.0jlCTll llNMtlNG 

....... o.u ·~::: ~ li0"10':1:JO'' AM 
Positioneren v/d 1-steun PL 3 

PAS$1NGIN YLGS N 1112 j IWWHilOSWMkDlN YLGS NIN QO AANTAL MATUIMI. 

SCHAAL OATUl1 TEUNINGNll. 

tla Facuttlllil: 
Groep: Get.: A4 

Technische Universiteit Eindhoven GIC.1 WijZIGING 1 1 1 1 1 1 
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TOLlllAHTIES 'ILG$ NU. Ul.5 PkOJECTIE IENAHING 

..... "0.11 • ~ ~: .L1._ JO" 10'"' JO'' AM Positioneren v/d 1-steun PL 4 

llUWHEIOSWMllDEN VLGS NEN UO Ml'ITAI. HATiAIMI. 

FKullelt: 
Groep: GET.: 

DATUM TEKEHINGNA. 

tLa 
Technische Universiteit Eindhoven GEC.; W~ZIGIHG 



TOLEMHTIES Y!.GS NiH lJ6S 

-. •• 1;1:0.n ·~~: ~ w10':1::ir AM 
AS51NGEH VLGS N I02 

tCB 
Technische Universiteit Eindhoven 

. . ,---

-63-

1 • . . 
1. 

,Positioneren v/d 1-steun 

11ATllllML 

$CHMI. OATU11 TRININGNA. 

GIT.: 

GEC.: WljZIGING 

PL 5 



TOUMNTllS YLGS NIH 2JiS 

" •. uo.11 • .:=:;: ~ J001cr:1:W' AM 
"5SINGiN YLGS N I02 llUWHEIOSWAAllOiN YLGS NEH 6311 

tîi.1 Facul&etl: 

~: 

Technische Universiteit Eindhoven 

-64-

AANTAL 

SC:HMI. 

GET.: 

GliC.: 

Mogelijkheden om een aandrijving te 
voorzien van verende elementen 

MATElllAAL 

OATUM TiKENINGNL 

A4 
WllZIGING 
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Bijlage 12 

Wensen-waarderingstabel. 

Komen tot een verantwoorde waardering van de wensen door deze onder
ling met elkaar te vergelijken. De belangrijkste wens van de twee die 
vergeleken worden, wordt aangegeven in het kruisende vakje. De tabel 
is symetrisch, maar is toch volledig ingevuld in verband met de eenvoud 
bij het optellen van de scores. 

wensen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totaal 

1 1 1 1 4 5 1 7 8 9 1 1 6 
2 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 2 
3 1 3 3 4 5 3 7 8 9 3 3 5 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 9 4 4 9 
5 5 5 5 5 5 5 7 5 9 5 5 9 
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 6 3 
7 7 7 7 4 7 7 7 8 9 7 7 8 
8 8 8 8 4 5 8 8 8 9 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 

10 1 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 
11 1 11 3 4 5 6 7 8 9 11 11 3 

Aan de hand van deze tabel zijn de volgende weegfactoren ontstaan; 

wens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

weegfactor 3 1 3 5 5 2 4 4 5 1 2 
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Bijlage 13 Keuzetabellen 

Tabel 1; Keuze positionering van de ring 

6 mogelijkheden 

wens weegfactor 1 2 3 4 s 6 

1 3 5 4 4 2 1 4 
2 1 5 4 3 3 1 4 
4 5 5 s 4 2 2 5 
s 5 4 5 5 5 5 4 
6 2 4 5 4 2 1 5 
7 4 5 5 4 3 3 5 
8 4 5 5 5 5 5 5 
9 5 4 5 3 1 1 4 

10 1 5 5 4 4 2 5 
11 2 5 4 4 3 1 4 

totaal 148 154 126 95 82 144 

Tabel 2; keuze klemmen van de ring 

6 mogelijkheden 

wens weegfactor 1 2 3 4 5 6 

1 3 3 4 5 3 2 1 
2 1 5 4 5 3 3 4 
5 5 4 4 3 5 4 5 
6 2 4 4 4 3 3 3 
9 5 5 s 4 3 4 3 

10 1 5 4 5 3 3 2 
11 2 5 4 5 3 3 1 

totaal 82 81 78 67 64 59 

Tabel 3; keuze klemmen van de lippen 

7 mogelijkheden 

wens weegfactor 1 2 3 4 5 6 7 

1 3 2 2 4 2 5 2 5 
2 1 5 4 3 2 2 2 3 
6 2 s 2 4 2 3 2 4 
7 4 4 4 4 4 s 4 4 
8 4 1 3 5 s s 5 5 
9 5 2 2 4 3 5 3 5 

10 1 5 4 3 2 3 2 3 
11 2 5 3 3 2 3 2 3 

totaal 86 82 108 89 117 89 116 
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Tabel 4: keuze mechanisme voor de beweging van de lippenunit 

7 mogelijkheden 

wens weegfactor 1 2 3 4 5 6 7 

1 3 5 3 4 3 2 2 1 
2 1 4 5 4 3 2 2 1 
5 s s 5 s s 5 5 5 
6 2 5 4 4 3 3 2 1 
7 4 s 5 5 5 5 5 5 
9 5 s 4 4 4 3 2 1 

10 1 4 4 5 4 3 2 1 
11 2 4 4 5 4 3 4 1 

totaal 111 99 105 95 83 77 59 

Tabel 5: keuze posit~onering van de L-steun 

Tabel 6; 

S mogelijkheden 

wens weegfactor 1 2 3 4 5 

1 3 2 5 4 4 2 
4 5 4 s 3 s 2 
5 5 3 4 5 4 2 
6 2 4 5 2 5 2 
7 4 4 4 5 4 2 
9 5 4 5 4 5 1 

10 1 4 5 3 5 2 
11 2 4 5 2 4 2 

totaal 97 126 103 121 49 

Positionering v/d ring en Beweging v/d lippenunit 

wens weegfactor 

1 
2 
5 
6 
7 
9 

10 
1 ] 

3 
l 
5 
2 
4 
5 
l 
2 

totaal 

3 mogelijkheden 

1 2 3 

5+5=10 4+4=8 4+5=9 
5+4=9 4+4=8 4+4=8 
4+5=9 5+5=10 4+5=9 
4+5=9 5+4=9 4+5=9 
5+5=10 5+5=10 5+5=10 
4+5=9 5+4=9 3+5=8 
5+4=9 5+5=10 5+4=9 
5+4=9 4+5=9 4+4=8 

214 213 203 
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Bijlage 14 

Eisen en wensen aan de draaitafel voor beweging van de lippenunit en 
de positionering van de ring. 

Eisen voortvloeiend uit het algemeen eisenpakket. 

eis 2: Het draagblok moet onbemand kunnen funktioneren. 
eis 3: De beschikbare bouwruimte is 660 x 660 x 660 mm. 
eis 4: :Ruimtèê vrijlaten voor de lastoorts om te kunnen lassen op die 

plaatsen waar gelast moet worden. 
eis 7: Het toevoeren van het produkt gebeurt van bovenaf. 
eis 8: Het verwijderen van het gerede produkt gebeurt van bovenaf. 

Wensen voortvloeiend uit het algemeen wensenpakket. 

wens 1: Het draagblok moet bestand zijn tegen omgevingsinvloeden. 
wens 2: Eenvoudige uitwisselbaarheid van draagblokdelen. 
wens 6: Het draagblok dien onderhoudsvriendelijk te zijnm.b.t. reinigen, 

repareren 
wens 7: De produktmaten aangegeven op de tekening zoveel mogelijk 

garanderen. 
wens 9: Grote betrouwbaarheid; weinig uitval produceren. 
wens lO:Eenvoudige werking van klem en positioneerinrichtingen. 
wens ll:Eenvoudige constructie van het draagblok; weinig bewegende 

delen. 

Specifieke eisen 

*Een werkbereik groter dan 90°. Aanname: werkbereik groter dan 180°. 
* Aandrijving d.m.v. een electromotor of d.m.v pneumatiek. 
* Er moet een koppeling mogelijk zijn met een besturing. 
* Nauwkeurigheid gesteld op 15 boogsec. 
* Te hanteren massa : aanname 15 kg. 
* Grootte: niet groter dan ~ 312. 
* Rem of borging. 

Specifieke wensen 

* Meetsysteem aanwezig. 
* Geen besturing er aan vastgekoppeld. 
* Compacte bouwwijze. 
* Laag gewicht. 
* Lage prijs. 
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Eisen en wensen aan de coordinatentafel (x-y tafel) voor de beweging van 
de klem van de L-steun. 

Eisen voortvloeiend uit het algemeen eisenpakket. 

eis 2: 
eis 4: 

eis 7: 
eis 8: 
eis 3: 

Het draagblok moet onbemand kunnen funktioneren. 
Ruimte vrijlaten voor de lastoorts om te kunnen lassen op die 
plaatsen waar gelast moet worden. 
Het toevoeren van het produkt gebeurt van bovenaf. 
Het verwijderen van het gerede produkt gebeurt van bovenaf. 
De beschikbare bouwruimte is 660 x 660 x 660 mm. 

Wensen uit de algemene wensen. 

wens l: Het draagblok moet bestand zijn tegen de omgevingsinvloeden. 
wens 2: Eenvoudige uitwisselbaarheid van draagblokdelen. 
wens 6: Het draagblok dient onderhoudsvriendelijk te zijn m.b.t.reinigen, 

repareren. 
wens 7: De produktmaten aangegeven op de tekening zoveel mogelijk 

garanderen. 
wens 9: Grote betrouwbaarheid; weinig uitval produceren. 
wens lO:Eenvoudige werking van klem- en positioneerinrichtingen. 
wens ll:Eenvoudige constructie van het draagblok;weinig bewegende 

delen, 

Specifieke eisen 

* Werkbereik tenminste 161 x 86 mm. 
* Aandrijving d.m.v. een electromotor. 
* Er moet een koppeling mogelijk zijn met~n besturing. 
* Nauwkeurigheid gesteld op ± 0,25 mm. 
* Te hanteren massa: aanname 10 kg. 
* Rem of borging. 
* Krachten: z-richting 100 N, x-richting en y-richting: aanname 300 N. 

Specifieke wensen 

* Meetsysteem aanwezig. 
* Geen besturing erbij. 
* Compacte bouwwijze. 
* Modulair opbebouwd. 
* Laag gewicht. 
* Lage prijs. 
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Bijlage 15 

Tekening van een klem voor de klemming van de ring 
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