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Samenvatting
/

/

Een bedrijfsonderdeel van Westrom verzorgt een magazljn. Dit Is het Onderdelen Magazljn Echt (OME). Er
zijn 25 mensen werkzaam In dit magazljn. Een van de taken van deze mensen Is het laden en lossen van
stukgoederen In en uit containers en vrachtwagens. In OOt magazljn komen per week 4 a5 containers blnnen
die gelost moeten worden. Met deze containers worden 107 verschillende stukgoederen aangevoerd
(speclflcatle IIjst, bljlage 1). Dit zljn dozen en bundels fietsbanden. De massa van een stukgoed kan oplopen
tot 45 kilogram.

Het lossen van de stukgoederen uit de containers geeft problemen omdat de stukgoederen nlet op pallets
staan. De stukgoederen worden handmatlg gepallettlseerd en met een palletwagen uit.de container
getransporteerd. Indien nOOlg moeten de stukgoederen buiten de container nog handmatlg worden
gesorteerd. Met de containers worden gemiddeld 600 stukgoederen aangevoerd. deze moeten blnnen 3 uur
gelost worden. Ook komt het voor dat containers en vrachtwagens moeten worden geladen. De
gepalletlseerde stukgoederen worden dan handmatig van de pallets afgetild en In de container of
vrachtwagen geplaatst. Het tillen van zware lasten vanult ongunstige positles In combinatie met een grote
tilfrequentle. kan geclassificeerd worden a1s een ergonomisch ongunstige situatle.

De opdracht die verstrekt Is door Westrom luldde: Ontwerp een unit die het mogelijk maakt op een
ergonomlsch verantwoorde w1jze te lossen en te laden. Met de unit moeten aile stukgoederen verwerkt
kunnen worden. Tijdens het lossen moo het mogelljk zijn de stukgoederen naar soort te pallettlseren.

De ontworpen unit bestaat uit twee manlpulatoren en een transportband. De unit wordt bedlend door twee
man, blj elke manipulator een man. Een manipulator Is een heftuig. De losser hoeft niet meer te tillen. De last
moo echter wei naar de gewenste posltie worden geduwd, dlt kost welnig moeite. fen manipulator Is
zOOanlg aangepast dat deze kan functloneren In een container. Dit Is de gemOOlflceerde-manipulator. De
gemOOlflceerde-manipulator heeft vier verwlsselbare k1emmen waarmee aile stukgoederen kunnen worden
geklernd. De gemOOlflceerde manipulator Is voorzlen van een knikarm die het mogelijk maakt de k1em blj elk
stukgoed te positloneren. Verder staat de gemOOlficeerde-manipulator op een elektrische palletwagen die
zorgt dat de manipulator altljd waterpas In de container staat, dit maakt manoeuvreren met de manipulator
armen makkelljker. Tijdens het lossen p1aatst de manipulator stukgoederen op de transportband. Ole
transporteert de stukgoederen naar buiten. De transportband wordt langer naarmate de gemOOlficeerde
manipulator verder de container inrijdt. Buiten de container staat een standaard manipulator die de
stukgoederen naar soort pallettiseeretDe manipulator staat op een vaste stand. Hlj is voorzien van een Idem
die gelljk is aan die van de gemOOificeerde-manipulator. Bij het laden van stukgoederen wordt het losproces
omgekeerd.

V
Het lossen en laden gebeurd-met de unit op een ergonomisch verantwoorde wijze. Het verplaatsen van een
stukgoed kost welnig moeite. De tilbelasting Is voor 100% overgenomen door de manlpulatoren en ze staan
waterpas. De werktulgen voldoen aan veiligheidsbepallngen van de ARBO-wet. De unit is te bedienen door
ongeschoolde arbeiders die een niveau 2 hebben volgens de MAST-test methode. Aannemelijk Is dat met de
unit een container binnen 3 uur te lossen is. Bij het testen van de standaard manipulator (Bijlage 6) zijn
tijdmetingen gedaan bij omstapelwerkzaamheden (stukgoederen verplaatsen naar een andere pallet). Uit
deze metingen is geschat dat 2 uur nodlg is om een gemiddelde container te lossen. De stichtingskosten van
de unit worden geschat op fl. 130.000,-.
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Summary

The company Westrom takes care of a storehouse. This Is the storehouse MOnderdelen Magazijn EchtM

(OME). 25 people work In OME. One of their tasks Is to load and unload goods In and out of trucks and
containers. At the storehouse every week 4 to 5 containers arrive wlch have to be unloaded. A 107 different
goods are delivered with this containers (the goods are specified In a list, bljlage 1). There are two types of
goods. boxes and bicycle tyres wrapt In plastic. The heaviest good has a mass of 45 kg.

The unloading of goods Is troublesom because the goods are not on pallets. This has to be done by hand.
When the goods are on a pallet they can be driven out the container on a palletcar. Outside the container
the goods have to be sorted out, also by hand. An average container has 600 goods, they have to be
unloaded In 3 hours. Sometimes goods have to be loaded In trucks or containers. The goods wlch are now
on pallets are lifted of the pallet by hand and put In the container or trUck. The lifting of heavy goods in bad
positions In combination with the high frequency of lifting can be classified as ergonornlcal unfavourable.

Westrom gave the assignment to design an unit wich makes it possible to load and unload In a ergonornlcal
favourable way. The unit must be capable of handling all the different goods. It should be possible to sort out
the goods with the unit.

The unit wich is designed consists of two manipulators and a conveyer. Two men operate the unit, each man
operates one manipulator. A manipUlator Is a lifting device. The operator only has to push the package to the
desired position. One of the manipulators Is modified, it can function in a container. The modified
manipUlator can be fitted with four different exchangeable grippers. The grippers can handle al the 107
diferent goods. The modified manipulator Is also fitted with an arm wlch can bend. The arm makes it possible
to position the gripper near every package In the container. The modified manipulator Is transported on a
electrical palletcar wlch keeps the manipulator perfectly horizontal. This makes working with the manipUlator
arms easier. When unloading the modified manipulator places goods on the conveyer. The conveyer moves
the goods outside the container. The conveyer Increases in length when the modified manipulator moves on
In the container. Outside the container a standard manipulator takes the goods from the conveyer and puts
them on pallets. The goods are sorted out. The manipulator Is fixed in one place and Is not moved around
while unloading. The standard manipulator is fitted with the same grippers wlch are also fitted on the
modified manipUlator. In case of loading, the unloading sequence is reversed.

The handling of goods with the unit Is ergonomical. It takes a smal effort to move a package. The lifting Is
completly done by the manipulators wich stand perfectly horizontal. The devices of the unit are save to
operate, they comply to laws from the MARSO-wee. The unit can be operated by unscholared workers wich
have level 2 according to the MAST-method. It is assumed that with the unit a container can be unloaded in
less than three hours. The testing of a standard manipulator made this clear (bijlage 6). Time measurements
were made when goods were replaced from one pallet to another. According to the measurements an
average container can be unloaded In two hours. The production of the unit costs fl. 130.000,--.
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1. Inleiding

Het bedrijf Westrom is een sociale werkplaats. Bij Westrom werken ongeveer 1000

mensen. Dit zijn WAO'ers, mensen met een Iichamelijke handicap of mensen met een

geestelijke handicap. Westrom levert een breed scala van produkten en diensten.

Het bedrijfsonderdeel van Westrom waar dit afstudeeronderzoek voor is verricht is het

Onderdelen Magazijn Echt (OME). In dit bedrijfsonderdeel werken 25 man en zij houden

zich bezig met de logistiek in het magazijn.

Een van de taken van OME is het laden en lossen van stukgoederen uit containers en

vrachtwagens. Uit Zuid-oost Azie komen 4 a5 containers per week binnen die gelost

moeten worden. Met deze containers worden 107 verschillende stukgoederen

aangevoerd. Dit zijn dozen en bundels fietsbanden. De massa van een stukgoed kan

oplopen tot 45 kilogram.

Het lossen van de stukgoederen uit de containers geeft problemen:

*

*

*

De stukgoederen in de containers staan niet op pallets. Ze moeten handmatig

worden gepallettiseerd en daarna met een palletwagen uit de container

getransporteerd.

Het is mogelijk dat in de containers verschillende soorten stukgoederen aanwezig

zijn. De stukgoederen moeten naar soort op pallets worden opgeslagen. Het

uitsorteren kan niet in de container plaatsvinden maar vindt plaats in het magazijn.

Dit betekent dus dat elk stukgoed twee keer gepallettiseerd moet worden.

Een container moet in 3 uur tijd worden gelost. In deze korte tijd moeten zo'n 600

stukgoederen uit de container worden getransporteerd. Waarbij de massa van een

stukgoed kan oplopen tot 45 kilogram.
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* De containers worden vaak tot het plafond volgeladen. De mensen die

loswerkzaamheden verrichten moeten hoog' reiken om een stukgoed te kunnen

pakken. Dit is een ongunstige tilhouding. Ook is het lossen van de stukgoederen in

de onderste lagen belastend voor de rug van de losser (volgens de BGD).

Stukgoederen kunnen gaan schuiven in een container door een ruwe zeereis. Veel

stukgoederen komen dan scheef te Iiggen in de container en dozen gaan in elkaar

wiggen. Dit bemoeilijkt het lossen.

Het tillen van zware lasten vanuit ongunstige posities in combinatie met de grote

tilfrequentie, kan geclassificeerd worden als een ergonomisch ongunstige situatie.

De bedrijfsleiding heeft de sterke wens deze situatie te verbeteren. Er is eerst getracht via

een projeetgroep een oplossing te vinden voor het probleem. Deze kwam met een aantal

oplossingen die door hun beperkte inzetbaarheid niet bruikbaar waren. De markt kon oak

niet een pasklaar antwoord geven. Besloten is een student werktuigbouwkunde het

probleem te laten oplossen in de vorm van een afstudeeropdracht. Deze opdracht luidt:

Het ontwerpen van een hulpwerktuig dat gebruikt wordt bij het uit containers en

vrachtwagens lossen van stukgoederen en het gesorteerd opslaan van de stukgoederen

op pallets buiten de container. Daarnaast is het zeer wenselijk dat het werktuig ook

ingezet kan worden voor laadwerkzaamheden. Het ontwerp moet aan de volgende eisen

voldoen:

*

*

Met het werktuig moet het mogelijk zijn een container binnen 3 uur te lossen.

Het hulpwerktuig moet het mogelijk maken op een ergonomisch verantwoorde

wijze te lossen. Dit houdt in:

Het werktuig moet aile stukgoederen van de specificatielijst kunnen hanteren.

De massa van een stukgoed kan oplopen tot 45 kilogram. De man/vrouw

die met het werktuig tilhandelingen verricht mag niet zwaarder worden belast
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*

*

*

dan 60 Newton, deze grenswaarde is bepaald met de NIOSH-methode die

gehanteerd wordt door de BGD (bijlage 1).

Het hulpwerktuig moet bediend kunnen worden door een ongeschoolde

arbeider van niveau 2, bepaald volgens de MAST-test methode die gebruikt

wordt in sociaIe werkplaatsen (bijlage 1).

Het werktuig moet veilig zijn in het gebruik. Het moet voldoen aan de

arbeidsomstandighedenwet.

Tijdens het lossen moeten de stukgoederen gesorteerd worden.

Met het werktuig moet het mogelijk zijn aile stukgoederen van de specificatielijst op

te pakken en te pallettiseren. De stukgoederen kunnen in de container verschillend

georienteerd zijn. Aile posities van de stukgoederen in' de container moeten

bereikbaar zijn met het werktuig.

// ../"~ '-\,
\

De stichtingskosten van het werktuig mogen niet meer dan fl. 160.ooo!/~""bedragen.
\,
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2. Het Onderdelen Magazijn Echt

Zijaanzicht loskuilFiguur 1

Het magazijn heeft de beschikking over een loskuil zoals afgebeeld in figuur 1. De

containers en vrachtwagens worden hier ingereden. De vloer van de container (of

vrachtwagen) komt dan ongeveer op hetzelfde niveau als de magazijnvloer. Het

resterende hoogteverschil wordt overbrugd door een stalen loopbrug. Er zijn vier deuren

met een loopbrug die uitmonden in de loskuil.

Het is mogelijk om vier containers of

vrachtwagens tegelijk te lossen of te laden.

Het magazijn waar de loskuil aan grenst is

een rechthoekige ruimte met een afmeting

van 50 x 30 meter (figuur 2). Een groot

gedeelte van de ruimte wordt ingenomen

door magazijnstellingen (30 x 33 meter). Het

ander gedeelte (30 x 17 meter) is de

werkvloer. Hier worden stukgoederen naar

soort omgestapeld. Ook de werkplaats orders die verzameld zijn, worden hier tijdelijk

opgeslagen.

Loskuil

Container

Kantoor

I I I
i '-== 17 meI8r ===-I
k::===== 50 meter : -==-1

Figuur 2 Magazijn OME
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3. Het Hoofdontwerp

Na de orientatiefase van het project is gezocht naar oplossingen voor het los- en

laadprobleem. Het zoeken van oplossingen gebeurti~ het orientatiegedeelte van deO

planfase. Deze fase wordt in het project verkort weergegeven door "Po".

In de Po-fase zijn vijf oplossingen bedacht voor het los- en laadprobleem. De vijf

oplossingen zijn getoetst aan de eisen en gekozen is voor de oplossing die het beste aan

de eisen voldoet. In bijlage 2 staan de vijf oplossingen beschreven en de manier waarop

tot een keuze is gekomen uit deze vijf oplossingen.

Gekozen is voor een concept dat bestaat uit drie hoofdcomponenten. Dit zijn:

1) De gemodificeerde-manipulator

2) De transportband

3) De standaard-manipulator

In figuur 3 en figuur 4 zijn de componenten aal1gegeven. Figuur 3 is een zijaanzicht van

de losunit en figuur 4 is het bovenaanzicht van de unit. De gemodificeerde-manipulator is

een standaard manipulator die zodanig is aangepast dat deze kan functioneren in een

container. De andere manipulator die buiten de container staat en de transportband zijn

standaard apparaten, zij kunnen in de gewenste uitvoeringsvorm bij een leverancier

worden besteld. Deze componenten zullen in de komende hoofdstukken worden

behandeld.

Q) Gemodifi<:eerde-manipulotor
Q) Tronsportbond
Q) Stondoord-monipulotor

Figuur 3 Zijaanzicht losunit
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Figuur 4 Bovenaanzicht losunit

De losunit is onderworpen aan een risico-analyse. Het doel van een risico-analyse is het

zoeken naar oorzaken van buitenaf die het project kunnen frustreren. De risico-analyse

wordt behandeld in bijlage 2.
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4. De Gemodificeerde-manipulator

In figuur 5 is de gemodificeerde-manipulator afgebeeld. Er zijn drie deelfuncties van het

werktuig die duidelijk onderscheiden kunnen worden. Dit zijn de functies:

Het klemmen van

stukgoederen.

Het heffen en verplaatsen van

stukgoederen.

Het verplaatsen van het 0

werktuig in de container.

De gemodificeerde-manipulator in
een container ,Uk. ;, ..I,\Jr,

()Y

Flguur 5
,_,~~~i~~~ )$ om deze driedeling naar functie

ook te gebruiken voor het verdelen van het

"gemodificeerde-manipulator-project" in

deelprojecten. De volgende module verdeling wordt dan verkregen:

* De klem-module

* De hef-module

* De transport-module

Tussen deze modules zijn interface-afspraken gemaakt. Dit zijn afspraken die vastleggen

hoe de modules onderling aan elkaar gekoppeld worden. De interface-afspraken worden

behandeld in bijlage 2. Verder zijn de drie modules onderworpen aan een faalkans

analyse. Hierin worden faaloorzaken bepaald die een technisch systeem van de

gebruiksklare toestand in de defecte toestand kunnen brengen. De faalkans-analyse wordt

ook behandeld in bijlage 2.

In de volgende drie paragrafen zullen de modules apart worden behandeld. In figuur 5 is

het uiteindelijk resultaat te zien van de uitgewerkte modules. De gekoppelde modules

varmen de gemodificeerde-manipulator.
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4.1 . De hef-module

KNIKARMELLEBOOG

Een Posimat PB70

De hef-moduleFiguur 7

Bij het ontwerpen van de hef-module is uitgegaan van een manipulator. Deze manipulator

is een Posimat PB 70 (figuur 6) van het merk Dautel. De manipulator is zo aangepast dat

hij gebruikt kan worden voor loswerkzaamheden in een container. De aanpassingen zijn

gedaan aan de hand van eisen die door

Westrom zijn opgesteld en eisen die naar

voren kwamen door testen die in het

magazijn zijn uitgevoerd met een Posimat PB

70.

In figuur 7 is de aangepaste versie afgebeeld

van de Posimat PB 70. De lengte van de

parallelarm is korter. Standaard heeft de

parallelarm een lengte van 1500 mm, van de Figuur 6

hefmodule is deze lengte 1300 mm. Dit is de

meest geschikte lengte voar het werken in

een container. In bijlage 5 wordt dit met een

analyse dUidelijk gemaakt. Een belangrijke

verandering aan de manipulator is het

monteren van een knikarm aan de

parallelarm. De werking van deze knikarm

zal in dit hoofdstuk uitgebreid worden

behandeld.

In de komende paragrafen zal eerst de werking van de manipulator worden uitgelegd.

Daarna zullen aile eisen worden genaemd die gesteld zijn aan de het-module. Deze

paragraaf wordt gevolgd door een beschrijving van de ontworpen knikarm en de werking

hiervan. In het laatste hoofdstuk wordt de klemophanging met de bedieningseenheid

behandeld.
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4.1.1. Hoe werkt een manipulator?

1<lf--°----c+<:J-------b-----;---------t>t>1

Stukgoed

Eenvoudig model van een manipulatorFiguur 8

Een manipulator wordt ook vaak een balancer genoemd en in deze benaming schuilt de

werkingswijze. Een manipulator is eigenlijk een grote weegschaal zoals in figuur 8

vereenvoudigd is afgebeeld. Het geklemde stukgoed maakt evenwicht met een massa van

150 kg die gekoppeld is aan de

weegarm. Tussen de massa en het

scharnierpunt van de balansarm is

altijd de vaste afstand "a". De

afstand "b" tussen het stukgoed en

het scharnierpunt is niet vast. Het

stukgoed kan in het horizontale

vlak roteren om as "C". Doordat de

afstand b varieert is het nodig dat

het~ontinu wordt

bijgeregeld. Dit gebeurd::door een

pneumatische cilinder die

automatisch de nodige kracht levert om het evenwicht te behouden. 17

f ~4{

De manipulator zorgt er dus voor dat de last ni~getild hoeft te wo~en.~kle~ word! op

een stukgoed gezet en bekrachtigd{ffirtstukgoecfwordt"door~het~bekrachtigen yan ,~_~/

~~~~~~~~~~~ __~~-~~ebracht. Doordat de arm kan roteren om

as D en as C is het mogelijk de last naar een willekeurige plaats te manoeuvreren (in een

straal b om D). Dit gebeur~andmatig door het stukgoed te duwen naar de gewenste

plaats. Tijdens het verplaatsen van de last wordt het evenwicht van de arm automatisch

behouden.
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4.1.2 De eisen die gesteld zijn aan de hef-module

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Met de hetmodule moet hat mogelijk zijn de klem zo te positioneren dat elk

stukgoed geklemd kan worden. Dit betekent dat de het-module een verticaal bereik

moet hebben van 0 mm (de container vloer) tot 2300 mm (het dak). Het moet

mogelijk zijn om bij gekantelde stukgoederen de klem zo te positioneren dat een

goede klemming kan plaatsvinden. Dit wil zeggen dat de klem moet kunnen roteren

over de drie ruimtelijke assen (x-as, y-as en de z-as).

De knikarm van de hefmodule mag geen knikbeweging maken tijdens het hetten

van een last. De knikarm moet aileen bediend kunnen worden als de hefarm

onbelast is. Dit maakt het werken met de gemodificeerde-manipulator veiliger.

De het-module moet het transport van een stukgoed tussen de stapel in de

container en de transportband verzorgen.

- De hef-module moet in elke stand van de knikarm een stukgoed kunnen lossen op

de transportband.

Aile stukgoederen van de specificatie Iijst moeten geheven kunnen worden (bijlage

1).

De bediening moet eenvoudig zijn (MAST-test, niveau 2).

Veilig in gebruik (voldoen aan de ARBO-wet).

De hetarm moet in aile standen goed bedienbaar blijven.

De bediening moet vlot kunnen plaatsvinden.

14



* Zeer wenselijk is dat de hefarm in neerwaartse richting ook bekrachtigd kan

worden zodat het schuiven van de klembladen tussen de dozen zonder moeite

verloopt.

4.1.3 De knikarm

Funeties van de knikarm

De knikarm heeft twee funeties. Op de eerste plaats maakt de knikarm het mogelijk dat de

klem gepositioneerd kan worden bij de stukgoederen van de bovenste lagen in de

container. Door de klem te kantelen en stukgoederen zijdelings te klemmen wordt het

mogelijk stukgoederen te lossen die het dak van de container raken. De tweede funetie

van de knikarm is het vergroten van het verticale bereik van de manipulator. Het verticale

bereik van de parallelarm is 1300 mm. In de gestrekte stand van de knikarm kan het

verticale gebied van plafond tot 1300 mm lager worden overbrugd en in de geknikte stand

kan het gebied van de vloer tot 1300 mm hoger worden overbrugd. De container is 2300

mm hoog dus met behulp van de knikarm kan de klem op elke hoogte in de container

gepositioneerd worden.

Het mechanisme van de knikarm

De knikarm moet een minimaallengte hebben van 1300 mm. De lengte mag langer zijn

maar bij voorkeur niet veel grater dan de 1300 mm. Een langere arm heeft meer massa

en is moeilijker handelbaar. In bijlage 5 wordt duidelijk gemaakt hoe gekomen is tot een

keuze van de armlengte. Een knikarmlengte van 1300 mm betekent dat de afstand tussen

het ophangpunt van de klem en de elleboog van de arm 1300 mm in horizontale richting

moet bedragen, zowel in de gestrekte als in de geknikte stand (zie figuur 7 voor de plaats

van de arm componenten). Het doel hiervan is dat in beide standen van de arm hetzelfde
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gebied in de container bereikt kan worden, zonder dat de gemodificeerde-manipulator van

plaats hoeft te veranderen.

Figuur 9 Mechanisme van de knikarm

I
II

Dit probleem is opgelost door de knikarm te laten bewegen volgens het mechanisme van

figuur 9. Het mechanisme zorgt ervoor dat bij het strekken van de arm (van stand I naar

stand VII) de klem minder naar voren steekt. Het mechanisme maakt het verder mogelijk

de klem een kanteling te geven zodat deze beter bij scheefliggende stukgoederen kan

worden gepositioneerd. Stand VII is de uiterste stand en die geeft de klem een kanteling

van 10°. Van het mechanisme zijn zeven standen bepaald. De totale kanteling van de klem

bij het doorlopen van de zeven standen is 100°. Stand I en de standen tussen V en VII zijn

de standen die tijdens het lossen gebruikt worden. Stand II, III en IV worden niet gebruikt

als werkstanden, dit is echter wei mogelijk.

In figuur 10 is de knikarm afgebeeld in vier werkstanden. De figuren zijn op schaal

getekend. Het kader om elke afzonderlijke manipulator geeft de hoogte van de container

aan. In de figuur staan de lengtes van de armen vermeld in de verschillende standen. De

afstand tussen het ophal1gpunt van de klem en de elleboog van de manipulator varieert

tussen de 1340 en 1580 mm.
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Figuur 10 Vier werkstanden van de knikarm

De lengte van het oscillerende gedeelte van de knikarm

De knikarm kan niet versteld worden als een stukgoed wordt geklemd. Belangrijk is dat in

elke stand van de knikarm het stukgoed op de transportband gelost kan worden. Het

lossen van een stukgoed kan aileen als de manipulator geheel ontlast is. Het moet dus

mogelijk zijn in elke stand van de knikarm het stukgoed op de band te laten rusten.

De lengte van het oscillerend gedeelte van de knikarm moet zodanig worden bepaald dat

het stukgoed altijd te lossen is op de transportband. Deze lengte is de verticale afstand

tussen het knikpunt (van de knikarm) en de onderkant van de klem (in stand I). Met

behulp van figuur 11 is deze lengte bepaald. In de figuur zijn twee uiterste standen van de

gemodificeerde-manipulator getekend.
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Figuur 11 De uiterste standen van de gemodificeerde-rnanipulator in de container

De lengte die afgeleid moet worden is de lengte van de verticale arm van de linker

manipulator in figuur 11. Deze lengte moet aan twee voorwaarden voldoen:

1) Een stukgoed moet altijd op de transportband worden gelost zander dat de

knikarm versteld hoeft te worden. De hoogte van de transportband ten opzichte

van de containervloer wordt als star verondersteld.

2) De gemodificeerde-manipulator moet een verticaal bereik hebben van 2300 mm.

Allereerst is in figuur 11 de hoogte bepaald van het scharnierpunt van de parallelarm ten

opzichte de vloer. Deze hoogte bedraagt 1312 mm. Met het draaipunt op deze hoogte

raakt de manipulator in zijn hoogste stand nag net niet het dak van de container. Daarna

zijn de twee manipulatoren in de uiterste standen getekend. Met de rechter manipulator in

figuur 11 kan de minimale transportbandhoogte worden bepaald. Deze bedraagt 865 mm

ten opzichte van de container vloer. Wil men met de linker manipulator in figuur 11 aile

stukgoederen op de transportband lassen dan moet de hoogte tussen onderkant klem en

de transportband minimaal 300 mm bedragen. In figuur 11 is hiervoor 315 mm genomen.

De verkregen lengte van het oscillerend gedeelte is 1084 mm. De lengte moet

minimaal1000 mm bedragen anders is het totale verticale bereik van de manipulator

kleiner dan 2300 mm.
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Werking van de knikarm

In tiguur 12 is de mechaniek van de knikarm atgebeeld.

De afbeelding aan de Iinkerkant is een eenvoudig model om de werking duidelijk te

Pneumatische
schoepenmotor

Geleiding

Oscilerende buis

o

Figuur 12 Mechaniek van de knikarm

maken. De knikarm bevindt zich in stand I (zie figuur 9). De vijzel die bekrachtitvwordt

door de pneumatische schoepenmotor zorgt dat het rotatiepunt van de oscillerende buis

gaat transleren langs de geleiding. Tijdens deze translatie wordt aan de oscillerende buis

een rotatie opgedrongen door de aangekoppelde schake\.

De geleiding van de knikarm bestaat uit twee rechthoekige balken. De balk die gekoppeld

is aan de oscillerende buis schuift in de andere balk. Tussen de balken is een lagering

van tostor-brans blokken aangebracht. De tostor-brans blokken kunnen eventueel met vet

worden gesmeerd voor een betere glijding, dit is echter niet noodzakelijk omdat de

draogloop eigenschappen van tostor-brons goed zijn. In bijlage 4 is de geleiding

uitgewerkt.

De vijzel is voorzien van zelfremmende draad zodat de geleiding altijd geblokkeerd is bij

een niet bekrachtigde motor. De translatie snelheid in beide richtingen is in te stellen door
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~~ceerkleppen) De reduceerkleppen zijn verwerkt in bijlage 8, het pneumatische schema

van d;-gemOdliiceerde-manipulator. In bijlage 4 is een grafiek opgenomen van de

karakteristiek van de motor (koppel en toerental kromme), ook zijn in deze grafiek

verschillende lastkarakteristieken opgenomen. De maximale belasting die de vijzel moet

opnemen is berekend op 3191 Newton. Met deze belasting is het mogelijk de balk te laten

transleren met een maximale snelheid van 1,8 meter per minuut. In bijlage 4 zijn verder de

verschillende componenten van de knikarm berekend op sterkte.

De pneumatische motor kan aileen bekrachtigd worden als de hefarm niet belast is met

een stukgoed. Dit maakt het werken met de gemodificeerde-manipulator veiliger. De

uitvoering hiervan staat in het pneumatische schema van bijlage 8.
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4.1.4 Klemophanging en het bedieningselement

De klemophanging is met een cardan verbinding gekoppeld aan de knikarm. De cardan

bestaat uit twee bussen met gelagerde assen die met bouten aan elkaar gekoppeld zijn.

De cardan is nodig voor het goed kunnen positioneren van de klem. Een cardan geeft

bewegingsvrijheid over twee ruimtelijk assen die loodrecht op elkaar staan. De derde

rotatie mogelijkheid levert de knikarm. 20 kan de klem roteren over drie loodrechte

ruimtelijke assen.

1 SPANINRICHnNG
2 BUS MET GElAGEROE AS
.3 BUS MET GElAGEROE AS
4 BORGPEN
5 BEDIENINGS STUUR
6 KAST MET BEOlENINGSKNOPPEN
7 KLEM KOPPEUNG (HEFMOOULE INTERFACE)

~I
202

'... 160

-,
I
f

720

/'

/ 120 0

/

\
V

Figuur 14 Klemophanging en het bedieningselement

Bus 2 van de cardan in figuur 14 is excentrisch gekoppeld aan bus 3. Dit is gedaan zodat

het zwaartepunt van het stukgoed (in stand V tot VII van figuur 9) onder de as van bus 2

ligt. 20 blijft de klem stabiel.

Tussen de hefmodule en klemmodule zijn interface-afspraken gemaakt. Deze afspraken

zijn uitgewerkt in bijlage 2. De klemophanging 7 is een interface gedeelte van de

hefmodule. De klemophanging is voorzien van een borgpen om de klem aan de knikarm

te zekeren en een spaninrichting om de verbinding spelingsvrij te maken. Het andere

interface gedeelte van de hefmodule bestaat uit twee pneumatische leidingen met
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snelkoppelingen voor het dubbelwerkende cilinder en een aansluiting voor de

magneetsensor.

~~.

Aan de klerrybphanging is oak nog de bedieningseenheid gekoppeld. Deze bestaat uit een

stang waar een kast met bedieningsknoppen en meters is gemonteerd en een

"vliegtuigstuur". Op dit stuur zitten ook de belangrijkste bedieningsknoppen (Lossen,

klemmen, heffen en dalen). De minder frequent gebruikte bedieningsknoppen bevinden

zich op de bedieningskast. Oit zijn bijvoorbeeld de knoppen voor de verstelling van de

knikarm. Hoe de bedieningsknoppen de verschillende funeties van de gemodificeerde

manipulator sturen staat uitgewerkt in het pneumatische schema van bijlage 8. De stang

kan over 1200 roteren zodat de man die het werktuig bedient altijd een goede stand kan

innemen ten opzichte van de manipulator-arm.
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4.2 De klem-module

Er moet een klem ontwikkeld worden die 107 verschillende stukgoederen kan grijpen. De

specificaties van de 107 stukgoederen staan in bijlage 1. In de specificatielijst staan het

stukgoednummer, de maten en het gewicht.Er zijn twee typen stukgoederen. Dit zijn de

kartonnen dozen en de bundels fietsbanden.

De grootste variatie hebben de dozen. De massa van een doos varieert tussen de 7,5 kg

en 45 kg. De grootste doos heeft de maten 70 x 45 x 25,5 cm en de kleinste 32 x 22 x 13

cm. Aile andere dozen varieren in maat tussen de twee genoemde extreme waarden.

Een bundel bestaat uit tien tot vijfentwintig fietsbanden die samen zijn verpakt. Er zijn twee

soorten verpakkingen. De banden kunnen met een lang plastic lint van 20 cm breed

omwikkeld zijn (uitsparing in het midden) of ze zijn verpakt in dichtgebonden zakken. De

bundels hebben geen grote maat variatie. De buitendiameter van een bundel varieert

tussen de 70 en 80 centimeter. De binnendiameter bij de omwikkelde bundels varieert

tussen de 40 en 50 centimeter. De hoogte van een bundel varieert tussen de 10 en 20

centimeter. De maat is afhankelijk van de massa. De massa van een bundel kan varieren

tussen de 10 en 25 kg.

Door de grote variatie in maat en massa van de stukgoederen is het niet mogelijk voor

aile stukgoederen een klem te gebruiken. Het is nodig verschillende klemmen te hebben

die elk een bepaalde groep stukgoederen kunnen grijpen. Een bandenbundel is een totaal

andere type stukgoed dan een doos. Er zijn dus in ieder geval twee verschillende soorten

klemmen nodig. Verder is het dozen assortiment zo groot dat meerdere dozenklemmen

nodig zijn.

Het hebben van meerdere klemmen brengt met zich mee dat deze makkelijk en snel

verwisselbaar moeten zijn. Met dit aspect is rekening gehouden. De koppeling manipulator

- klem is binnen enkele minuten te ontkoppelen. Deze koppeling is de interface tussen de

klem- en de hefmodule en die is gespecificeerd in bijlage 2.
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In de volgende twee paragrafen zullen de dozenklem en de bandenbundelklem apart

worden behandeld. Eerst zullen de eisen worden genoemd waaraan de klem moet

voldoen. De eisen komen voort uit de testen die met de manipulator zijn uitgevoerd en uit

eisen die door het bedrijf zijn opgesteld. Uitgaande van het eisenpakket zijn de klemmen

op tekening uitgewerkt. Van de uitgewerkte concepten wordt de werking duidelijk

gemaakt.
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4.2.1 De dozenklem

Het klemmen van dozen kan op verschillende manieren. De meest voorkomende

klemmethoden voor dozen in de industrie berusten op mechanische kracht, vacuOm of

magnetisme. Gekozen is voor de klemmethode die berust op mechanische kracht. Stevig

klemmen is met deze methode goed mogelijk. Vacuum is minder geschikt omdat Mef
~"-:-- I

deze techniek aileen betrouwbare klemming geeft bij gladde, luchtdichte en~~~:W :
oppervlakken. De stukgoederen hebben dit over het algemeen niet. Magnetisme is ook

niet geschikt omdat veel stukgoederen van rubber of plastic zijn. et" raf~r<,-

Het mechanische kracht principe heeft veeI varianten. De variant die voor de

dozenklemmen is gebruiktbestaat uit twee bladen waartussen een doos wordt geklemd.

De bladen zijn gekoppeld aan een geleiding die translerende bewegingen mogelijk maakt.

De bladen kunnen(~~lkaar toe worden geschoven of van elkaar af. Het schuiven

gebeur~door een krachtmedium, bijvoorbeeld een pneumatische cilinder.

Eisen waaraan de dozenklemmen moeten voldoen:

Klem mechanisme:

De klembreedte moet een bereik hebben van 170 mm tot en met 700 mm.

Dit breedte bereik mag overbrugd worden door verschillende klemmen.

~~
De klem moet pneumatisch werken/de manipulator werkt ook geheel

pneumatisch.

De klem moet een maximale klemkracht van 840 Newton kunnen leveren bij

6 bar luchtdruk. Deze maximale benodigde kracht is geschat na

proefnemingen met een standaard klem.

Een klem moet zo gekoppeld zijn aan de manipulator dat hij snel te

ontkoppelen is en te verwisselen door een andere klem.
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De klembladen moeten makkelijk te wisselen zijn. Sommige stukgoederen
,

hebben grotere klembladen nodig. Cc.( /.-<-

/-7
//

//

~~bladen:
I /

i De onderranden moeten taps toelopen zodat de klem makkelijkerJ~sn

(\/ ~ tussen de dozen.:L,:'-,

\ De klembladen moeten voorzien worden van een protiel van geribbeld staal

\ voor extra grip. Het protiel moet ook d~~'nt~l~eigi~vaneen stukgoed C) ~t'

\, Q te~engaan bij he! zijdelings k1emme~ va;;~kg~~ren. t~~l,E" ,
'\, - \L / '<L\A ~-

'.. ~/~tandaard maar-van een klemblad ~ 25 em breed en 16 em hoog. Bij de

testen die zijn uitgevoerd met de standaard klem bleek deze maat goed te

voldoen.

tx/
,/Dikte van een klemblad mag maximaal 10 mm zijn.

Regeling:

Traploos instelbare klembreedte.

De klem moet een traploze breedteverstelling hebben zodat de klem

ingesteld kan worden op een bepaald type stukgoed. Heeft men

bijvoorbeeld een stukgoed met een lengte van 45 em dan kan men de

klembreedte instellen op 48 em. Bij klemmen en lossen wordt dan een slag

doorlopen van 3 em. Dit maakt het mogelijk een stukgoed te grijpen dat zieh

in een rij tussen twee andere stukgoederen bevindt. Verder zal het

doorlopen van de kleine slag OOk'tijd\\'i~;lopleveren. ~{\\

Traploos instelbare klemkraeht. Er zijn stevige zware dozen met bij\ioorbeeld

kettingen maar ook liehte fragiele dozen met bijvoorbeeld aehterliehten.
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Het dozenklem ontwerp

Het eisenpakket van de vorige paragraaf is verwerkt in figuur 15. De in figuur 15

afgebeelde technische tekening is een totaaloverzicht van het dozenklem ontwerp.

De afgebeelde klem heeft een grootste breedte van 774 mm en een kleinste breedte van

389 mm. Een klemblad heeft een dikte van 6 mm. Dit maakt het mogelijk dozen te

klemmen die afmetingen hebben tussen de 377 en 762 mm. De klembreedte is traploos

instelbaar.

/",--'

Een klemblad wordt bekrachtigd met eent~neumatischtcilinder. -Gil is een ~ubbelwerk~~de) 0
>..,.",._- "

~r. De zuiger is voorzien van een magneet. Naast de cilinder kan langs een~stang

een magneetsensor verschuiven (figuur 15, stuknr. 5) . Het verschuiven van de sensor

gebeur~et de hand. De sensor geeft een signaal af als de zuiger langsschuift. Met dit

signaal wordt~mgezet waardoor de zuiger stopt. Met de sensor is het dus

mogelijk de slag van d~ cilinder te begrenzen. De slag van de cilinder kan bij deze klem

naar wens worden gevar\eerdtussen 0 en 160 mm. k£e~\ I'~ (\ 0 1

\\ », \. -1:", '. ,'" (

",(

r
Het andere klemblad is voorzien van een borgpen-verstelling. Ais het klemblad niet wordt

belast dan is het mogelijk de borgpennen te verwijderen en de klem op de gewenste

breedte in te stellen (zie figuur 15, stuknr. 11). De uit te schuiven lengte kan varieren

tussen 0 mm en 225 mm in stappen van 45 mm.

Het instellen van de klembreedte met de magneetsensor gaat sneller dan met de

borgpen-verstelling. De magneetsensor is bedoeld voor het snel verstellen van de klem

als de rechthoekige dozen afwisselend georienteerd staan in de container. Met de sensor

is het mogelijk de slag van de cilinder klein te houden tijdens het klemmen en lossen van

stukgoederen. De borgpen-verstelJing wordt niet vaak gebruikt. Aileen als begonnen wordt

met het lossen van een container wordt de borgpen-verstelling gebruikt om de klem af te

stemmen op de grootte van de stukgoederen. Ook wordt de verstelling gebruikt als

instellen met de sensor niet mogelijk is tijdens het lossen.
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Elk klemblad heeft een geleidi~De geleiding van het bekrachtigde klemblad bestaat uit

twee assen (diameter = 20 mm) die kunnen transleren. Elke as is gelagerd door twee

kogelbussen. De kogelbussen hebben een lage wrijvingscoefficient zodat de

schrankkrachten in de geleiding verwaarloosbaar zijn. Dit is aangetoond in bijlage 3,

waarin een analyse is gemaakt van de krachten die optreden in de geleiding. De

pneumatische cilinder is scharnierend gekoppeld aan het klemblad zodat de cilinder niet

belast wordt door~. De cilinder wordt aileen belast door trekkrachten. .()
to1f'c() ? C)

De geleiding van het~~tig~le~blad bestaat oak uit twee assen (diameter = 20

mm) die kunnen transleren in twee bronzen bussen. Schrankkrachten spelen in deze

geleiding geen rol. Belangrijk is dat de geleiding bestand is tegen de statische belasting.

In bijlage 3 zjjn oak de krachten in de geleiding geanalyseerd en zijn de lagerbussen en

borgpennen afgestemd op de belasting.

Een klemblad is met vier M10 bouten gekoppeld aan de geleiding. Klembladen zijn dus

makkelijk uitwisselbaar. De dikte van een klemblad is 8 mm (6 mm staal + 2 mm

weerhakenprofiel). De onderranden zijn taps zodat het schuiven van een klernblad tussen

twee dozen soepel verloopt.
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Figuur 15 De dozenklem
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De aanvullende dozenklem

De dozen variEken in maat tussen de 170 mm en 700 mm. De dozenklem van figuur 15

heeft een bereik van 377 mm tot 762 mm.

Er is nog een klem nodig met een bereik van 170mm tot 374 mm. Voor dit grijpbereik kan

men hetzelfde concept gebruiken als in figuur 15 door eenvoudig de klem smaller te

maken en een kortere cilinder te gebruiken.

De pneumatische cilinder die in figuur 15 is gebruikt geeft problemen bij het smaller

maken van de klem. De nominale lengte van de gebruikte cilinder is 140 mm. De nominale

lengte is de lengte van de cilinder met een slag van 0 mm. De slag van een cilinder is

naar wens te krijgen. De lengte van een cilinder is altijd de slag + de nominale lengte. De

in figuur 15 gebruikte cilinder heeft een lengte van 160 + 140 = 300 mm.

Als de lengte van de cilinder korter dan 170 mm meet zijn omdat dit de minimale

klembreedte is dan wordt de slag erg klein (hooguit 30 mm). Dit is niet gunstig omdat dan

te vaak met de borgpennen de klembreedte ingesteld moet worden , dit kost meer tijd.

Een gratere slag kan verkregen worden door het gebruik van kleinere cilinders (kleiner

diameter). Deze hebben een kleinere nominale lengte zodat er meer ruimte is voor de

slag. Nadeel van kleinere cilinders is dat ze minder kracht leveren. Het is nodig meerdere

van deze kleine cilinders parallel te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld door Sempress

cilinders te gebruiken met een binnen diameter van 25 mm. De nominale Jengte hiervan is
~-

97,5 mm. Er is da~ag mogelijk van 60 mm. De kracht die de cilinder levert bij 6 bar is

250 Newton. Drie cilinders zijn dan voldoende. Met het andere klemblad kan een slag

worden gemaakt van 130 mm. De maximale klembreedte wordt dan 170 + 60 + 130 =

360. De klembreedte van de aanvullende klem kan traploos varieren tussen de 170 en 360

mm.
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De overlappende dozenklem

De twee behandelde dozenklemmen kunnen het gehele dozenprogramma klemmen. De

klembereiken (170-360 mm en 377-762 mm) overlappen elkaar niet. Dit kan problemen

geven met het lossen van stukgoederen. Het is mogelijk dat van een stukgoed de

lengtemaat in het klembereik 377-762 mm valt en de breedtemaat in het grijpbereik 170

360 mm valt. Dit zou betekenen dat tijdens het lossen vaak van klem moet worden
ff'\

gewisseld omdat de orientatiel van de dozen varieroo (of de doos moet steeds zo

gedraaid worden dat deze geklemd kan worden). Om dit te voorkomen is het noodzakelijk

dat van een stukgoed de lengtemaat, breedtemaat en hoogtemaat allemaal in een

grijpbereik vallen. Dit kan worden bereikt door de twee klemmen aan te vullen met een

derde klem die een grijpbereik heeft die zoveel mogelijk overlapt met de grijpbereiken van

de andere klemmen.

De "overlappende dozenklem" kan worden uitgevoerd volgens het concept van figuur 15

maar dan een smallere versie. Gekozen wordt voor 1/3 overlapping met het klembereik

van de smalste klem (170-360 mm). Dit geeft een kleinste breedte voor de Hoverlappende

klem" van 300 mm. In deze 300 mm is ruimte voor een pneumatisch cilinder met een

lengte van 230 mm. De nominale lengte van dit type cilinder is 140 mm. De cilinder heeft

dus een slag van 90 mm. Het onbekrachtigde klemblad kan worden uitgevoerd met een

slag van 200 mm. De grootste breedte van de klem wordt dan 300 + 90 + 200 = 590

mm. De "overlappende klem" overlapt voor de helft met het klembereik van de breedste

klem (377-762 mm).
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4.2.2 De bandenbundelklem

Eisen:

De klem moet geschikt zijn voor verschillende soorten bundels. De bundels kunnen

varieren in maat, gewicht en verpakking.

maat:

massa:

Buitendiameter van een bundel varieert tussen de 70 en de 90 cm.

Binnendiameter varieert tussen de 40 en 50 em Ondien met plastic

strook omwikkeld).

10 - 25 kg.

verpakkingen: Banden bij elkaar in een dichtgebonden plastic zak.

Banden omwikkeld met een lange plastic strook van 20

cm breed.

Het moet mogelijk zijn een stukgoed J:tiEf"tussen andere?is geklemd uit de stapel te

trekken.

Beschrijving werking van het getekende concept

In figuur 16 is de bandenbundelklem afgebeeld

De werking is als voigt:

De klem heeft een wig (stuknr. 4) die onder een bundel wordt geschoven, daarna laat

men het scharnierbaar bovenstuk (stuknr. 5) omlaag kantelen. Dit scharnierbaar

bovenstuk borgt de bundel. Het stukgoed kan niet meer van de wig afglijden. Tijdens het

heffen zal het stukgoed kantelen in de klem. Dit is niet erg.
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De gehele klem kan over 90° kantelen. Het kantelen is nodig als de knikarm van de

manipulator wordt versteld. Na kanteling houdt een borgpen (stuknr. 9) de klem in de

gekozen stand. Er zijn twee standen, in elke stand moet de klem worden geborgd. De

pneumatische cilinder is dubbelwerkendK(stuknr. 1). De cilinder levert een kracht 480

Newton bij 6 bar. Bij deze kracht wordt het stukgoed met maximaal ± 200 Newton in de

klem gedrukt. Tijdens heften worden de grootste krachten opgevangen door de wig

(stuknr. 4). Het scharnierbaar bovenstuk (stuknr. 5) dient hoofdzakelijk als barging van het

stukgoed aan de klem. De borgkrachten zijn gering tijdens heften, ze zijn echter groter als

een bundel uit een stapel moet worden getrokken.
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Figuur 16 De bandenbundelklem

35



4.3 De transport-module

Met de transportmodule moet het mogelijk zijn de gemodificeerde-manipulator moeiteloos

te verplaatsen in de container.

De transportmodule wordt niet gebruikt tijdens hefwerkzaamheden. Met de manipulator

wordt steeds vanaf een vaste stand een bepaalde hoeveelheid stukgoederen gelost

waarna de manipulator verplaatst wordt. In deze vaste stand is het noodzakelijk dat de

manipulator stabiel staat.

In de volgende paragraaf zullen de eisen worden behandeld waaraan de transportmodule

moet voldoen. Hierna voigt de uitwerking van de transportmodule.

De eisen

De transportmodule moet een massa van 500 kg (inclusief eigengewicht) kunnen

transporteren over een container vloer of over de laadvloer van een vrachtwagen.

De module moet tijdens hefwerkzaamheden stabiel staan.

De module moet aangedreven zijn, Het transport mag geen inspanning kosten.

De bediening van de module moet eenvoudig zijn (MAST-test niveau 2)

De module moet veilig in gebruik zijn.

De gemodificeerde-manipulator moet binnen 1 minuut over 1 meter verplaatst

kunnen worden. Dit is de verplaatsing tussen twee vaste standen.
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Uitwerking

Groefkogellager
(SKF 6301)

Borgpen

Extra steunpunt

kogelscharnier

Hoekcontactlager
(SKF 7204 BEP)

I{:t...~~
i

Ais transporteenheid is gekozen voor een elektrische palletwagen va!' het merk Multicar.
i

Met de palletwagen kan de gemodificeerde-manipulator in de cont9llner moeiteloos
/

verplaatst worden. De palletwagens van Multicar zijn voorzien~een automatische

waterpas afregeling van de last. Het waterpas opstellen van de manipulator is belangrijk

omdat de armen dan goed in evenwicht zijn en niet de neiging hebben om naar een

bepaalde kant te trekken (in het horizontale v1ak). Het is handig om de manipulator tijdens

loswerkzaamheden op de palletwagen te laten staan. Dit geeft echter problemen omdat

de stabiliteit van het geheel niet groot genoeg is als stukgoederen worden geheven.

Daarom wordt bovenop de

manipulator een extra steunpunt

aangebracht zoals in figuur 17 is

afgebeeld. Door met de

palletwagen het steunpunt tegen

het dak van de container aan te

drukken ontstaat een stabiele

opstelling van de manipulator. In

bijlage 7 is geanalyseerd met welke

kracht dit moet gebeuren. Het

steunpunt is in hoogte verstelbaar

zodat geen problemen ontstaan

met het in en uit rijden van de

container.

Het komt ook voor dat

vrachtwagens moeten worden

gelost of geladen. Vaak hebben die

een tentzeildak zodat het waterpas

klemmen niet kan. Voor deze

situatie is de manipulatorvoet

voorzien van vier poten waarvan Figuur 17
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drie instelbaar zijn. Deze poten zijn afgebeeld in figuur 18. Met de poten is het mogelijk de

manipulator waterpas en wiebelvrij op te stellen. Op de manipulatorvoet zijn twee

waterpassen gemonteerd zodat nagegaan kan worden of de instelling goed is. De

verstelbare poten zijn voorzien van zelfremmende draad zodat de poten niet geborgd

hoeven te worden.

~
I t:: JE-1IJ ~_~a!t':~"..:'_________""'

.....~ I I JCZ:Z:?" J

Verstelbare poot /- ~!'-) _-
-~ ~~ , --~--

at
,-----;.,t~08 ~::=:::::: --~~~~--

Voste poet _ ....~........
C~ --------------------~~~--

--------------------~

Poten van de manipulatorFiguur 18

De manipulatorvoet is een zware plaat van

1000x1000 mm waar de manipulator aan

verankerd is. Op deze plaat zijn verder nog

vier rechthoekige ogen gelast. Door deze

ogen kan de york van de palletwagen

worden geschoven. De manipulator wordt aan de ogen opgetild.

[Verstelbare paat I IVaste paat I

bout (M 16)

':z"::I~- kogelschornier

borgmoer (SKF)

as met zelfremmende drood

"7'--+::!ooo'-- kogelschornier

huis
(inwendig getopt)

voet (91 150)

r-=~:::=:;:::~======-,

Figuur 19 De verstelbare poot en de vaste poot
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5. De Transportband

De transportband verzorgt het transport van de stukgoederen tussen de twee

manipulatoren. Het gebruik van de transportband heeft als voordeel dat stukgoederen

snel worden gelost en dat stukgoederen tijdens het lossen gesorteerd kunnen worden.

Eisen waar de transportband aan moet voldoen

Moet aile stukgoederen kunnen transporteren. Stukgoederen kunnen in massa

oplopen tot 45 kg en het grootste stukgoed heeft een diameter van 80 em.

Het moet mogelijk zijn voor de manipulatoren om de stukgoederen te lossen op of

te grijpen van de band. Er moeten voorzieningen zijn die dit mogelijk maken.

Het voorste gedeelte van de band moet de gemodifieeerde-manipulator de

container in volgen. De aehterkant (bij de standaard-manipulator) moet op een

vaste plaats blijven.

De transportband moet gebruikt kunnen worden voor 20- en 4O-foot containers. De

uitsehuiflengte moet 10 meter bedragen.

De transportband moet in het magazijn verplaatsbaar zijn.

De band moet voorzien zijn van een buffer voor stukgoederen. Tussen de twee

manipulatoren is altijd een versehil in verwerkingssnelheid.
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Het gekozen concept

Gekozen is voor een telescoopband. Dit type transportband is geschikt omdat de band

traploos te verlengen is. De band wordt langer naarmate de gemodificeerde-manipulator

verder de container in gaa1. Het telescoopgedeelte voigt direct achter de gemodificeerde

manipulator zedat de man die de manipulator bedient maar korte afstanden hoeft af te

leggen met de stukgoederen. Het vaste gedeelte van de transportband staat buiten de

container en veranderetniet van plaats. De standaard manipulator kan op die manier op

een vaste plaats blijven staan.

Het vaste gedeelte van de transportband is vijf meter lang en met het uitschuif gedeelte

kan de band worden verlengd tot vijftien meter. Er is dus tien meter band beschikbaar om

in de container te schuiven.

u'</'-..,

Tijdens het lossen loopt de band continuo De band moet worden voorzien -met'S"peciale

voorzieningen zodat de stukgoederen op de band kunnen worden gezet en daar weer af

worden gehaald.

IBovenaanzicht I
Buffer Tclescoopbond

~. II1II I I II II I I I II I I III II II II I I I I I
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIItl11111111
1/111111111111111111111111111111

lZi jaanzicht I

Rollenploteou

~~;:;;:=:".,,_."===....'I_(!..======:;;.. "~L:::::U:::::::::============~Jr-~

Figuur 20 Telescoopband
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In figuur 20 zijn deze voorzieningen afgebeeld. Op het telescoopgedeelte is een

rollenplateau gemonteerd. Hierop kunnen de stukgoederen worden gelost. Het plateau

heeft een Iichte helling (10°) zodat het stukgoed vanzelf op de transportband rolt. Aan het

einde van de band bevindt zich een rollenbaan waar de stukgoederen op terecht komen.

De rollenbaan heeft ook een Iichte helling en dient als buffer. Het komt ook voor dat

stukgoederen moeten worden geladen. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat het

rollenplateau en de buffer van plaats kunnen wisselen. Het rollenplateau moet aan het

vaste eind van de transportband gemonteerd kunnen worden en de rollenbaan op wielen

moet gekoppeld kunnen worden aan hat telescoop gedeelte.

De band heeft een breedte van 600 mm. De bandbreedte hoeft niet de breedte te hebben

van het grootste stukgoed omdat de band hoger Iigt dan het frame (niet verzonken). de

stukgoederen kunnen dus overhangen.

De telescoopband staat op wielen. Voor transport in het magazijn kan de telescoopband

worden uitgevoerd met een aangedreven wiet.
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6. De Standaard manipulator

De standaard manipulator moet stukgoederen tillen van de band en daarna moet een

stukgoed naar soort worden gepallettiseerd. Om aile stukgoederen te kunnen klemmen

moet deze manipulator met dezelfde klemmen worden voorzien als de gemodificeerde

manipulator. De manipulator blijft tijdens loswerkzaamheden op een vaste plaats achter de

transportband staan.

Eisen

Aile stukgoederen moeten geklemd kunnen worden.

Vier pallets moeten in het bereik van de arm kunnen Iiggen (tegelijkertijd).

De bediening moet snel en soepel zijn.

Hij moet een verticaal bereik hebben van 100 mm (pallethoogte) tot 1500 mm.

De manipulator moet waterpas staan tijdens werkzaamheden.

De manipulator moet met een palletwagen te verplaatsen zijn in het magazijn.

Het gekozen concept

Gekozen is voor een Posimat PB 70 van het merk Dautel. Dit is hetzelfde type als wat

voor de gemodificeerde-manipulator is gebruikt. In figuur 21 is de manipulator afgebeeld.

Het voordeel van dit apparaat is dat het geheel pneumatisch werkt. Men is afhankelijk van

een energiebron die al aanwezig is voor de andere manipulator. De manipulator heeft een

verticaal bereik van 1500 mm, dit is voldoende voor het pallettiseren van stukgoederen.

De vloer in het magazijn is glad en waterpas, de manipulator kan op zijn standaard voet in

het magazijn worden geplaatst. De voet moet wei worden voorzien van stalen
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rechthoekige ogen ~dat de manipulator

getransporteerd kan! worden met een

palletwagen. De ma~ipulator moeten

voorzien worden mtK"een klem die gelijk is

aan die van de gemodificeerde-manipulator.

Voor deze manipulator zijn dus ook vier

verwisselbare klemmen nodig.
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7. Conclusies

Met de ontworpen unit die bestaat uit een gemodificeerde-manipulator , een

transportband en een standaard manipulator is het mogelijk aile 107 gespecificeerde

stukgoederen uit containers en vrachtwagens te lossen en te laden. Tijdens het lossen

worden de stukgoederen gesorteerd opgeslagen op pallets buiten de container.

Doordat de gemodificeerde-manipulator is voorzien van een knikarm kan de klem bij elk

stukgoed in de container worden gepositioneerd. Met de vier snel uitwisselbare klemmen

kan elk stukgoed van de specificatie lijst worden geklemd.

Het lossen en laden gebeuk/met de unit op een ergonomisch verantwoorde wijze. Het

tillen van stukgoederen hoeft niet meer. De tilbelasting is voor 100% overgenomen door

de manipulatoren. De geklemde stukgoederen moeten aileen handmatig worden geduwd

naar de plaats van bestemming. Dit kost weinig moeite dankzij het waterpas staan van de

manipulator en het gelagerd zijn van de manipulator-arm scharnierpunten.

De werktuigen zijn zo uitgevoerd dat er veilig mee gewerkt kan worden. Zij voldoen aan

bepalingen van de arbeidsomstandighedenwet. Het werktuig is te bedienen door

ongeschoolde arbeiders die een niveau 2 hebben volgens de MAST-test methode. Bij

testen die uitgevoerd zijn met een standaard manipulator (bijlage 6) werd duidelijk dat de

lossers geen moeite hadden met de bediening van de manipulator.

Aannemelijk is dat met de unit een container binnen 3 uur te lossen is. Bij het testen van

de standaard manipulator (bijlage 6) zijn tijdmetingen gedaan bij omstapelwerkzaamheden

(stukgoederen verplaatsen naar een andere pallet). Uit deze metingen is geschat dat 2

uur nodig is om een gemiddelde container te lossen.

De stichtingskosten van de unit zijn hoger dan de geeiste fl. 100.000,--. Zij worden

geschat op it 130.000,--. Het overschrijden van het budget is in overeenstemming gedaan

met de bedrijfsleiding van Westrom. De volledige inzetbaarheid van de unit verantwoord l
de extra investering.
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Toelichting:
Containers met stukgoederen worden geleverd aan het bedrijf Mondia. De stukgoederen bestaan uit
dozen met verschillende massa's en afmetingen, en uit pakketten gebundelde fietsbanden. AIle
stukgoederen staan weergegeven op een specificatie lijst. De stukgoederen staan niet op pallets en
liggen vaak ongeordend in de container. Momenteel worden de stukgoederen handmatig gelost. De
mensen die de loswerkzaamheden verrichten stapelen de stukgoederen geordend op pallets. De
stukgoederen worden tijdens het lossen gesorteerd. Hierna brengt een vorkheftruck de volgeladen
pallets naar het magazijn. Naast lossen komt het ook voor dat stukgoederen in vrachtwagens worden
geladen. De stukgoederen worden dan van de pallets getild en in het vrachtruim geordend gestapeld.

De los- en laadwerkzaamheden zijn vanuit ergonomisch oogpunt niet verantwoord. De massa van
een stukgoed die kan oplopen tot 60 kilogram in combinatie met frequent tillen vormt een te grote
belasting op het menselijk lichaam.

De te ontwerpen unit moet de mensen die los- en laadwerkzaamheden verrichten assisteren bij het
lossen en sorteren, daamaast is het zeer wenselijk dat het werktuig ook ingezet kan worden voor
laadwerkzaamheden.

Opdracht:

Het ontwerpen van een hulpwerktuig dat gebruikt wordt bij het uit containers en vrachtwagens
lossen van stukgoederen en het gesorteerd opslaan van de stukgoederen op pallets buiten de
:ontainer. Het ontwerp moet volgens het top-dawn-design principe opgesplitst worden in
jeelprojecten. Van elk deelproject moet nauwkeurig de functie worden beschreven en de eisen
.vaaraan het deelontwerp moet voldoen. Dit moet vergezeld gaan met een tekening die de dimensies
~n belangrijke standaard componenten weergeeft. De tekening hoeft niet tot in de details worden
.titgewerkt. Het werkingsprincipe moet duidelijk zijn.
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Het hoofdontwerp moet aan de volgende eisen voldoen:

*

*

'.
*

•

Verslag etc. :

Met het werktuig moet het mogelijk zijn een container binnen 3 uur te lossen.

Het hulpwerktuig moet het mogelijk maken op een ergonomisch verantwoorde wijze
te lossen. Dit houdt in:

Het werktuig moet aile stukgoederen van de specificatie lijst kunnen
hanteren. De massa van een stukgoed kan oplopen tot 60 kilogram. De
man/vrouw die met het werktuig til handelingen verricht mag niet zwaarder
worden belast dan 60 Newton, deze grenswaarde is bepaald met de Niosh
methode die gehanteerd wordt door de bedrijfsgezondheidsdienst.

Het hulpwerktuig moet bediend kunnen worden door een ongeschoolde
arbeider van niveau 2 bepaald volgens de MAS.T.-test methode die
gebruikt wordt in sociale werkplaatsen.

Het werktuig moet veilig zijn in het gebruik. Het moet voldoen aan de
arbeidsomstandighedenwet.

Tijdens het lossen moeten de stukgoederen gesorteerd worden.

Met het werktuig moet bet mogelijk zijn de stukgoederen van de specificatie lijst die
in de container op ailerlei manieren georienteerd kunnen zijn en zich op
verschillende posities kunnen bevinden op te pakken en te pailettiseren. Het
reikgebied van het werktuig moet de gehele container beslaan.

De stichtingskosten van het werktuig mogen niet meer dan fl. 100.000,- bedragen.

Bij de secretaresse is verkrijgbaar:

1] Het memorandum "Afstuderen in de Produktietechnologie en Automatisering".

2] Richtlijnen afstuderen bij onderwijsgroep Specifieke Produktiemiddelen.

3] "Wat moet waar en hoe in het verslag" door drs. P. Westendorp.
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Orienterende steekvragen

Steekvragen met betrekking tot de opdracht en de opdrachtgever

Hoe luidt de opdracht?

Het onderzoeken en ontwikkelen van een unit die het lossen en laden van
containers op een ergonomische wijze mogelijk maakt. De unit moet oak een
hulpmiddel zijn bij het sorteren van verschillende typen stukgoederen.

Wat is het beoogde resultaat?

Een of meerdere oplossingen voor het losprobleem met een daarbij behorend
kostenplaatje. De oplossing(en) moeten dusdanig uitgewerkt zijn dat een
werkplaats het ontwerp kan realiseren. Dus goed gedocumenteerd en met
overzicht tekeningen. Het is niet nodig om detail tekeningen te maken.

Welk probleem moet eigenlijk met deze opdracht worden opgelost?

Het probleem is dat de lossers te zwaar worden belast bij het lossen en sorteren
van de stukgoederen. Vooral de rug krijgt het zwaar te verduren. Lange tijd dit
soort werkzaamheden verrichten leidt tot rugklachten en kan zelfs tot een hernia
leiden.

Voor wie moet de opdracht worden uitgevoerd?

De opdracht moet worden uitgevoerd voor het bedrijf Westrom. Westrom verzorgt
een onderdelen magazijn. Elke week komen in dit magazijn 4 a5 containers binnen
met een belading van 15 tot 20 ton. De werknemers zorgen voor het lossen van de
containers, het opslaan van de stukgoederen in het onderdelen magazijn en de
binnenkomende orders voor de verschillende assemblage vestigingen worden uit
het magazijn gehaald en in containers geladen. Ongeveer twintig mensen van
Westrom zijn werkzaam in het onderdelen magazijn.

Wat is Westrom voor een bedrijf?

Westrom is een sociaIe werkplaats. De werkkrachten bij Westrom zijn WAO'ers,
mensen met een Iichamelijke handicap of mensen met een geestelijke handicap. In
totaal werken in de Westrom bedrijven zo'n 1000 werknemers. Het bedrijf is
georganiseerd in verschillende hoofdgroepen, de industriale toeleveringsbedrijven,
het bouw en cultuur technische bedrijf en het centrum voor de administratieve- en
externe dienstverlening. Het is een veelzijdig bedrijf. Westrom is aetief op gebied
van montage, verpakken van produkten, drukken van folders, betimmeren van
interieurs, onderhouden van tuinen ...enz. Het activiteiten pakket is te uitgebreid om
hier volledig te noemen.
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Wie is de afstudeerbegeleider bij Westrom?

Dit is de heer G. Gobbels bedrijfsleider van de ITA. De ITR is een afdeling bij
Westrom die zich bezig houdt met de montage van produkten zoals fietsen,
elektromotoren ...enz.

Zijn er door het bedrijf oplossingen voor het probleem bedacht?

Er was een werkgroep die zich met het probleem bezig hield. Zij hadden een drietal
oplossingen gegenereerd maar die voldeden niet omdat maar 50% tot Sook van de
stukgoederen gelost konden worden.

Is er een budget voor het eindresultaat van de opdracht?

Ja, flo 100.000,--.

Steekvragen met betrekking tot de te lossen stukgoederen

Wat zijn de te lossen stukgoederen?

De stukgoederen bestaan uit dozen en gebundelde banden.

Wat voor dozen?

De dozen varieren in afmeting en massa. Er zijn zo'n 90 verschillende dozen. De
massa varieert tussen de 7,5 en 45 kg. De gemiddelde massa is 25 kg.
De dozen zijn vaak ombonden met plastic bandjes. De loskrachten tillen de dozen
vaak aan de bandjes op. De bandjes zijn niet altijd bestand tegen deze belasting en
kunnen breken. Kwaliteit van het karton varieert. Vaak is de kwaliteit erg slecht als
de container met insekticiden is behandeld tegen ongedierte. Over het algemeen is
de kwaliteit redelijk tot goed.

Wat voor gebundelde banden?

Fietsbanden worden vaak aangeleverd in pakketten van 25 gebundelde banden. De
banden worden gebundeld door een strook plastic met een breedte van 20 cm.
Deze strook plastic Iigt niet al te vast om de banden en kan makkelijk uit elkaar
worden getrokken. De banden pakketten liggen horizontaal en als een bakstenen
muur gestapeld in de container. In de container kunnen acht verschillende soorten
banden aanwezig zijn. De pakketten moeten gesorteerd worden. Het is mogelijk dat
in een container met bandenpakketten ook dozen aanwezig zijn. In deze dozen
zitten de binnenbanden. De dozen bevinden zich vaak achter in de container (bij de
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deur).

Zijn aile gegevens van de stukgoederen compleet?

Nee, de gegevens zijn nog niet compleet. Er zijn gegevens over de massa's van de
stukgoederen maar deze zijn waarschijnlijk niet meer up to date. Daze gegevens
zullen gecheckt moeten worden. Er zijn geen gegevens over maten van de
stukgoederen, deze zullen verzameld moeten worden. Ook ontbreekt informatie
over frequenties waarin bepaalde typen stukgoederen binnenkomen.

Hoe liggen de stukgoederen in de container?

De stukgoederen staan over het algemeen niet op pallets. Ze kunnen geordend in
de container staan maar het is ook mogelijk dat alles door elkaar ligt. De wanorde
kan ontstaan door een ruwe zeereis en omdat sommige dozen niet volledig gevuld
zijn. De dozen worden dan in elkaar gedrukt. Dit leid tot niveau verschillen
waardoor stukgoederen kunnen gaan rollen.

Wat voor transport doorlopen de stukgoederen die uit de containers worden gelost?

De stukgoederen worden uit de containers gehaald en op pallets gezet. Dit
gebeurd door loskrachten die dit met de hand doen. Het is mogelijk dat de
container verschillende soorten stukgoederen bevat. De verschillende goederen
moeten allemaal op hun elgen pallet belanden. De pallets worden met de
vorkheftruck naar het onderdelen magazijn getransporteerd en daar opgeslagen.
Het laden van containers gebeurd in omgekeerde volgorde. Ais een container een
grete variatie stukgoederen in zich heeft dan wordt eerst de hele container gelost
zonder dat er gesorteerd wordt. Dit sorteren gebeurd later in het magazijn.

Steekvragen met betrekking tot de losplaats en containers

Wat zijn de afmetingen van de containers?

Er zijn twee typen containers. Dit zijn de 20-foot en de 40-foot. Gelost wordt altijd
aan het uiteinde van de container, niet via deuren aan de zijkant bijvoorbeeld. De
ingang is ongeveer 233 cm breed en 228 cm hoog. Dit kan per container
verschillend zijn maar varieert hoogstens enkele centimeters. Behalve containers
kunnen ook vrachtwagens stukgoederen aanleveren. Afmetingen van de laadvloer
en ingang komen overeen met de container.

Is er niveau verschiJ tussen de losplatform en de te lossen container?

Containers worden in een kuil gereden zodat niveau van de laadvloer ongeveer
gelijk is met het laadplatform. Het resterend niveau verschil wordt opgeheven door
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een stalen 1100pplank". Deze loopplank is 180 cm breed en sterk genoeg om een
vorkheftruck te dragen.

Hoeveel tijd kost het lossen van containers?

De gemiddelde tijd voor een container van 20-100t is 2 uur. Voor een container van
4O-foot is dit 3 uur. A1s uitsorteren nodig is dan neemt de gemiddelde tijd van het
lossen 1h tot 1 uur toe.

Steekvragen met betrekklng tot de werkbelasting van de loskrachten

Hoeveel man zijn werkzaam bij het lossen van een container?

Drie personen lossen €len container. Een man zit op de vorkheftruck en
transporteert de volgeladen pallets. De andere twee personen houden zich bezig
met het stapelen van stukgoederen op lege pallets.

In hoeveel tijd moet een container gelost zijn?

Het lossen mag maximaal 3 uur in beslag nemen. Als meer tijd nodig is dan moet
er en toeslag worden betaald aan de eigenaar van de container.

Wat voor mensen houden zich bezig met het lossen?

De mensen die zich puur met het lossen bezighouden, dus met het sjouwen van
stukgoederen op pallets, zijn verstandelijk gehandicapte mensen. Het te
ontwikkelen werktuig moet dus eenvoudig te bedienen zijn.

Hoe worden de loskrachten belast?

De loskrachten moeten zware lasten optillen (meer dan 20 kg) en dan een
torderende beweging maken met hun rug om goederen op een pallet te kunnen
zetten. Vooral als voor de stukgoederen hoog gereikt moet worden of laag dan is
dit extra belastend. De zware last in combinatie met het groot aantal keren dat de
losbeweging gemaakt moet worden leid op den duur tot rugklachten of zelfs tot
een hernia. (Informatie is a'fkomstig van de bedrijfs gezondheids dienst)

Hoe moet de werkbelasting van de loskrachten worden veranderd?

De tilbelasting moet voldoen aan de NIOSH-norm. Mag niet hoger zijn dan de AL
voor deze tilsituatie.
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STUKGOEDEREN LXJST

stukgoed Maat l*b*h Massa Opmerking
nummer (em) (kg)

1 13295 31,5*20,5*1- 25
4,,5

2 13300 33*22*14 28,5 spaken

3 14252 32*22*13 22 spaken

4 14281 32*22*13 24 spaken

5 14297 32,5*22*13*5 25 spaken

6 16203 39*18*23 18

7 16284 40*18*23,5 18

8 16350 52*29*28 25

9 16351 50*31*23 32

10 17347 54*24*39 41

11 17359 37,5*27,5* 30
20,5

12 17361 28*28*29 14

13 18090 40*39*20 9

14 18118 44*19*17 40

15 18324 54*21*18,5 25

16 18522 49*20*15 20

17 18524 54*23*15 21,5

18 18526 61*25,5*16 24

19 18534 53,5*21*18,5 24

20 18628 64*26*15 33 kettingw.

21 23167 43*30,5*24 20

22 23187 42*32*27 20

23 23242 60*28*23,5 20

24 23247 48*45*28 25

25 23387 60*29*23 23,5

26 24242 51*51*26 21
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stukgoed Maat l*b*h Massa Opmerking
nummer (em) (kg)

27 24268 D=80,d=46, 25 buitenband,
h=17 D=buitendia-

meter
d=binnend.
h=hoogte

28 24270 D=76,h=16 19 bui tenbanden
(ingepakt)

29 24382 d=80,h=13 20 bui tenbanden

30 30100 36*27*21 30

31 30250 33,5*22*11 23

32 30250 34,5*22*16 14

33 31036 45*27,5*40 28

34 31041 37*35*18 25

35 31046 38*38*19 28

36 31143 45*41*28 27,5

37 31750 45,5*28,5*38 30

38 31751 44*44*18 23

39 31762 52*50*26,5 22

40 31843 45*47*24 33,5

41 31850 48*47*25 23

42 31946 39*39*16 25

43 31947 62*34*22,5 23

44 31950 47*44*19 30

45 33090 30*50*24,5 45 kettingen

46 33310 34*20*9,5 18,7

47 33510 32*20*15 19

48 37090 70*44*25 7,5

49 37090 70*43,5*25,5 7,5

50 37263 45*70*25,5 7,5

51 37290 33*23*13 20

52 48690 55*27,5*12,5 10

53 50120 47*47*39 28

54 50220 46*45*38 30
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stukgoed Maat l*b*h Massa Opmerking
nummer (em) (kg)

55 50420 46*46*33 29

56 50562 61*30*14 20,5

57 50635 41*27.5*17 16

58 53150 66*46*26 25

59 53642 35*22*15.5 23

60 53642 45*31*23 20

61 53652 60*41*32 20

62 53653 59,5*40,5*33 25

63 53900 40*31*30,5 26

64 53999 65*44*26,5 20

65 54180 57*28*30 of 15
35*27*30.51 13,5

66 54182 37*28*29 14,5

67 54280 45*35*36 20

68 54619 61*27*14 13

69 54623 61,5*21*14 21

70 54630 35.5*28*31 22

71 54902 40*31*29 26,1

72 54904 40*31*29 26,1

73 56010 45*43,5*24.5 26

74 56050 43*45*23,5 26,5

75 56050 50*30*24 18

76 56112 38*36*37,5 8,5

77 56230 38*37,5*41 10

78 56240 42*19,5*27 6

79 58306 53*31,5*18,8 18

80 58308 45*32*24.5 19

81 58358 38*27*25 29

82 58555 35*25,5*27.8 27

83 58645 43*30*31 20

84 58861 37*33*29 28

85 59010 66*42*17 30
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stukgoed Maat l*b*h Massa Opmerking
nummer (em) (kg)

86 59014 67*42*18 30

87 59380 53*39*31,5 17,5

88 60305 48*38*28 30

89 60865 40*32*15 20

90 60940 44*43*44 28

91 60960 51*31*21 15

92 61310 34,5*21,5*1- 25
9,5 of 43*2- 29

7*24

93 62021 70*38*28 10

94 62299 70*38*28 17,8

95 62590 70*26*34 15

96 64200 48*25*27 20

97 66632 47*26*17 19

98 66633 55*26*32 25

99 66634 53*35*19 8

100 66638 56*26*21 20

101 66640 53*35*25 7,5

102 66650 41*31*31 23

103 m20 43*34*13,5 26

104 62*28*45 19 clips

105 36*22,5*14 14 trapas

106 33*22*15 14 trapas

107 34*48*30 32 dynamo's
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De MAST-test

De MAST-test (Manual Abilities Scanning Test) wordt in sociale werkplaatsen gebruikt om
de handvaardigheid van een persoon te meten en om deze vaardigheid uit te drukken in
termen van industriele prestatie. De test levert een handvaardigheidsprotiel van een
persoon.

Met de MAST-methode kan ook een inschatting worden gemaakt van de vereisten op
handvaardigheidsgebied voor een bepaalde taak of functie. Dit wordt uitgedrukt in een
Taak/Functie protiel.

De handvaardigheids kenmerken van MAST profielen worden uitgedrukt in termen van
Methode - Tijd - Meting (MTM). MTM is een systeem van vooraf bepaalde
bewegingstijden voor verschillende basisbewegingen. Een taak of functie kan worden
ontleed in basisbewegingen. Door de standaardtijden voor deze bewegingen op te tellen
ontstaat een richttijd voor een bepaalde taak. Een persoon kan worden getootst aan een
taak door zijn werktijd te vergelijken met de MTM richttijd.

De MAST-test omvat 21 handvaardigheidstests die zo gerangschikt zijn dat geleidelijk een
groter beroep op de handvaardigheid van de testpersoon wordt gedaan. 20 omvat test 1
bijvoorbeeld een bewegingspatroon waarin reik-, grijp-, verplaatsings- en
loslaatbewegingen vervat zijn. In test 2 wordt de moeilijkheidsgraad van de grijpbeweging
verhoogd. In elke volgende test worden geleidelijk meer moeilijkheden ingevoerd op zo'n
manier, dat elke moeilijkheid en de daarbij behorende test ge"isoleerd kan worden door
vergelijking met de resultaten uit eerdere tests.

Naast de normale basisbewegingen moeten bij sommige tests beslissingen en initiatieven
genomen worden die algemeen vereist zijn voor het uitvoeren van industrieel werk. De
tests zijn ook zo gegroepeerd, dat ze gebieden vormen die in relatie staan met
basisvaardigheden, bijvoorbeeld karakteristieken over selectie en hanteren, eenvoudige
montagevolgorde, gelijktijdige handbewegingen, oog, hand en voetcoordinatie, die aile
een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de handvaardigheid. Het doel van de
systematische aanpak van de tests is de mate van beheersing te ontdekken die de
testpersoon bezit en te toon spreidt op het gebied van de basisbewegingen en om de
specifieke gebieden te identificeren waarin moeilijkheden optreden.

De tijd die een kandidaat nodig heeft om een individuele test te volbrengen wordt
opgenomen door de waarnemer en vergeleken met een richttijd tabel. De opgenomen tijd
wordt door de volgende formule omgezet in een prestatie:

Taak richttijd x 100% = Testprestatie
Gemeten tijd

De testprestaties geleverd in de 21 testen door een bepaald persoon worden in een
standaard formulier verwerkt, dit is het handvaardigheidsprofiel.
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Om te kunnen bepalen of een persoon geschikt is voor een bepaalde taak zal van deze
taak ook een prefiel moeten worden gemaakt. Het protiel van een taak wordt gemaakt
door te noteren welke MTM bewegingen nodig zijn. De bewegingen worden dan
geclassiticeerd naar gelang de beweging een hoofdeis van de functie is (hetzij door de
trequentie van voorkomen, hetzij doordat zij een belangrijk deel van een regerend element
is). Er ontstaat een rangschikking van de bewegingen. De bewegingen corresponderen
met een test uit het handvaardigheidsprotiel. De rangschikking geeft aan op welke testen
iemand goed moet scoren wi! hij de taak goed uitvoeren. .

Een taak kan worden ingedeeld in een taakklasse. Er zijn vijf verschillende klassen. De
klasse geeft aan wat voor niveau de mensen moeten hebben willen ze de taak kunnen
uitvoeren. Taakklasse 1 is het laagste niveau. De mensen die loswerkzaamheden
verrichten hebben een niveau dat in taakklasse 2 hoort. De de'finitie van taakklasse 2 is:

Test kandidaten dienen op de eerste plaats de gehele MAST-test met voldoende
vaardigheid te kunnen uitvoeren met een minimale score van 50%. Tevens dienen
vermogens aanwezig te zijn om bijvoorbeeld veiligheidsaanduidingen te kunnen
lezen en te hanteren.

Het inschatten van een taak in een taakklasse en het afnemen van tests voor het bepalen
van een handvaardigheidsprofiel moet worden gedaan door een speciaal voor dit doel
opgeleid persoon.
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De NIOSH-methode

Inleiding

Ondanks nog veel onbekende factoren rond het tillen, de belasting van de mens door het
tillen en de gevolgen op langere termijn, is door een groep onderzoekers in opdracht van
de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) in de Verenigde Staten
een norm voor maximale tilgewichten opgesteld. Deze norm houdt rekening met veel
factoren en heeft als uitgangspunt schade aan het spier-skelet-systeem te voorkomen. De
norm geeft grenzen voor het gewicht in een bepaalde tilsituatie. De norm geldt dus voor
de werkplek en niet direct voor de fysieke belasting.

Voorwaarden

De NIOSH-norm voor maximale tilgewichten heeft betrekking op tilsituaties waarin met de
hand een bepaald voorwerp wordt vastgepakt en opgetild. De duur van de tilbeweging is
niet langer dan 2 seconden, d.w.z. dat het vasthouden en verplaatsen van de last
minimaal is. Ais uitgangspunt voor de norm wordt verder aangenomen dat de werknemers
tussen de tilhandelingen geen andere zware werkzaamheden uitvoeren, zoals duwen,
trekken of statisch ophouden van lasten. Verder gaat de norm uit van fitle, gezonde
mensen die gewend zijn aan fysieke arbeid.

De normen voor tillen beperken zich verder nog aileen tot de volgende situaties:

a. Rustig tillen;
b. Tillen met twee handen voor het lichaam (geen torsie tijdens het tillen);
c. Voorwerpen niet breder dan 75 cm;
d. Vrij gekozen, onbelemmerde tilbeweging;
e. Goede mogelijkheid de last te pakken;
f. Normale fysische arbeidsomstandigheden.

Deze voorwaarden vormen een beperking van de NIOSH-norm. De bovengenoemde
uitgangspunten zijn echter niet abnormaal en zij vormen de uitgangspunten voor een
ergonomisch goed ontworpen arbeidssituatie.

Criteria voor een maximaal tilgewicht

De beoordeling van een tilsituatie bestaat niet uit €len norm voor iedereen, maar uit een
ondergrens (Action Limit) en een bovengrens (Maximum Permissible IJmit).

De Action Limit is het gewicht in een bepaalde tilsituatie dat bijna door iedereen kan
worden getild en verplaatst zonder risico voor de rug. De maximum Permissible Limit is de
maximale grens voar het gewicht in een bepaalde tilsituatie. Boven deze grens loopt bijna
iedereen risico op schade aan de rug. Boven deze grens mag het gewicht van het te tillen
voorwerp zeker niet komen.
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Hieronder volgen de criteria voor de twee grenzen:

Action Limit (AL)

Deze grens is in principe de veilige norm voor een bepaalde tilsituatie. De AL is bepaald
door de volgende uitgangspunten:

1. Werksituaties waarin gewichten zwaarder dan deze grens worden getild en
verplaatst, kunnen een toename veroorzaken van klachten beschadigingen aan het
spier-skelet-systeem van de betrokkenen.

2. Het tillen van een gewicht van deze grens veroorzaakt een kracht van 3500 Newton
op de tussenwervelschijf L5/S1. Deze kracht is voorde meeste mensen acceptabel
en levert weinig risico's op.

3. Het energieverbruik door het tillen van gewichten onder deze grens overschrijdt de
3,5 kcaljmin niet. Dit energieverbruik is voor de meeste mensen gedurende een
werkdag acceptabel.

4. 75% van de vrouwen en 99% van de mannen geeft bij deze grens aan de
tilwerkzaamheden langere tijd (maanden/jaren) vol te kunnen houden.

Maximum Permissible Limit (MPL)

Deze grens geeft het maximaal toelaatbare gewicht voor een bepaalde tilsituatie. De MPL
is bepaald door de volgende uitgangspunten:

1. Werksituaties waarin gewichten zwaarder dan deze grens worden getild en
verplaatst blijken een significante toename te veroorzaken van klachten over
beschadiging van het spier-skelet-systeem van de betrokkenen.

2. Het tillen van een gewicht dat zwaarder is dan deze grens veroorzaakt bij het tillen
en verplaatsen een kracht op de tussenwervelschijf tussen de wervels L5 en S1 die
hoger is dan 6500 N. Dit is voor de meeste mensen ontoelaatbaar, gezien de kans
op beschadigingen of afwijkingen.

3. Voor de meeste mensen stijgt het energieverbruik boven de 5 kcaljrnin
(gemiddelde voor de werkdag) wanneer het te tillen gewicht boven deze grens Iigt.

4. Slechts 25% van de mannen en 1% van de vrouwen geeft aan voldoende
spierkracht te hebben om gewichten zwaarder dan deze grens gedurende langere
tijd te kunnen blijven tillen.

Per definitie is: MPL = 3 x AL
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Tussen de Action Umit en de Maximum Permissible Limit Iigt een traject waarin voor
steeds meer betrokken werknemers risico's aanwezig zijn op schade door het tillen of het
niet kunnen volhouden van de handelingen.

In het gebied tussen de AL en MPL moeten maatregelen genomen worden. Welke
gewichten exact horen bij deze grenzen is afhankelijk van taakvariabelen in de tilsituatie.

Taakvariabelen

Om voor een bepaalde tilsituatie de AL en MPL te kunnen berekenen moeten
verschillende taakvariabelen geregistreerd worden: De horizontale afstand tot de last, de
verticale afstand van de last tot de vloer, de verticale verplaatsing en de trequentie van het
tillen.

De verschillende taakvariabelen moeten worden bepaald volgens de volgende
uitgangspunten:

H = Bij het begin van de tilhandeling, de horizontale afstand van het punt midden
tussen de enkels tot aan het punt midden tussen de twee handen. Deze afstand is
horizontaal en geldt dus als afstand tussen de loodlijnen door beide punten. De
afstand H zal nooit kleiner zijn dan 15 cm door aanwezigheid van de buik en nooit
groter dan 80 cm door de beperkte reikwijdte van mensen.

v = Bij het begin van de tilhandeling, de verticale afstand tussen het punt midden
tussen de handen en de vloer. Deze afstand zal tussen de a en 175 cm Iiggen. Bij
75 cm hoogte wordt ervan uitgegaan dat de houding rechtop is.

o = De verticale afstand die de last aflegt tussen de plaats van oppakken (de
oorsprong) en de plaats van loslaten (de bestemming). Voor afstanden kleiner dan
25 cm wordt 0 = 25 cm genomen.

F = De frequentie is het aantal tilhandelingen, gemiddeld per minuut. Wanneer minder
dan eens per 5 minuten wordt getild wordt de frequentie gelijk aan a gesteld. De
Fmax wordt bepaald door de totale duur van de handelingen en de houding waarin
de last wordt opgepakt.

Bepalen Fmax:

::; 1 uur per dag
> 1 uur per dag

staand
V> 75

18
15

11 C

gebukt
V < 75

15
12



De NIOSH-norm formule

De NIOSH-methode gaat uit van een norm-massa van 40 kg (400 N). In een ideale
tilsituatie, onder de meest gunstige condities is dit de acceptabele tilbelasting (AL).
Naarmate de tilsituatie minder gunstig is zal deze belasting worden verminderd. Door
ongunstige taakvariabelen wordt het normgewicht gereduceerd en ontstaat er een lagere
AL.

De NIOSH-norm formule:

AL = 40 x (15/H) x (1 - 0.OO4xI V-75I) x (0.7 + 7.5/D) x (1 - F/Fmax)

MPL = 3 x AL

Afstanden in cm en frequenties (F) in aantal malen/minuut.

De NIOSH-norm voor de tilsituatie bij Westrom

In een container is geen starre tilsituatie. Stukgoederen bevinden zich op verschillende
hoogtes in de container dus varieert de verticale afstand waarover een stukgoed moet
worden verplaatst. Een stukgoed wordt door een losser gepakt en op middel hoogte
gebracht waarna de losser met het stukgoed naar de pallet loopt. Daar laat hij het
stukgoed op de pallet vallen (geen tilhandeling). De norm voor de Westrom is bepaald
door de meest extreme tilsituatie te beschouwen en te veronderstellen dat deze voor elk
stukgoed geldt.

Taakvariabelen:

H = 25 cm
V = 180 cm
D = 110 cm
F = 5 tilhandelingen per minuut (een container met 900 stukgoederen)
Fmax = 12

AL = 40 x (15/25) x (1 -0.004xI180-751) x (0.7 + 7.5/110) x (1 - 5/12)

AL = 40 x 0.6 x 0.58 x 0.77 x 0.58

AL = 6,2 kg = 62 N

De man die loswerkzaamheden verricht mag tijdens tilhandelingen niet zwaarder worden
belast dan 62 Newton.

Ais norm voor Westrom wordt 60 Newton gehanteerd.
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Bijlage 2
Het planproces

Inleiding

In de oriemtatie fase van het planproces (Po) zijn vijf oplossingen bedacht voor het laad
en losprobleem. De oplossingen zijn bedacht met behulp van informatie die in het
orientatie proces is vergaard.
De vijf oplossingen zijn getoetst aan twaalf opgestelde criteria. Gekozen is voor de
oplossing die het beste voldeed aan de criteria. De criteria zijn de eisen en wensen
waaraan een ontwerp moet voldoen. De criteria zijn bepaald in samenwerking met de
Westrom. Het toetsen van de oplossingen aan de criteria en het komen tot een keuze uit
de verschillende oplossingen gebeurt in de planfase van het planproces. Nadat een keuze
is gemaakt wordt deze oplossing onderworpen aan een risico-analyse. In een risico
analyse wordt gezocht naar oorzaken van buiten af die het project kunnen frustreren.

In de uitvoeringsfase van het planproces wordt het project verdeeld in deelprojecten en
worden er nauwkeurige interface-afspraken gemaakt tussen de deelprojecten. Van elk
gespecificeerd deelproject wordt een faalkans-analyse gemaakt.

De resultaten verkregen in de drie fasen van het planproces zuUen in de komende drie
hoofdstukken worden behandeld.

12



Fase Po
Mogelijke oplossingen

A Een gemodificeerde-manipulator

Oplossing A is een standaard manipulator die zodanig is aangepast dat deze kan werken
in een container of vraehtwagen. Een manipulator is een hefwerktuig. Een manipulator, (
ook wei balansarm genoemd, ereeert met behulp van een pneumatisehe eilinder een J
evenwieht tussen een geklemde last en een gewieht gekoppeld aan de arm. Lasten
kunnen op die manier zonder dat ze worden opgetild verplaatst worden. De man die het
werktuig bedieneYhoeft aileen maar de last in horizontale riehting voor ziehl uit te duwen.
Oit kost weinig moeite omdat de draaipunten van de manipulator-arm goeCl gelagerd zijn.
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Figuur 1 De gemodificeerde-manipulator
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De manipulator wordt op de volgende punten aangepast:
De verticale steunkolom wordt ingekort tot 1100 mm.
De manipulator komt te staan op een transportwagen.
Het verticale bereik van de manipulator wordt vergroot door een hefinstallatie zodat
de manipulator de gehele container kan beslaan.
De manipulator moet voorzien worden van een klem die het grote assortiment
stukgoederen kan verwerken.

In figuur 1 ziet men een schets van
een gemodificeerde manipulator in
een container. In figuur 2 ziet men
een bovenaanzicht van een man
die met behulp van de manipulator
stukgoederen aan het lossen is uit
een container. De stukgoederen
worden getransporteerd van de
stapel in de container naar de
pallet die vlak achter de man staat.
Een groot voordeel van deze
oplossing is de kleine belasting die
uitgeoefend wordt op de mensen
die loswerkzaamheden verrichten.
Een nadeel is de beperkte
mogelijkheid voor het uitsorteren
van stukgoederen.

B Een rollenbaan systeem

Figuur 2 Bovenaanzicht gemodificeerde-manipulator.

De rollenbaan is L-vormig en beslaat de volle lengte en breedte van een container. De
rollenbaan is scharnierend opgehangen en kan met behulp van een hefportaal de gehele
hoogte van een container beslaan. Tijdens het lossen wordt de rollenbaan zo dicht
mogelijk bij de stukgoederen gemanoeuvreerd. De rollenbaan wordt op de juiste hoogte
ingesteld. De man in de container reikt over de rollenbaan naar een stukgoed en trekt
deze naar zich toe. Het stukgoed kornt te Iiggen op de lange aangedreven rol. De
rollenbaan is geheel aangedreven en voert automatisch het stukgoed at. Aan het einde
van de rollenbaan valt het stukgoed op een pallet. Het stukgoed hoeft aileen op de goede
positie worden geschoven. Op het uiteinde van de rollenbaan is een zwenkbare
transportband gemonteerd. Die maakt het mogelijk stukgoederen naar verschillende
pallets te dirigeren zodat er gesorteerd kan worden. In figuur 3 ziet men een boven- en
een zijaanzicht van het rollenbaan systeem. De mensen die loswerkzaamheden verrichten
hoeven met dit systeem aileen maar trekkrachten uit te oefenen op de stukgoederen, tillen
hoeft niet meer. Een nadeel van het systeern is dat het niet geschikt is voor het laden van
stukgoederen.
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Figuur 3

[ ZIJAANZICHT!

ISOVENAANZICHT I

Het rollenbaan systeem

C Een loopkat met klem

Het systeem bestaat uit een loopkat op vier poten die voorzien zijn van wielen. Het is een
portaalconstruetie. Tijdens het lossen rolt de portaal steeds dieper de container in
naarmate er meer stukgoederen worden verwijderd. Aan de loopkat hangt een klem
waarmee de stukgoederen worden gegrepen. Aan de klem is een steel van 1500 mm
verbonden met op het uiteinde de bedienings~noppen.De lange steel is nodig om het
moment dat een ingeklemd stukgoed uitoefenc(tegen te werken anders zal de klem \(]
kantelen. De man die het werktuig bediend wordt aileen belast door het kantelmoment.
Door de translatiebewegingen van de loopkat en de hijsinstallatie is het mogelijk de klem
bij elk stukgoed te positioneren. De pallet waar de stukgoederen op worden gelost zal
zich bevinden onder de portaalconstructie. In figuur 4 ziet men drie aanzichten van het
werktuig (Amerikaanse projeetie).

o Een transportband met twee manipulatoren

Deze oplossing bestaat uit twee manipulatoren en een transportband. Een van de
manipulatoren is speciaal aangepast om in een container te kunnen funetioneren, dit is
dezelfde als de manipulator die in oplossing A is beschreven. De manipulator in de
container positioneert stukgoederen op de transportband. De transportband vervoert de
stukgoederen buiten de container. Daar staat een manipulator in standaard uitvoering die
stukgoederen van de transportband aftild en de stukgoederen plaatst op een pallet naar
keuze. Het systeem is uiterst geschikt om stukgoederen te sorteren tijdens
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GELEIDING

o

HIJSINSTAlLATIE

Figuur 4 Een loopkat met klem

!

loswerkzaamheden. Een nadeel zijn de hoge stichtingskosten. In figuur 5;As een
bovenaanzicht van het systeem te zien. ' /

E Een transportbandsysteem

Oit is een transpotbandsysteem van het bedrijf Beumer. In figuur 6 ziet men een
bovenaanzicht en een zijaanzicht van dit systeem. Het systeem bestaat uit drie
transportbanden. De twee transportbanden op de uiteinden kunnen zwenken in
horizontale en verticale richting. Het werktuig moet bediend worden door vier man. Er
staan twee mensen aan de bedieningspanelen (voor en achter) en de twee andere
mensen moeten de stukgoederen geleiden. In de container manoeuvreert de man aan het
bedieningspaneel de transportband zo dicht mogelijk bij een stukgoed en zijn helper trekt
het stukgoed op de transportband. Buiten de container manoeuvreert de bedieningsman
de transportband bij de pallet naar keuze en zijn helper positioneert het stukgoed met
trekbewegingenop de pallet.
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Figuur 6 Het Beumer transportbandsysteem
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Fase Pp
Kiezen uit de mogelijkheden

In deze fase is een keuze gemaakt uit de in de Po-fase uitgedachte oplossingen. De
keuze is bepaald door de oplossingen A tot en met E te toetsen aan twaalf opgestelde
criteria. De criteria zijn opgesteld in samenwerking met Westrom en vertegenwoordigen de
eisen en wensen die het bedrijf heeft ten aanzien van de oplossing van het laad- en
losprobleem.

De criteria luiden als voigt:

a) De grootte van de krachten die uitgeoefend worden op mensen die het werktuig
bedienen.

b) Veiligheid van het werktuig.

c) Eenvoud van de bediening.

d) De lossnelheid.

e) De mogelijkheid om tijdens het lossen gelijktijdig te sorteren.

1) De geschiktheid om vrachtwagens en containers te laden. Onder laden wordt
verstaan stukgoederen van de pallets afhalen en in een vrachtruim stapelen.

g) Het kunnen lossen van aile stukgoederen. De stukgoederen hebben een grote
variatie in maat en in gewicht. Niet aile posities in een container zijn even goed
bereikbaar met het loswerktuig.

h) De stichtingskosten.

i) De hanteerbaarheid van het werktuig in het magazijn, kan het werktuig makkelijk
naar verschillende lokaties worden gemanoeuvreerd.

j) Hoe is de manoeuvreerbaarheid van het loswerktuig in de container, in hoeverre
worden de mensen die loswerkzaamheden verrichten gehinderd in hun bewegingen
door het werktuig.

k) De hoeveelheid personeel die nodig is om het werktuig te bedienen.

I) Onderhoudsvriendelijk en onderhoudsarm.
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Vergelijkings matrix 1,' ,.' .

van de criteria r,-\ ".'

Frequentie Weegfactor

1 - 4 1
5 - 8 2
9 - 12 3

- -
a a
b b b
c a b c
d a b c d
e a b e e e
f a b c f e f
9 a b 9 9 9 9 9
h a b c h e h 9 h
I a b c I e f 9 I I

J a b c I e 19 J I I
k a b c ke f 9 hk i k
I a b c I e f 9 I i i k I I

a b c d e t 9 h I J Ik I I
In tabel 3 wordt het eindresultaat van het toetsen van de
verschillende oplossingen aan de criteria gepresenteerd. Figuur 7
De oplossingen zijn eerst gewaardeerd met een cijfer
tussen 1 en 5. Dit is de ongewogen waardering. Daarna
zijn deze waarden vermenigvuldigd met de weegfaetoren. 20 ontstaat de gewogen
waardering. De resultaten van de gewogen waardering zijn voor elke oplossing
gesommeerd. De oplossing met de meeste punten voldoet
het beste aan de criteria. Uit de totaal waarden in tabel 3
blijkt dat oplossing A het beste aan de criteria voldoet. A
wordt gevolgd door D,C,E en tot slot B. Tussen oplossing A
en D is maar een minimaal punten verschil. De voorkeur gaat
uit naar deze twee oplossingen.

De keuze uit oplossing A tfm E is gemaakt door deze te toetsen aan criteria a tfm I. Elke
oplossing krijgt voor elk criterium een waardering die varieert tussen 1 en 5. Bij de
waardering 1 voldoet de oplossing erg slecht aan het criterium, bij de waardering 5
voldoet de oplossing erg goed.

Aan elk criterium wordt een weegfaetor toegekend. Een weegfaetor geeft aan hoe
belangrijk een criterium is in verhouding tot de andere criteria. De weegfaetoren worden
bepaald door de verschillende criteria met elkaar te vergelijken in een vergelijkingsmatrix
(zie figuur 7). In de matrix worden steeds twee criteria
met elkaar vergeleken en het criterium wat het
belangrijkste is wordt ingevuld in de matrix. In figuur 7
wordt criterium a in de twaalf vergelijkingen elf keer
belangrijker gevonden dan het andere criterium. De
frequentie van a in de matrix is 11. In tabel 1 is
weergegeven bij welke frequentie in de matrix een
bepaald weegfaetor wordt toegekend. Criterium a krijgt
een weegfaetor van 3 toegekend. In tabel 2 staan voor
de criteria a tfm I de frequentie vermeld en de r

bijbehorende weegfaetor. De frequentie is afkomstig uit If)
de matrix in figuur 7. lJ

De weegfaetor
behorende bij
een frequentie

Tabel 1

Oplossing A is de gemodificeerde-manipulator en oplossing D
is de transportband met twee manipulatoren. Oplossing A is
een deeloplossing van oplossing D. De gemodificeerde
manipulator zal in ieder geval worden uitgewerkt. De twee andere componenten van
oplossing D zijn standaard apparaten die bij een leverancier besteld kunnen worden.

Oplossing D is uiteindelijk gekozen als oplossing voor het los- en laadprobleem van
Westrom. De bedrijfsleiding van Westrom heeft deze keuze gemaakt. Ondanks dat de
stichtingskosten van oplossing D beduidend hoger Iiggen dan die van A hebben de
voordelen van D met betrekking tot de sorteermogelijkheden en de lossnelheid de
doorslag gegeven.
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Criteria Frequentie Weegfactor

a 11 3
b 12 3
c 8 2
d 1 1
e 9 3
f 5 2
a 10 .~

h 4 1
I 4 1
i 7 2
k 4 1
I 3 1

Tabel2 Weegfaetoren en frequenties
behorende bij de criteria

Ongewogen Gewogen
waardering waardering

Criteria A B C D E Weeg- A B C D E
foetor

a 5 3 4 5 3 3 15 9 12 15 9
b 4 2 4 3 2 3 12 6 12 9 6
c 5 4 4 5 2 2 10 8 8 10 4
d 2 5 2 4 5 1 2 5 2 4 5
e 3 4 2 5 5 3 9 12 6 15 15
f 5 2 3 4 3 2 10 4 6 8 6
9 5 3 4 5 4 3 15 9 12 15 12
h 4 2 4 3 1 1 4 2 4 3 1
i 5 1 3 4 2 1 5 1 3 4 2
j 3 2 4 3 2 2 6 4 8 6 4
k 5 3 5 3 1 1 5 3 5 3 1
I 4 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2

Totool 50 33 43 46 32 Tatool 98 65 82 94 67

Volgorde 1 5 3 2 4

Tabel3 Ongewogen en gewogen waardering van de
oplossingen
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Risico-analyse

Inleiding

Een risico-analyse is het zoeken naar oorzaken van buiten af die het project kunnen
frustreren. De risico-analyse is toegepast op oplossing D. Dit concept bestaat uit een
gemodificeerde-manipulator, een transportband en een standaard manipulator.

Er zijn een zevental oorzaken gevonden die het project kunnen doen stranden. Deze
oorzaken zijn:

1] De mensen die loswerkzaamheden verrichten willen niet met het hulpwerktuig
werken.

2] De directie en/of bedrijfsleiding gaat niet accoord met het concept.

3] Het concept wordt afgekeurd door de bedrijfs gezondheids dienst.

4] Het hulpwerktuig wordt afgekeurd op gebied van veiligheid.

5] Het hulpwerktuig wordt op ergonomische gronden afgekeurd.

6] De energie-voorziening van de gemodificeerde manipulator in de container levert
veel problemen.

7] De gemodiJiceerde-manipulator functioneert niet in containers of in vrachtwagens.

Deze oorzaken kunnen worden veroorzaakt door bepaalde redenen. Deze redenen staan
achter de "*", bij elke oorzaak vermeld. Onder deze redenen staan achter de "_" acties die
kunnen worden ondernomen zodat het risico wordt beperkt. Deze acties kunnen bij
verschillende redenen staan met als gevolg dat in de analyse vaak dezelfde risico
beperkende acties worden vermeld. Tot slot is een Iijst opgesteld waarin aile risico
beperkende acties staan vermeld.

Getracht is de analyse zo nauwgezet mogelijk te maken, dit wi! echter niet garanderen dat
er geen zaken over het hoofd zijn gezien. De bedoeling van een risico-analyse is niet om
een volledige inventarisatie te maken van aile risico's maar om een beter inzicht te krijgen
in mogelijke problemen die kunnen optreden en hoe hier het beste op kan worden
gereageerd.
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De analyse

1] De mensen die loswerkzaamheden verrichten willen niet met het hulpwerktuig
werken.

*

*

*

*

*

De bediening van de klem van de gemodificeerde-manipulator is
ongemakkelijk in de bovenste en de onderste standen in de container.

Construetief aanpassen van het bedieningselement zodanig dat de
klem in een lage stand en in een hoge stand zo bedient kan worden
dat de bedieningsman een normale staande houding kan innemen.
In hogere standen zou een hulpmiddel als een opstapje kunnen
dienen om beter bij de bovenste stukgoederen te kunnen rijken. Dit
opstapje kan ook worden gevormd door de onderste rij
stukgoederen.

Ais de gemodificeerde-manipulator in een gehelde container staat dan zal
aan het apparaat harder moeten worden getrokken en geduwd.

Construetief moet de manipulator zo worden uitgevoerd dat deze altijd
waterpas in een container of vrachtwagen kan worden opgesteld.

De gemodificeerde-manipulator en de transportband nemen teveel ruimte in
en belemmeren de lossers in hun bewegingsvrijheid.

Zorgen dat de manipulator en de transportband zo dicht mogelijk
tegen de containerwand staan.
Ruimte innemende aggregaten zoals een compressor buiten de
container plaatsen.
Aggregaten zoveel mogelijk beperken, trachten om zoveel mogelijk
van een systeem afhankelijk te zijn zodat energie aanvoerlijnen
worden beperkt.
Zorgen dat tijdens werkzaamheden de manipulatorarm zo hoog
mogelijk blijft dat de man makkelijk onder de arm door kan
manoeuvreren. De klem is dan makkelijk en snel te positioneren bij
een stukgoed.

Aan de arm van de gemodificeerde-manipulator moet teveel kracht worden
uitgeoefend om de arm naar wens te positioneren.

De parallel-arm en de onderarm van de manipulator moeten zo
worden uitgekiend dat zo min mogelijk bewegingen nodig zijn om de
gewenste positie van de klem te bereiken.
Het moet mogelijk zijn om snelle bewegingen met de manipulator te
maken. De scharnieren moeten soepel bewegen. De lagering moet
dus goed zijn.
Door de arm hoog te construeren is het makkelijk snel van plaats te
veranderen ten opzichte van de arm.

De bediening van het werktuig wordt als te complex ervaren.
Bediening eenvoudig houden door zo weinig mogelijk
bedieningsknoppen en -hendels aan te brengen.
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*

*

Een goede instructie geven in bedienen van het werktuig.

De manipulator kan de bedienende man verwonden door een stukgoed wat
uit de klem valt.

Zo construeren dat de man niet onder een ingeklemd stukgoed kan
plaatsnemen tijdens het bedienen van het werktuig.
De voeten van de losser lopen het meeste risico. Er moet worden
gezorgd voor veiligheidsschoeisel.
Construetief een veiligheid aanbrengen die zorgt dat het stukgoed
tijdens klemming altijd gezekerd blijft aan de klem.

Het werktuig spreekt de mensen niet aan.
Zorgen voor een soepele en makkelijke bediening.
Een goede instruetie geven in de werking van de manipulator.
Inlichten wat de gevolgen voor de gezondheid zijn als niet van het
werktuig gebruik wordt gemaakt.
Efficiente bewegingen tijdens de loswerkzaamheden moeten
gewaarborgd zijn. Een niet efficiente loscyclus van een stukgoed kan
irritatie opwekken en leiden tot terugvallen op de oude werkmethode.

2] De direetie en/of bedrijfsleiding gaat niet accoord met het concept.

*

*

*

Het werktuig is onveilig in het gebruik.
Aile mogelijke knelpunten moeten zo goed mogelijk worden
afgeschermd.
Het werktuig moet onder aile werkomstandigheden stabiel blijven. Ook
tijdens transport.
Aile funeties van het apparaat moeten bedienbaar zijn door de losser,
er mogen geen automatische handelingen door het werktuig worden
verricht.

Met het lossysteem blijkt het niet mogelijk een container binnen 3 uur te
lossen.

Construetief zoveel mogelijk optimaliseren van het werktuig. Maten
van de armen zo uitkienen dat zo efficient mogelijk kan worden gelost.
Tijdbesparende concepten toepassen:
- Een eigen transporteenheid voor snelle installatie en verplaatsing in
de container.
- Een snelle klembediening en instelling. De klem bladen moeten
makkelijk tussen dozen kunnen schuiven.
- Kiezen voor een snel werkende standaard manipulator.

De stichtingskosten van het werktuig zijn te hoog.
Kostbare ontwikkelingen zelf doen of het bedrijf Westrom laten doen.
Deelprojecten die door het bedrijf kunnen worden verwezenlijkt aan
het bedrijf overlaten.
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*

*

*

*

Niet aile stukgoederen zijn te grijpen door de klem. Dit kan zijn door de
Iigging in de container of door de vorm van het stukgoed.

Er kunnen verschillende klemmen worden gemaakt die makkelijk en
snel verwisselbaar moeten zijn. Een klem is dan speciaal bedoeld
voor een bepaalde familie stukgoederen.
Construetief de positionering van de klem zo maken dat men de klem
voor elk stukgoed in de container goed kan manoeuvreren.
De klem uitrusten met slanke klembladen die makkelijk tussen dozen
geschoven kunnen worden.

Stukgoederen worden beschadigd tijdens de handling.
De klemkracht niet boven een bepaalde grenswaarde laten komen.
Het klembladoppervlak moet niet te klein zijn.

De man die het werktuig bedient wordt te zwaar belast tijdens de
loswerkzaamheden.

Er is aileen een grenswaarde voor tilhandelingen bepaald. Een
manipulator zal de belasting door tilhandelingen zeker opheffen. De
duw- en trekbelastingen kunnen zwaarder uitvallen dan gedacht.
Testen kunnen dit uitwijzen, blijkt het te zwaar dan zijn er opties als
het verbeteren van de lagering en het goed waterpas opstellen van de
manipulator.

Werktuig funetioneert niet in de container.
Zorgen dat aan aile speci'ficaties wordt voldaan.

3] De losunit wordt afgekeurd door de bedrijfs gezondheids dienst.

*

*

De man die het werktuig bedient moet in sommige standen ongemakkelijke
houdingen aannemen om het werktuig te kunnen bedienen.

Constructie aanpassen zodat bedieningselementen in een wat
comfortabelere stand kunnen worden gebracht.

De belastingnormen worden overschreden.
Analyseren wat voor belastingen er optreden tijdens de
loswerkzaamheden. Nagaan of deze toelaatbaar zijn. Zo niet dan
zullen er construetieve maatregelen moeten komen zoals een betere
lagering van de scharnierpunten of de mogelijkheid om de
manipulator goed waterpas te plaatsen.
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4] De losunit wordt afgekeurd op gebied van veiligheid.

*

*

Knelpunten zijn niet goed afgeschermd.
Afschermen met rubber lappen of pijpen.
Waar mogelijk een kooi construetie maken.

Het werktuig kan blijvend letsel toebrengen aan een persoon.
Zorgen voor een goede stabiliteit ook tijdens transport.
Arm mag niet omhoog schieten als last uit de klem slipt.
Ais de druk wegvalt in het systeem dan mag de arm niet omlaag of
omhoog komen zetten. De klem moet in deze situatie niet zijn last
verliezen.
Automatische handelingen van het werktuig zoveel mogelijk beperken.
Zorgen voor veiligheidsschoeisel voor de lossers.

5] De losunit wordt op ergonomische granden afgekeurd.

*

*

*

Ongemakkelijke bediening van de gemodificeerde-manipulator in
verschillende standen, vooral de uiterste standen (haag en laag) zijn kritiek.

De bedieningselement moet zich zodanig aan de grijpsituatie
aanpassen dat deze altijd in een goede stand te bedienen is door de
losser. Het bedieningspaneel moet dus verplaatsbaar zijn.

De arm van de manipulator loopt de losser in de weg en hindert hem met
loswerkzaamheden.

De gemodificeerde-manipulator zo construeren dat de arm aJtijd zo
hoog mogelijk blijft. Men kan er dan makkeJijk onderdoor en dus van
plaats verwisselen ten opzichte van de arm.
De Jengte van de manipulator-arm zo uitkienen dat met zo min
mogelijk bewegingen een stukgoed kan worden bereikt en op een
pallet gezet. Het streven moet zijn om een loscyclus zo efficient
mogelijk te maken.

De bediening is te moeilijk.
De hoeveelheid bedieningsknoppen en hendels beperken.
Een goede instructie geven.
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6] De energie-voorziening van de gemoditiceerde-manipulator in de container levert
veel problemen.

* Energie van een net buiten de container geeft problemen met aanvoer
omdat dit via kwetsbare aanvoerlijnen moet gebeuren.

Beperken van aanvoer Iijnen door de manipulator van zo min mogelijk
energiebronnen athankelijk te maken.
Bij gebruik van externe Iijnen is het belangrijk dat deze hoog van de
vloer de container doorlopen zo beperkt men de kans op schade aan
deze Iijnen.
Indien mogelijk manipulator uitrusten met een energiebron
(bijvoorbeeld met accu's) zodat het systeem niet aan een externe
bron gekoppeld hoeft te worden. Het werktuig is dan mobieler omdat
er geen aangekoppelde Iijn is. Nadeel met accu's is dat de
manipulator een beperkte gebruiksduur heeft.
Aggregaten zoals vacuOmpomp ot compressor bij het werktuig
plaatsen, nadeel hiervan is dat extra ruimte wordt ingenomen.

7] De gemodificeerde-manipulator tunetioneert niet in containers ot in vrachtwagens.

*

*

*

*

*

De massa van de manipulator is te groot en oetent een te grote kracht uit op
de vloer.

De manipulator kan over een groter oppervlak worden atgesteund.

Het lossen gaat te traag.
Een efficient loscyclus creeren.
Tijd besparende concepten toepassen.

De manipulator neemt teveel ruimte in.
Ondersteuning waar het geheel op staat verkleinen.
Het werktuig zo construeren dat de ondersteuningszuil van de
manipulator zo dicht mogelijk tegen de containerwand aan kan staan.

Het werktuig loopt de lossers in de weg tijdens loswerkzaamheden.
Zorgen dat de manipulatorarm hoog blijft tijdens loswerkzaamheden.
Het werktuig moet makkelijk en soepel in de handling zijn.

Niet aile stukgoederen zijn te grijpen door het werktuig.
Zorgen voor een set snel verwisselbare klemmen die elk een gedeelte
van de stukgoederen kunnen grijpen.
Klem moet zo worden opgehangen dat scheetstaande stukgoederen
ook kunnen worden opgepakt.
Hulptechnieken bedenken bij loswerkzaamheden.
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Lijst met risico beperkende acties

1) Construetief aanpassen van het bedieningselement zodanig dat de klem in een lage
stand en in een hoge stand zo bedient kan worden dat de bedieningsman een
comfortabele staande houding kan innemen.

2) In hogere standen zou een hulpmiddel als een opstapje kunnen dienen om beter
bij de bovenste stukgoederen te kunnen reiken. Dit opstapje kan ook worden
gevormd door de onderste rij stukgoederen.

3) Construetief moet de manipulator zo worden uitgevoerd dat deze altijd waterpas in
een container of vrachtwagen kan worden opgesteld.

4) Zorgen dat de manipulator en de transportband zo dicht mogelijk tegen de
containerwand staan.

5) Ruimte innemende aggregaten zoals een compressor buiten de container plaatsen.
6) Aggregaten zoveel mogelijk beperken, trachten om zoveel mogelijk van een

systeem afhankelijk te zijn zodat energie aanvoerlijnen worden beperkt.
7) Zorgen dat tijdens werkzaamheden de manipulatorarm zo hoog mogelijk blijft dat

de man makkelijk onder de arm door kan manoeuvreren. De 1<lem is dan makkelijk
en snel te positioneren bij een stukgoed.

8) De parallel-arm en de onderarm van de gemodificeerde-manipulator moeten zo
worden uitgekiend dat zo min mogelijk bewegingen nodig zijn om de gewenste
positie van de klem te bereiken.

9) Het moet mogelijk zijn om snelle bewegingen met de manipulator te maken. De j
scharnieren moeten soepel bewegen. De lagering moet dus goed zijn.

10) Bediening eenvoudig houden door zo weinig mogelijk bedieningsknoppen en 
hendels aan te brengen.

11) Een goede instruetie geven in de bediening van het werktuig.
12) Zo construeren dat de man niet onder een ingeklemd stukgoed kan plaatsnemen

tijdens het bedienen van het werktuig.
13) De voeten van de losser lopen het meeste risico. Er moet worden gezorgd voor

veiligheidsschoeisel.

14) Construetief een veiligheid aanbrengen die zorgt dat het stukgoed tijdens klemming
altijd gezekerd blijft aan de klem.

15) Inlichten wat de gevolgen voor de gezondheid zijn als niet van het werktuig gebruik
wordt gemaakt.

16) Efficiente bewegingen tijdens de loswerkzaamheden moeten gewaarborgd zijn. Een
niet efficiente loscyclus van een stukgoed kan irritatie opwekken en leiden tot
terugvallen op de oude werkmethode.

17) Aile mogelijke knelpunten moeten zo goed mogelijk worden afgeschermd.
18) Het werktuig moet onder aile werkomstandigheden stabiel blijven. Ook tijdens

transport.
19) Aile functies van het apparaat moeten bedienbaar zijn door de losser, er mogen

geen automatische handelingen door het werktuig worden verricht.
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20) Tijd besparende concepten toepassen:
- Een eigen transporteenheid voor snelle installatie en verplaatsing in de container.
- Een snelle klembediening en instelling. De klembladen moeten makkelijk tussen
dozen kunnen schuiven.
- Kiezen voor een snel werkende standaard manipulator.

21) Kostbare ontwikkelingen zeit doen of het bedrijf Westrom laten doen. Deelprojeeten
die door het bedrijf kunnen worden verwezenlijkt aan het bedrijf overlaten.

22) Er kunnen verschillende klemmen worden gemaakt die makkelijk en snel
verwisselbaar moeten zijn. Een klem is dan speciaal bedoeld voor een bepaalde
familie stukgoederen.

23) Construetief de positionering van de klem zo maken dat men de klem voor elk
stukgoed in de container goed kan manoeuvreren.

24) De klemkracht niet boven een bepaalde grenswaarde laten komen.
25) Het klembladoppervlak moet niet te klein zijn.
26) Zorgen dat aan aile specificaties wordt voldaan. Dit zijn de eisen en wensen met

betrekking tot het funetioneren van het werktuig.
27) Arm mag niet omhoog schieten als last uit de klem slipt.
28) Ais de druk wegvalt in het systeem dan mag de arm niet omlaag of omhoog

springem. De klem moet in deze situatie niet zijn last verliezen.

29) Bij gebruik van externe energie-aanvoer-lijnen is het belangrijk dat deze hoog van
de vloer de container doorlopen. Zo beperkt men de kans op schade aan deze
lijnen.

30) Indien mogelijk manipulator uitrusten met een energiebron (bijvoorbeeld met
accu's) zodat het systeem niet aan een externe bran gekoppeld hoeft te worden.
Het werktuig is dan mobieler omdat er geen aangekoppelde lijn is. Nadeel met
accu's is dat de manipulator een beperkte gebruiksduur heeft.

31) Hulptechnieken bedenken bij loswerkzaamheden voor het grijpen van moeilijk
bereikbare stukgoederen.
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Fase Pu
Specificeren van interfaces en de faalkansanalyse

Inleiding

In de Pu fase van de projectstrategie wordt de gekozen oplossing in fase Po opgesplitst in
deelprojecten. De deelprojecten kunnen worden uitbesteed aan verschillende afdelingen of
bedrijfsonderdelen. De deelprojecten worden afzonderlijk van elkaar en gelijktijdig
gerealiseerd. Op deze manier wordt de doorlooptijd van het gehele project korter.

Bij het opsplitsen in deelprojecten is het belangrijk de deelprojecten goed te specificeren
en te zorgen voor nauwkeurige interface-afspraken tussen de deelprojecten. Na het
specificeren worden de deelprojecten onderworpen aan een faalkansanalyse. In deze
analyse wordt nagegaan wat de nadelige effecten zijn van het falen van verschillende
onderdelen in een deelproject. De kans erop wordt ingeschat en de deelprojecten worden
zonodig aangepast.

Oplossing D bestaat uit drie componenten. Deze componenten zijn een gemodificeerde
manipulator, een transportband en een standaard manipulator. De drie componenten zijn
gespecificeerd en uitgewerkt in het eindverslag. De transportband en de standaard
manipulator zijn bij een leverancier in de gewenste uitvoering te bestellen. Belangrijk is om
deze componenten goed te specificeren zodat de juiste uitvoering wordt besteld.

De gemodificeerde-manipulator is niet verkrijgbaar op de markt. Deze component is
daarom uitvoeriger uitgewerkt. Ais de gemodificeerde-manipulator nauwkeurig wordt
bestudeerd dan kunnen er drie deelfuncties worden onderscheiden. Dit zijn de functies:

Het klemmen van stukgoederen.
Het heffen en verplaatsen van stukgoederen.
Het transporteren van het werktuig in de container.

Logisch is om deze driedeling te gebruiken om het project "De gemodificeerde
manipulator" te verdelen in verschillende deelprojecten.
De volgende module verdeling wordt dan verkregen:

*
*
*

De klem-module.
De hef-module.
De transport-module.

Tussen deze drie modules zijn waar nodig nauwkeurige interface-afspraken gemaakt en
de modules zijn onderworpen aan een faalkansanalyse.
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Interface-afspraken

Er zijn twee interface-afspraken gemaakt. Tussen de klem- en de hefmodule en tussen de
hef- en de transportmodule.

Interface tussen de hef· en klemmodule

In figuur 8 is deze interface afgebeeld. De bovenste interface is gekoppeld aan de
hefmodule en de onderste interface is gekoppeld aan de klemmodule.

SPANINRICHTING

If)
If)

150

160r--------------il>f

8.5!

'//.

i v////.

/'/////

I ~

/<1__---.=9.::..2---I1>f

1
BORGPEN

Hefmodule
Interface

/<Jf-----------I>f

Klemmodule
Interface

r-,
r...J L l
I I
L, rJ

L_....J

8 I [1....1:---L. _

[[]]
Figuur 8 Interface tussen klern- en hefmodule
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De interface is zo ontworpen dat een snelle wisseling van klemmen mogelijk is. De klem
interface bestaat uit een plaat van 150 x 75 x 8 mm en heeft een gat met een diameter
van 10 mm voor een borgpen. De hef-interface bestaat uit een huis waar de klem-interface
ingeschoven kan worden. Deze verbinding wordt met een borgpen gezekerd en met de
spaninrichting wordt de verbinding spelingsvrij gemaakt. De draad van de spaninrichting is
zelfremmend.

De interface bestaat verder nog uit twee kunststof perslucht leidingen die met
snelkoppelingen worden verbonden met een dubbelwerkende pneumatische cilinder. De
magneet-sensor op de klem wordt ook gekoppeld aan een leiding waarmee een
schakelsignaal naar een ventiel kan worden gestuurd. De leidingen zijn in figuur 8 niet
weergegeven.

Interface tussen de hef- en transportmodule

In figuur 9 is deze interface afgebeeld. Unks in de figuur zijn twee aanzichten afgebeeld
van de ondersteuningszuil van de manipulator. De onderkant van de zuil is voorzien van
een f1ens met vier gaten. De gaten hebben een diameter van 30 mm en bevinden zich op
een steekcirkel van 240 mm. De zuil wordt gekoppeld aan de rechts afgebeelde gietijzeren
plaat met de afmetingen 1000 x 1000 x 30 mm. De koppeling vindt plaats door vier M30
bouten met moeren.
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Hefmodule
Interface
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Transportmodule
Interface

a
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a

Figuur 9 Interface tussen de hef- en de transportmodule

Faalkans-analyse

De klem-module, de hef-module en de transport-module zijn onderworpen aan een
faalkans-analyse. Het falen van een technische systeem kan worden omschreven als het
overgaan van de gebruiksklare toestand in de defecte toestand. Het systeem kan zijn
functie niet meer vervullen.

De uitgevoerde faalkans-analyses zijn gedaan volgens de deductieve methode. Dit wi!
zeggen dat eerst de faalverschijnselen zijn bepaald en daarna de bijbehorende
faaloorzaken. Een faalverschijnsel is bijvoorbeeld een stukgoed dat uit de klem slipt. Een
faaloorzaak hiervoor kan zijn het wegvallen van de pneumatische druk. Voer elke
faaloorzaak is een schatting gemaakt van de faalkans. De kans kan varieren tussen de nul
en honderd procent. In de analyse wordt verder vermeld wat voor aeties er ondernomen
kunnen worden om de faalkans te beperken.

In de figuren 10, 11 en 12 zijn de faalkansanalyses weergegeven. In de eerste kolom
onder "Gevolg" staan de faalverschijselen van de betreffende module vermeld. In de
tweede kolom staan de oorzaken van de faalverschijnselen, die worden gevolgd door de
faalkans en in de laatste kolom staan de aeties die de faalkans kunnen beperken.
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Bijlage 3
Analyse van de dozenklemgeleiding

Theorle achter de geleldlng

leder Iichaam heeft in de ruimte zes graden van vrijheid om zich te
bewegen. Oit zijn drie translerende en drie roterende bewegingen.
In figuur 1 zijn de zes vrijheidsgraden langs een cartesisch
coordinatenstelsel weergegeven. De bewegingen van een Iichaam
kunnen worden ingeperkt door in een aantal discrete punten de
verplaatsingen te onderdrukken. In figuur 2 en 3 zijn twee
voorbeelden gegeven van hoe de vrijheidsgraden van een
prismatisch Iichaam kunnen worden ingeperkt. In figuur 2 zijn de
vrijheidsgraden van het cilindrisch lichaam zo ingeperkt dat deze
aileen om zijn lengte as kan roteren en transleren. De
bewegingsvrijheid van het rechthoekig blokje in figuur 3 worden op
een discreet punt onderdrukt waardoor het blokje vijf graden van
vrijheid heeft.

Figuur 1
Vrijheidsgraden van
een lichaam In de
ruimte

Cilindrisch Iichaam met twee
graden van vrijheid

Rechthoeklg Iichaam met vijf
graden van vrijheid

Figuur 3

7
1
I
\

"' ..... -

Figuur 2

Het onderdrukken van een verplaatsing op een discreet punt heeft tot gevolg dat een
vrijheidsgraad van het Iichaam verdwijnt. De dozemklemgeleiding moet aileen een
translerende beweging uitvoeren, dit wil zeggen dat vijf vrijheidsgraden van het lichaam
moeten worden onderdrukt. Dit kan
worden bereikt door de lichamen van
figuur 2 en 3 met elkaar te combineren. In
figuur 4 is dit samengestelde Iichaam
afgebeeld dat een graad van vrijheid heeft. lL::
Theoretisch is het onderdrukken van de
verplaatsing op vijf discrete punten van het Figuur 4 lichaam met een graad van vrijheid
Iichaam de beste oplossing voor een
translerende geleiding. Elke onderdrukte
vrijheidsgraad is eenmaal voorgeschreven, dit maakt in theorie een spelingsvrije beweging
mogelijk. Heeft men een Iichaam waarvan een vrijheidsgraad twee keer is onderdrukt dan
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is speling noodzakelijk omdat in de geleiding altijd uitlijnfouten zitten.

Praktisch is een translerende geleiding in de vorm van figuur 4 niet gunstig. De momenten)
die door het klemblad worden doorgeleid tijdens het klemmen moeten allemaal worden
opgenomen door het cilindrisch Iichaam van de geleiding. De cilindrische geleiding moet
daardoor construetief zwaar worden uitgevoerd. Construetief is de geleiding lastiger te
realiseren doordat deze bestaat uit ongelijkvormige geleidende gedeeltes, dit maakt de
oplossing ook duurder.

I

De geleiding van de dozenklem is
uitgevoerd in de vorm die afgebeeld is in
figuur 5. Voor deze vorm is gekozen
omdat aile twee de geleidings gedeeltes I /
momenten en krachten opnemen die ~
doorgegeven worden door het klemblad.
De geleiding kan construetief lichter Figuur 5 Translerende geleiding met twee
worden uitgevoerd dan de geleidingsvorm cilindrische lichamen
afgebeeld in figuur 4. De symmetrie maakt
de construetie goedkoper en makkelijker te realiseren. Een nadeel is dat drie
vrijheidsgraden tweemaal zijn opgelegd. De construetie is overbepaald. Dit betekent dat
extra aandacht moet worden besteed aan het uitlijnen van de geleiding en het aanbrengen
van speling om de translerende beweging mogelijk te maken.

Krachten-analyse in de geleiding

In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de krachten die optreden in de geleiding in
een "worst-case" situatie. De geanalyseerde geleiding is die van het klemblad dat wordt
bekrachtigd door de pneumatische cilinder. De analyse is gemaakt om de groatte van de
schrank-krachten in de geleiding te bepalen en om na te gaan hoe deze krachten zoveel
mogelijk kunnen worden beperkt.

De geleiding bestaat uit twee assen die
allebei in een buis schuiven. Oefent men
een moment uit op een as dan steunt de
as op twee plaatsen in de buis zoals
afgebeeld in figuur 6. Op die plaatsen
treden de steunpuntskrachten N1 en N2
op.

In de analyse zullen de vier
steunpuntskrachten in de geleiding worden

Figuur 6 Krachtenevenwicht in een geleiding
bepaald. Dit zal worden gedaan voor een
"worst case" situatie zoals afgebeeld in
figuur 7. De kracht "F klem" uitgeoefend door het stukgoed is zo aangebracht dat de
grootste schrank-krachten in de geleiding zullen optreden. De koppeling van de
pneumatische cilinder met het klemblad is scharnierend gemaakt zodat de cilinder geen
momenten opneemt. De cilinder wordt daarom aileen belast door zuivere trekkrachten,
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waardoor de slijtage aan de cilinder vermindert.

Fk1em

<~==ILl--

I'VI! '
{~£_{!L,

, ,

Figuur 7 Krachtenevenwicht in een ·worst-case" situatie

Bovenstaand krachtverdelings probleem kan worden opgesplitst in twee deelproblemen.
In figuur 8 zijn de twee deelproblemen afgebeeld.

IOeelprobleem 11 !Oeelprobleem 21

I=====>F..

Figuur 8 Opsplitsen in deelproblemen

.. Deelprobleem 1: Bovenaanzicht van de geleiding. Met dit deelprobleem worden de
horizontale componenten van de steunpuntskrachten opgelost.

.. Deelprobleem 2: Zijaanzicht van de geleiding. Met dit deelprobleem worden de verticale
componenten van de steunpuntskrachten opgelost.

Nadat de horizontale en verticale componenten van de steunpuntskrachten zijn opgelost
kunnen de samengestelde steunpuntskrachten worden bepaald. Eerst zullen de
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deelproblemen apart worden opgelost.

Deelprobleem 1

Deelprobleem 1

~:~1WI

---1 a b
I Wzll

Feil
'~N2

-, ~N39 W3
~

w411h

e

~N4Fklem

De construetie in figuur 9 is
statisch overbepaald. Om het
probleem op te lossen is de
kracht "F klem" die aan de
zijkant van het klemblad
aangrijpt vervangen door
dezelfde kracht "F klem" en
een moment M die in het
midden aangrijpen. In figuur
10 is dit afgebeeld.

//./"-- '-. ....-'.....P"" ....-

A~ngenomerrwordt dat de
, twee geleidings-assen
\~venveel worden belast door
h~b1eem/ Figuur 9
wordt vereenvoudigd door
maar €len geleidings-as te
beschouwen. Dan ontstaat het krachten-evenwicht van figuur 11. Door dit op te lassen
zijn aile steunpuntskrachten bekend, N1 is gelijk aan N3 en N2 is gelijk aan N4.

~¢:klem==Mt:~=:lllc! ===;:::=;==:::Jci
~ N3

W3

IM=F"'em x hi

Figuur 10 Verplaatsing van Fklem Figuur 11 Krachten-evenwicht op een
geleidings-as

Vergelijkingen:

LH = 0:
LV = 0:
LM = 0:

1h*Fklem + W3 + W4 = 1h*Fcil
N3 = N4
1h*M + 1h*Fcil*c - 1h*Fklem*c + N3*a - W3*d - N4*(a+b) = 0
M = Fklem*h
Wn = f*Nn
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1h*Fklem + 2*f*N3 = 1h*Feil
1h*Fklem*h + 1h*Feil*e - 1h*Fklem*e + N3*(a-fd-a-b) = 0

1h*Fklem = 1h*Feil - 2*f*N3
1h*Fklem*(h-e) + 1h*Feil*e + N3*(-b-fd) = 0

1h*Fklem = 1h*Feil - 2*f*N3
1h*Feil*(h-e) - 2*f*N3*(h-e) + 1h*Feil*e + N3*(-b-fd) = 0

1h*Feil*h + N3*(-b-fd-2fh+2fh) = 0

N3 = Feil * -1h*h
-b-fd-2fh + 2fe

1h*Fklem = 1h*Feil + hf * Feil
-b-fd-2fh + 2fe

Fklem = Feil * -b-fd+ 2fe
-b-fd-2fh +2fe

De volgende parameters van figuur 9 zijn vastgelegd:

a = 170 mm (klemblad is maximaal uitgesehoven)
e = 98 mm
d = 20 mm
e = 74 mm
9 = 250 mm
h = 128 mm

De parameters "b" en "f" zijn nag vrij te varieren. Parameter b is de afstand tussen de twee
steunpunten in een geleiding. Parameter f is de wrijvingseoeffieient van het lagermateriaal.

Zijn de sehrank-kraehten in de geleiding zo groat dat de geleiding blokkeert dan geldt de
volgende vergelijking: Fklem = 0

Fklem = Feil * -b-fd + 2fe = 0
-b-fd-2fh + 2fe

-b-fd +2fe = 0
b = f*(2e-d)

b = f*(2*98-20) = f*178

Conclusie: Hoe kleiner f hoe diehter de twee steunpunten in de geleiding bij elkaar
mogen liggen.
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Een gangbare f-waarde voor een vet gesmeerJmetaal-metaal contact is 0,2. Invullen in
de vergelijking van b: b = 0,2*178 = 35,6 mm. Is de steunpuntsafstand b in de geleiding
kleiner dan 35,6 mm dan zal de geleiding vastlopen. Is de afstand groter dan zal de klem
altijd een klemkracht leveren.

Fklem = Fcil * -b-fd + 2fc
-b-fd-2fh + 2fc

Invullen van bekende parameters levert:

Fklem = Fcil * -b+f*(178) = Fcil * a
-b+f(-128)

a = -b+f*(178)
-b+f(-128)

f b (mm)

40 60 80 100 120 140 160
0,005 0,96 0.97 0,98 0.98 0.99 0.99 0,99
0.1 0.42 0.58 0,67 0,73 0.77 0.80 0.82
0.15 0,22 0,42 0,54 0.61 0.67 0,71 0,74
0,2 0.07 0,29 0,42 0.51 0.58 0.63 0.67

a = Fklem = 850 = 0,86
Fcil 990

De factor a is afhankelijk van b en 1. In tabel 1 staan verschillende a waarden als funetie
van b en 1. De kracht Fcil die de pneumatische cilinder levert bij een werkdruk van 6 bar is
990 Newton. Gewenst is om een Fklem te
kunnen leveren van 850 Newton. De
minimale a-waarde is dan:

De bovenstaande a-waarde is volgens
tabel 1 aileen bereikbaar met een
wrijvingscoefficient van 0,005.

Tabel 1 a-waarden

De f-waarden 0,1, 0,15 en 0,2 gelden voor droogloop glijlagers van kunststof of van
metaal. Een f-waarde van 0,005 treft men aan bij kogelbussen. Deze bussen zullen
worden toegepast in het ontwerp van de dozenklem. De kogelbussen hebben als
voordeel een lage wrijving en ze zijn minder gevoelig voor slijtage dan glijlagers.

Gunstig is om de b-waarde zo groot mogelijk te nemen. De steunpuntskrachten en de
wrijvingskrachten zijn dan zo laag mogelijk. De maximale b in het ontwerp van de
dozenklem is 140 mm.

N3 = FbiI * -1h*h = Fcil * _-~1h=-*.....!.1-",,5.!::.2 _
-b-fd-2fh + 2fc -140-0,005*(20 +304 + 196)

N3 = Fcil * 0,53

Fcil = 990 N

N3 = 990 * 0,53 = 528 N
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N1 = N2 = N3 = N4 = 528 N

N1 tim N4 zijn de horizontale componenten van de totale steunpuntskracht. Dit zijn
waarden voor de ongunstigste klem situatie.

Deelprobleem 2

~~ ------"b'------ t:>j

! ~2N, :
~ 2W, :

- _H:=====:>Fcii !2w211Id

~2N2

z

Fklem

Figuur 12

Vergelijkingen:

Deelprobleem 2

~H = 0:
~V = 0:
~M = 0:

Fklem + 2*W1 + 2*W2 = Fcil
N1 = N2
FkJem*z + 2*N1*a - 2*N2*(b+a) + 1h*d*2*W2 - 1h*d*2*W1 = 0
Wn = f*Nn

N1 = N2
Fklem = Feil - 4*f*N1
Feil*z - 4*fz*N1 + N1 * (2a-2a-2b+ df-df) = 0

N1 = N2
Fklem = Fcil - 4*f*N1

N1 = Fcil * z
2b+4fz

z = 233 mm, b = 140 mm ,f = 0,005 en Fcil = 990

N1 = 990 * (233/(280 + 4,66) = 990 * 0,82 = 810 Newton
N1 = N2 = 810 Newton

N1 en N2 zijn de verticale componenten van de totale steunpuntskrachten.
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De totale steunpuntsbelasting

In figuur 13 is de totale steunpuntsbelasting afgebeeld. Deze
belasting is samengesteld uit de oplossingen die verkregen /
zijn in twee deelprobleflJ.~~Be·lotale sleunpttAt~ng /
bedraagt 967. N!3wtorr;/~~ bela~~ing is voor aile vie~ de."y!
~en In de geleldlng gehJk. De krachtverdehng I.n.\
~ nu bekend. ../

'-~-_.~, ..,-'---------..._-. , .... _--- -_ .._-~_.,-~---- --_._.~.__._._--"-'"--~ ..--_..~._--_._---

N1 = N2 = N3 = N4 = 967 N

W1 = W2 = W3 = W4 = f*N1 = 0,005 * 967 = 4,8 N

Fcil = 990 N

Fklem = Fcil - 4*W1 = 990 - 19,3 = 970,7 N

Figuur 13

810
(Nn Verticaal)

Oworsdoorsnede
geleiding

Steunpunt
belasting

Conclusie: De beschikbare klemkracht in de ongunstigste klem situatie is meer dan
voldoende en de geleiding zal nooit klemlopen onder invloed van
schrankkrachten.

De gekozen kogelbussen

Voor toepassing in het dozenklemontwerp is gekozen voor de kogelbussen "Linear 
Kugellager Baureihen KB" van het merk INA. Het benodigde typenummer is KB 2045. De
as van de geleiding heeft een diameter van 20 mm en wordt uitgevoerd in gehard (670
+170 HV) en geslepen roestvast staal. Het statisch draaggetal van de KB 2045 is 1230
Newton.

Krachten-analyse in de geleiding van het onbekrachtigde klemblad

Het onbekrachtigde klemblad kan in en uit worden geschoven als de klem onbelast is. In
de eerste versie van de klem gebeurde dit verstellen van de klembreedte met een
schroefspindel waarvan de draad zelfremmend is. Dit systeem is vervangen door een
systeem met borgpennen. Het schroefspindel principe is vervangen omdat het verstellen
van het klemblad teveel tijd kost. Door de kleine spoedhoek van de draad moet het
schroefspindelwiel veel omwentelingen maken, geschat wordt dat het geheel uitschuiven
van het klemblad vijf minuten kost. Bijkomende voordelen van het nieuwe systeem is dat
de construetie lichter is, minder kost en minder ruimte inneemt.

Tijdens het verstellen van het klemblad zijn de schrank-krachten praktisch
verwaarloosbaar. De geleiding wordt aileen belast door het eigengewicht van de klemblad.
Door licht te tillen aan het klemblad tijdens het verstellen zijn de steunpuntskrachten in het
bronzen lager klein.
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Belangrijker is dat de twee borgpennen en bronzen lagers bestand zijn tegen de statische
belastingen tijdens het klemmen. Deze belastingen zullen worden bepaald met behulp van
het model in figuur 14.

Vergelijkingen:

Fklem = 2*F
N1 = N2
Fklem*z = 2*N2*b

I:H = 0:
I:V = 0:
I:M = 0:

Fklem = 2*F
2*N1 = 2*N2
Fklem*z + 2*N1*a
2*N2*(a+b) = 0

N2 = Fklem *...£.
2*b

--

z

Fklem = 990 N, b = 100mm en
z = 233 mm

F = 1hFklem = 475 N

Fk1em

Figuur 14 Krachtenevenwicht in de geleiding van het
onbekrachtigde klemblad

N2 = N1 = 990*(233/200) = 1153 N

De totale radiale belasting op een borgpen is:

Gekozen wardt voar een borgpen met een diameter van 10 mm en van het materiaal Fe
360. De borgpen is ruim overdimensioneerd.

Brons C 54400 kan een vlaktedruk van 300 N/mmz weerstaan. De totale belasting op het
lager is 1153 N. Een lager met een geprojecteerd oppervlak van 5 mm z is voldoende om
de belasting op te nemen. Gekozen is voor een lager met een breedte van 10 mm en een
binnendiameter van 20 mm. Dit lager is dus ook ruim overdimensioneerd.
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Bijlage 4
De geleiding in de knikarm

De geleiding bestaat uit
twee rechthoekige stalen
balken (St. 37). In figuur
1 en tiguur 2 zijn de
dimensies weergegeven
van de twee balken. De
balken zijn naadloos.

757

IBaik 11 211
783

• I. 178. I

Figuur 1 Dimensies van de balken

1< 30 >1

IBaik 21

o
"

>1

" ~2.5

I<

IBalk'IJ
60

o
o
~

Balk 2 schuift in balk 1.
De balken zijn voorzien van een lagering die bestaat uit tostor-brans blokken van het type

C 54400. In tiguren 3 en 4 is de lagering
atgebeeld. De tostor-brons blokken zijn met
inbusbouten aan de balken verbonden.
Tussen een tostor-brans blok en de balk
bevind zich een stelplaat. De stelplaten zijn
van hard verenstaal en uitgevoerd in

;0 \E-2 verschillende diktes. Met de stelplaten is het
mogelijk de lager speling naar wens in te
stellen. Ook is het mogelijk de lagering na te
stellen als enige slijtage is opgetreden.

Figuur 2 Dimensies van de balken

De tostor-brans blokken kunnen eventueel
met vet worden gesmeerd, dit is echter niet
noodzakelijk omdat de draogloop
eigenschappen van tostor-
brans goed zijn.

1297

lagering 1 lagering 2
r----' r--- --------------~i'-: i i_ I

~I
, ,
ill! i,l ~... !,

:1 I ~
____J T-----17S-- -TJ

3781

740

11 Fz

Figuur 3 Lagering in de knikarmgeleiding
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Figuur 4

ILagering 11

B<llk 1

Fosfor-brons

urT--lI-l-lnbuabout

Stelploat

Lagers in de geleiding

ILagering 21

Berekeningen

In figuur 10 is het mechanisme van de knikarm eenvoudig weergegeven. De romeinse
nummers I tim VII zijn mogelijke standen van het mechanisme. Van deze zeven standen
is het krachtenevenwicht bepaald. De krachten afgeleid in deze standen zullen in de
volgende berekeningen worden gebruikt.

Controle van balken op bulging

In figuur 5 is de geleiding van de knikarm afgebeeld in de maximaal uitgeschoven stand.
In deze stand worden de balken het zwaarste belast.

Schatting van Fz:

I ~

- klem + bediening
- balken
- maximale last

Totaal

±30 kg
±15 kg
+60 kg
105 kg

!'
I

1297

378 I
1 J

Neem Fz = 1050 Newton

Figuur 5
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Balk 1

Grootste moment in balk 1: M = Fz * I = 1050 * 1297 = 1362000 N/mm

Gegevens balk 1: Maat
Massa
Weerstandsmoment
Materiaal

100 x 60 x 2,5
6,07 kg/m
Wxx = 21 ,41 cm"3
blank St.37

a = ...M... = 136200 = 6362 N/cm2 = 63,62 N/mm2

Wxx 21,41

Voor St.37 geldt : at = ad = 140 N/mm2

Conclusie: St. 37 voldoet voor balk 1

Balk 2

In figuur 6 is het krachtenevenwicht in balk
2 afgebeeld.

Fz = 1050 N

Gegevens balk 2:

-Maat
-Massa
-Weerstandsmoment
-Materiaal

70 x 30 x 2
3,01 kg/m
6,73 cm"3
blank St.37

I E
378

"1 I j

{l Fz

Vergelijkingen:

Figuur 6 Krachtenevenwicht in de uiterste
stand van balk 2

I:M = 0:
I:V = 0:

-N1*378 + Fz*740 = 0
Fz + N2 = N1

N1 = 1,96*Fz = 2056 N
N2 = 0,96*Fz = 1006 N

Het grootste moment dat optreedt is: M = (740 - 378) * 1050 = 380100 Nmm

a = ...M... = 38010 = 5649 N/cm2 = 56,49 N/mm2

Wxx 6,73

Conclusie: St.37 voldoet voor balk 2
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Berekenen van steunpuntskrachten in de geleiding

In figuur 10 zijn een zevental standen van het knikarm-mechanisme weergegeven. In
stand VII (figuur 12) treed de grootste FG1" op.

FG1" = 2,3 * Fz = 2,3 * 1050 = 2415 N

De grootste steunpuntskrachten in de geleiding treden op als balk 2 maximaal is
uitgeschoven. In figuur 6 is deze situatie afgebeeld. Dit is stand I van figuur 10. Als de
FG1" van stand VII (figuur 12) in stand I wordt gedacht dan ontstaat de ongunstigste
situatie (worst-case). Als de geleiding in deze situatie voldoet dan zullen aile andere
standen ook voldoen.

Vergelijkingen:

LM = 0:
LV = 0:

-N1*378 + Fz*740 = 0
Fz + N2 = N1
Fz = FG1'

N1 = 1,96 * FG1"
N2 = 0,96 * FG1"
FG1" = 2415 N

N1 = 4728 N
N2 = 2318 N

De toelaatbare vlaktedruk van fosfor-brans is 300 N/mm2
• Om N1 te kunnen dragen is

een oppervlak van 4728/300 = 16 mm2 nodig. Om N2 te kunnen dragen is een
oppervlak van 2318/300 = 8 mm 2 nodig.

Conclusie: De contaetoppervlakken zijn veel grater dan de benodigde oppervlakken. De
lagers zullen niet deformeren onder belasting.
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Wrijvingskrachten

De knikarm kan aileen versteld worden als de klem niet een stukgoed heeft geklemd.
Tijdens het verstellen wordt de knikarm aileen belast door zijn eigen massa. Deze massa
wordt geschat op 45 kg.

De grootste wrijvingskrachten treden op bij de grootste steunpuntskrachten. Gebruikt
wordt het krachtenevenwicht van figuur 6.

Vergelijkingen:

LM = 0:
LV = 0:

-N1*378 + Fz*740 = 0
Fz + N2 = N1
Fz = FG1" = 450 N

N1 = 1,96*Fz = 882 N
N2 = O,96*Fz = 432 N

De wrijvingscoefficient van fosfor-brons is 0,3 (droogloop).

W1 = f * N1 = 0,3 * 882 = 265 N
W2 = f * N2 = 0,3 * 432 = 130 N

De totale wrijvingskracht op de onderwand en bovenwand van balk 1 is W1 + W2 = 395
N.

De wrijvingskracht op de zijwanden wordt bepaald met behulp van het krachtenevenwicht
in figuur 7.

Figuur 7

Vergelijkingen:

Krachtenevenwicht in het horizontalevlak

~M = 0: N1*200 - Fv*107 + W1 *1hd - W2*1hd = 0
~v = 0: N1 = N2
LH = 0: Fv = W1 + W2 + FG1'
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N1 = 0,54*Fv
N1 = N2
Fv = 2f*N1 + FG1'

f = 0,3

N1 = N2
N1 = O,54*Fv
Fv = 2f*O,54*Fv + FG1'

FG1'(max) = 4,2 * Fz = 4,2 * 450 = 1890 N (FG1' van stand V in figuur 12)

Invullen van f en FG1' in de vergelijkingen levert:

Fv = 2796 N
N1 = N2 = 1510 N
W1 = W2 = f * N1 = 453 N

De totale maximale wrijvingskracht op de zijwanden is 2 * W1 = 906 Newton.

De maximale wrijviogskracht in de geleiding tijdens het verstellen is:

W = 395 + 906 = 1301 N

De maximale kracht op de vijzel tijdens het verstellen is :

F = FG1'(max) + W = 1890 + 1301 = 3191 N...--------------------,
T (Nm) 3

oL---+----+---f--+----+---+--I-----"-_I__
1000 2000 3000 4000

n (omw/min)

In figuur 8 is de karakteristiek van de
gekozen luchtmotor afgebeeld. De lucht
motor is een ornkeerbare schoepenmotor
van het merk Atlas-copco (typenr. LBZ 33
AR043-11). De getrokken Iijn is die van de
schoepenmotor. De karakteristiek geldt
voor een werkdruk van 6 bar. Het
startkoppel van de motor kan varieren
tussen de 1,5 en 2,6 Nm. De centerlijnen
geven de karakteristiek van de vijzel weer
onder verschillende belastingen.

2,5

2 I

1,5

0,5

Figuur 8

------- -------- 3 KN
--------- ----- 2,66 KN

--------- -- 2 KN

----------------- Kn

Karakteristiek van de pneumatische
motor en de last

De maximale kracht uitgeoefend op de
vijzel tijdens het verstellen is 3191 Newton. Uit de grafiek blijkt dat bij deze belasting de
schoepenmotor een toerental ontwikkel~van 1800 omw/min. Bij dit toerental zal de vijzel
transleren met een snelheid van 1,8 meter per minuut. Dit is een aanvaardbare snelheid.

De gemiddelde belasting op de vijzel wordt geschat op 2000 Newton.
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Met een reduceerklep is het mogelijk de snelheid van de motor te verminderen en deze in
te stellen op een gewenste snelheid. De centerlijnen in figuur 8 geven de lastkarakteristiek
voor het heffen van lasten weer. Ais men een last laat zakken dan geldt bij dezelfde
belasting een karakteristiek die lager ligt. Dit betekent een gratere snelheid bij zakken. Een
gratere snelheid dan 3 meter per minuut is niet gewenst omdat er anders ongelukken
kunnen gebeuren. Er zijn dus twee reduceerkleppen nodig. Een voor het instellen van de
ideale hefsnelheid en een voor de ideale daalsnelheid.

De slag van de vijzel moet met twee stuurschuiven worden begrensd. Anders transleert de
vijzel met vol vermogen tegen een aanslag aan. De reduceerkleppen en de stuurschuiven
zijn in het pneumatische schema van de gemodificeerde-manipulator verwerkt (Bijlage 8).

Steride berekening van de oscillerende-buis

In stand VI van figuur 10 wordt de buis het zwaarste belast. De oscillerende-buis is
stuknummer 5 in de technische tekening van de knikarm. In figuur 9 is de belasting op de
buis afgebeeld.

Vergelijkingen van stand
VI (figuur 12):

Fz = 1050 N
FG2" =3*Fz= 3150 N
FG1"=2*Fz= 2100 N

FGl'

FG2"

FG2'
680

Fz

Figuur 9 Krachtenevenwicht op de oscillerende-buis in stand VI

Het graotste buigend moment dat optreedt is:

Mb = Fz * 680 = 1050 * 680 = 714000 Nmm.

Gegevens van de gekozen buis:

- Diameter 57 mm - Dikte 2,9 mm
- Massa 3,9 kg/m - Wb = 6,35 cm"3
- Oppervlakte doorsnede 4,93 cm2

a = Mb = 71400 = 11244 N/cm2 = 112,4 N/mm2

Wb 6,35
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Controle op maximale trekbelasting:

FG1' = 3 * Fz = 3150 N (maximale trekbelasting in de buis)
Oppervlakte doorsnede = 493 mm2

at = 3150 = 6,4 N/mm2

493

Conclusie: Een buis van Fe 360 voldoet.

Steride berekening van de twee schakels in het mechanisme

De twee schakels (stuknummer 7 in de technische tekening van de knikarm) worden in
stand V (tiguur 12) het zwaarste belast:

FG2 = 4,8 * Fz = 4,8 * 1050 = 5040 N

Per schakel is de drukbelasting 2520 N.

Controle op knik

Fk = c *".2 * E * I
12

c = 1, I = 300 mm, E = 2.10"5 N/mm 2
,

Fk = 2520 N

I = Fk * 12

c *".2 * E
= 2520 * 302 = 0,0115 cm"4

1 *".2 * 2.10"7

Conclusie: Het minimale vereiste hoofdtraagheidsmoment om niet te knikken is 0,0115
cm"4. De kleinste rechthoekige balk (20 x 10 x 1) in de catalogus voldoet hieraan met een
I van 0,09 cm"4.

Controle op drukbelasting

Per schakeI is de drukbelasting 2520 N.
Een aanvaardbare drukspanning is 120 N/mm2

Opp = 2520 = 21 mm2 = 0,21 cm2

120

De minimale oppervlakte van de doorsnede van moet 0,21 cm2 bedragen.

Uit de catalogus: Rechthoekig protiel 20 x 10 x 1 mm heeft een doorsnede oppervlak
van 0,56 cm2

•
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Conclusie: Het kleinste rechthoekige pretiel uit de catalogus voldoet.

Gekozen wordt voor het rechthoekige protiel 40 x 10 x 1,5 mm. Oit protiel is massiever
waardoor het makkelijker wordt om draaipunten aan dit profiel te bevestigen.

Het mechanisme van de knikarm en de krachtenevenwichten voor zeven
standen van het mechanisme

II

I

Figuur 10 Zeven standen van het knikarm mechanisme
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Bijlage 5
Keuze van de armlengtes

De arm van de gemodificeerde
manipulator bestaat uit twee
belangrijke componenten. Dit zijn
de parallelarm en de knikarm. In
figuur 1 staan deze armen
aangegeven. De parallelarm maakt
de hefbeweging mogelijk. De
knikarm kan geknikt worden in
verschillende standen. De stand
hangt at van de te lassen
stukgoederen (haag of laag in de
container).

(1 I.

. f~-\Alic(
jlw'·

Figuur 1
Arm-componenten von de
98""odifieeerde-monipulotor

2 • Bovenaanzicht container
• Gebiedverdeling in container
• Componenten von de

manipulator-arm

Voordat aan het ontwerp van de
knikarm begonnen kon worden
was het noodzakelijk een analyse te
maken van wat de meest ideale lengte is
voor de twee armen. De analyse is
gemaakt met behulp van figuur 2. In de
figuur zijn combinaties van verschillende
armlengtes uitgeprobeerd. Figuur 2 is een
bovenaanzicht van een container met
stukgoederen. De container is voor de helft
gelost dus de manipulator staat in de
container. In de figuur zijn een aantal
aannames gedaan:

De manipulator staat op een voet
van 1x1 meter en zo dicht mogelijk
tegen de containerwand. De
manipulator is dan zo min mogelijk
een "sta in de weg" en zo kan de
grootst mogelijke parallelarm
worden gebruikt.

Vanaf een vaste manipulatorstand in
de container moet het mogelijk zijn
stukgoederen 1 meter inwaarts te
lossen. Dit gebied is in figuur 2
aangegeven met een gestreepte
rechthoek. Telkens zo'n gebied van
1 meter inwaarts lossen betekent
dat de manipulator in een 20-voet
container maar zes keer verplaatst
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hoeft te worden.

Natuurlijk moet de man die de manipulator bedient, kunnen lopen tussen de
manipulator en de te lossen stukgoederen. Daarom is een strook van 0,4 meter
diep open gelaten (hat ruitjes patroon in figuur 2) tussen de manipulatorvoet en de
gestreepte rechthoek.

Verder is ook een punt bepaald waar de last gelost moet worden, dus waar de last
op de transportband komt. Het lossen gebeurt a1tijd op de in de figuren 2 tim 6
aangegeven arm stand.

In figuur 3 en figuur 4 ziet men een bepaald gebied van het gestreepte rechthoek dat
gearceerd is. A1s het ophangpunt van de klem zich in dit gebied bevind dan zal de
elleboog van de manipulatorarm dieper in de container steken dan het ophangpunt van
de klem (In figuur 1 en 2 zijn de verschillende componenten van de manipulator-arm
benoemd). Stukgoederen die zich in dit gebied bevinden kunnen niet gelijk worden gelost.
Dit kan pas als de stukgoederen die de beweging van de elleOOog hinderen verwijderd
zijn. Om losproblemen te voorkomen is het zaak het gearceerde gebied zo klein mogelijk
te houden. De oplossing in figuur 4 komt dus niet in aanmerking. Het gearceerde gebied
in figuur 3 is zo klein dat dit geen problemen levert met lossen. Uit deze figuren blijkt dat
de grootte van het gearceerde gebied afhankelijk is van de parallelarm-Iengte. Hoe langer
de arm hoe groter het gearceerde gebied.
De minimale lengte van de totale manipulatorarm is de lengte die nodig is om de
Iinkerbovenhoek van het gestreepte rechthoek te bereiken. Dit is dus minimaal 2500 mm.
De lengte mag niet korter zijn omdat anders niet aile in de rechthoek bevindende
stukgoederen gelost kunnen worden. De lengte mag wei langer zijn maar hoe langer hoe
onhandelbaarder.

In figuur 5 is gekozen voor een parallelarm van 1000 mm en een knikarm van 1500 mm.
Zoals de figuur laat zien zijn aile te lossen stukgoederen goed bereikbaar, toch voldoet
deze oplossing niet. Een parallelarm van 1000 mm heeft een verticaal bereik van 1000
mm. De knikarm heeft twee standen. Een geknikte stand (90°) voor de laag gelegen
stukgoederen en een gestrekte stand voor de hooggelegen stukgoederen. In elke stand is
er een verticaal bereik van 1000 mm. In de gestrekte stand van het plafond tot een meter
lager, in de geknikte stand van de vloer tot een meter hoger. Het totale verticale bereik is
in deze situatie 2000 mm. Een container is echter 2300 mm hoog. De parallelarm voldoet
dus niet. Omdat de container hoogte 2300 mm is moet de minimale parallelarmlengte
1150 mm bedragen.

Gekozen is voor een parallelarm met en lengte van 1300 mm. Met deze lengte heeft
men een klein gearceerd gebied (zie figuur 3). Kiest men voor een grotere
parallelarmlengte dan wordt het gebied snel groter. In het gearceerde gebied bevinden
zich stukgoederen die moeilijker te lossen zijn. Pas nadat andere stukgoederen zijn
verwijderd en er manoeuvreerruimte voor de manipulator-arm is ontstaan kunnen deze
stukgoederen worden bereikt.
Voor de knikarm is ook een lengte van 1300 mm gekozen. Een langere lengte van de
knikarm geeft geen probleem (zie figuur 6) met de bereikbaarheid. Een langere arm heeft
echter meer massa en is moeilijker handelbaar.
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Figuur 3

Figuur 5
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Figuur 4

Figuur 6
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Bijlage 6
Testen uitgevoerd op een standaard manipulator

Inlelding

Dumatra b.v. heeft voor de periode van 30 september tot en met 9 oktober een
·Posimat PB 70· (merk: Dautel) aan de Westrom beschikbaar gesteld. Op daze
standaardmanipulator zijn tests uitgevoerd die tot doel hadden het inzicht vergroten
in de mogelijkheden die een balancersysteem in standaard uitvoering biedt en hoe
sommige standaardonderdelen het beste aangepast kunnen worden voor het
losprobleem in OME. Er is vooral veel aandacht besteed aan de klem.

De bijlage is als voigt opgebouwd:

Een beschrijving van de test.

De waarnemingen die gedaan zijn.

Conclusies.

In het laatste hootdstuk zlJllen aile conclusies nog eens opgesomd worden. De lijst
met conclusies kan als aanvullend eisen pakket worden beschouwd voor de klem
module en de het-module.

TEST 1

Beschrijving:

Met de standaardmanipulator het eerste gedeelte van de container lossen. De
bovenste drie lagen stukgoederen vallen buiten het reikgebied van de manipulator
en moeten dus met de hand worden gelost. De onderste vier lagen bevinden zich
wei in het reikgebied. De manipulator staat net buiten de container op het
laadplatform. Vanat daar lost de manipulator de onderste lagen stukgoederen.
Onder lossen wordt verstaan het grijpen van een stukgoed uit de container en het
daarna stapelen van het stukgoed op een gereedstaande pallet die zich naast de
manipulator bevindt. De manipulator kan niet in de container staan omdat zijn
standaardhoogte 270 cm is.

Het doel van deze test is het nagaan ot het schuiven van een klemblad tussen twee
dozen een moeizaam proces is. Tussen de dozen is vaak weinig ruimte.
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Waarnemingen:

Deze test is uitgevoerd op een container met een lading kettingwielen. De dozen
hebben een afmeting van 45x45x20 em (Ixbxh) en een gewieht van 30 kg.

Voor deze test was het wei noodzakelijk dat de standaard klem aangepast werd.
Deze klem heeft een maximale klembreedte van 41 em en een minimale breedte
van 26 em. Wenselijk was om het stukgoed over de lengte- of over de
breedteriehting te klemmen. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn door de
teehnisehe dienst twee klembladen gemaakt die asn de standaardklem met bouten
bevestigd kunnen worden. Met deze nieuwe bladen werd het klembreedtebereik
verhoogd tot 48 em. De klembladen zijn voorzien van seherpe randen zodat het
insteken tussen twee dozen wat makkelijker zou gasn. De dimensies van de
nieuwe klernbladen zijn: klembladbreedte 25 em (standaard 19 em),
klembladhoogte 16 em (standaard 8 em) en klembladdikte is 8 millimeter (2 mm
rubber, 6 mm staal). Het gehele oppervlak van het blad is voorzien van rubber voor
een grotere wrijvingskraeht tijdens het klemmen.

n

Het kostte weinig moeite om de klem tussen de stukgoederen te sehuiven. De
dozen standen geordend gestapeld en er was ruimte tussen de dozen (spleten van
1 em breed). Een ander aspect was dat de dozen niet vervormd waren. Oit wil
zeggen geen deuken in de verpakking, een gladde strakke doos. Oit heeft als
voordeel dat dozen makkelijk over elkaar kunnen sehuiven. De doos sehuift
makkelijk zijdelings weg, bij het sehuiven van een klemblad tussen de dozen, als de
spleet tussen de dozen kleiner is dan de dikte van een klemblad.

Er zijn containers waarin de stukgoederen in een sleehtere staat verkeren. Oit is te
wijten aan een ruwe zeereis. De dozen vervormen, ze sehuiven dus niet makkelijk
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over elkaar. Ook wiggen de dozen in elkaar waardoor er weinig ruimte tussen de
dozen is. Oit bemoeilijkt het schuiven van de klembladen. Het schuiven word
vergemakkelijkt door de klembladen te voorzien van taps toelopende onderranden.

De neergaande beweging van de geleende standaardmanipulator verliep niet erg
soepel. Er moest behoorlijk wat druk op de bedieningspook worden uitgeoefend
om de balancer een neergaande beweging op te dringen. De man die de
manipulator vaak heeft gebruikt voor het omstapelen van stukgoederen klaagde
over spierpijn in de arm. De niet soepele beweging was te wijten aan een slechte
afstelling. Dit bleek na een bezoek aan de Dumatra stand op de "Logistica 91".
Oaar stond een nieuwe Posimat PB 70 die beter reageerde op het neerwaartse
signaal. De opwaartse en neerwaartse beweging kunnen met dezelfde snelheid
worden uitgevoerd en met een Iichte kracht uitoefening op de bedieningspook.

Wenselijk is het bekrachtigen van de manipulator in neerwaartse richting. Het
schuiven van de klembladen tussen de stukgoederen gaat dan moeiteloos. De
Jesser hoeft zich niet in te spannen. De klem moet aileen goed gepositioneerd
worden.

De standaardklem heeft aileen twee standen. Oit zijn de maximale klembreedte in
open stand en de breedte van een stukgoed in geklemde stand. Het is niet
mogelijk de klem in te stellen op een breedte tussen de maximale en de minimale
waarde. In open stand heeft de klem altijd de maximale breedte. Dit geeft
moeilijkheden met het schuiven van de klem om een stukgoed als deze zich tussen
twee andere stukgoederen bevindt.

Conclusies:

Het schuiven van de klem tussen de dozen was bij de geteste container
geen moeizaam proces. De dozen waren niet vervormd. Ze stonden
geordend gestapeld in de container.

De klem moet een traploze breedteverstelling hebben zodat de klem
ingesteld kan worden op een bepaald type stukgoed. Heeft men
bijvoorbeeld een stukgoed met een lengte van 45 cm dan kan men de
klembreedte instellen op 48 cm. Bij klemmen en lossen wordt dan een slag
doorlopen van 3 cm. Dit maakt het mogelijk een stukgoed te grijpen dat zich
in een rij tussen twee andere stukgoederen bevindt. Verder zal het
doorlopen van de kleine slag ook tijdwinst opleveren.

De klembladen moeten worden voorzien met taps toelopende onderranden,
dit vergemakkelijkt het schuiven van een klemblad tussen twee dozen.

Wenselijk is de balancer in neerwaartse richting te bekrachtigen. Er is dan
geen inspanning meer nodig om de klem op een stukgoed te plaatsen. Het
wordt dan mogelijk de klembladen met behulp van de manipulator tussen de
dozen te drukken.
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TEST 2

Beschrijving:

De orientatie van de klem in het verticale vlak werd met sao veranderd. Inplaats dat
de klem met zijn klembladen omlaag wijst, wijst hij nu recht vooruit. De klem heeft
dus nu dezelfde stand als de klem van de gemodificeerde manipulator in de
gestrekte stand van de knikarm. Dit is de stand waarin de bovenste lagen
stukgoederen worden gelost. Om die orientatie stand te kunnen verwezenlijken is
door de technische dienst een speciaal koppelstuk gemaakt die de koppeling
vormde tussen de klem en de balancer. Er zijn een twintigtal stukgoederen vanaf
een zijkant ingeklemd en opgetild. Dit pakket stukgoederen vormt een
representatieve groep voor aile stukgoederen in het magazijn (geldt aileen voor de
dozen).

Het doel van deze test was nagaan of het mogelijk is de bovenste stukgoederen in
de container te lossen met behulp van de gemodifieeerde manipulator.

Waarnemingen:

Door de nieuwe klemorientatie is bij het klemmen van versehillende stukgoederen
een gemiddelde zwaartepuntverplaatsing van 30 em opgetreden (zie sehets). De
automatiseh gewieht afregeling had hier geen moeite mee.
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Belangrijk bij het klemmen is dat een stukgoed goed aansluit tegen de aehterkant
van de klem, dus dat de volle klernbladlengte wordt benut. Zo wordt de
kantelneiging van het stukgoed beperkt.

De Iiehtere stukgoederen tot 25 kg waarbij het zwaartepunt binnen het grijpbereik
van de klembladen viel zaten goed vast in de klem. Deze stukgoederen vertoonden
niet de neiging om in de klem te gaan sehuiven. Met een kantelende beweging
wrikt het stukgoed zieh dan zo uit de klem. De klemkracht was bij deze
stukgoederen groot genoeg om dit te voorkomen.

De zwaardere stukgoederen hadden wei de neiging zieh kantelend uit de klem te
wrikken. Dit trad voora! op als het zwaartepunt van de doos buiten het bereik van
de klem lag. Als op de klembladen een extra kraeht werd uitgeoefend met behulp
van een grote tang dan bleven de zwaardere stukgoederen wei goed in de klem
zitten. Oit wi! dus zeggen dat men een drukeilinder nodig heeft die meer kraeht kan
leveren. De huidige persluehteilinder levert een kraeht van 560 newton bij 6 bar.
Gesehat wordt dat deze kraeht met nog 50 % moet worden verhoogd.

Het sehuiven in de klem kan ook worden tegengegaan door een geribbeld protiel
op het klembladoppervlak aan te brengen. De huidige klembladen zijn voorzien met
een rubberen oppervlak voor extra grip. In deze klemsituatie was het rubber toeh te
glad om de kantelbeweging te voorkomen. Heeft een klemblad ribbels dan zetten
deze zieh in het karton en voorkomen dat het stukgoed gaat sehuiven. De
benodigde klemkraeht bij een geribbeld oppervlak is kleiner dan de kraeht die
nodig is met een glad rubberen oppervlak. De ribbels kunnen het beste van staal
zijn, rubber slijt te snel.

Het sehuiven van een stukgoed kan beter worden tegengegaan als het zwaartepunt
van het stukgoed zieh binnen het grijpbereik van de klembladen bevindt. Het
stukgoed heeft dan een kleinere neiging tot kantelen in de klem. Het kantelmoment
is dan kleiner. Wil men het kantelmoment in aile situaties klein houden dan is het
nodig de klembladen voor sommige stukgoederen te verhogen tot 30 em. Nu geldt
zo'n extreme insteekhoogte aileen voor een aantal speeitieke stukgoederen. Het
eontinu hanteren van zulke lange klembladen geeft problemen bij het klemmen van
kleinere dozen. Het beste is een algemene klembladmaat te hebben wat een ruim
assortiment stukgoederen aankan en deze aantevullen met aanpas elementen voor
de uitzonderlijke situaties. De nieuwe klembladen voldeden goed voor een groot
aantal van de dozen. Zij kunnen als standaardmaat worden gehanteerd.

De volgende maatregelen vatten samen wat voor aeties er ondernomen moeten
worden om het kantelen van zwaardere dozen te voorkomen:

Grotere klemkraeht.

Langere klembladen.

Een goed prefiel op een klemblad.
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Conelusies:

Met de huidige standaardklem en aangepaste klembladen (25 em breed, 16
em hoog) is het mogelijk stukgoederen tot 25 kg te lossen. De te lossen
stukgoederen bevinden zieh in de bovenste lagen van de container.

Dozen uit de bovenste lagen die zwaarder zijn dan 25 kg kunnen niet met de
standaardklem (klembladen: 25 em breed, 16 em hoog) worden gelost. De
klem zal de volgende aanpassingen moeten ondergaan:

*

*

*

TEST 3

K1embladen moeten een speeiaal geribbeld protiel krijgen zodat de
kantelneiging van een stukgoed wordt tegen gegaan.

De kraeht die de standaard klem kan leveren is te klein. Deze wordt
gesehat op 560 newton bij een druk van 6 bar. De kraeht moet met
SOOk worden verhoogd.

De insteekhoogte van de klem moet kunnen oplopen tot 30 em.

Besehrijving:

Het klemmen van een stukgoed van bovenaf en het daama heffen van het
stukgoed. Nagaan of een stukgoed wordt besehadigd of dat de klem kraeht te kort
komt. Deze test is uitgevoerd op een representatief pakket stukgoederen.

Het doel van deze test is nagaan in hoeverre het klemprincipe van de
standaardklem voldoet bij het inklemmen en heffen van stukgoederen van bovenaf.
Ook zal worden nagegaan of de klemkraeht instelbaar moet zijn.

Waarnemingen:

Standaard heeft een klemblad de maat 8 em hoog (insteek) en 19 em breed.
Hiermee zijn versehillende stukgoederen ingeklemd. Voor een goede grip zijn aan
de klem loopvlakken van een afgesleten fietsband gemonteerd. De klem heeft kaal
(zonder rubber) weinig grip. Later zijn ook tests gedaan met grotere klembladen
(16 em hoog en 25 em breed). Deze klembladen werden met bouten vastgezet aan
de standaard klem, in het standaard klemblad bevonden zieh gaten waar de
bouten doorheen konden.

64



STUK- MAAT GEWICHT PRODUKT KLEM- KLEM-
GOED (LxBxH) (Kg) MING MING
NUMMER (Standaard (Nieuw

blad) blad)

? 32x23x11 25 Spaken Goede Goede
klemming klemming

13288/ 32x22x14 27 Spaak + Goede Goede
13000 Nippel klemming klemming

33090 32x29x24 45 Ketting K1emming Goede
(opgerold) slecht tot klemming

redelijk.
Door
tapsheid
produkt.

? 4Ox40x40 30 Sturen Doos Klemming
wordt in slecht.
elkaar Doos slipt
gedrukt. makkelijk
Produkten uit de
lopen groot klem.
risico op
beschadigi
ng.

56112 39x37x37 9,5 Koplampen Sterke Goede
doos, klemming
wordt niet
in elkaar
gedrukt.
Klemming
te stevig.

? 53x27x23 19 Spring Goede Goede
carrier klemming klemming
(draagrek
met klem)

14283 32x22x13 24 Spaak + Goede Goede
Nippel klemming klemming

? 60x29x24 27 Camel Goede Goede
binnenban klemming klemming
den

16361 29x28x28 12 Alu seals Goede Goede
klemming klemming
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STUK- MAAT GEWICHT PRODUKT KLEM- KLEM-
GOED (LxBxH) (Kg) MING MING
NUMMER (Standaard (Nieuw

blad) blad)

? 32x23x11 25 Spaken Goede Goede
klemming klemming

58555 35x25x28 29 Pedalen Goede Goede
klemming klemming

? 45x45x20 33 Kettingwiel Geen Goede
en (witte klemming klemming
dozen)

54180/ 36x29x29 15 V-rem, A- Goede Goede
54182 rem kJemming klemming

31040/ 35x35x18 25 Kettingwiel Redelijke Goede
31041 en klemming klemming

? 32x20x16 20 Racekettin Goede Goede
gen klemming klemming

30205 33x23x11 23 Trapas Goede Goede
klemming klemming

Onder een goede klemming wordt verstaan dat stukgoederen stevig in de klem
zitten. Er moet een aanzienlijke kracht worden uitgeoefend am het stukgoed uit de
klem te drukken (minstens 100 newton). Een andere voorwaarde is dat het
stukgoed niet uit de klem slipt als ruw op en neer met de manipulator wordt
bewogen.

Door het veelvuldig gebruik van de nieuwe klembladen raken de aangebrachte
rubbervlakken beschadigd en Iiet de lijmverbinding los (Bison Tix). Beter is op de
klembladen een speciaaJ staalprofiel aan te brengen voor meer wrijvingsweerstand.
Zo'n laag is slijtage bestendig.

Ook is gebleken door het vele omstapelen dat de stijfheid van de nieuwe
klembladen voldoende is. Het 6 mm dik staal van de klembJaden deformeerde niet
tijdens het klemmen.

De grotere klembladen voldeden beter dan de standaardklembladen. De klemming
was in de meeste gevallen even goed. Maar wat wei werd waargenomen bij de
standaardklem is dat de stukgoederen door de grotere kracht per oppervlakte
eenheid in elkaar werden gedrukt (enkele centimeters). Deze indrukking trad niet
op bij de grotere kJembladen. Een grote indrukking kan de inwendige produkten
van een stukgoed beschadigen. Overigens zijn er tijdens de testen geen produkten
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besehadigd.

De grotere klembladen hadden geen problemen met het stukgoed van 45 kg. Dat
de klemming met de standaard klembladen wei problemen gat had te maken met
de vorm van het produkt in de doos (zie sehets). De standaardklem greep in het
tapse gebied van het produkt. Het stukgoed had dus de neiging am ziehzelf uit de
klem te drukken. Bij de nieuwe klembladen trad dit versehijnsel niet op. Het produkt
wordt dan halverwege bij de grootste breedte ingel<lemd.

De doos met tietssturen was de enige doos die bij aile twee de klemproeven
problemen gat. Hoewel de klemming bij de grotere klembladen het beste was kon
dit zeker niet "goede klemming" worden genoemd. Het probleem met dit type
stukgoed is de lage vullingsgraad. Tijdens klemming ontstond dezeltde "tapsheid
werking" als bij de kettingen doordat de doos ter plaatse door de klembladen
behoorlijk in elkaar werd gedrukt (aan elke kant 5 em). De oplossing is een grater
klembladoppervlak met klembladen die een grate hoogte hebben. Ais de nieuwe
klembladen een hoogte van 30 em en een breedte van 25 em hadden gehad dan
was de klemming goed geweest.

Met de nieuwe klembladen is een grijpbreedte van 48 em mogelijk. Deze breedte
bleek tach te klein. Er zijn nogal wat dozen die een breedte at een lengte hebben
die net boven de 50 em Iigt. Beter is dan om het klembreedtebereik te vergroten tot
maximaal 55 em. Een maximale klembreedte van 50 em, wat eerder als eis werd
gesteld, geeft teveel beperkingen bij het klemmen van een stukgoed. Er zijn een
tiental stukgoederen waarin 2 maten van de doos (bijvoorbeeld de lengte en de
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breedte) grater zijn dan 50 em. Er moeten tenminste 2 maten (Iengte, hoagte of
breedte) binnen het bereik van de klem vallen anders zijn de mogelijkheden om het
stukgoed te grijpen beperkt.

De standaardmanipulator heeft geen instelbare klemkraeht. Voor het losprobleem
van Westrom is zeker een instelmogelijkheid noodzakelijk. Bij de Iiehte dozen tot 20
kg ziet men dat de klemkraeht te groat is. De dozen gaan bol staan en er komt
extra druk op de bandjes om de doos. Beter zou zijn in dit soort grijpsituaties de
kraeht te reduceren. Ook is het beter voor dozen met een kleine vullingsgraad. Ais
in deze situatie de klem met grotere klembladen wordt voorzien (groter
klemoppervlak) dan is het mogelijk de klemkraeht optimaal af te stellen zodat de
doos net niet uit de klem slipt. Zo wordt de verpakking zeker niet beschadigd. Een
andere mogelijkheid die een kraehtafregeling biedt is het gebruik van grotere
klemkraehten (door een groter drukeilinder). Het maximale kraehtbereik kan dan
groter zijn. Indien nodig heeft men veel klemkracht ter besehikking, is deze niet
nodig dan kiest men een kleinere kraeht instelling. Een kraehtregeling zou bij een
pneumatiseh systeem geregeld kunnen worden met een reduceerventiel.

Conclusies:

Met de standaardklem met aangepaste klembladen (16 em hoog, 25 em
breed, 6 mm dik) werden aile geteste stukgoederen op een na goed
geklemd. Het klemprineipe voldoet goed.

Het stukgoed wat niet goed kon worden geklemd (doos met fietssturen) is
op te lossen door op de klem langeren klembladen te monteren. Bij dit
stukgoed heeft men klembladen· nodig met een lengte van 30 em en een
breedte van 25 em. Het moet dus mogelijk zijn de klembladen te wisselen.
De klem moet een traploze kraeht instelling hebben tussen 200 en 840
newton. De maximale waarde van 840 newton die geleverd moet worden bij
6 bar druk is afgeleid in Test 2.

Klemmen moeten een geribbeld stalen oppervlak hebben voor extra grip.
Rubber matjes aan de klem slijten snel.

Het maximale klembreedtebereik moet 55 em zijn.
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TEST 4

Beschrijving:

Dozen scheef inklemmen. De klemming beoordelen.

Het doel van deze test is nagaan wat de beweegbaarheid van het klemgewricht
moet zijn zodat dozen die niet geordend gestapeld staan ook geklemd kunnen
worden.

Waarnemingen:

Het scheef klemmen van dozen werkt niet goed. De doos heeft de neiging zichzelf
uit de klem te wrikken. Voor een goede klemming moet men er voor zorgen dat de
klem het stukgoed over een zo groot mogelijk oppervlak grijpt. Dit betekent dat de
klem over de drie carthetische assen (x-as, y-as en z-as) moet kunnen roteren.
Anders kan de klem op scheefliggende stukgoederen niet goed worden geplaatst.
De rotatie om de x-as komt tot stand door de knikarm die dus meer dan goo moet
kunnen roteren. De rotatie om de y-as en de z-as wordt mogelijk gemaakt door
een cardanische ophanging (zie schets).

Y-M.
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Conclusie:

De klem moet zodanig opgehangen zijn aan de manipulator dat de klem
goed op een stukgoed gepositioneerd kan worden. Dit wil zeggen dat de
klem moet kunnen roteren om de drie carthetische assen.
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TESTS

Beschrijving:

Een veiligheidstest doen. Bij verschillende stukgoederen nagaan wat er gebeurt als
de luchtdruk van de compressor wegvalt, vooral bij de zwaardere stukgoederen.
Ook waarnemen wat er gebeurt als een stukgoed uit de klem slipt in een
hefsituatie.

Het doel van deze test is nagaan of mensen die de manipulator bedienen een groot
risico lopen op een verwonding.

Waarnemingen:

Stukgoederen slippen niet uit de klem bij het wegvallen van de pneumatische druk.
Ook de zwaardere stukgoederen blijven in de klem zitten.
Ais een stukgoed niet goed wordt geklemd dan kan het gebeuren dat tijdens het
heffen het stukgoed uit de klem slipt. In dit geval wordt plotseling de last
weggenomen waar de manipulator zich op in heeft gesteld. Het gevolg is dat de
arm van de manipulator omhoog slaat. De manipulator is hiervoor beveiligd met
een veiligheidsgordel, dezelfde die men in automobielen aantreft. De
veiligheidsgordel blokkeert aileen bij erg heftige lange bewegingen. Bij het uit de
klem slippen van een stukgoed blokkeerde hij niet. De arm maakt dan een slag van
zo'n 20 cm. De beweging die dan ontstaat is in het begin fel maar dempt snel uit.
Het uitdempen gaat vooral snel als men de handen op de bedieningshendels heeft.
Het risico op het lopen van een verwonding toegebracht door de slaande
manipulator is klein. Een groter risico vormt het vallend stukgoed. Deze kan de
voeten van de bedieningsman verwonden. Dit risico kan beperkt worden door het
dragen van schoenen met stalen neuzen.

Conclusie:

Het risico wat de bedieningsman loopt op verwondingen tijdens het
bedienen van de manipulator is klein. Het risico kan worden beperkt door
het dragen van schoenen met stalen neuzen. De beoordeling van het risico
is een persoonlijke inschatting. Het risico moet nog worden beoordeeld door
de B.G.D.
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TEST 6

Beschrijving:

Het inklemmen en heffen van door transport beschadigde dozen.

Het doel van deze test is nagaan in hoeverre dozen beschadigd mogen zijn wi!
men deze met de manipulator lossen.

Waarnemlngen:

Het heffen van beschadigde dozen is geen probleem als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

De plasticbindsels om de dozen moeten nog intact zijn.

De onderkant van de doos mag niet al te beschadigd zijn. Dit wi! zeggen dat
aan de onderkant de kartonflappen goed aan elkaar zijn getaped en dat niet
al te grate gaten in het bodemkarton zitten.

De doos mag niet vochtig zijn.

Zijn de plasticbindsels beschadigd dan scheurt de doos tijdens klemming al snel
helemaal uit.

Over het algemeen zijn de beschadigde dozen ingedeukt en zitten er hier en daar
gaten in het karton. De bindsels zijn meestal nog intact. Er zijn maar weinig dozen
die zo toegetakeld zijn dat ze niet met de manipulator gelost kunnen worden.

Conclusles:

Een beschadigde doos is met de manipulator te lossen zolang de plastic
bindsels niet beschadigd zijn en de bodem nog redelijk intact is.

Er zijn maar weinig dozen die zo beschadigd zijn dat ze niet met de
manipulator gelost kunnen worden.
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TEST 7

Beschrijving:

Tijdens het omstapelen van stukgoederen tijdmetingen maken. Onder omstapelen
wordt verstaan het verplaatsen van stukgoederen die zich bevinden op een
volgeladen pallet naar een lege pallet. De stukgoederen worden geordend op de
lege pallet geplaatst. Dit om een indruk te krijgen hoeveel stukgoederen er per
tijdseenheid met een gemodificeerde manipulator gelost kunnen worden. Er zijn
drie verschillende metingen uitgevoerd. Van elke meting zijn de uitslagen verwerkt
in een tabel. Van elke meting wordt een beschrijving gegeven hoe gemeten is en er
wordt aangegeven de mate van geoefendheid van de man die het werktuig heeft
bediend. Bij de verschillende metingen zijn steeds dezelfde type stukgoederen
omgestapeld.

Het doel van deze test was een indruk te krijgen hoeveel stukgoederen er per
tijdseenheid gelost kunnen worden met de gemodificeerde manipulator. Ook is de
bedoeling meer inzicht te krijgen in hoe de standaardmanipulator aangepast moet
worden zodat het losproces optimal wordt.

Waarnemingen:

METINGEN

* Meting 1

De tijdwaarnemingen zijn gedaan bij een ongeoefende werkkracht. De werkkracht
was ik zelf. Er zijn achter elkaar zonder te pauzeren een aantal stukgoederen
omgestapeld. Gemeten is de benodigde tijd voor de omstapelwerkzaamheden.
Hieruit is afgeleid de tijd die per stukgoed nodig is. Dit is de tijd voor een loscyclus.

METING AANTAL TOTALE GEMIDDELDE
OMGESTAPELDE BENODIGDE TIJD TIJD PER
STUKGOEDEREN LOSCYCLUS

1 8 2 min 30 sec 18,8 sec.

2 29 10 min 30 sec 21,7 sec.

3 30 9 min 30 sec 19,0 sec.

De gemiddelde tijd per loscyclus over aile metingen is 20 seconden.
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* Meting 2

De tijdwaarnemingen zijn gedaan bij een geoefende werkkracht. De man (Kees
Wijman) had al een dag (8 uren) met de manipulator stukgoederen omgestapeld.
Er zijn acht loscyclusen gemeten. De loscyclus is verdeeld in verschillende fasen
zedat meer inzicht ontstaat in de tijdverdeling. Tijdens een loscyclus is niet
gepauzeerd. Van elke losfase is de gemiddelde tijd bepaald.

FASEN VAN EEN METINGEN IN SECONDEN GEMIDDELDE
LOSCYCLUS

1 2 3 § Z ~
TIJD PER FASE

4 ~

KLEMMEN 4 5 4 3 ~ ~ 1 ~ 4,1 sec.

TRANSPORT 6 5 5 6 Z § ~ ~ 5,5 sec.
HEEN

LOSSEN 2 2 3 3 ~ ~ ~ ~ 2,8 sec.

TRANSPORT 7 4 5 6 ~ ~ 1 ~ 4,5 sec.
TERUG

Ais de gemiddelde tijd van elke fase bij elkaar wordt opgeteld dan ontstaat een
totale waarde van 16,9 seconden. Dit is de gemiddelde loscyclustijd voor een
geoefende werkkracht.

* Meting 3

De tijdwaarnemingen zijn gedaan bij een geed geoefende werkkracht die veel
stukgoederen met de manipulator heeft omgestapeld. De man (Kees Wijman) had
op dat moment 20 uren werkervaring met de manipulator. De metingen zijn weer
anders gedaan dan de vorige metingen. Allereerst zijn de verschillende fasen van
een loscyclus goed afgebakend. De fase verdeling bij deze meting is anders dan bij
"Meting 2". De fasen staan in de tabel beschreven. Er is steeds een afzonderlijke
fase gemeten. De waarden in de tabel van de verschillende metingen hebben
steeds betrekking op een loscyclus. Er zijn dus 39 loscyclusen in beschouwing
genomen. De man had als opdracht om een grate hoeveelheid stukgoederen om
te stapelen. Tijdens dit omstapelen zijn steeds willekeurig loscyclusen geseleeteerd
voor een tijdwaarneming. De man wist niet wanneer er gemeten werd. In de
gemeten fasen zijn de loswerkzaamheden zonder onderbreking achter elkaar
uitgevoerd.
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FASEN VAN METINGEN (In seconden en honderdsten van GEMIDDELD
EEN seconden) E TIJD PER
LOSCYCLUS

1 2 3 6 8 9
FASE

4 5 7

1] KLEM OM 1:97 1:03 2:64 2:00 1:09 1:03 1:87 1:37 0:80 1:53
STUKGOED
SCHUIVEN

2] KLEMMEN 2:33 3:00 3:64 2:96 2:24 2:96 2:34 2:25 1:77 2:61
(bedienen van
de knop)

3] HEFFEN, 4:56 4:53 4:22 3:91 4:57 2:99 4:33 3:78 3:90 4:09
TRANSPORT
HEEN, DALEN EN
GEORDEND
PLAATSEN

4] LOOSEN, 4:46 4:00 3:58 3:55 3:38 5:13 5:10 4:59 4:05 4:20
TRANSPORT
TERUG EN KLEM

PLAATSEN
BOVEN
EEN STUKGOED

De totale gemiddelde tijd voor een loscyclus is 12:43 seconden. Dit is de
gemiddelde tijd die een goed geoefende werkkracht nodig heeft om een stukgoed
om te stapelen.

De drie bovenstaande metingen maken duidelijk dat hoe meer met het apparaat
wordt geoefend hoe sneller ermee gewerkt kan worden. In het begin werden er
voor een loscyclus gemiddelden gehaald van 20 seconden na een week werken
met het apparaat ging het gemiddelde omlaag naar 12,5 seconden. Bij de laatste
metingen heeft een goed gespecificeerde fase verdeling geleid tot meer inzicht in
waar het beste geoptimaliseerd kan worden.

De verschillende fasen (Meting 3) kunnen als voigt geoptimaliseerd worden:

Fase 1

Fase 2

Het schuiven van de klem om een stukgoed kan geoptimaliseerd
worden door de neergaande beweging van de manipulator te
bekrachtigen. De beweging moet in ieder geval soepeler gaan dan de
beweging van de geleende standaardmanipulator. De te boeken
tijdwinst hierbij wordt geschat op 0,5 seconden.

Bij het klemmen gaat veel tijd verloren doordat de bedieningsknop op
een paneeltje boven de klem zit. De losser moet nadat de klem om
het stukgoed is geschoven zijn hand van de bedieningspook naar de
bedieningsknop brengen. Sneller werkt het als de bedieningsknop van
de klem zich direct in de buurt bevindt van de bedieningspook. De
geschatte tijdwinst hierbij is 0:75 seconde.
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Fase3

Fase 4

Een ander aspect dat aan het klemmen geoptimaliseerd kan worden
is de slag die de klem maakt. De klem gaat altijd vanuit de maximale
klembreedte naar de klemstand. Bij kleine stukgoederen maakt de
klem dus een grote slag. Beter is om de klem zo te maken dat hij op
een bepaalde breedte kan worden afgesteld. Dan kan de slag die de
klem maakt geminimaliseerd worden. De geschatte tijdwinst hierbij is
0:75 seconde.
De totale tijdwinst die in deze fase te boeken is wordt geschat op 1,5
seconde.

De acties heffen en dalen van de manipulator vinden plaats binnen 1
seconde. Hier kan weinig aan geoptimaliseerd worden. De meeste tijd
wordt in beslag genomen door het transport van de stapel in de
container naar de lopende band. Optimaliseren kan door de
loopafstand zo klein mogelijk te maken. Ook geven de metingen een
vertekend beeld omdat bij het omstapelen het nodig was om de
stukgoederen nauwkeurig te plaatsen op de pallet dit zal bij het
plaatsen van een stukgoed op de lopende band niet nodig zijn. De
geschatte tijdwinst is 2 seconden.

Het lossen van het stukgoed en de teruggaande beweging van de
arm kunnen geoptimaliseerd worden door het handiger plaatsen van
de losknop en een kortere loopafstand. Het lossen ging soms wat
moeizaam doordat de klem pas opent als de manipulator geheel
ontlast is, dit kan ook verbeterd worden. De geschatte tijdwinst is 1
seconden.

Door wat constructieve aanpassingen is een geschatte tijdwinst van 5 seconden te
boeken. Een loscyclus zou na de optimalisatie 7,5 seconden kunnen bedragen.

Het gemiddeld aantal stukgoederen per container is 670. Dit is afgeleid uit foto's
die gemaakt zijn van verschillende binnengekomen containers. 670 stukgoederen in
een container levert 5025 seconden aan loscyclusen. Dit komt overeen met 1 uur
en 24 minuten lossen. Bij deze lostijd moet nog worden opgeteld de benodigde tijd
voor het verplaatsen van de manipulator en de lopende band in de container. Ik ga
er vanuit dat werktuigen steeds tegeJijk in de container 1 meter worden verplaatst.
Dit betekent dat er in een 2O-foot container 6 verplaatsingen plaatsvinden. Elke
verplaatsing van een werktuig neemt 1 minuut in beslag. De totale verplaatsingstijd
is dan 12 minuten. Voor pure loswerkzaamheden in een container voor een
gemiddelde situatie moet men rekenen op 1 uur en 36 minuten. Bij deze tijd moet
ook nog de tijd worden opgeteld die de losser neem voor persoonlijke verzorging.
In het bedrijf wordt hiervoor 15 % gehanteerd. De totale lostijd voor een container
met 670 stukgoederen wordt dan 1 uur en 50 minuten.

75



Samenvattend:

670 stukgoederen met een loscyclus van 7,5 sec
6 verplaatsingen van de manipulator
6 verplaatsingen van de lopende band

Netto tijd loswerkzaamheden
15 % Persoonlijke verzorging

Bruto tijd loswerkzaamheden

5025 sec
360 sec
360 sec

5745 sec
862 sec

6607 sec

6607 sec = 1 uur en 50 min.

Natuurlijk is die 1 uur en 50 minuten aileen haalbaar als buiten de container de
verwerkingssnelheid van de stukgoederen net zo hoog li6t/lt als de aanvoer van
stukgoederen. Het probleem buiten de container is dat mi stukgoederen
uitgesorteerd moeten worden. Oit uitsorteren zal plaatsvinden met een
standaardmanipulator die stukgoederen van de lopende band aftilt en op de juiste
pallet plaatst. De hoeveelheid pallets die men rond een standaardmanipulator kan
plaatsen is beperkt (zie schets). Dit kunnen er hooguit vier zijn. Men kan dus
maximaal op vier soorten stukgoederen uitsorteren.

"-'--- ...--._--'....,
....~

(. s=;:~-
l
~

."...

.----------
palle.t !RoJ</()O

76

--- .__ .._-----_.:---

8



Voor een uitsorteercyclus (4 typen stukgoederen) is de volgende schatting
gemaakt:

1<lemmen stukgoed + herkennen type
Transport naar betreffende pallet
(2 stappen)
Plaatsen stukgoed + lossen
Met klem terug naar lopende band

Totale uitsorteercyclus : 8 sec

2 sec
2 sec

2 sec
~

Bovenstaande schattingen zijn gebaseerd op tijdgegevens die verkregen zijn met
het omstapelen (Meting 3). Bij het uitsorteren op maximaal 4 verschillende pallets is
de verwachting dat de sorteerwerkzaamheden synchroon zullen lopen met de
loswerkzaamheden.

Conclusie:

Een loscyclustijd van 7,5 seconden is realiseerbaar als de
standaardmanipulator op de volgende punten wordt aangepast:

*

*

*

*

De bedienings knoppen moeten sneller bedienbaar zijn.

De slag die de klem maakt bij het klemmen van een stukgoed moet
geminimaliseerd worden. Dit kan door een verstelmogelijkheid van de
klembreedte.

De transport afstand van een stukgoed moet zoveel mogelijk worden
beperkt. Dit is de afstand stukgoederenstapel - lopende band.

De manipulator moet oak in neerwaartse richting bekrachtigd zijn.

Een container met 670 stukgoederen kan met het nieuwe lossysteem binnen
2 uur gelost worden.
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Er kan maximaal op vier verschillende pallets worden uitgesorteerd.
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AFSLUITING

In dit hoofdstuk is een opsomming gemaakt van aile conclusies die uit de
verschillende testen zijn getrokken. De in de conelusies voorgestelde construetieve
aanpassingen aan de standaardmanipulator en kleminriehting zijn zeker
realiseerbaar. De aanpassingen zijn niet al te complex. De verbeteringen zullen
leiden tot een optimaal funetioneren van de gemodifieeerde manipulator.
Onderstaande opsomming van aanpassingen kan als aanvullend eisen pakket
worden besehouwd voor de klemmodule en de hefmodule.

CONCLUSIES:

1] Het sehuiven van de klem tussen de dozen was bij de geteste container
geen moeizaam proces. De dozen waren niet vervormd. Ze standen
geordend gestapeld in de container.

2] De klem moet een traploze breedteverstelling hebben zodat de klem
ingesteld kan worden op een bepaald type stukgoed. Heeft men
bijvoorbeeld een stukgoed met een lengte van 45 em dan kan men de
klembreedte instellen op 48 em. Bij klemmen en lassen wordt dan een slag
doorlopen van 3 em. Dit maakt het mogelijk een stukgoed te grijpen dat zieh
in een rij tussen twee andere stukgoederen bevindt. Verder zal het
doorlopen van de kleine slag oak tijdwinst opleveren.

3] De klembladen moeten worden voorzien met taps toelopende onderranden,
dit vergemakkelijkt het sehuiven van een klemblad tussen twee dozen.

4] Wenselijk is de balancer in neerwaartse riehting te bekraehtigen. Er is dan
geen inspanning meer nodig am de klem op een stukgoed te plaatsen. Het
wordt dan mogelijk de klembladen met behulp van de manipulator tussen de
dozen te drukken.

5] Met de huidige standaardklem en aangepaste klembladen (25 em breed, 16
em haag) is het mogelijk stukgoederen tot 25 kg te lassen. De te lassen
stukgoederen bevinden zieh in de bovenste lagen van de container.

6] Dozen uit de bovenste lagen die zwaarder zijn dan 25 kg kunnen niet met de
standaardklem (klembladen: 25 em breed, 16 em haag) worden gelost. De
klem zal de volgende aanpassingen moeten ondergaan:

*

*

Klembladen moeten een speeiaal geribbeld prefiel krijgen zodat de
kantelneiging van een stukgoed wordt tegen gegaan.

De kraeht die de standaard klem kan leveren is te klein. Deze wordt
gesehat op 560 newton bij een druk van 6 bar. De kraeht meet met
50% worden verhoogd.
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* De insteeklengte van de klem moet kunnen oplopen tot 30 cm.

7] Met de standaardklem met aangepaste klembladen (16 cm hoog, 25 em
breed, 6 mm dik) werden aile geteste stukgoederen op een na goed
geklemd. Het klemprincipe voldoet goed.

8] Het stukgoed wat niet goed kon worden geklemd (doos met fietssturen) is
op te lossen door op de klem langeren klembladen te monteren. Bij dit
stukgoed heeft men klembladen nodig met een lengte van 30 cm en een
breedte van 25 cm. Het moet dus mogelijk zijn de klembladen te wisselen.

9] De klem moet een traploze kracht instelling hebben tussen 200 en 840
newton. De maximale waarde van 840 newton die geleverd moet worden bij
6 bar druk is afgeleid in "Meting 2".

10] Klemmen moeten een geribbeld stalen oppervlak hebben voor extra grip.
Rubber matjes aan de klem slijten snel.

11] Het maximale klembreedtebereik moet 55 cm zijn.

12] De klem moet zodanig opgehangen zijn aan de manipulator dat de klem
goed op een stukgoed gepositioneerd kan worden. Dit wil zeggen dat de
klem moet kunnen roteren om de drie carthetische assen.

13] Het risico wat de bedieningsman loopt op verwondingen tijdens het
bedienen van de manipulator is klein. Het risico kan worden beperkt door
het dragen van schoenen met stalen neuzen. De beoordeling van het risico
is een persoonlijke inschatting. Het risico moet nog worden beoordeeld door
de B.G.D.

14] Een beschadigde doos is met de manipulator te lossen zolang de plastic
bindsels niet beschadigd zijn en de bodem nog redelijk intact is.

15] Er zijn maar weinig dozen die zo beschadigd zijn dat ze niet met de
manipulator gelost kunnen worden.

16] Een loscyclustijd van 7,5 seconden is realiseerbaar als de
standaardmanipulator op de volgende punten wordt aangepast:

*

*

*

De bedienings knoppen moeten sneller bedienbaar zijn.

De slag die de klem maakt bij het klemmen van een stukgoed moet
geminimaliseerd worden. Dit kan door een verstelmogelijkheid van de
klembreedte.

De transport afstand van een stukgoed moet zoveel mogelijk worden
beperkt. Dit is de afstand stukgoederenstapel-Iopende band.
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* De manipulator moet ook in neerwaartse richting bekrachtigd zijn.

17] Een container met 670 stukgoederen kan met het nieuwe lossysteem binnen
2 uur gelost worden.

18] Er kan maximaal op vier verschillende pallets worden uitgesorteerd.
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Bijl age 7
Stabiliteit van de manipulator
op de palletwagen.

Fw 1<
3m

~7 Fz 1050 N

\11 ,....-
_ r... ~Scharnier

iI
Model von een manipulator staand op een palletwagen

L M - 0: F"z x 3 - F"w .. 2.3 - 0

F"w - 1,3 x fz - 1370

Steunpunt is bekleed met rubber. f= 0.7
fw = F"n x f

fn = 1370/0,7 = 1956 N

Condusie:
Als de palletwagen de manipulator tegen het dak
van de container aandrukt met een kracht van 1956 N dan blijft
de manipulator stabiel staan.
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Bijlage 8

Het pneumatische schema van de gemodificeerde-manipulator

De pneumatische werking van de manipulator is in het schema van figuur 1 niet
uitgewerkt. In het schema zorgt een Ustuur-eenheid" voor de besturing van de
manipulator. Ais de manipulator belast wordt met een stukgoed dan moet het onmogelijk
zijn de klem te openen. Het openen wordt in deze situatie belemmerd door stuurschuif (1)
van figuur 1. De stuurschuif wordt ingesteld op een bepaalde druk, boven deze druk
wordt de stuurschuif bediend. Is de manipulator niet belast met een stukgoed dan is het
mogelijk de klem te bedienen. De druk in de cilinder van de manipulator is dan zo laag
dat stuurschuif (1) niet bediend wordt.

De klemkracht die uitgeoefend wordt op een stukgoed is instelbaar gemaakt door een
reduceerklep (2). Met deze klep kan de luchtdruk die geleverd wordt door de compressor
naar wens gereduceerd worden. De instelbare smoorkleppen (3) maken hat mogelijk de
transleer snelheid van de cilinder te regelen. De slag van de cilinder wordt begrensd door
magneet-sensor (4) die verschuifbaar is langs de cilinder. De magneet-sensor schakelt als
de zuiger zich op dezelfde hoogte bevind. De zuiger is voorzien van een permanent
magneet. Het magnetisch veld zet een klep in de sensor om waardoor stuurschuif (5)
wordt bediend en de cilinder stopt. De bundelklem wordt volgens de stippellijnen
gekoppeld aan de aanwezige uitgangen. Op de bundelklem is ook een magneet-sensor
gemonteerd.

De knikarm kan aileen versteld worden als er geen klemkracht wordt uitgeoefend.
Stuurschuif (6) zorgt hiervoor. De schoepenmotor (7) kan Iinksom en rechtsom roteren.
Het toerental van de motor kan in allebei de richtingen met reduceerkleppen worden
ingesteld. Er zijn twee veiligheids-stuurschuiven gemonteerd (8) die zorgen dat de motor
stopt zodat niet met hoge snelheid tegen een aanslag wordt gebotst.

83



IKnikarm IIDozenklem en Bundelklem IIManipulatorl
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