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OPDRACHT VOOR HET INGENIEURSEXAMEN 
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1. Onderzoek bij de Delft Elektronische Produkten de mogelijkheden om 

de produktie van beeldversterkerbuizen te mechaniseren. 

Analyseer de produktie, waarbij speciale aandacht geschonken zal 

worden aan montage- en verbindingstechnieken. 

Uit -de analyse zal een lijst met mogelijke projekten te voorschijn 

komen. Nadat de onderwerpen op technische en economische haalbaarheid 

zijn onderzocht, zal in overleg met de DEP een keuze uit de onderwerpen 

worden gemaakt. 

~É~~~~~=~~-~~~~~~~l 

2. Het opbouwen en afbreken van soldeer- en fritmallen zal nader onderzocht 

worden. 

- analyseer de verschillende soldeer- en fritmallen met de daarin te 

verwerken onderdelen; 

- analyseer de montage; 

- betrek in de analyse ook aktiviteiten welke te maken hebben met: 

toevoer van onderdelen uit andere afdelingen; 

• de wijze waarop de mallen het ovenproces doorlopen; 

- doe voorstellen om met betrekking tot het solderen en fritten tot 

een meer gemechaniseerde werkwijze te komen. 

3. Ontwerp als basis voor de nie uwe werkwijze e e n flexibele montagemachine 

ten behoeve van het samenbouwen van de ovenmallen. Geef daarbij ook 

aan welke andere hulpmiddelen nodig zijn. 
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- Stel uitgaande van de inzichten, verkregen uit het onderzoek geformuleerd 

onder 2, het eisenpakket op. 

- Evalueer de alternatieve oplossingen en stel een concept van de machine op. 

- Verdeel het ontwerp in overleg met de opdrachtgever in een aantal deelaspekten 

en werk enige nader overeen te komen onderdelen verder uit . 
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SAMENVATTING 

B~ de firma Delft Elektronische Produkten B.V. te Roden,is 
een onderzoek verricht naar de verschillende mogel~kheden om 
de produktie van beeldversterker-buizen te mechaniseren.Daar
b~ is speciaal gelet op de montage.In eerste instantie worden 
de mogel~kheden beoordeeld op de besparing van arbeids-kosten. 

Het vallen van de ovenmallen met losse onderdelen biedt de 
meeste perspektieven.Besloten wordt om hiervoor een montage
machine te ontwerpen.Deze machine moet z6 flexibel z~n,dat z~ 
ook b~ een zich ~zigend produkten-pakket bruikbaar bl~ft. 

Een van de v~f alternatieve machinetypen is een robot.Van
wege ~ijn hoge pr~s wordt echter besloten om voorlopig geen 
robot,maar vier eenvoudige pick-and-place-units in te zetten. 
Z~ worden opgebouwd uit standaard modules.Als er meerdere 
stopposities per vr~heidsgraad nodig zijn,dan wordt gewerkt met 
aanslagen.Deze zijn programmeerbaar of uitwisselbaar.De vier 
gr~pers zijn deels standaard,en deels een eigen ontwerp.Er 
wordt steeds aan één mal tegelljk gewerkt.Bij de konstruktie 
van de verschillende machine-onderdelen,is geprobeerd om zo 
weinig mogel~k aan de bestaande mallen te veranderen.Dit geldt 
met name voor de grljpers en voor het draagblok van de mallen. 

De machine bespaart één man,en zal zichzelf na ca. drie 
jaar terugverdienen.Invoering van de machine heeft,behalve 
voor de ovenkamer,alleen konsekwenties voor de wasserlj.De on
derdelen worden geordend in kokers of in bakjes aan de machine 
aangeboden.Om overbodig werk te vermljden,moet men in de wasse
r~ de daar aangebrachte ordening in de onderdelen zo veel mo
gelijk bewaren. 
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$UNMARY 

At Delft Electronic Products B.V. (Roden),several possibi

lities have been examined to mechanize the production of light 
amplifier tubes.Special attention was paid to assembly.The 
possibilities are primarily valued to which extend they reduce 
the costs of labour. 

The filling of oven jigs with separate parts seems to be the 
most favourable work to mechanize.A decision has been made to 
design an assembly machine.This machine has to be flexible in 
such a way that it is still usefull,even when the products 
undergo slight changes. 

Five different machine ~ypes have been examined,including a 
robot ._Due to i ts high price, the robot will be replaèed by 
four relatively simple pick-and place units.They will be built 
up from commercially available equipment.When a translating 
part needs more than two positions to stop at,obstructions are 
used.These obstructions can be either programmable or exchan
gable.Some prippers are commercially available,others are of 
a specific design. 

The pick-and-place units work on one jig at a time.While 
designing the different parts of the machine,especially the 
construction of the grippers and the clamp for the jigs,an 
attempt has been made to change the jigs as little as possible. 

The machine will save one man.Its pay-back time will pro
bably be three years.Introduction of the machine will,besides 
the oven room,only affect the laundry.All parts must be well 
ordered in tubes or on dishes before presenting them to the 
machine.To avoid redundant work,the arrangement of the parts, 
obtained in the laundry must be preserved as much as possible. 
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VOORWOORD 

Dit verslag is geschreven in het kader van mi~ afstudeerwerk 
aan de Technische Hogeschool Eindhoven.Het verslag geeft de 
resultaten weer van een onderzoek naar de mogel~kheden om de 
produktie van beeldversterkerbuizen te mechaniseren.Het on
derzoek is uitgevoerd b~ de firma Delft Elektronische Produk
ten B.V. te Roden.In het verslag wordt deze firma aangeduid 
met de afkorting D.E.P.,of kortweg DEP. 

B~ dit verslag horen nog: 

1. een aantal b~lagen,genummerd B1 t/m B32; 
2. een pakket tekeningen,genummerd WPB 0050- •••• 

Tenslotte zou ik een woord van dank willen richten tot allen,die 
m~ b~ deze opdracht behulpzaam zi~ geweest.In het b~zonder zou 
ik willen noemen: 

van de THE: ir. A. Smals,m~ begeleider; 
prof.ir. H.P. Stal,m~n afstudeerhoogleraar; 

en van DEP: Hr. Sipkes,m~ begeleider namens DEP. 

Karel Rethmeier 

december 1983 
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LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

Tenzij in de tekst anders vermeld, hebben de symbolen de vol

gende betekenis: 

r,R 
d,D 
h 

b 

l,s 
t 

t 
x,y 
f 

A 

<.p 

0(. 

n . 
w, Cf . v,x 
a,X. 
g 

F 

N 

w 
G 

m 
M 

T 
p 

I 

J 

w 

straal 
diameter 
hoogte 
breedte 
lengte 
dikte 
(kleine) afstandsmaat 
(variabele) afstand 
verplaatsing 
oppervlakte 
hoekverdraaïng 
hoek 

toerental 
hoeksnelheid 
snelheid 
versnelling 
valversnelling 

kracht 
normaalkracht 
wrijvingskracht 
gewicht 
massa 
moment 
aandrijfmoment 
vermogen 

oppervlakte traagheids moment 
massa traagheids moment 
weerstandsmoment 

( m· ) 

( m ) 
( m ) 
( m ) 
( m ) 

( m ) 

Cm ) 
( m ) 
( m ) 
( m2 ) 

( rad ) 
( rad ) 

( omw/min ) 
( rad/sec ) 
( m/sec) 
( m/sec2 ) 
( m/sec 2 ) 

( N ) 
( N ) 

( N ) 
( N ) 
( kg ) 
( Nm ) 
( Nm ) 
( Nm/sec ) 

( m4 ) 

( kgm2 ) 

( m3 ) 



"'C' schuifspanning ( N/mm2 ) 

Ob buigspanning ( N/mm2 ) 

at trekspanning ( N/mm2 ) 

vd.. drukspanning ( N/mm2 ) 
p druk ( N/mm2 ) 

E elasticiteitsmodulus ( N/mm2 ) 

c,C stijfheid ( N/mm ) 

t,T tijd ( sec ) 
p geldbedrag ( fl. ) 

u elektrische spanning ( Volt ) 
i overbrengverhouding R R ( - ) 
s overzetverhouding R T ( m/omw ) 

ft wrijvingscoefficient ( - ) 

'l rendement ( - ) 
V dwarscontraotie-coefficient ( - ) 

n aantal ( - ) 

indices: 

a:x: axiaal 
r radiaal 
t tangentiaal 
n normaal (loodrecht op oppervlak) 
x,y,z in x,y of z-richting 
h hertz 
w wrijving 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

1. alkalimetalen: 
verzamelnaam voor metalen uit de eerste hoofdgroep van het 
Periodiek Systeem.Hiertoe behoren oa.:Li,Na,K en Cs. 

2. kathode: 
negatief geladen elektrode,welke elektronen uitzendt. 

3. anode: 
positief geladen elektrode,welke elektronen aantrekt. 

4. focussering: 
er ontstaat alleen een scherp beeld op het uitgangs-venster, 
als de elektronen die de kathode op één punt verlaten,ook 
de anode in één punt treffen. 

5. mantel: 
dit is het geraamte van de buis en bestaat uit een aantal 
stalen en keramiek ringen. 

6. TEE: 
de TEE is een hulpstuk om de module t~dens het kathode
formeren aan de vakuümpomp te bevestigen. 

7. fiberlens: 
Een fiberlens is opgebouwd uit een zeer groot aantal,even
wijdige glasvezels. 

8. FP-draad: 
FP = Flash-Proof;dit is een voorziening om de kathode tegen 
een felle lichtflits te beschermen.De FP-draad is een onder
deel van deze voorziening 

9. fritten: 
frit is een glasachtige stof,die voor een vakuümdichte ver
binding tussen lens (glas) en flens (staal) zorgt. 

10. schermstar: 

benaming van DEP voor de afdeling waar de anodevensters 
worden voorzien van een laag fosfor. 
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11. montagestar: 
benaming van DEP voor de afdeling waar men de mantels com

pleteert tot modules. 

12.'module' en 'buis' : 
B~ losse eenheden praat men over modules;pas na de eind
montage,waar men evenyueel meerdere modules koppelt, 

spreekt men van een buisa 

13. getter: 
na het vakuümzuigen van de buis,kunnen er uit de binnen
kant van de wand molekulen ontsnappen en het vakuüm ver
lagen.Met een getter vangt men deze molekulen. 

14. graveren: 
met een 'vonkpen' voorziet men alle mantels van een nummer. 

15. p~pje buigen: 
het koperen p~pje met de trechterflens wordt met behulp 
van een mal en een staafje krom gebogeno 

16. opdrukken van soldeerringen: 
een (half)gedeeld ringetje wordt opengebogen en over het 
koperen p~pje geschoven.De terugvering van de ring vormt 
de klemkracht waarop h~ later bl~ft zitten. 

17. kathodegevoeligheid: 
de elektronenstroom,die per eenheid van opvallend licht, 
uit de kathode treedt. 

18. kompliant: 
flexibele verbinding tussen twee lichamen,waarb~ sommige 
bewegingen wél en andere niet mogelijk zijn. 

19. stick-slip: 
versch~sel dat optreedt,als de wr~vingscoëfficient tussen 
2 lichamen sterk toeneemt als hun relatieve snelheid zeer 
klein of nul is.Het kenmerkt zich door een onrustige loop 
bij lage snelheden. 
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HOOFDSTUK 1 
INLEIDING 

1.1 TOEPASSING VAN BEELDVERST~RS. 

Beeldversterkers worden hoofdzakelijk toegepast in nachtzicht
apparatuur.Met een nachtkijker kan men zelfs bij een bewolkte 
sterrenhemel zijn omgeving waarnemen.Figuur 1o1 toont een 
komplete nachtkijker. 

figuur 1.1.Komplete nachtkijker,opgebouwd uit 
objektief,beelversterker en oculair. 

De buizen die DEP produceert, zijn onder te verdelen in 3 groepen: 

- 1e generatie buizen: 18/7, 18/18, 25/25, 40/13 en 80/18. 
Het eerste resp. tweede getal is de werkzame diameter van 
de kathode- resp. anode-lens. 

- P25 (Proximity focussed diode); 
- 2e generatie buizen: alleen 18/18. 

Tekening WPB 0050-01 toont de meest voorkomende types.Om een 
hoge lichtversterking te krijgen,schakelt men tot maximaal 3 
buizen in serie.Zie figuur 1.2. 

1.2 WERKING VAN EEN BEELDVERSTERKER. 

1.2.1 algemeen principe. 

De uitleg zal gebeuren aan de hand van figuur 1.3.Het licht 
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komt binnen via de kathode-lens.Het licht treft de kathode2 ~* 
welke aan de binnenkant van de lens is opgedampt.Deze laag be-

Figuur 1.2.serieschakeli~g van drie 1e generatie 
buizen.Buis 1 en 3 z~n opengewerkt. 

staat uit een mengsel van alkalimetalen1 ~De fotonen maken in de
ze laag elektronen vr~oOmdat tussen kathode en anode3 )een elek
trisch veld is aangebracht (12 à 15 kV), bewegen de elektronen 
zich richting anode.Daarb~ neemt hun energie,en daarmee hun 
energie, toeeDe anode bestaat uit een laag die men gewoonl~k 
aangeeft met de naam 'fosfor'.Deze laag bevindt zich aan de bin
nenkant van het uittrede-venster.In deze laag wordt de energie 
van de elektronen omgezet in licht.De lichtsterkte is groter, 
naarmate de energie van de opvallende elektronen hoger is. 
Kathode-schild en anodekegel vormen samen een elektronen-optisch 
systeem,dat zorgt voor de focssering4 ~ 

1.2.2 tweede generatie buizen. 

Een tweede generatie buis onderscheidt zich,afgezien van fabri
kage verschillen, op 3 punten van een eerste generatie buis: 

* = verw~zing naar de 'verklarende woordenl~st' 
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- de kathode-gevoelighei/r) is veel beter; 

- behalve door elektronen-versnelling vindt versterking ook 
plaats door elektronen-multiplikatie;vlak achter de kathode 

bevindt zich de z.g. multi-channel-plate.In deze plaat zijn 
zeer veel kleine kanaaltjes aangebracht.In zo'n kanaaltje 

ELECTRO~N CPTIEK 
,......, K-AT-HO-Cf.-S(HILO ----- ANOCl KE[,al 

IFOCUSSHR tLECTRO()(l 

VACUUM 

RlTOKATHOCl 

fl~C~~ UIT 

INGANGS- OF 
KATHCCf. VEIISIDr-·- -'\ 

'· YENS TERfLENS KAHtOllHUIS KlkAHIEK (IUtWER vOlSTERFUNS 

AI'IOOEHUI S 

figuur 1.3 onderdelen van een beeldversterker. 

kan 1 elektron via een lawine-effect zeer veel nieuwe elek
tronen vrjjmaken; 
bij de P25 en de 2e generatie buizen zijn anode en kathode z6 
dicht elkaar geplaatst,dat de elektronen nagenoeg recht over
steken.Zie figuur 1.4.Een elektronen-optisch systeem is hier 
niet nodig. 

1.3 PRODUKTIE-PROCES VAN EEN EERSTE GENERATIE BUIS. 

Figuur 1.5 toont de routing van onderdelen en halffabrikaten 
door de fabriek.Tekening WPB-0050-02 toont het vereenvoudigde 
montage-schema van een buis 1e generatie. 
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Figuur 1.4. doorsnede van 
een P25. 

Alle onderdelen komen binnen in het magazijn en worden gekeurd 
in de ingangscontrêle.Daarna gaan de onderdelen naar de wasser~, 
waar vuil, vet en oxidehuid worden ve~derd.In afgesloten bak-

I 

- WASSER U kaktren l VATTERIJ 

J koktr . 0 MEETKAMER 
typtplaat A .-- koppttring ~mMtogo 0 c:tntr"rrlng lit. 

lijmring .. ~ 
contr. 

v-trpuldt pen•· w ttf on buis • 

~ r<>-fOIIt • 1-tltktronika• V SLIJPERIJ I POLIJSTERIJ 

fr-()1. r-0 • 2 •f i btrl tns UJ _. 
__annd~ 

. 0 0: ltnthntiP SCHERMSTAR a:: 
1- rnaooliisfen 
z 

0 FP draad <> 
~ 0 9 focm~o u t ltns .. 

2::~~ I 
anode \1) k-huis o. OVENKAMER 

(!) 3 aC:U · pijp (). 
~~Oritten z a-huis <> . I <( ktramitk <> t: ~ 0 ~a so~~~r., (!) 3x tltns o. z TEE huis ~ - r----~ 

c:u-pijp ~ ~ JO}- ~der~ FORMEERKAMER 

L afknijpen 

gttt tr 

~a? 
MONTAGE ro-o-.-- 1-vtnsttrschi ld 
_ill~am· k-schi ld 

a-schild ~ pen tormeren 
1.- kathode 

ktgtl 
sb-huis ~on tag~ afkaHgtntra· ~ 

tor lekt est'-' 

Figuur 1.5 vereenvoudigd routing-schema voor fabrikage van 
buizen 1e generatie.Verklaring van de symbolen: 

Ö) =samenvoegen;Q=bewerken; O =controleren;~ =transport. 
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ken gaan de onderdelen naar de verschillende afdelingen.In de 
ovenkamer wordt de mantel5)opgebouwd:kathodehuis, 3 koperen p~p
jes,3 flenzen,een keramiekring en een anodehuis worden aan el
kaar gesoldeerd.Ook soldeert men de 2 onderdelen van de TEE6 ) 

aan elkaar. 
De fiberlenzen7 )worden in de sl~per~/pol~ster~ gefreesd en gepo
l~st.In de lenzen die een FP-draad8 )gaan kr~gen,wordt op 3 plaat
sen een gleufje gezaagd.Daarna gaan de lenzen naar de ovenkamer. 
Een deel van de lenzen wordt eerst voorzien van een FP-draad. 
Vervolgens worden alle lenzen aan een flens 'gefrit' 9).Deze kom
binatie van lens en flens noemt men een venster.De vensters gaan 
terug naar de sl~per~/pol~sterij voor een nabewerking. 
Het deel van de vensters dat is voorbestemd om anode te worden 
gaat vervolgens naar de schermstar. 10)Hier wordt aan de binnen
kant van de lens eerst een dun laagje 'fosfor' opgedampt,gevolgd 
door éen uiterst dun laagje aluminium. 
Alle vensters,mantels;;TEE's en de overige onderdelen komen uit
eindel~k terecht in de montagestar11 ~Hier vindt de montage 
plaats van losse komponenten tot komplete module.De gebruikte 
verbindinga-technieken zijn: booglassen,puntlassen en 'inpunten'. 
Zie voor dit laatste figuur 1.6.Een meer gedetailleerde opsom-

00 
4t--

Figuur 1.6.Verklaring van het 
begrip 'inpunten'. 

mingvan werkzaamheden is opgenomen in bijlage B1. 
Nadat alle buizen z~n getest op vakuümdichtheid,gaan ze naar de 
formeerkamer.Men sluit de module op een vakuümpomp aan,en laat 
hem gedurende één nacht uitstoken.De in het metaal aanwezige 
gasmolekulen worden zo afgevoerd.T~dens het daarop volgende 
kathode-formeren wordt op de kathode een laagj e alkalimetalen 
opgedampt.Na het formeren 1knijpt 112 )men 2 van de 3 koperen p~p
jes af.Alleen de getter13 )bl~ft voorlopig nog zitten.De modules 
gaan voor een tussenkontale naar de meetkamer.De goedgekeurde 

. I 



-1.6-

modules gaan naar de slijperij/polijsterij.Daar freest en polijst 

men de anode- en kathodelens evenwijdig. 
Na een tweede tussenkontrole vindt de eindmontage plaats in de 
vatterij.De eindmontage omvat achtereenvolgens: 

- koppelen van twee of drie modules; 
- monteren van de elektronika; 

ingieten van de samenstelling in siliconen-rubber; 
- monteren in een koker. 

Het samenbouwen van beeldversterker en optisch deel vindt niet 
plaats bij DEP. 

1.4 FORMULERING VAN DE OPDRACHT (VOORLOPIG). 

Onderzoek bij de Delft Electronische Produkten de mogelijkheden 
om de ~reduktie van beeldversterkerbuizen te mechaniseren. 
Analyseer de produktie,waarbij speciale aandacht zal worden 
geschonken aan montage- en verbindingstechnieken. 
Uit de analyse zal een lijst men mogelijke projekten te voorschijn 
komen.Nadat de onderwerpen op technische en ekonomische haal
baarheid zijn onderzocht, zal in overleg met DEP een keuze uit 
de onderwerpen worden gemaakt. 
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HOOFDSTUK 2 
ANALYSE VAN HET HELE PRODUKTIE-PROCES 

2.1 ANALYSE VAN DE PERSONEELS-KOSTEN 

produktie-aantallen: 
Figuur 2.1 laat zien dat de meeste modules van het type 18/7 of 
18/18 zljn en dat de nieuwe generaties buizen (P25 en 18/18 2e 
generatie) nog slechts sporadisch worden gemaakt.De dagproduk
tie bedraagt ca. 150 modules. 

Figuur 2.1.Relatieve produk
tieomvang van modules.Totale 
produktie van de eerste drie 
kwartalen 1983: 21.000 rood. 

Figuur 2.2 toont de tljd die men per afdeling aan de fabrikage 
van één module besteedt.Zoals eerder is vermeld,kan men 2 of 3 
modules samenstellen tot een eindprodukt.Tabel 2.1 laat zien 
welke korobinaties van 18/7 en 18/18 men bij DEP als eindprodukt 
kan leveren.De totale fabrikagetijd voor een eindprodukt be
staat uit: 

- maken van de losse module; 
- samenstellen van de losse modules tot eindprodukt; 
- meten en kontroleren. 

Voor een aantal eindprodukten is deze tijd weergegeven in fi
guur 2.3.De opgegeven waarden zijn in princiepe alleen de uren 
dat men daádwerkelljk aan het produkt werkt;langdurige, maar 



meet kamer 
schermstar 

tormeerkamer 

slijperij/pol. 

wasserij 

montage star 

oven kamer 

1x 18/7 

3,10 uur 
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". 18/18 

3,50uur 

lx 25/25 

4,96uur 

1x40/13 

5,67 uur 

Figuur 2.2.Fabrikagetijd per afdeling voor één module 
(volgens opgave van DEP). 

tabel 2.1.Verwerking van modules 18/7 en 18/18 tot 
eindprodukten, + aantallen over kwartalen 1 t/m 3 1983 

type XX1340 - XX1277 XX1227 
modules 3x 18/18 3x 18/18 1x 18/7 1x 18/7 

1x 18/18 
aantal 948 80 1436 6226 

arbeidsextensieve procestijden,zoals uitstoken,zijn hierin dus 
niet opgenomen. 

2.2 AFSCHATTING VAN DE MECHANISATIE-MOGELIJKHEDEN 

In literatuur 1 worden 4 redenen genoemd om te mechaniseren.Na 
onderzoek in het bed+ijf kan hierover het volgende gezegd worden: 

1- werkomstandigheid verbeteren: 
vuil en ongezond werk komt bij DEP niet of nauwelijks voor. 
(uitzondering:opbrengen van de frit op een flens); 



formeerkamer 
slijperij /polijst. 
schermstar 
wasserij 

meetkamer 

samensteil ing 

montagestar 

ovenkamer 

1,:!1 

15,7 uur 

XX 1340 
3x18/18 
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.. ,. 

10,6 uur 

XX 1277 
1•18/18 
1 t.18/7 

3,8 uur 

XX 1227 
1 t.18/7 

Figuur 2.3.Totale fabrikage-tijd voor de belangrijkste 
eindprodukten.(volgens opgave van DEP). 

2- leverbaarheid van produkten verbeteren: 
slechts in enkele gevallen zal mechanisatie de maakbaarheid 
verbeteren: opbrengen van de laag Cro2 en het insmelten van 
een druppel Sb op een draad.Men moet niet verwachten dat me
chanisatie de levertijd wezenl~K zal verkorten.Veel produktie
tijd is proces-afhankelijk: reinigen,solderen,formeren van de 
kathode,ingieten etc. 

3- kostprijs verlagen: 
Uit figuur 2.3 blijkt dat de totale montage,dus solderen, 
fritten,montage en samenstelling ca. 50% van de tijd voor zijn 
rekening neemt.Mechanisatie van de montage kan leiden tot 
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verlaging van de personeelskosten.Men moet echter goed be
denken dat per afdeling veel verschillende handelingen aan 
het produkt worden verricht.Een nauwkeuriger studie per afde
ling moet aantonen welke handelingen veel t~d kosten. 

4- kwaliteit beter beheersen; 
mechanisatie kan ook leiden tot een meer konstante kwaliteit 
van het produkt,doordat de mensel~ke invloed geringer wordt. 
Het is echter moeil~k om dit voordeel kwantitatief te maken. 

Men kan de mechanisatie ook als middel gebruiken om nieuwe tech
nieken te kunnen toepassen (b.v. robots).Dit zou men de v~fde 
reden tot mechaniseren kunnen noemen. 
In b~lage B2 worden een aantal onderwerpen aangedragen.Deze 
liggen voornamel~k op het gebied van punt 3 en 4.In overleg met 
DEP is besloten om de volgende 3 onderwerpen nader te onderzoe
ken: 

1. handling van de lenzen in de sl~per~/pol~ster~. 
In het b~zonder de toevoer van lenzen naar de freesmachine. 
Nadere studie leert echter (zie b~lage B3),dat mechanisatie 
financiëel niet haalbaar is. 

2. verbetering van de nikkelen hulzen. 
De kwaliteit van de hulzen is niet bevredigend.Een studie 
(zie b~lage B4) toont echter aan, dat het voordeliger is om 
de hulzen op een simpele man~er na te bewerken,dan om zelf 
een apparaat te ontwikkelen om de hulzen in eigen bedr~f te 
fabriceren. 

3. ovenkamer. 
Een uitgebreide studie zal moeten uitw~zen of, en zo ja in 
welke vorm,mechanisatie op deze afdeling haalbaar is. 

2.3 FORMULERING VAN DE DEFINITIEVE OPDRACHT 

a. het opbouwen en afbreken van de s oldeer- en f ritmallen zal 
nader onderzocht worden. 

- analyseer de verschillende soldeer- en fritmallen,m~t de 
daarin te verwerken onderdelen; 
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- analyseer de montage; 
- betrek in de analyse ook aktiviteiten welke te maken 

hebben met: 
• toevoer van onde·rdelen uit andere afdelingen; 
• de wijze waarop de mallen het ovenproces doorlopen. 

- doe voorstellen om met betrekking tot het solderen en 
fritten tot een meer gemechaniseerde werkwijze te komen. 

b. Ontwerp als basis voor de nieuwe werkwijze een flexibele 
montage-machine ten behoeve van het samenbouwen van oven
mallen.Geef daarbij ook aan welke andere hulpmiddelen nodig 

zijn. 

- stel uitgaande van ·.de inzichten,verkregen uit het onder
zoek geformuleerd onder a.,het eisenpakket op. 

- evalueer de alternatieve oplossingen en stel een koncept 
van de machine op. 
verdeel hèt ontwerp in overleg met de opdrachtgever in 
een aantal deelaspekten, en werk enige nader overeen te 
komen onderdelen verder uit. 
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HOOFDSTUK 3 

ANALYSE VAN DE MONTAGE IN DE OVE~1ER. 

3. 1 HlLEIDIN(! 

In de ovenkamer vinden de soldeer- en fritbewerkingen plaats. 
De samenhang met de rest van het produktieproces is te vinden op 
tekening WPB-0050-02 en in figuur 1.5.Zowel het solderen als h~t 
fritten bestaat in grote lijnen uit: 

- vullen van mallen met onderdelen; 
- plaatsen van de mallen in een oven; 
- na het oevnproces: kontr5le van de produkten. 

De me~st gebruikte mallen zijn bijeengebracht in figuur 3.2.De 
speling tussen onderdelen en mal-delen is te vinden in bijlage B6. 

3.2 SOLDEREN. (zie ook bijlage B5 voor meer uitgebreide informatie) 

hardsolderen van 3 pijpjes aan het kathode-huis: 

Bij deze montage worden 3 koperen pijpjes,3 ringetjes soldeer en 
het kathode-huis met behulp van een mal ten opzichte van elkaar 
gefixeerd.Zie figuur 3.1.In de toekomst zal een komplete minia-

~0~~~ 
~0~ 
§ ~--__ Figuur 3.1.0pbquw van de . 

0 mal voor het kathode-huis. 
Verklaring van de onderdelen: 
zie figuur 3.3. 



18/1811 soldeer 
~= 360" 

I 

18/7 soldeer 
~=360<1 

25/25 fr i t 
~= 180° 

. ; 

25/25 sol deer 
~= 360() 

18/7 K + 18/18A+K 
f r i t. ~ = 180° 

18/7 A fr i t 
~=00 

P25 soldeer 
~=a· 

~ 18/18 II1A tr it 
~ = o" 

Figuur 3.2.0verzicht van de soldeer- en fritmallen. 
Het begrip ~-symmetrie wordt toegelicht in 5.1. 
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• 
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tuur-getter het getterp~pje ('middelste' p~pje in figuur 3.1).Ve(V~njen 

solderen van de mantels 1e generatie: 

Figuur 3.3 (kopie van tekening WPB 0050-20) toont in welke volg
orde men de onderdelen in de mal opstapelt.Na montage is uiter
ste voorzichtigheid geboden;de onderdelen 10,11 en 12 z~ niet 
in een mal opgesloten.Als men de mal onvoorzichtig behandelt 
kan de centrer~ng verloren gaan. 

solderen van de TEE: 

De TEE wordt met behulp van een mal opgebouwd.Deze mal vertoont 
geen overeenkomsten met de overige soldeer- en fritmallen. 
Figuur 3.4 toont de TEE na solderen. 

10 

~ 36 

I I 

] I 

-t---- - - -+- -"b .. 
so!deerrina_;j i 

I 

figuur 3.4.Schets van de TEE. 

solderen van de P25 en de 18/18 2e generatie: 

De onderdelen worden met een pincet uit schaaltjes opgepakt en 
in een mal opgestapeld.Als laatste plaatst men het soldeerge
wicht. 
De mal 18/18 II bestaat uit twee delen.Na opbouwen van de mal 
z~ de onderdelen gecentreerd en georiënteerd.Zodra het bovenste 
deel van de rest wordt verwijderd, moet de drukkracht van het 
gewicht verschuiven van de onderdelen voorkomen. 
B~ de P25 worden de onderdelen na montage apart gecentreerd. 

3.3 FRITTEN. 

3.3.1 opbouwen van de fritmal. 
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.~· 

figuur 3.3.opbouw van de mal om mantel en flenzen 
te solderen.verklaring van de onderdelen: 

1. mal 8. vlakflens 
2. afstandsring 9. staaf 
3. kathode-huis -t.) 10. soldeerring 1 
4. Au-Ni soldeer-t) 11. keramiekring 
5. Cu-pijpje (3x)~1 12. soldeerring 2 
6. SCP soldeer 13. anodehuis 
7. trechterflens 14. gewicht 

'lf) = deze onderdelen worden reeds in een eerder sta
dium aan elkaar gesoldeerd. 
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voorbereidingen: 

- aanbrengen van de frit op de vensterflens; 
- FP-draad om de lens winden.Zie figuur 3.5; 
- voorverglazen van de frit. 

Figuur 3.5.Aanbrengen van een draad om een katode
lens.Opdat de buis langs de frit niet lekt, brengt 
men bij de doorvoer een druppeltje frit aan. 

Een beschrijving van de montage is te vinden in bijlage B5.Men 
moet enige handigheid bezitten om een lens en een flens onbe
schadigd in de mal samen te voegen;de lens en de frit zijn bros, 
en de speling tussen lens en gewicht is klein. 

3.3.2. voorstel tot verandering van de montage. 

Om de montage beter geschikt te maken voor mechanisatie,stel 
ik de volgende veranderingen voor: 

- laat het binnengewicht in het buitengewicht zitten; 
breng de lens van onderen in het buitengewicht in; 

- plaats de kombinatie lens + 2 gewichten op de ondermal met 
flens. 

De hiervoor noodzakelijke veranderingen aan de fritmallen 
(behalve 18/?A) zijn te vinden op tekening WPB 0050-03. 

3.4 OVENPROCESSEN. 

3.4.1 inventarisatie. 

Er zijn 6 ovenprocessen: 



buisoven 1100 °C 
buisoven 1100 °e 
bandoven 1010 °e 
bandoven 860 °e 
fritoven 450 °e 
fritoven 400 °e 
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P25 en 18/18 II solderen; 
gloeien van onderdelen; 
kathode-huizen solderen; 
mantels 1e gen. + TEE solderen; 

fritten; 
voorverglazen van de frit. 

Ik zal de twee (identieke) bandovens nader bek~ken. 

3.4.2 bezettingsgraad en kosten van de bandovens. 

In . b~lage B7 wordt berekend hoeveel uren een bandoven per dag 
effectief gebruikt wordt: 

- bandoven 1 (1010 °e) 
- bandoven 2 ( 860 °e) 

2,0 uur/dag; 
5,8 uur/dag. 

De ko~ten van de bandovens bestaan hoofdzakel~k uit stikstof
en stroomkosten.De uitkomsten van een kostenberekening (zie b~
lage B7) z~ weergegeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1oKosten per jaar voor het gebruik van beide 
bandovens. 

oven 1 oven 2 
K-huizen mantels 

N2-gaskosten f 34.000,- f 36.000,- f 70.000,-

stroomkosten f 18.000,- f 18.000,- f 36.000,-

f 52.000,- f 54.000,-

totaal: I f 106.ooo, ... j 

In b~lage B7 is een plan uitgewerkt om de hele produktie,dat 
wil zeggen zowel kathode-huizen als mantales over één bandoven 
te laten verlopen.De twee belangr~kste veranrreringen die dit 
met zich meebrengt z~n: 

- het nu bestaande 'dagritme' wordt omgezet in een weekritme: 
1 dag k~huizen solderen,3~ dag mantels + TEE's solderen en 
~ dag de oven opwarmen.De onderdelen aanvoer kan gewoon da-
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gel~ks blijven plaatsvinden;buffering vind~ plaats in de 

ovenkamer. 
- ook t~dens de pauzes moet de oven bediend worden. 

3.5 RELATIEVE OMVANG VAN DE DEELTAKEN BIJ HET SOLDEREN. 

Figuur 3.6 laat zien dat de personeelskosten in de ovenkamer 
hoofdzakel~k ten laste kamen van het solderen en fritten.Om te 

18/18 18/7 

solderen 

fritten 

Figuur 3.6.Uitsplitsing 
van de personeelskosten 
in de ovenkamer. 

weten welke handelingen b~ het solderen veel en welke weinig 
t~d kosten,heb ik gedurende 1 · dag de werkzaamheden nauwkeurig 
geobserveerd.Figuur 3.7 toont de plaats van handeling.Een toe
lichting bij de gevolgde methode is te vinden in bijalge B8. 

_ oven 2 1ïTTTîïTT1ïT1I 
C Silo •e) jWW1W1II 

schaal 1 : 150 

Figuur 3.7.Lay-out van de soldeer-afdeling. 
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resultaten van de t~dstudie: 

De observaties van 995,5 min (= 3 man à 332 min) z~n weergegeven 
in tabel 3.2.De post 'overige' bevat werkzaamheden die niets 
met solderen te maken hebben en 'leegloop'. 

Tabel 3.2.0bservatie van de werkzaamheden 
gedurende één dag.Produktie:150 mantels + 

omschr~ving deeltaak 

- aanvoer onderdelen,transport van mal
len,afvoer van eindprodukten. 

-mal k-huis:. opdrukken soldeerring16 ) 
• opbouwen mal 
• mal afbreken 

-ma~ mantel:. opdrukken soldeerring 
- + flenzen aanbrengen 

• stapelen onderdelen in mal 
• mal afbreken 
• inspektie,meten,graveren14 ) 
• p~pje buigen15 ) 

- ~ TEE:opbouwen +afbreken van de mal 

- ovens be- en ontladen 

- overige 

totaal: 

b~ het solderen 
150 k-huizen. 

min. % 

56,5 5,7 

44,5 4,5 
94,5 9,5 
33,5 3,4 

212,0 21,0 

160,0 16,0 

45,5 4,5 
104,0 10,0 

7,0 0,7 

50,0 5,0 

69,0 7,0 

119 '0 12,0 

995,5 100,0 

3.6 VOORSTELLEN TOT MECHANISATIE IN DE OVENKAMER. 

soldeerringen opdrukken: 

In b~lage B9 wordt uitgelegd dat het niet zinvol is om het op
drukken16) van soldeerringen als eerste aan te pakken,want: 

- na invoering van het nieuwe type getter,en door gebruik te 
maken van dikkere soldeerringen,wordt zonder noemenswaardige 
investering de t~d voor het opdrukken aanzienl~k verkort; 
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- bij de nieuwe types buizen komt deze bewerking niet voor. 

opbouwen van de mallen: 

Het opbouwen en afbreken van de soldeer- en fritmallen vertoont 
grote overeenkomst,en kost samen veel tijd.Dit werk kan worden 
overgenomen door een machine,mits hij zo flexibel is dat hij de 
meest voorkomende ovenmallen kan verwerken. 
De onderdelen-aanvoer vanuit de wasserij moet zodanig aangepast 
worden,dat het voeden van de montage-machine met onderdelen zo 
weinig mogelijk tijd kost. 

bandovens automatisch laden en lossen: 

Het automatisch bedienen van de bandovens bespaart direkt 1 
manuur per dag.Door echter de hele produktie over één bandoven 

te leiden,kan bovendien ca. !52.000,- per jaar aan energiekos
ten w~rden bespaard.Mijns insziens is deze laatste besparing 
zonder mechanisatie niet haalbaar: 

- het met korte tussenpauzes bedienen van de oven vereist een 
goede discipline;leegloop van de oven is dan niet meer toe
laatbaar; 

- het veelvuldig onderbreken van hun werk,om naar de oven te 
lopen, brengt de werkers uit hun concentratie; 

- tijdens de pauzes moet er iemand op de afdeling achterblijven. 

Het systeem dat de mallen in en uit de oven haalt,rnoet de sol
deermallen ook aan de montagemachine kunnen toevoeren. 

besparingen: 

Tabel 3.3 toont een schatting van de besparingen,die met deze 
mechanisatie zijn te behalen.De invoering van een automatisch 
laad- en lossysteem voor de bandoven is geen dwingende eis om 
1 ban~oven stil te leggen.Van de daardoor bereikte besparing 
op energie-kosten,reken ik daarom slechts 20% toe aan het laad
en lossysteem. 
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tabel 3.3.Besparing op mankracht ten gevolge van 
mechanisatie in de ovenkamer,op basis van een 

uurloon van f25,-. 

kostenpost besparing 

1 • soldeermallen opbouwen en 
afbreken;1e+ 2egen + P25 6 manuur/dag 

2. fritmallen opbouwen en 
afbreken; 4 manuur/dag 

3. oven bedienen; 1 manuur/dag 

4. handling mallen; 0,5 manuur/dag 

11 , 5 manuur/dag 

=f 288,- per dag 

=f 74750,- per jaar 

5. energiekosten oven f 11250,- per jaar 
+ 

totale besparing: f 86000,- per jaar 
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HOOFDSTUK 4 
CONCEPTVORMING VAN DE FLEXIBELE MONTAGEMACHINE 

4.1.EISENPAKKET. 

1. De machine moet kunnen verwerken: 
- alle nu gebruikte typen soldeer- en fritmallen (behalve 

types 40/14 en 80/18),en toekomstige mallen,mits deze niet 
wezel~k anders z~n dan de nu gebruikte types. 

2. invoer van mallen: 
- lege mallen,of mallen welke een gesoldeerd of gefrit pro

dukt bevatten.De machine moet dit produkt uit de mal. kunnen 

isoleren en uitvoeren. 

3. uitvoer van de machine: 
- lege mallen,of mallen,welke gevuld zijn met onderdelen. 

4. de machine werkt slechts aan één type produkt tegel~k. 

5. montagecapaciteit per dag: 
- solderen: • 210 mantels 1e generatie; 

• 50 mantels P25 + 50 mantels 2e generatie. 
- fritten: • 300 vensters 1e generatie; 

• 50 anode-vensters 2e generatie. 

6. het omstellen van de machine naar een nieuw produkt mag ge
middeld 10 en hoogstens 20 minuten duren; 

7. de machine werkt automatisch; de taak van de bedieningsman is: 
- machine omstellen; 
- machine met het juiste besturings-programma voeden; 
- onderdelen aanvoeren; 
- de uitgeworpen produkten kontroleren en afvoeren; 
- koppelen van buffers en magazijnen aan de machine; 
- eventueel lege mallen met de hand toe- of afvoeren; 

toezicht houden. 
De positie van de man ten opzichte van de machine moet de 
uitvoering van de genoemde taken mogel~k maken; 
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8. de machine moet ook bruikbaar blijven als een of meerdere 

werkblokken uitvallen; 

9. de montage-machine moet geplaatst kunnen worden tussen de 

beide bandovens;hier is maximaal 2,3 x 10 meter beschikbaar. 

10. de onderdelen en mallen mogen niet in kontakt komen met 
elektromagnetische velden en met smeerolie. 

4.2 FUNKTIE-SPLITSING VAN DE MACHINE 

B~lage B10 geeft een l~st van ca. 100 handelingen,die men aan 
alle produkten samen uitvoert.Daarin z~ 7 hoofdfunkties te 
herkennen.Om een goed werkende machine te kr:ijgen,zullen daar nog 
minstens 2 hulp-handelingen b:ijkomen.In totaal z:ijn er dus 9 
hoofd-funkties te onderscheiden: 

1. mal toèvoeren; *) 
2. mal in de juiste stand draaien.Dit noem ik 'oriënteren'; 
3. gewicht van de mal halen; 
4. produkt uit de mal halen en uitvoeren; 
5. onderdelen toevoeren en in de mal leggen; 
6. gewicht op de mal plaatsen; 
7. indien nodig:onderdelen na-centreren; 
8. mal wegzetten; 
9. kontrole uitoefenen op de verschillende handelingen. 

De toew:ijzing van deeltaken aan werkblokken is afhankel:ijk van het 

machinetype dat men kiest.B~ de toew~zing spelen de volgende 
aspekten een rol: 

- beperk het aantal werkblokken door analoge handelingen zo
veel mogel:ijk in één werkblok onder te brengen; 
zorg ervoor dat als meerdere werkblokken tegel:ijk in aktie 
z:ijn,hun cyclus-t:ijden niet te ver uiteen liggen; 

- de machine als geheel moet snel genoeg werkeno 

x)het begrip 'oriënteren' wordt uitvoerig toegelicht in 5.1. 



-4.3-

4.3 ALTfu~ATIEVE MACHINE-TYPEN. 

4.3.1. beschrijving van de alternatieven. 

Ik wil het zoeken naar de optimale montagemachine beginnen met 
het bepalen van het meest geschikte machinetype.Ik onderzoek 
daartoe de volgende 5 alternatieven: 

a. robot-machine: 

Het concept op basis van een robot is te vinden in figuur 4.1 
Tegenover een hoge flexibiliteit staat dat dit machinetype re
latief traag is;de robot voert na elkaar alle handelingen uit 
aan slechts één produkt.Tussen de bewerkingen door zal vaak van 
grijper gewisseld moeten worden.Ik pas toe de robot Part Time 
300 V van Dainichi-Kiko.Zie figuur 4.2.Nadere informatie over 

0,5 m 

onderdelen 

/ 

~~- y (o o o o_o _ ____.__""""\ 

I \ ·~ 

"' ï '~ ROBOT: PART TIME 300 V 
(daini.chi- ki ko) 

Figuur 4.1.Lay-out van de robot-machine. 
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Figuur 4.2.Part Time 300V 
~---van Dainichi-Kiko. 

deze ~obot is te vinden in b~lage B17. 

b. 1-positie-machine: 

Om één produkt-in-wording staan meerdere werkblokken opgesteld. 
Z~ voeren,meestal na elkaar,de handelingen uit.Dit alternatief 
is te vinden op de tekeningen WPB 0050-04 en WPB 0050-05. 

c en d. lijnmachine: 

Op een transportsysteem bevinden zich meerdere produkten.Langs 
de baan staan verschillende werkblokken,die tegel~k bewerkingen 
uitvoeren.Het is mogel~k om het transportsysteem uit te voeren 
met 2 naast elkaar of met 2 boven elkaar gelegen transportba
nen (alternatief c resp. d).In b~lage B11 is het transportsys
teem van alternatief c geoptimaliseerd: 

- er z~n twee r~en van elk 4 losse draagblokken; 
een dubbel uitgevoerd stangen-mechanisme verzorgt via twee 
opduwers de langsopzet; 

- de dwarsopzet gebeurt over aangedreven rollenbanen; 
- met neerklapbare vingers worden de draagblokken van bovenaf 

gepositioneerd en gefixeerd. 
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Tekening WPB 0050-06 toont de lijnmachine volgens alternatief c; 

Tekening WPB 0050-07 toont het transport- en fixeersysteem ; 
Tekening WPB 0050-08 geeft het daarbij behorende bewegingsdiagram. 

e. draaitafel: 

De produkten staan op een draaitafel,met daaromheen de werkblok

ken. 

Bij de 'snelle' machines (alternatieven c,d en e) kan het trans
portsysteem de mallen pas doorschuiven als de meest tijdrovende 
bewerking voltooid is.Ik laat daarom het toevoeren van onderde
len uitvoeren door twee samenwerkende overzetters. 

4.3.2 uitvoerbaarheid van robot-montage. 

Met de volgende opstelling wil ik onderzoeken of een robot in 
staat is om het soldeergewicht op de mal te schuiven: 

- robot: 5-assige ASEA-robot met een herhalingsnauwkeurigheid 
van 0,2 mm. 

- grijper:onginele ASEA-grijper met twee bekken.Het soldeerge
wicht wordt omklemd door drie pennen. 

- speling tussen mal en gewicht: 70;Mm (gemeten). 
-de mal is via een kompliant18 )verbonden met de tafel.Nadere 

gegevens over de kompliant: zie bijlage B22 of literatuur 3. 
- tevens is een star met de tafel verbonden pen gebruikt;" 

speling tussen pen en gewicht: 50 ~m (gemeten); 
de assen van mal en robot-grijper zijn zo goed mogelijk ten op
zichte van elkaar uitgelijnd. 

resultaten en konklusies: 

- de opsluiting van het gewicht met drie pennen geeft een slech
te reproduceerbaarheid.Deze opsluiting,die meervoudig over
bepaald is, is verbeterd door om één van de drie pennen een 

ringetje te schuiven.Zie figuur 4.3. 
- de robot is zo 'slap' dat hij zelfs bij een excentriciteit van 

1,1 rnm,het gewicht zonder problemen op de starre pen schuift. 
De afschuining aan pen en gewicht dragen hier zeker aan b~. 

- om trillingen in de mal te voorkomen,stel ik voor om enige 
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Figuur 4.3.Door een ringetje om één 
van de drie pennen te schuiveh,pakt 
de gr~per het gewicht beter vast. 

ko_~pliantie aan te brengen in de verbinding t').lssen de mal en 
de vaste wereld. 

4.3.3. evaluatie en keuze. 

In b~lage B21 worden de 5 alternatieve .. machine-typen met elkaar 
vergeleken.Tabel 4.1 toont de uitkomsten van een waarde-analyse. 

tabel 4.1.Waardering van de 5 machine-typen. · 

machine-type rangorde 

a. robot-machine 3 
b. 1-positie-machine 1 

c. lijnmachine (banen naast elk.) 2 

d. lijnmachine (banen boven elk.) 5 
e. draaitafel 4 

De robot-machine komt slecht naar voren door zijn lage montage
snelheid en door de hoge pr~s van de robot.De alternatieven a, 
b en c komen als beste naar voren.Deze drie alternatieven zullen 
nader bekeken worden.Uiteindel~k zal één machine als beste wor
den aangewezen om tot in detail te worden uitgewerkt. 
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4.4 BEREKENING VAN DE MONTAGETIJDEN. 

Van de uit 4.3.3 overgebleven alternatieven is in b~lage B12 
een schatting van de montaget~d gemaakt.Er kurmen in tottaal 12 
handelingen worden onderscheiden.Per produkt wordt bekeken wel
ke handelingen wél en welke niet voorkomen.Afhankel~k van het 

machinetype kennen meer of minder handelingen tegel~kert~d 
plaatsvinden.De berekening is twee keer uitgevoerd: 

- b~ de 'langzame' machine z~n de getallen aan de pessimisti
sche kant; 
b~ de 'snelle' machine z~n de getallen aan de optimistische 
kant. 

De resultaten z~ weergegeven in tabel 4.2. 

Tabel 4.2.Totale montaget~d per dag in uren. 
Per dag is een omstelt~d van 1 uur aangenomen. 

I 
~ 
0 
S'd 

::::? 
O..P 
"PQ) 
..PbO 
Q)aj 
~.p 

langzame machine 
a. robot-mach. 7,0 
b. 1-positie-m. 4,6 
c. l~ach. 2,4 

snelle machine 
a. robot-mach. 5,8 
b. 1-positie-m. 3,9 
c. l~achine 2,2 

4. 5 OPSLAG VAN MALLEN EN ONDERDELEN. 

4.5.1. opslag van mallen. 

soldeermallen 1e generatie: 

'0 '0 
:::? ::::? 
+' +' 
I Q) 

r-1 Q)bQ 
Q) r-lm 
+' m+> 
U) +'~ 
s 00 
0 .PS 

1 8,0 
1 5,6 
1 3,4 

1 6,8 
1 4,9 
1 3,2 
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De opslag van soldeermallen 1e generatie vindt plaats in een 

magazijn volgens tekening WPB 0050-09.Aan een eindloze ketting 
hangen een groot aantal bakjes op een steek p.In elk bakje kan 
één mal staan.Motieven om voor dit systeem te kiezen zijn: 

-het magazijn heeft een grote capaciteit (>60) b~ een klein 
vloeroppervlak omdat de mallen ook in de hoogte zijn 'gestapeld' 

- de oppak- en terugzet-positie is voor alle mallen dezelfde; 
als een mal uit de machine is teruggezet in zijn bakje,zet 
het magazijn over één steekafstand p door,en biedt de volgen

de mal aan. 
- het magazijn is verplaatsbaar,en kan ook de bandoven automa

tisch laden en lossen.Na doorzetten raakt de onderste mal de 
band van de oven.De bewegende band schuift de mal van het 

bakje af.Aan het andere banduiteinde gebeurt het omgekeerde. 

Voor een dagproduktie van 180 mantels z~n volgens bijlage B19 
tenminste 2 van zulke magazijnen nodig. 

overige mallen: 

De overige mallen worden aangeboden op pallets.Een analyse (b~
lage B23) leert hoe men het pallet moet ontwerpen: 

- een vast opgesteld pallet bevat 3 rijen van 10 mallen; 
- de tussenruimte van de mallen bedraagt 25 mm; 
- 1 centrale pen per mal positioneert de mal op het pallet. 

4.5.2. opslag van onderdelen. 

a. algemeen: 

Het toevoeren van onderdelen uit een ongeordende voorraad 
sluit ik uit;bij het afzonderen en richten van de onderdeln is 
de kans groot dat ze elkaar beschadigen.Vooral lenzen,flenzen 
met frit,soldeerringen en onderdeln met gelepte oppervlakken 

z~n erg kwetsbaar. 

b. opslag van kathode-huizen: 

De kathode-huizen hangen aan de twee pijpjes in een rekje.Het 
toevoer-probleem is te splitsen in 3 deelproblemen: 
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- positoneren van het voorste huis in het rekje; 
- oppakken huis en aanbieden aan de overzetter; 
- doorschuiven van de overige huizen over 1 steekafstand. 

Voor het positioneren van het voorste huis gebruik ik géén ak
tief pasitioneer-mechanisme,maar ik zorg ervoor dat de huizen 
met een kleine speling (0,5 mm) in het rekje hangen. 
Het pakken van een huis,en het aanbieden aan de overzetter is 
schematisch weergegeven in figuur 4.4.Een om 0 draaibare tang 

-Figuur 4.4.Toevoer van de 
kathode~huizen. 

drukt tegen de onderkant van het huis (stand 1),met het doel 

hem recht te zetten.Nadat de p~pjes vastgeklemd z~n,draait de 
tang naar positie 2,waar het huis door de overzetter wordt over
genomen. 
Het doorschuiven van de huizen realiseer ik met een pneumatisch 
aangedreven haasmechanisme: 

- het stilstaande deel van de haas wordt per huis-type op maat 
gemaakt.Dit deel is uitneembaar en wordt ook gebruikt voor 
opslag van k-huizen buiten de machine.Kapaciteit ca. 10 hui
zen per 50 cm rek (voor alle typen huizen). 

- het bewegende deel van de haas is vast verbonden met de ma-
chine,en kan werken met alle typen huizen. 

Omdat het rekje met k-huizen onder de transportband hangt,geeft 
het wisselen van een rekje problemen.In figuur 4.4a z~n hier
voor acht principe-oplossingen aangedragen.Oplossingen waarb~ 
het haasmechanisme verplaatst moet worden,z~n niet bekeken. 
Ik kies voor alternatief 3a: 



trap.sportband is 
vast 

1 • met voorlader 
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transportband is 
draaibaar · 

transportband is 
verplaatsbaar 

2. om horizontale as (y-aE 3. in y-richting 

--·"""" -r·-. . 
I I 
I 

!.{ 
I I 
I I 0-

tJ...:. 

r--tr.., 
. !"l·--r-

1 I 
I I 

-~1 
b I I 

. I 
1- 11-·L 
L-IL...J 

4. met hand bijvullen 5. om vertikale as (z-as) 6. in z-richting 

IL 

c'+'!)_____, __ ~Cj) I 

~--- ~;_~ 
ll ~.l~ll] 

opmerking: 

dl .] ~-~ 
I \ \ 

0 0 

/1 b.'\\ I I Cl.. , 

I ' ' ij:~ -~k::>· L...- ....._ 

7. om lengte as (x-as) 

! \\\ 
\ . " 

+-""----~ ... ~ 
·lr<(-d 

b~ een vertikale verplaatsing moet men 
rekening houden met het gewicht van de 
transportband + aandrijving. 

A-----------1-t ; . \ 
'+-----------+' 

~ 
a. in x-richting 

a. met rechtgeleiding 

b. met draaipunten 
,...... r·, 

I I 
I 

"h'- I 
I I 
I I 
,c.ll 
'IL 

figuur 4. .acht mogelijkheden om de kathode-huizen, welke hangen in een 
rekje onder de transportband, bij te vullen. 

- een goede toegankel~kheid,waarb~ h et rekj e als geheel uitge

wisseld kan worden; 
t~dens het wisselen mogen de produkten op de band blijven; 

het verplaatsen van de band vraagt weinig ruimte; 
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- het gewicht van de band + produkten speelt b~ de verplaat
sing geen rol. 

De verplaatsing van de band,welke naar de bedieningsman toe is, 

wordt gerealiseerd met een paralellogram-konstruktie,zoals weer
gegeven in mogel~kheid bii uit figuur 4.4a.Aan de positionerings
nauwkeurigheid van de band stel ik geen b~zondere eisen. 
Alle ideeën zijn uitgewerkt op tekening WPB 0050-10. 

c. opslag van de overige onderdelen: 

Tekening WPB 0050-11 toont alle onderdelen voor het fritten en 
solderen.Daarbjj is met een 1 8 1 aangegeven welke onderdelen men 
kan stapelen.Figuur 4.5 laat schematisch zien hoe men cylin
drische onderdelen kan stapelen.Voor opslag z~n alleen bruik
baar de alternatieven 1a en 2b: 

-1ar naast elkaar gerangschikt in bakjes; 

-2b. op elkaar gestapeld in 'koker-magaz~nen'. 

,:,(. 

0 

> 
Q. 
0 

,:,(. 

a; 
c 
0 
E 

geen onder I ing kontakt zowel orderling kontakt als 

wel kontakt met ma9Jzijn oek kontakt met magazijn 

1a 

3 4 

fflRR-
Figuur 4 .. 5.Stapelmoge
l~kheden voor cylindri
sche onderdelen in een 
magazijn. 
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Het minimum aantal bakjes en kokers dat men in de machine moet 
plaatsen,is gel~k aan het aantal verschillende onderdelen waar
uit het op te bouwen produkt bestaat.Deze analyse is gemaakt in 

b~lage B17.Tweeuitersten z~n: 

- 8 kokers + 1 bakje b~ het solderen 18/18 II; 
- 2 bakjes b~ het fritten. 

In de wasser~ ordent men de onderdelen ten behoeve van het was
proces.Het ligt voor de hand dat men de ordening handhaaft.Dit 
betekent dat het personeel in de wasser~ de bakjes en kokers 
zou moeten vullen.In b~lage B28 is deze mogel~kheid onderzocht. 
De belangr~Kste konklusles z~: 

- alleen soldeerringen,keramiekringen en lenzen zonder FP

draad kan men in de wasser~ in hun magaz~en laden; 
- de overige onderdelen ondergaan in de ovenkamer nog een be

harideli~g (gloeien,frit opbrengen etc.).Men kan ze pas daarna 
in hum definitieve magaz~nen laden. 

Om opslag van de kokers en de bakjes buiten de machine mogel~k 
te maken,moeten hun afmetingen z~ afgestemd op de in de oven
kamer aanwezige opslagmiddelen.B~lage B29 geeft een l~st van 
deze opslagmiddelen. 

4.6 OVERZETTERS EN GRIJPERS. 

4.6j. overzetters. 

a. ~g~e~: 

Als besloten zou worden om geen robot te gebruiken,maar een aan
tal overzetters,dan moet deze situatie geoptimaliseerd worden. 

Daartoe dient het volgende betoog.De nummering van de overzet
ters 1 t/m 5 komt overeen met de nummers op de tekeningen 
WPB 0050-04, -05, en -06. 

b. overzetter 1;handling van mallen: 

Overzetter 1 pakt een mal van het pallet en plaatst deze op het 
draagblok.Volgens b~lage B23 is een goede keuze ten aanzien van 
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de vier vr~heidsgraden (zie figuur 4.6): 

y-richting 
s-richting 
z-richting 

... r-ri?hting 

00 
0 
0 

10 programmeerbare standen; 
schuifarm heeft drie standen; 

2 standen; 
: • b~ de 1-positie-machine 2 standen; 

• b~ de lijnmachine 3 standen,omdat de overzet
ter een extra positie bedient. 

Figuur 4.6.Relatieve bewe
ging van pallet en over
zetter. 

c. overzetter 2;handling gewichten en lenzen. 

Overzetter 2 zorgt dat het gewicht van en op de mal komt.Ook is 
h~ aktief betrokken b~ de toevoer van lenzen naar de mallen.De 
lenzen worden toegevoerd,zoals is beschreven in 3.3.2.Daar is 
voorgesteld de lens van onderen af in het flensgewicht in te 
brengen.Dit gaat als volgt in zijn werk: 
De opduw-positie (zie tekening WPB 0050-12) bevat een houder, 
waarop een lens is gelegd.De lens is gepositioneerd met drie 
bladveertjes.Overzetter 2 pakt het gewicht en plaatst dit op 
de houder.Drie centreerpennen op de houder zorgen ervoor dat 
lens en gewicht in één lijn liggen. Vervolgens duwt een cylinder 
de lens naar boven,totdat h~ op de juiste diepte in het gewicht 
zit.Daarb~ wordt het binnengewicht mee omhoog bewogen.Daarna 
wordt het gewicht met de lens en het binnengewicht opgepakt en 
op de ondermal gezet. 
Hoe komt de lens op het opduw-mechanisme~? 

- bij de lijnmachine pakt overzetter 5 een lens uit het lenzen-
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magazijn,en plaatst hem op het opduwmechanisme; 
-·bij de 1-positie-machine pakt overzetter 4 een lens en legt 

hem op de klem.Overzetter 2 pakt de lens daar op en brengt 

hem naar het opduwmechanisme. 

Bij beide machinetypen heeft overzetter 2 slechts twee vrijheids
graden;het aantal stopposities per vrijheidsgraad is echter ver
schillend: 

- 1-positie-machine (zie figuur 4.7): 
• s-richting: 2 standen ('in' en 'uit'); 
• z-richting: 2 standen ('hoog' en 'laag'); 

- ljjnmachine: 
• z-richting: 2 standen ('hoog' en 'laag'); 
• r-richting: 4 stopposities,te weten: 

1. oppakken gewicht van draagblok 3; 
2. brengen van gewicht naar draagblok 8; 
3. als zich op draagblok 8 geen mal bevindt, dan wordt 

het gewicht tijdelijk opgeslagen in het gewichtenmagazijn. 
4. bij fritmallen wordt het gewicht naar het opduw

mechanisme gebracht • 

. f 

figuur 4.7.0verzetter 2 van de 1-positie-machine 
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d. overzetter 3;uitvoer van produkt + toevoer kathode-huis. 

Zowel b~ de 1-positie-machine als b~ de lijnmachine,pakt over
zetter 3 een in de mal (pos.1)aanwezig produkt,en brengt dit 
naar de transportband (pos.2).B~ het solderen van mantels 1e 
generatie wordt vervolgens een kathode-huis gepakt (pos.3) en 

naar de mal gebracht. 
Deze overzetter heeft aan twee vr~heidsgraden voldoende: 

- z-coördinaat: 2 standen ('hoog' en 'laag'); 
- f-coördinaat: als ik de posities 2 en 3 laat samBnvallen,dan 

z~n 2 standen voldoende.Dit betekent echter dat het k-huis 
wordt aangeboden op dezelfde plaats,waar even te voren een 

produkt is losgelaten.Om dit mogel~k te maken,plaats ik het 
rekje met k-huizen onder de transportband. 

e. ov~rzetter 4; toevoer van onderdelen. 

Om een onderdeel op een plaats in de machine op te pakken,en te 
transporteren naar de mal,z~n tenminste 2 vr~heidsgraden nodig. 
Men kan ze als volgt toew~zen: 

- de overzetter (of robot) heeft twee graden van vr~heid en de 
magazijnen met onderdelen staan stil; 
de overzetter heeft één graad van vr~heid,en de magazijnen 
zijn op een beweegbare drager gemonteerd.Zie figuur 4.8. 

Als er met overzetters gewerkt gaat worden,dan kies ik voor de 
tweede mogel~kheid: de overzetter kr~gt een schuifarm,die een 
twintig~tal stopposities heeft boven de magazijnen.B~ de lijn-

Figuur 4.8.0verzetter 4 en de 
onderdelen-tafel hebben elk 
één vr~heidsgraad. 
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machine is de afstand tussen de magaz~nen en de mal zo groot,dat 
ik een extra rotatie om de z-as aan de overzetter toevoeg. 

f. overzetter 5; toevoer van onderdelen. 

Om het snelle karakter van de l~nmachine ten volle te benutten, 
wordt een extra overzetter toegevoegd.Het meest t~drovende werk, 
namel~k het toevoeren van onderdelen,laat ik uitvoeren door twee 

samenwerkende overzetters 4 en 5. 
Overzetter 5 voert soldeerringen aan en legt lenzen op het op

duw-mechanisme.Hierb~ z~ 2 vr~heidsgraden voldoende: 

z-vr~heidsgraad: 2 standen ('hoog' en 'laag'); 
~-vr~heidsgraad: 4 standen. 

g. evaluatie: 

Het totaal aantal vr~eidsgraden voor de overzetters bedraagt: 

a. robot-machine: 4 à 5; 
b. 1-positie-machine: 10; 

c. l~achine 14; 

Ze z~n b~eengèbracht in b~lage B14.Waar mogel~k wordt gewerkt 
met standaard modules,waar eventueel aanslagen b~gebouwd worden. 
Bit wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 

Er z~ veel fabrikanten die modules leveren.Zonder eem voorkeur 
uit te spreken,noem ik daarvan: 

- Bosch; 
- Ratiogyr (vertegenwoordigd door Landis & Gyr); 
~ Robitron (vertegenwoordigd door R.T.S.); 
- Meto-Fer (vertegenwoordigd door A.T.B.). 
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4.6.2 meer dan twee stopposities per vrijheidsgraad; 

Bij veel overzetters doet zich het probleem voor,dat het aantal 
stopposities per vrijheidsgraad groter is dan 2.Er zijn dan,af
hankelijk van het aantal stopposities de volgende 5 oplossingen: 

1. pas een vrij programmeerbare eenheid toe; 
Omdat deze ee~eden duur zijn,wil ik ze zo weinig mogelijk 
toepassen. 

2. werk met bestuurbare aanslagen: van een groot aantal aan
slagen:, wordt er naar keuze éém geactiveerd.Deze oplossing 
komt in aanmerking blj: 

• overzetter 1, y-vrijheidsgraad (ca.10 stopposities); 
• crvsrzetter 4, a-vrijheidsgraad (ca 20 stopposities); 

Het voorgaande is van toepassing op beide machinetypen. 
3. schakel n eenheden in serie, die per stuk 2 standen hebben. 

Er zijn dan n+1 posities aanstuurbaar.Dit is toepasbaar bij: 
• overzetter 1,s-vrijheidsgraad (3 standen); 

'?-vrijheidsgraad bij ljjnmachine (3 standen); 
• overzetter 2,~-vrijheidsgraad bij lijnmachine (4 standen); 
• overzetter 5,l(-vrijheidsgraad bij lijnmachine (4 standen); 

4. pas uitwisselbare aanslagen toe.Deze zijn alleen geschikt 
in de volgende situatie: bij ieder maltype zijn 2 stopposi~ 
ties voldoende; het probleem i s ec4ter dat de stopposities 
verschillend zijn al naar gelang het type mal. 
Dit type aanslag is bruikbaar bij: 

• overzetter 2, z-vrijheidsgraad; 
• overzetter 3, z-vrijhei.dsgraad; 

Bijlage B26 toont wat er op dit gebied te koop is, en hoe 
men dit bruikbaar kan maken. Ook geeft bijlage B26 suggesties 
voor een eigen ontwerp. 
Als het wisselen van aanslag gepaard gaat met het wisselen 
van grijper ,dan is te overwegen of niet één van beide kan 
vervallen.Bij de z-coördinaat van overzetter 3 is dit zeker 
het geval: maak de aanpassing tussen de verschillende mal
typen en de overzetter via de grijper. 
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5. de positie van de grDper hoeft niet altDd van te voren 

precies bepaald te worden.Als we onderdelen op elkaar sta

pelen, dan mag een gr~per met een onderdeel net zover zak

ken, totdat het onderdeel een ander onderdeel raakt. 

Ik pas dit princiepe toe in de z-vr~heidsgraad van de over

zetters 4 en 5. 

4.6.3 grijpers. 

a. algemeen. 

Bij de keuze van de grijpers moet men zich . steeds opnieuw afvra
gen: welke kracht wil ik gebruiken? 
Literatuur 7 geeft een uitgebreide opsomming van fysische ef
fekten, waardoor twee lichamen een kracht op elkaar kunnen uit
oefenen.Om mallen, gewichten en lichte onderdelen te grijpen, 
komen in aanmerking: 

1. mechanische grijper; 
2. vakuümgrijper; 
3 • . elektrostatische grDper.De kracht is gebaseerd op de aan

trekking van tegengestelde ladingen op grijper en voor
werp (kondensator-effekt); 

4. magnetische grijper; deze is voor DEP echter onaanvaardbaar. 

b. grijper 1; grijpen van mallen. 

Ik ga uit van een mechanische grDper, die om praktische redenen 
boven de mallen is geplaatst.Alleen de drie vingers steken naar 
beneden en omklemmen de mal. 
Hoe wordt het probleem opgelost dat de mallen verschillende 
diameters hebben? Hoewel de maldiameters verschillen,kunnen de 
bekken van de grijper steeds ongeveer dezelfde slag maken (slag. 
per bek ca. 1 0 mm) • Ik ga daarom uit van e·en standaard grDper, 
De twea bekken van die grDper bevatten een universeel opname
deel, waar men naar keuze andere vingers in kan plaatsen. 

Bijlage B24 toont wat er aan standaard-grijpers zoal te koop is. 
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c. grijper 2; grijpen van gewicht en lens. 

De drie eisen aan grijper 2 zijn: 

1. de grijper moet alle gewichten kunnen grijpen; 
2. bij de fritmallen moet hij een buitengewicht, een binnenge

wicht en een lens tegelijk kunnen vasthouden; 
3. de grijper moet een lens van de klem naar het opdruk-mecha

nisme kunnen vervoeren. 

Voor het grijpen van het buitengewicht kies ik voor een mecha
nische grijper met 2 geprofileerde bekken.Voor de deelfunktie 
'grijpen binnengewicht' zijn 2 alternatieven bedacht: 

1. Tabel 4.3 laat zien dat bij :de fritmallen het verschil in 
diameter tussen binnen- en buitengewicht (D-d) ongeveer 

_konstant is.Konstrûktief betekent dit,dat er een klemme
chanisme moet komen dat vast verbonden is met de bekken, 
die het buitengewicht klemmen.Figuur 4.9 toont een prin
ciepeschets van deze oplossing; 

figuur 4.9.De bekken (4) pakken het buitengewicht (2); 
Met een terugslagmechanisme (3) wor~~ het binnenge
wicht (1) verhinderd om naar beneden te vallen. 
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Taqel_4.3.Analyse van de gewichten.Maten in mm. 

D d D-d L 

soldeer 

18/7 25 27 
,d. 

18/18 25 27 
25/25 25 27 
P25 42 19 
18/18 II 42 14 

frit 

18/7 A 39 5 
18/7 K 46 27 19 36 
18/18 46 27 19 36 
25/25 55 37 18 38 rJ:D 
18/18 II A 38 23 15 32 

2. geef alle binnengewichten een universeel deel:(zie fig 4.10) 
a. 2 pennetjes op het kopvlak van het gewicht; 
o. draai het bovenste deel van het gewicht af op een 

standaard-maat voor alle mallen. 

Ik kies voor alternatief 2b:afdraaien op een standaardmaat. 

Figuur 4.10.Twee mogeljjkheden om een universeel 
deel op het binnengewicht te realiseren. 

Het ~asthouden van de. lens gebeurt met vakuüm.Het vakuüm moet 
door de lens heen in stand gehouden worden.Er zjjn 2 mogeljjkheden, 
die in figuur 4.11 worden toegelicht: a en b. 

- a heeft als voordeel dat het kleine gat de massa van het ge
wicht slechts weinig verkleint; de afname van het gewicht 
(18/18) bjj a en bjj b bedraagt resp. 2% en 14%. 

- a heeft als nadeel dat het moeiljjker zal zjjn het vakuüm bo
ven de lens voldoende te houden; vooral de uitsparingen in 
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de mal ten behoeve van de FP-draad leveren veel lekverliezen op. 

Totdat experimenten hebben aangetoond dat a uitvoerbaar is, 

kies ik voor alternatief b. 
Tekening WPB 0050-17 toont de konstruktie van de grijper.Bijlage 
B25 geeft een toelichting en een berekening.De veranderingen aan 
de fritmallen 18/18 en 18/7 staan op tekening \VPB 0050-03. 

B 

Figuur 4.11.Twee mogelijkheden om de lens (1) met 
vakuüm te pakken: bij a houdt de vakuünpijp (4) boven 

het gewicht (3) op,terwijl hij bij b door het gewicht 
heen gaat tot op de lens.(2 = buitengewicht). 

d. grijper 3; pakken van produkt en k-huis. 

Een grijper die een mantel kan pakken,die kan ook een k-huis pak
ken, omdat de diameters van beide nagenoeg gelijk zijn. 
Net als bij overzetter 1 ga ik uit van een standaard mechanische 
grijper,~~ar men de vingers gemakkelijk kan uitwisselen. 
Er zi~ produkten,zoals vensters,die men met een vakuümtang uit 
de mal moet halen.Men moet de vakuümtang zó ontwerpen,dat de 
mechanische grijper hiervoor als houder kan dienen. 

e. grijper 4; toevoeren van onderdelen. 

Voor grijper 5 (komt alleen voor bij de lijnmachine) geldt in 
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princiepe hetzelfde als voor grijper 4. Grjjper 4 pakt alle onder
delen welke zjjn verzameld op tekening WPB 0050-11.De massa van 
die onderdelen variëert van 0,05 gram (soldeerring 18/18 II) 

tot 15 gram (lens 25/25). 
In bjjlage B13 is uitgerekend welke kracht men,onder redeljjke aan
names,kan uitoefenen op een soldeerring 18/18 II (ringvormig 

oppervlak ~30 x 1 mm),met verschillende grjjpsystemen.De be
langrjjkste uitkomsten z~n: 

- vakuümgrjjper: ; 3,8 N (=380 grf.) 
'kondensator-grjjper' 1 ,2 N (=120 grf.) 

Ik kies voor de vakuümgrjjper.Bjj de meeste produkten hebben de 
onderdelen een gemeenschappeljjk ringvormig gedeelte.Men kan dan 
alle onderdelen,die bjj één bepaald produkt horen,met één gr~per 
pakken.Dit geldt niet b~ het fritten;het enige gebied tussen 
lens ~n flens is de brosse fri t .Daarom heeft men bij het fri tten 
twee vakuümgrjjpers nodig. 
Hoe gebeurt het wisselen van de grjjper? 
Op een caroussel zitten een zes-tal vakuümgrijpers. Via een vrjj
loopkoppeling kan men het caroussel draaien,en de gewenste grjj
per in de 'werkpositie' brengen.Er is een voorziening getroffen 
dat het vakuüm alleen staat op de grjjper die in aktie is. 
Tekening WBM 0050-18 toont de konstruktie. 

4.7.BESTURING VAN DE MACHINE. 

De besturing van de drie machine-typen is dermate komplex,dat 
alleen een PLC of een minicomputer in aanmerking komen.Voor ie
der type mal schrjjft men een apart programma.Uit de zo verkregen 
verzameling programma's,voedt men de besturing steeds met het 
juistè programma.De meest gebuikte methoden om programma's op te 
slaan zjjn: Tape,Floppy-disc en Eprom-geheugenchips 

Een schatting van het aantal in- en uitgangen voor de 1-posi
tie madhine (zie bjjlage B32) levert op: 

76 ingangen; 

- 121 uitgangen. 
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Hierb~ zitten 30 ingangen en 60 uitgangen ten behoeve van de 
programmeerbare aanslagen voor de overzetters 1 en 4.0ok g~ ik 
er van uit dat iedere dubbelwekende cy~inder twee uitgangen op

eist.Hen moet ook kunnen besc:Q.ikken over een aantal telfunkties, 
zodat de machine stopt als een vooraf ingegeven aantal mallen 

gemonteerd is. 
B~ gebruik van een robot vervallen een groot aantal in- en uit
gangen.De eigen robot-besturing neemt alles wat te maken heeft 
met de bewegingen van de robot voor zijn rekening. We houden dan 
over voor de rest van de machine: 

-21 ingangen; 
-31 uitgangen; 

Welke machine men ook kiest,de problemen b~ de besturing zullen 
zich concentreren rond: 

- ophalen van de mallen; 
- oppakken van de onderdelen uit de magaz~nen.Vooral het gebrek 

aan regelmaat maakt de besturing complex. 

Ik overzie de zaken op dit moment nog niet goed genoeg om een 
gefundeerde beslissing te kunnen nemen.Wat wel vaststaat is,dat 
men b~ een robot-machine genoeg heeft aan een vr~ eenvoudige 
PLC besturing naast de complexe robot-besturing. 

4.8. BEREKENING VAN HET RENDEMENT VAN EEN I~vESTERING 

Uitgangspunt zal z~n een cash-flow berekening,die is opgenomen 
in b~lage B14.De geldstromen,die samen de cash-flow vormen,zi~: 

- uitgaven: 
• investering: deze wordt geacht geheel te worden betaald 

in jaar 0; 
• repara tie & onderp.oud: per jaar ·1 O% van de investering; 
• energie-kosten: deze verwaarloos ik 

- besparingen: 

• netto besparing op arbeidskosten;dit is het aantal manuren 
dat wordt overgenomen door de machine,verminderd met het 
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aantal 'bedien-uren' • 
• een eventuele kwaliteits-verbetering is in dit stadium 

niet kwantificeerbaar.Dit aspekt neem ik dan ook in deze 

berekening niet mee. 

resultaten: 

Zowel voor de investering als voor de besparing is een hoge en 

een lage schatting gemaakt.De investering voor een aantal al
ternatieven is weergegeven in tabel 4.4.Samen met de besparingen 
is het nu mogelijk het cash-flow-diagram(figuur 4.12) te tekenen. 

tabe~ 4.4.nummering van de 12 korobinaties van investe
ring en besparing. 

besparing 
machinetype investering min. max. 

a. robot-m. laag: f 87.000 1 2 
- hoog: !132.000 3 4 

b. 1-pos.m. laag: f 56.000 5 6 
hoog: f 89.000 7 8 

c. lijnmach. laag: f 93.000 9 10 
hoog: !140.000 1 1 12 

4.9 SAMENVATTING EN BESLUITVORMING 

Uit een eerste selektie komen drie alternatieven als beste 
naar voren: 

a. robot-machine; 
b. 1-positie-machine (4 overzetters); 
c. lijnmachine (5 overzetters, banen naast elkaar); 

Omdat de snelheid van de drie machines groot genoeg is,wordt 
in overleg met DEP om prijstechnische redenen voor alternatief b 
gekozen.De wens bestaat echter om ervaring op te doen met ro
bots.Daarom moet bij de konstruktie van de 1-positie-machine 
hier 'zoveel als mogelijk' rekening mee gehouden worden.Dit is 
bereikt door de verschillende onderde~ zoveel mogelijk modulair 
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uit te voeren,zodat men ze eventueel ook om een robot kan 
groeperen.De 1-positie-machine komt er globaal als volgt uit 

te zien (zie tekening vrPB 0050-21): 
Overzetter 1 pakt met een mechanische gr~per een mal uit het 
magaz~n en plaatst deze,al dan niet na oriënteren,op de klem. 
Overzetter 2 haalt het gewicht van de mal af.Overzetter 3 haalt 
een eventueel nog in de mal aanwezig produkt er uit,en legt dit 
op een transportband.Als dat nodig is,legt overzetter 3 vervol

gens een k-huis in de mal.Overzetter 4 legt achtereenvolgens 
alle onderdelen in de mal met behulp van een vakuümgrijper. 
De onderdelen liggen geordend opgeslagen,hetzij op elkaar gesta

peld in kokers,hetzij naast elkaar gerangschikt in bakjes.In ge
val van fritten 18/18 of 18/?,wordt een lens op de opduwpositie 
gelegd.Nadat de lens in het flensgewicht is geduwd,plaatst 
overzetter 2 het gewicht weer op de mal.Overzetter 1 tenslotte 
zet de kompleet gemonteerde mal weer terug in het magazDn. 
De besturing van de machine zal gebeuren met een grote PLC of 
een mini-computer.De besturing moet minstens 80 in- en 120 
uitgangen hebben. 
De totale investering voor deze machine wordt geschat op min
der dan f 100.000,-,terw~l de terugverdientijd ergens ligt tus
sen 1 en 5 jaar. 
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HOOFDSTUK 5 

KONSTRUKTIE VAN DE KLEM 

5.1 FUNKTIE VAN DE KLEIVI. 

De klem moet er voor zorgen dat de positie van de mallen in de 
machine binnen nauwe grenzen vastligt (positioneeropgave). Als 
er tijdens de montage krachten op de mal komen, dan mag zijn 

positie niet veranderen (fixeeropgave). 
:De klem (ook wel drager genoemd), zal de verschillende typen 
ovenmallen gaan dragen. Figuur 3.2 geeft een overzicht van alle 
nu gebruikte soldeer- en fritmallen, samen met hun symmetrie 
om de z-as. In navolging van literatuur 2 noem ik dit -symme
trie. Zie ook figuur 5.1. 

l1 .. 0 13= 1~0 

figuur 5.1. ~is de kleinste hoek, waarover men een voor
werp om de z-as kan roteren, om weer de uitgangssituatie 
terug te krijgen. 

Deelfunkties bij de positioneren en fixeren zijn: 

1. de mal moet zowel in radiale als in axiale richting gepo
sitioneerd worden. Eisen daarbij zijn: 

- centreren van de mal op 0,1 mm nauwkeurig; 
- hoekfout tussen z-as van de mal en een denkbeeldige 

ideale machine-z-as: 0,5°. 

2. de centrische positie moet gefixeerd worden; 
3. de axiale positie moet gefixeerd worden; 
4. als de f3 -symmetrie van een mal geen 0° is, dan moet hij ge

draaid worden om de z-as, totdat hij in een vooraf bepaalde, 
vaste stand in de machine komt te staan. Deze handeling zal 
in het vervolg 'oriënteren' worden genoemd. 
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5. de georiënteerde positie moet gefixeerd worden. 

Tekening WPB 0050-13 toont schematisch deeloplossingen voor de 
verschillende deelfunkties. 

5.2 OPSTELLEN VAN EEN CONCEPT VAN DE KLEr-1. 

5.2.1 verschillende centreerprinciepes. 

Figuur 5.2 toont twee principieel verschillende manieren om 
een cylinder te positioneren: 

a. 3 oplegpunten bepalen samen z,<fx en<fy· 
2 punten op de mantel leggen x en y vast. 

b. 1 oplegpunt bepaalt z. 

4 punten op de mantel bepalen samen x' y' r x en 'f y. 

2 3 

figuur 5.2. positioneren van een cylinder. 

4 

Konstruktief kan men dit vertalen in de alternatieven 1 t/m 4. 
Na analyse van de mallen, schrap ik de alternatieven 3 en 4; 
bij de mees te mallen is de beschikbare a-afstand te klein, waar
door de ma l niet stabiel staat. In bij lage b15 wordt aangetoond 
dat alternatief 2 in princiepe mogelijk is. Omdat een konus 
echter geen axiale krachten kan opnemen, is toch een aparte 
kleminrichting nodig. Ik kies dan ook voor alternatief 1, waar 
positioner en en fixeren te kombineren zijn. 
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5.2.2 genereren van alternatieven. 

Verschillende aspekten van de klem bieden meerdere uitgangs

punten: 

1. universele karakter van de klem: 
a. met één universele klem kunnen alle mallen geklemd wor

den; 
b. de klem is na 'omstellen' geschikt voor een andere mal; 
c. ieder type mal heeft een heel eigen klem. 

2. wijzigingen aan de mallen: 
a. kleine wijzigingen aan de mallen ZlJn toegestaan; 
b. tamelijk omvangrijke aanpassingen zijn nodig. 

3. oriënteren van de mallen: 
a. een apart mechanisme buiten de klem oriënteert de mallen; 
b. de klem heeft een rotatiefunktie, om de mal in de juiste 

stand te draaien. 

Van 12 te vormen korobinaties zal ik er 3 nader bekijken: 

- alternatief A: 1a + 2a + 3b; 
- alternatief B: 1a + 2b + 3b; 
- alternatief C: 1a + 2a + 3a; 

5.2.3 uitwerking van de alternatieven. 

a. Alternatief A: 

- een universele klem kan elke mal met diameter tussen ~30 
en ~65 klemmen; 
kleine aanpassingen aan de mallen ZlJn toegestaan; 

- oriënteren van de mallen gebeurt op het draagblok. 

Figuur 5.3 toont een princiepe-schets van de klem; 3 draaibare 
vingers (3) centreren en klemmen de mal (1). De vingers worden 
bediend door een nok (4). De klem wordt met veren gesloten en 
met luchtcylinders geopend. Als de mal + klem draaien, dan zal 
op zeker moment een sleuf in de onderkant van de mal tegen
over h et 'mes' (5} komen. Het mes snapt in de sleuf, en fixeert 
de stand van het plateau. Tekening WPB 0050-14 toont een wat 
verder uitgewerkte konstruktie. 
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figuur 5.3. princiepeschets van de klem volgens alter
natief A. 1-mal; 2•ondersteuning mal; 3= vinger met klem
punt; 4= kommando-nok; 5= 'mes'. Uitleg: zie tekst. 

b. alternatief B: 

- universele klem; 
- het te klemmen vlak van de mal wordt gestandaardiseerd op 

één van de twee maten ~37 en ~65 mm. 
- de mal wordt buiten de klem georiënteerd. 

Door de standaardisatie van de diameters op twee maten, is het 
mogelijk een tang te konstrueren, waar de 3 vingers slechts 
kleine verplaatsingen maken. Op iedere vinger zitten twee 
klempunten. De radiale verplaatsing van de vingers moet net 
genoeg zijn om de mal van de klempunten te lossen ( 1 à 1 ~- mm). 
Alle verplaatsingen van de vingers zijn gebaseerd op elastische 
vervorming. Het idee is gedeeltelijk overgenomen uit litera
tuur 4. Figuur 5.4 laat zien hoe de vingers zijn afgeleid van 
paralellogrammen. Figuur 5.5 toont de komplete tang, inclusief 
de ·kommando-as. 

De lagering van de kommando-as is hier uitgevoerd met (erg 
dure) bendix kruisveerscharnieren. Zie figuur 5.6. De tang 
wordt gesloten door veren. 
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. . . 

~~ ~~ 

figuur 5.5. Klem op basis van elastische scharnieren. 

1= klempunt; 2= huis; 3= kommando-as; 4= kruisveer-scharnier 

(prijs ca. f 360,--). 
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klempunt 1 

klempunt 2 

pendelstang 

kommando-as 

figuur 5.4. paralellogram-konstruktie van een vinger; 

als de kommando-as draait, dan bewegen de twee klem
punten in radiale richting. 

In bijlage B16 is een berekening van de elastische scha rnieren 

opgenomen. Het voordeel van elastische scharnieren ten opzichte 
van konventionele pen-gat scharnieren is: 

- geen speling; 
- geen slijtage door binnendringen van harde deeltjes; 

- geen smering nodig. 

Nadere studie toont aan dat de lagering van de 3 pendelstangen 

in de kommando-as en van de kommando-as in het huis, heel goed 
met ( drooglopende) glij lagers uitgevoerd kunnen '.vorden. 

c. alternatief C: 

figuur 5.6. Het Bendix 
inbouwveerscharnier. 

- een universele klem voor maldiameters tussen 030 en 065 mm. 
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kleine veranderingen aan de mallen ZlJn nodig; 
- oriënteren van de mal gebeurt buiten de klem. 

Zie tekening WPB-0050-15. De mal staat op een plateau. Drie 

vingers met ieder één klempunt, klemmen de mal aan de omtrek. 
Een luchtcylinder bedient een nok, en deze nok bedient de 
vingers. Alle lagers zijn op basis van teflon (geen smering 

nodig)~. 

Een kontrole-berekening is opgenomen in bijlage B18. 

5.2.4 evaluatie en keuze. 

Alternatief A is te ingewikkeld, vanwege de ingebouwde oriën

teerfunktie. De alternatieven B en C zijn q_ua konstruktie 
gelijkwaardig. Ik kies voor c, omdat dan de mallen slechts 

kleine veranderingen hoeven te ondergaan. 

5 • 3 ONT'NERP VAN DE KLEMPUNTEN. 

De klempunten zijn zó ontworpen, dat zij de mal niet alleen 
radiaal klemmen, maar hem ook op zijn ondersteuning drukken. 

Het daarvoor toegepaste princiepe is weergegeven in figuur 5.7. 

figuur 5.7. Het aanbrengen van een kracht Fr heeft te

gelijkertijd tot gevolg een kracht Fax= Fax~ Fr.tan~. 

Bij de uitwerking (zie tekening WPB 0050-15) is geen gebruik 
gemaakt van konventionele pen-gat scharnieren, maar van elas

tische scharnieren. In bijlage B18 is uitgerekend, dat het ge
wenste effekt (oproepen van een axiale kracht), kleiner wordt, 
naarmate men de scharnieren stijver maakt. 



- 5.8 -

5.4 ORIENTEREN VAN EEN MAL. 

Het oriënteren gaat als volgt: de mal staat op een roterend 
plateau. De rotatie stopt als de gewenste stand van de mal is 

bereikt. Men kan op twee manieren de gewenste stand detek
teren: 

a. zonder de mal aan te raken (h.v. met een fotocel); 
b. er treedt een mechanische blokkering in werking als de 

mal in de goede stand staat. 

In bijlage B20 zijn een aantal alternatieven met elkaar verge
leken. De keuze valt op een uitvoering uit groep b. 
In bijlage B12 is te zien dat bij de 1-positie-machine het 
oriënteren van een mal paralel kan plaatsvinden aan een aantal 
andere bewerkingen. Voor het pakken van een mal van het pallet, 
en het plaatsen op de oriënteerpositie, is minstens 10 sec. 
beschikbaar. Als ik voor het ophalen van een mal 4 sec. reken, 
dan blijft voor het oriënteren nog minstens 6 sec. over. Als 
gestreefd wordt naar een minimaal toerental van het plateau, 
dan bedraagt dit ca. 1/6 omwenteling per seconde. 
Voor de aandrijving zijn twee alterna tieven mogelijk: 

1. elektromotor+ reduktiekast; 
2. cylinder + heugel. Als een luchtcylinder met snelheids

regel-ventiel te veel last heeft van 'stick-slip' (9), 
dan moet een olieremcylinder, b.v. de HYDROCHECK van 
Schrader-bellows, toegepast worden. 

Ik kies voor alternatief 2. Tekening WPB 0050-16 toont de uit
werking met een gewone luchtcylinder. Een cylinder drijft een 
as aan. Deze as wordt in een V-broef van het plateau gedrukt. 
0p het plateau staat de mal. Als de cylinder uit gaat, wordt 
de mal gedraaid, totdat een blokkering in werking treedt. Om 
er zeker van te zijn, dat de mal nooit van het plateau valt, 
is in het centrum een pennetje (~4 mm.) aangebracht. 
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HOOFDSTUK 6 
OPSLAG VAN ONDERDELEN IN DE MACHINE 

6. 1 ONTWERP VAN DE MAGAZ.IJNEN. 

In hoofdstuk 4 is besloten om de onderdelen op te slaan in ko

kermagazijnen en bakjes. 

a. kokermagaz~n: 

Er is gekozen voor het kokermagazijn volgens figuur 6.1.De be
langr~kste kenmerken hiervan z~n: 

- de koker (5) wordt per soort onderdelen op maat gemaakt; 
- de koker bevat een beweegbare bodem {4);door bladveren bl~ft 

h~ op wr~ving in de koker steken; 
- het vullen gebeurt door van bovenaf onderdelen in te brengen; 
- b~ het afzonderen van eén onderdeel duwt de cylinder (6) de 

hele stapel onderdelen (3) tegen de gr~per; 
- met eindstand-melders in de opduwcylinder,kan men detekteren 

Figuur 6.1.Schets van een 

kokermagazjjij. 
1= beschermdop 
2= universele houder 
3= stapel onderdelen 
4~ bew~egbare bodem 

5= koker 
6= opduwcylinder 
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wanneer een koker (bijna) leeg is; 
- alle kokers hebben een universele houder (2) ;met e.en bajonet

sluiting kan men een koker snel in de machine monteren; 

-een beschermdop (1) moet de onderdelen t~dens opslàg af

sluiten van vuil en stof. 

b. bakjesmagazNn: 

Aan de bakjes moet men de volgende eisen stellen: 

- de onderdelen moeten beter dan 0,2 mm gepositioneerd liggen 

in de bakjes; 
- het materiaal van de bakjes mag de onderdelen niet bescha

digen; 
de bakjes moeten goedkoop z~n; 
de bakjes moeten stapelbaar z~n, en passen in de meest voor
komende opslagmiddelen. 

1'<0 

Figuur 6o2 Schets van een bakjes-magaz~n. 

De bakjes volgens figuur 6.2 voldoen aan deze eisen.Ze bestaan 
uit plaat,waarin een aantal nauwkeurige gaten zijn gemaakt.Som
mige onderdelen (b.v venster-flenzen) hebben een rand,die er 
voor zorgt dat z~n niet door het gat heen'vallen.B~ andere on

derdelen is een ~mdersteuning nodig.B~ lenzen met een FP-draad 
kan . .men op deze ondersteuning bovendien pennetjes aanbrengen, 
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Figuur 6.3.Positionering van een lens in een bakje; 
1=lens; ~2=positioneer-plaat; 3=FP-draad; 
4=pennetje; 5=ondersteuning. 

waardoor de oriëntatie van de lenzen ~astligt.Zie figuur 6.3. 

6.2 OPSTELLING VAN DE KOKERS EN DE BAKJES. 

In hoo~dstuk 4 hebben we besloten om overzetter 4 één graad van 
vr~heid te geven:een schuifarm.Ook de magaz~en moeten dan be
weegbaar z~n.Voor de opstelling van de magaz~nen op een beweeg
bare drager z~ 4 alternatieven bekeken (zie figuur 6.4): 

Q) 

·--GGQ~eu-t--BH-8 
klem kokers gg gg 

® kokers 

1 0000 
oooo 

.. fOOOOl . gggg 
~0000 

klem l oooo 
+ oooo 
l 0000 

® 

-4) -~-<:T+- ~00 
klem \Qi9Î 

1 kokers 

kokers 

Figuur 6.4.0pstelling van klem, koker- en bakjes
magaz~en ten opzichte van de overzetter. 
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1 • de kokers staan vast;de bakjes zjjn beweegbaar op een tafel; 

2. kokers op een draaitafel;bakjes op een tafel; 

3. kokers op een slede·(2 standen);bakjes op een tafel; 

4. bakjes en kokers zitten samen op één tafel. 

Bjj de be~aling van de optimale oplossing,moet m~n tegen elkaar 
afwegen: 

de maximale verplaatsing van de schuifarm; 
- de afmetingen van de machine; 
- de gemiddelde stapgrootte van de tafel tussen 2 pakhande-

lingen .in; 
- de mate waarin eventueel onbenutte opslagcapaciteit van ko

kers,kan worden ingenomen door bakjes; 
~ aantal aan te drjjven en te besturen funkties. 

Ik kies voor alternatief 4. 

6.3 POSITIONERING VAN DE ARM VAN DE OVERZETTER. 

De 18 stopposities boven de tafel kan men realiseren met be
stuurbare aanslagen.Dit werkt als volgt:men brengt de gewenste 
aanslag in positie.Daarna bekrachtigd men de lucht-aandrjjving 
van de arm.De overzetter zal via een demper tegen de aanslag 
tot stilstand komen.Aan het aanlsag-mechanisme moet men de vol
gende eisen stellen: 

- het mechanisme moet op bestaande lineaire eenheden aange
bouwd kunnen worden; 

- er moeten 18 stopposities gerealiseerd worden op een steek 
van 15 mm; 
de nauwkeurigheid van positioneren moet beter dan 0,1 mm zjjn. 

Ik heb twee alternatieven voor de programmeerbare aanslag: 

1. een stappenmotor drjjft via een spindel een verplaatsbare 
aanslag aan.Zie figuur 6.5 (1); 

2. er zjjn meerdere vaste aanslagen,waarvan men er steeds één 
aktiveert.Varianten hiervan zjjn: 

a. verschuifbare pennen (zie figuur 6.5 (2)); 
b. verdraaibare nokjes. · 
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-
Figuur 6.5.Twee programmeerbare aan
slagen. 

Hoewel de stappenmotor alleen de massa van de aanslag hoeft te 
versnéllen,is deze aandr~ving veel te traag;b~ een overbreng
verhouding van 0,1 mm sledeverplaatsing per stap,ligt de snel
heid in de orde van 100 mm/sec.Ik kies daarom voor alternatief 
2a.In b~lage B30 is uitgerekend welke krachten er op de gelei
ding van de pen werken. 

6.4 ONTWERP VAN DE ONDERDELENTAFEL. 

afmetingen van de tafel: 
De breedte van de tafel mag ongeveer de halve breedt van de ma
chine z~n.Ik neem voor de breedt 45 cm.De lengte ~an de tafel 
is een kompromis tussen een grote opslagkapaciteit van de ta
fel en een korte slag van de overzetter.Ik kies voor een tafel
lengte van 50 cm. 

b. ~5'0 

:- ------ - 1 
~~~~~~.J 

Figuur 6.6.bepaling van de l en
gte van de rechtgeleiding.Er 
geldt: 1 = s + b = 650 mm. 
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Voor de rechtgeleiding van de tafel zijn twee alternatieven on

derzocht:(zie figuur 6.7) 

- rolblokken uit het Philips Variabel Bouwsysteem; 

- kogelbussen met een V-opening; 

Ik kies voor de kokelbussen,omdat hierbij de assen op een aantal 
plaatsen ondersteund kunnen worden.Dit voordeel weegt op tegen 

de hogere eisen die e+ aan de assen gesteld worden.Figuur 6.6 
laat zien hoe men de lengte van de assen moet berekenen.Deze 

lengte bedraagt 650 mm per as. 
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aandrijving van de tafel: 

1. 

·-- - - - ---Anschlagfläche 

-' E -· 
........... ",;. --a.---

KGBO, KGBO .. PP KGBO 

Figuur 6.7.Twee elementen voor 
rechtgeleiding: 
rolgeleidingen uit het Philips 

bouwsysteem (links) en kogel
bussen met V-opening (rechts). 

De voor het hart van de grijper bereikbare punten liggen op een 
denkbeeldig maaswerk.Voorlopig kies ik de mazen 15 x 10 mm.De 
tafel moet dus verplaatsingen kunnen realiseren van 10 mm,met 
een nauwkeurigheid van 0,1 mm.Uit de veelheid van mogelijke aan
drijvingen (zie tabel 6.1) kies ik het systeem van figuur 6.8: 

- een stappenmotor drijft via een tandriemoverbr~nging een he~-
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tabel 6.1.alternatieven voor de lineaire aandrijving. 

aandrijving lucht- stappen- posistop- servo-
cylinder motor motor motor 

omzetting geen spindel heugel snaar of 
Rot. Tr. band. 

positio• - open lineaal hoekco-
nering loop deerder -
fixatie aanslag pen rem op -

motor 

gel aan.Overbrengverhouding: 0,1 mm sledeverpl./stap; 
- op de as van de motor zit een eenvoudige hoekkodeerder,die 

alleen melding geeft als de eindpositie bereikt is. 

De berekening van de aandrijving en een schema van de besturi:r:rg 
zijn opgenomen in b~lage B31.De konstruktie van de komplete ta

fel is te zien op tekening WPB 0050-19 • 

. 11111111111111111 

200 ~'t./ornw. 

Figuur 6.8.aandrijving van de onderdelen-tafel 
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Bijlage B1 • , 
lijst met werkzaamheden in de montagestar. 

- de kathode-vensters worden voorzien van een dun laagje 
aluminium.Op deze laag wordt later de kathode opgedampt. 

-de mantels worden 'gecroxeerd'.Dit houdt in dat aan de bin
nenkant van de keramiekring een laagje chroomoxide (cr2o3) 
wordt opgespoten.Zo'n laagje heeft gunstige eigenschappen 
op het elektrische veld in de buis. 

- aan de mantels worden de volgende onderdelen toegevoegd: 
• kathode-schild; 
• kathode-ring; 
• anode-schild; 
• kégel. 

- klaarmaken van de alkaligenerator.Dit omvat: 
.Het vullen van 3 hulsjes met poeder.zo ontstaat een ampulle. · 
• het dichtknijpen van de ampullen en in de juiste vorm 

buigen. 
• het puntlassen van 4e ampullen in het huis van de alkali

generator. 

- klaarmaken van de antimoonschuif. In de ovenkamer is al een 
druppel antimoon (Sb) op een draad gesmolten.De draad met 
druppel wordt gepuntlast op een drager.De drager wordt samen 
met een aantal kleinere onderdelen gemonteerd in een lange 
glazen buis. 

- monteren van de getter. 

- er worden 6 booglassen gelegd: 

• TEE aan de trechterflens van de mantel; 
• antimoonschuif aan de TEE; 
• getter aan de vlakflens van de mantel; 
• kathodevenster aan kathodehuis • 
• anodevenster aan anodehuis. 
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Bijlage.B2. 
lijst van mogelijke mechanisatieprojekten. 

1. wasserij. 
In totaal werken er 3 mensen.Karakteristiek is de grote 
verscheidenheid van handelingen.Vooral het ordenen van de 
onderdelen in bakjes vraagt veel mankracht.Het transport 
van de bakjes tussen de verschillende spoelbakken zou te 
mechaniseren zjjn. 

2. fritten. 
a. opbrengen van de frit.Dit is tamelijk ongezond werk. 

Het kost 1 à 1~ mandag. 
b. plaatsen van een lens en een flens in de fritmal.Dit 

werk kost minder dan i mandag. 

3. Sb~parel. 
Op een draad wordt een druppel Sb ingesmolten.De draad 
wordt later op een drager gepuntlast.Mechanisatie zou een 
betere reproduceerbaarheld moeten opleveren.Vooral de po
si tie van de druppel op de draad is erg belangrjjk.Deze 
werkzaamheden kosten samen minder dan 1 mandag. 

4. flenzen vakuümpot. 
Het betreft hier een investering die uitsluitend voor de 
2e generatie en de P25 bestemd is: een nieuw te ontwerpen 
vakuümdichte sluiting zou de hmidige sluiting moeten ver
vangen.Het aandraaien van de vele bouten kost veel tijd. 

5. crox-dikte-meter. 
om de kwaliteit van de laag crox te bunnen beoordelen is 
beh~fte aan een apparaat dat (bij voorkeur al tijdens het 
spuiten) de laagdikte meet. 

6. aanbrengen van de kegel. 
om beschadiging van de kegel te voorkomen, is beh«fte aan 
een positioneersysteem zonder centreerpen.Omdat er tijdens 
het puntlassen van de kegel spetters ontstaan, is het ook 
wenselijk de bevestigigg van de kegel opnieuw te bekijken. 
Dit werk kost nu minder dan een halve mandag en is alleen 
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van toepassing op 1e generatie buizen. 

7. schoonmaken van de multi-channel-plate. 
Dit gebeurt nu op een erg arbeidsintensie~e manier.Het 
werk is alleen van toepassing op 2e generatie buizen. 

a. soldeerproces. 
Het totale soldeerproces kost 3 mandagen.Zowel mechaniseren 
van de toevoer van onderdelen naar de ovenmallen, als ook 
een onderzoek naar alternatieve verbindingatechnieken lijkt 
mij de moeite waard.Solderen komt ook voor b~ de komende 
generaties buizen. 

9. alkaligenerator. 
er z~ twee problemen met de ampullen: 
a. doseerprobleem; 
b.-de kwaliteit van de nikkelen hulzen is niet bevredigend. 
Het streven zou erop gericht moeten z~ een eerder ontwik
keld ampullen-vul-apparaat weer te kunnen gebruiken. 

10.mechaniseren van de brushtechniek in de schermstar. 
Dit werk kost ongeveer ~ mandag. 

11. slljperlj/polljsterlj. 
Op die plaatsen waar mensen hoofdzakelijk bezmg z~ met op
zetten en afaemen van lenzen, zou een automatisch toe- en 
afvoersysteem ontwikkeld kunnen worden. 
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B~lage B3 

Mogelijkheden voor mechanisatie in de sl~per~/pol~ster~ 

De werkzaamheden z~ globaal in groepen te verdelen: 

1. bewerking van 'losse' lenzen; 
2. bewerking van modules. 

1a. frezen van de radius in een lens. 

Het frezen van de radius R in de lens gebeurt op de SPHERO
MATIC 100, met een snelheid van 120 lenzen per uur.Zie fig.1 

figuur 1. frezen van de radiu R 
in de fiberlenzen. 

De bezettingsgraad van de machine bedraagt gemiddeld 80%.De 
machine is uitgerust met een magaz~.De bedieningaman laadt en 
lost periodiek het magaz~.~ meet elke v~fde lens om te kon
troleren of de instelling van de machine nog juist is.Af~kin
gen kunnen optreden door slijtage van de frees.Zonodig voert hij 
correcties uit.De rest van de tijd brengt hij door met reinigen 
van de lenzen. 

b. leppen van de lenzen: 

Men kontroleert iedere gelepte lens pp krassen.Vooral vlak na 
het dressen van de leptol ia er kans op krassen. 

c. controleren van de de matenRen p (zie figuur 1): 

Indien de p-maat niet binnen de toleranties valt,dan brengt 
men de lens op een polijst-schijf op maat.Ook controleert men de 
evenwijdigheid van onder- en bovenvlak.Hiertoe beweegt man de 
lens op een tafel onder een meetklok door.Zie figuur 2. 
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d. polijsten van de lenzen: 

figuur 2 .meten van de even
~digheid tussen onder- en 
bovenvlak van een lens. 

Na het polijsten reinigt men de lensen.Dan volgt een kontrOle 
onder de microscoop om te beoordelen of de lens goed gepolijst 
is.Zo niet,dan polijst men de lens opnieuw. 

e. napolijsten van de vensters: 

Deze bewerking vindt plaats nadat de lens aan een flens is ge
frit.De bediener hoeft de machine alleen te laden en te lossen, 
wat samen ongeveer 15à~O seconden kost. Per cyclus bewerkt de 
machine 3 vensters tegelijk.Qnjertussen reinigt de bediener de 
lenzen die net van de machine zijn gekomen.Dit werk kost veel 
meer tijd dan het laden en lossen van de machine. 

f. gleufjes zagen in de lens {alleen 1e generatie): 

De wer~ze is als volgt {zie figuur 3 en 4): 

1. een lens wordt ingespannen in een mal; de bovenkant van de 
lens, waar de gleufjes in koem~n, moet daarbij steeds op de
zelfde plaats kamen; 

2. de mal met lens wordt drie keer door een zaag heen gehaald. 

Problemen die zich hierbij voordoen zijn: 
- de herwonnen lenzen hebben een kleinere diameter; toch moeten 

de gleufjes in de zijkant nauwkeurig op maat zijn {zie fig,4). 
- de lenzen hebben een verschillende dikte D. 

De tijd die men nodig heeft voor inspannen resp. zagen,verhouden 
zich ongeveer als 3:1. 
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Het totale werk kost een halve man per dag.Dit komt neer op 
f 20.000,- per jaar aan loonkosten. 

fig. 3 tig 4 

Figuur; (links) toont de mal (1) met daarin opgespan
nen een lens (2).Als de mal drie maal door een cirkel
zaag (;) is geheeld,dan ziet de lens er uit als in 
figuur 4 (rechts). 

g. gaatje boren in de lenzen met FP-draad: 

Het zou zinvol zijn dit proces te mechaniseren vanwege de la
waai-produktie (ultrasoon proces).Omdat de boor snel sljj.t, moet 
men vaak de ingestelde boordiepte korrigeren.Dit vormt een 
handicap voor mechanisatie. 

2. f~ezen van de modules; met als doel: 

- de lengte van de module, gemeten over de lenzen, moet bin
nen bepaalde grenzen liggen; 

- boven- en ondervlak van de module moeten evenw~dig zijn. 

Voordat man de bewerking start, sorteert men alle modules op 
lengte.De langste module wordt als eerste bewerkt. 
Het frezen op de LOR-bank is een tijdrovende bezigheid: 

- inspannen van de module in de freesbank; 
- kleine aanzet geven en frezen; 
- uitspannen van de module, en meten van evenwijdigheid en lengte; 
- vaak herhaalt men deze handelingen een aantal keer. 
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De bedoeling van deze 'voorzichtige' bewerking is: het zo lang 
mogeliJ"k houden van de lengte van de module.Hen gaat zelfs zo 
ver dat men soms het laaste stukje niet-even~digheid laat 
zitten.Zie figuur 5.B~'de 18/7 gebeurt het iets anders. 

1"""--
1 ----

n.a fresel\ 

figuur 5.evenw~dig frezen van de module.Men probeert zo 
weinig mogelijk van de lens at te !rezen.Stukjes niet
evenwijdigheid laat men zitten, als ze geen kwaad kunnen. 

Mijn konclusies ten aanzien van mechanisatie zpn: 

- b~ de meeste bewerkingen is de t~d die men besteedt aan laden 
en lossen van de machine, maar een fraktie van de overige 
handelingen: kontroleren, meten en schoonmaken.Een automa
tisch laad- en lossysteem is moeil~k te rechtvaardigen, als 
verder niets gemechaniseerd zou worden. 

- meten en reinigen maken een essentieel onderdeel uit van de 
bewerkingen.Een aantal me.ilt1g:"c1r. en controles l~ken m~ 'on
mogel~k' te mechaniseren, zoals: controleren op krassen~na 
het leppen,contrêle na het pol~sten en het controleren van 
de modules. 

wel te mechaniseren z~ dié meetoperaties die een getal als 
meetres~aat leveren.Dit getal kan men dan terugkoppelen naar 
de besturing van de machine.Maar de meeste machines z~ niet 
geschikt om automatisch bestuurd te worden. 

- mechanisatie van het 'gleufje zagen' is economisch niet haal
baar. 
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Bjjlage B4 
Studie naar de verbetering van de nikkelen hulzen. 

1.tunktie van de hulzen. 

De hulzen bevatten het poeder waaruit de kathode wordt 
opgedampt.Per buis zijn 3 van zulke ampullen aanwezig. 
Zij bevatten de volgende poeders: 

- Natriumpoeder, 
- Xaliumpoeder, 
• Ceaiumpoeder. 

Tijdens het tormeren van de kathode wordt de buis onder 
vakuttm verhit, waardoor het poeder overgaat in damp. 
Door openingen in de naad van de huls verlaat de damp 
de- ampulle. 

2.analyse van de huls. 

-----
121iPU.NTLMSEN 

K---· 

+I 39.t _, 

+0,1 
1,1 -0.1 

figuur 1. maatschets van de hulzen. 
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De huls ontstaat door een Ni-folie met een dikte van 
0,05 mm rond te buigen tot een koker met een inwendige 
diameter van 1,1 mm. en een overlap van 0,5 mm.De naad 
wordt op 12 plaatsen met puntlassen dichtgemaakt. 
Zie tiguur • 

De bewerkingen aan de huls sijn: 

- gloeien (1000 °c). 
- dichtkn~pen onderkant, 
- vullen met poeder, 
- dichtknijpen bovenkant, 
- ombuigen platte kanten, 
- vastlassen in alkaligenerator-huis. 

opmerking: De hulzen worden uit de VS betrokken en 
kosten per stuk $ 0,18 (• f 0,55). 

3.probleemstelling. 

De openingen in de naad zjjn soms zo groot dat er poeder
deeltjes kunnen ontsnappen.Dit is volstrekt ontoe
laatbaar. 
De eigenlijke oorzaak van de te grote openingen moet 
worden gezocht in het puntlassen van de huls.Afgezien 
van het feit dat er soms puntlassen ontbreken,ontstaan 
er problemen doordat tijdens het puntlassen spanningen 
in het materiaal ontstaan,die vormverandering van de 
naad tot gevolg hebben. 
Ook blijkt dat op die plaatsen waar de huls dichtgekne
pen en gebogen wordt de openingen meer de neiging 
hebben om verder open te gaan staan dan elders. 
Op dit moment vangt men de problemen op door na de 
montage van de ampullen in het huis de naad van de 
huls onder een microscoop te bekijken.Eventuele ope
ningen worden met een pincet dichtgedrukt. 
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4.mogel~kh•den ter verbetering. 

a. fabrikant bewegen betere hulzen te leveren; 
b. uit een geleverde partij de slechte hulzen verwijderen; 
c. hulzen nabewerken; 
d. hulzen zelf fabriceren. 

5. eerste evaluatie van de oplossingen. 

a. - heeft in het verleden weinig resultaat opgeleverd. 
b. - erg arbeidsintensief; 

- vraagt een zekere mate van ervaring; 
- ook na buiging kan de naad open gaan staan. 

c. - nabewerken is een reile mogeljjkheid.Niet zeker 
is of daarmee het controleren kan vervallen, 
omdat ook na het buigen de naad open kan gaan staan. 

d. - zelf maken kan een aanzienliJk financieel voordeel 
opleveren als de terugverdientijd van de investe
ring kort is in vergelijking met de tijd waarin de 
methode toegepast wordt. 

De mogelijkheden c en d zullen nader bestudeerd worden. 

6. nabewerken van de hulzen. 

6.1 procestechnische aspekten van het nabewerken. 

figuur 2 toont een slechte huls. 

A-A 
figuur 2.schets van 
een 'afkeur-huls'. 

Alle methoden waarmee is geëxperimenteerd om de hulzen 
dicht te krijgen,zijn gebaseerd op het princiepe: 
- steek een pen door de huls; 
- druk vervolgens de huls dicht.De pen geeft de huls de 

benodigde stevigheid. 

Het dichtdrukken kan gebeuren: 
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- door de huls onder belasting over een ondersteuning 
te wal.sen; 

- door de huls op te sluiten in een soort matrijs.Met 
deze methode worden goede resultaten bereikt mits de 
huls goed gearienteerd in de matr~s wordt ingebracht. 

Bij al deze methoden is steeds weer het inbrengen van 
de pen een van de grootste problemen gèweest om tot 
volledige automatisering te komen.Redenen hiervoor: 

- passing tussen pen en gat; 
~ onrondheid van het gat. 

De volgende parameters hebben invloed op het resultaat 
van het dichtdrukken: 

- walskracht; 
- walssnelheid; 
- oppervlaktegesteldheid druklichamen (wa~s + onder-

steuning) 
- ~armtebehandeling van de huls.Een gagloeide huls is 

veel zachter. 
- aard van de walsspleet.Zie figuur 3 • 

Figuur 4 toont een konstrukt•e waarmee het mogel~ 
moet z~ de invloedstaktoren te beoordelen.Instelbaar 
z~: 

- walskracht: meer of minder gewichten op de arm plaatsen. 
- walssnelheid:via toerental. 
- walsspleet:excentriciteit tussen walsrol en onderwals 

is instelbaar; 
- oppervlaktegesteldheid:materiaalkeuze en bewerkings

methode. 

Met dit apparaat zou men ook kunnen onderzoeken onder 
welke ko,n.di ties de pen in de huls kan vervallen. 
Zonder pen in de huls is het proces ongetwijfeld gemak
kelijker te mechaniseren dan met pen. 
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?·2 economische aspekten van het nabewerken. 

Als men een machine wil ontwerpen moet de volgende 
afweging gemaakt worden: 

De kosten van nabewerken bestaan uit : 
- loonkosten van de operator; 
- machinekosten. 

Naarmate de machine sneller,meer zelfwerkend en daar
door complexer wordt,zullen de machinekosten st~gen 
en de loonkosten dalen.De optimale wer~ze is die 
waarb~ de som van loon- en machinekosten minimaal is. 
~derstaande berekening moet een hulpmiddel z~ dit 
optimum te vinden. 

Uitgangspunten z~: 

- per jaar 113.000 hulzen te bewerken;. 
- loonkosten operator 125,- per uur; 
- de methode zal minimaal 1 en maximaal 5 jaar gebruikt 

worden omdat de produktie van t 8 -generatie buizen 
z~ einde nadert. 

Ik doe de volgende aannamen: 
- het eenvoudigste apparaat (of hulpmiddel) waarmee 

het mogelijk ie de hulzen te bewerken kost niet meer 
dan 11000,-. 

- met dit apparaat kan een operator 1 huls in 7,2 
seconden (d.w.z. 500 per uur) bewerken. 

Met dit eenvoudigste apparaat bedragen de kosten(afgerond): 

loopt~ projekt: 1 jaar 5 jaar 
machinekoe ten: 11000,- 1 1000,-
loonkosten: !6000,- !30000.-
totaal: !7000,- 131000,-

koeten per jaar: !7000,- 1 6200,-

Door de machine sneller te maken wordt op loonkosten 
bespaard:iedere seconde welke de machine sneller loopt 
spaart 1 800,- per jaar aan loonkosten uit. 
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B~ een geheel zelfwerkende machine is er geen operator 
meer nodig,zelfs niet om toezicht te houden.In dat geval 
wordt de maxiaale besparing aan loonkosten behaald: 
7,2 x f 800,- • 5760,- per j.aar (af te ronden op !6000,-) 

Neem nu eens aan dat de geheel zelfstandig werkende 
machine de optimale werkwljze is.Athankelljk van de ge
eiste terugverdientijd is de volgende investering econo
misch verantwoord: 

looptijd 1 jaar: 
looptijd 5 jaar: 

- terugverdientijd 1 jaar: 
- terugverdientijd 3 jaar: 
- terugverdientijd 5 jaar: 

7. Hulzen zelf fabriceren. 

7.1 fabricagetechnische eisen. 

De~belangrijkste eis is: 

f 7000,-

f 7000,
f 19000,
J 31000,-

De wand van de huls moet de alkalidamp wél doorlaten, 
maar mag de korrels niet doorlaten. 
Belangr~k daarbij is het verschil in diameter van de 
poederdeeltjes en de dampdeeltjes: 

- poed.ergrootte ligt ongeveer tussen 75 en 250 ,um 
(resp. mesh 200 en mesh 60) 

- alkalidamp varieert tussen 0, 1 en 5 ,.um. Figuur 5 is 
toegevoegd om de lezer enig idee te geven hoe de 
deeltjesgrootte van de versch!llende stoffen t.o.v. 
elkaar ligt. 

Een voor de hand liggende methode om de damp wel door 
te laten en de poederdeeltjes niet is gebruik te :maken 
van geperforeerd blik.De gatdiameter moet liggen tussen 
5 en 75 ,.wn. 
Er zal studie verricht moeten worden naar: 
- verkrljgbaarheid van geperforeerd ni-blik. 
- hoe kan men eventueel zelf de gaatjes in het blik 

aanbrengen; 
- wat is de optimale diameter van de gaatjes; 
- hoeveel gaatjes zijn er per huls nodig. 
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7.2 economische. aspekten van de fabrikage van ni-hulzen •. 

uitgangspunten: 

- per jaar 113.000 hulzen fabriceren; 
- loonkosten operator !25,- per uur, 
- de methode wordt minimaal 1 en maximaal 5 jaar gebruikt 

omdat de produktie van 1e-generatie buizen zijn einde 
nadert. 

De inkoopprijs van de hulzen bedra;:tgt 
Dit is 1n nederlande geld: 
Kosten per jaar aan hulzen: 

per huls:$0,18 
j0,55 
!62.000,-

De hulzen moeten nu echter nog nabewerkt 
worden.Dit kost per jaar minstens: 
Totale kosten voor de hulzen per jaar: 

j 5.000,
!67.000,-

Ik stel dat het mogeljjk is een apparaat te ontwikkelen 
dat hulzen fabriceert en aflevert zo dat er geen nabe
werking nodig is. 
Het apparaat moet zich na 1 jaar terugverdienen. 
Het apparaat werkt onder toezicht van 1 operator, 
Hij levert elke 3 seconden 1 huls af (=1200 hulzen per 
uur). 

Kosten van de fabrikage: 

loonkosten: 

d hi d 't j 11~000 94 e mac ne raa~ per aar 1 00 = uur. 
94 x !25 ,- = j 2400,-

materiaalkosten: 

navraag bjj de firma Drijfhout & Zn. te 
Amsterdam levert op: 
- materiaal Ni 235 
- gewalst band 0,05 mm dik 

40 mm breed 
- prijs per kg: j 260,-. 

1 huls heeft een berekende massa van 
0,075 gram.Indien geen snijverliezen 
worden gemaakt is per jaar ongeveer 
8,6 kg N~ nodig ten bedrage van: j 2236.-
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opm: indien de hulzen gemaakt worden op basis 
van geperforeerd blik dan wordt verander~ 
steld dat het perforeren in eigen beheer 
gebeurt en dat de kosten hiervan verwerkt 
zijn in de post 'machinekosten', 

machinekosten: 

De machinekosten mogen precies zo hoog zijn 
dat de som van loon-,materiaal- en machi
nekosten 1 67,000,- bedraagt,Dan immers is 
het zelf maken van de hulzen gedurende 1 
jaar precies even duur als de ~ze waarop 
men thans de hulzen verkrljgt (kopen + na
bewerken), 

totaal: 
f 62,364.- + 
1 67,000,-

De machinekosten van i 62.000,- zijn opgebouwd uit 3 
haofdposten: 

a, verrichten van voorstudie,doen van experimenten 
en het konstrueren, 

b, fabriceren reep kopen van onderdelen van de machine. 
c, monteren van de machine, in bedrljf stellen en het 

verhelpen van aanloopmoeil~kheden. 

Men stelt vaak als vuistregel dat de verdeelsleutel 
voor de drie posten ongeveer 1:1:1 bedraagt. 
Stel dat de kosten bedragen: 

a, f 20.000,- . 330 uur à 160,- (uurloon tekenaar/ • 
konstrukteur), 

b. 1 25,000,- . i 10,000,- aankoop komponenten zoals . 
besturing; 

- (punt)lasapparatuur; 
- techniek om perforaties 

maken 
i 15,000,- fabrikage onderdelen 

300 uur à !50,-
c, i 17,000,- . 340 uur à J50,-. • 

te 
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a. kon.klusies. 

a. hulzen nabewerken kost alleen geld,terwljl hulzen 
zelf maken voordeel kan opleveren. 

b. nabewerken met een volautomatisch werkende machine 
is om economische redenen niet haalbaar. 

c. het nabewerken hoeft niet noodzakelijkerwijs in 
het eigen bedrijf te gebeuren.Nen zou kunnen over
wegen dit onder te brengen in bljvoorbteld een 
sociale werkplaats. 

d. ondersoek of het mogelijk is om voor !62.000,- een 
machine te ontwikkelen,die hulzen van de geeiste 
kwaliteit aflevert. 



-5.1-

Bijlage- B5 beschrijving montage van de ovenmallen 

1. hardsolderen van 3 koperen pijpjes aan het k-huis. 

Dit vindt alleen plaats bij 1e generatie mantels.De funktie van 
de pijpjes heeft alleen: te maken met de faïn-ikage van de buis. 
Als de kathode geformeerd is, worden de 3 pijpjes 'afgeknepen'. 
Zie figuur 1.De achterblijvende pijpstompjes moeten vakutimdicht 
zijn.Onderzoek en ervaring hebben geleerd dat alle~ hoogwaar
dig solde~ aan de eisen van sterkte en vakuUmdichtheid vol
doet. 

materiaal: 

- pijp: OFHC-koper( Ou + Ag > 99, 9%); 
- k-huis: Vacon 10 (54% Fe,29% Ni, 17% Co); 
- soldeer: 82Au18Ni (zie figuur 2,); 

- mal: RVS 303. 

''\\soldeer 
3 na afknijpen 

~ 

figuur1 .na formeren van de kathode worden de 3 
pijpjes 'afgeknepen•. 

opbouw van de mal: 

Met een soort pneumatisch aangedreven persje wordt één soldeer
ringetje op ieder pijpje gedrukt.Het apparaat laat de ring iets 
expanderen en schuift vervolgens de ring ongeveer op de juiste 
afstand van het uiteinde.De veerkracht in de ring verhindert 
verschuiven van de ring •.. 
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In een mal worden k-huis en de drie p~pjes gepositioneerd en 
gefixeerd.Daartoe wordt door ieder van de drie p~pjes een pen 
met flens gestoken en in een centrale schuif (afstandsring) 
geschroefd.Tenslotte worden met een pincet de soldeerringen 
tegen het k-huis gedrukt. 

figuur 2 • 
maatschets soldeerring 

2. solderen van de mantels en flenzen 1e generatie 

Dit omvat: 
- solderen van 2 vlakflenzen en 1 trechterflens aan de 3 ko

peren pjjpjes. 
- solderen van keramiek tussen anodehuis en kathode-huis. 

materiaal.: 

- A-huis: insmeltstaal 49 (=vacon 10); 

- keramiek: Al2o3 92-96% ; 
- soldeer,: SOP I (68% Ag, 27% Ou, 5% Pd); 
- flens: vaoon 10; 
-mal: RVS '.303. 

De manier waarop de mal samengebouwd wordt is weergegeven op 
.figuur ;. 
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Figuur 3 .Opbouw van de mal om mantel en flenzen 
te solderen. 

1 • mal a. vlakflens 
2. afstandsring 9. staaf 
3. k-huis 10. soldeerring 1 
4. Au-Ni soldeer 11. keramiek 
5. Cu-pjjpje 12. soldeerring 2 
6. SCP I soldeer 13. anode-huis 
7. trechterflens 14. gewicht 
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Montagevolgorde: 

Alle onderdelen worden samengebouwd in een mal.De 
montagevolgorde ziet er .als volgt uit: 

- het k-huis,met de reeds aangesoldeerde p~pjes, 
wordt na ovenpassage uit de mal 1 geisoleerd door 
de 3 pennen uit de schijf te draaien; 

op ieder Cu-p~je worden 2 scp-ringetjes gedrukt. 
De ringetjes worden ongeordenà aangevoerd in een 
doosje.De ringetjes vertonen~ een vr~ sterke neiging 
tot haken. 

-mal 1 wordt weer opgebouwd zoals beschreven onder 2.1 
met als verschil dat aan de uiteinden van de p~pjes 
een .flens is aangebracht.Deze samenstelling wordt 
geplaatst op de soldeermal (mal 2). 

- achtereenvolgens worden nu op het k-huis gestapeld, 
zie ook figuur 3 : 
• soldeerring 1; 
• keramiek; 
• soldeerring 2; 
• anodehuis; 
.soldeergewicht. 

de centrering van de 1e soldeerring gebeurt in de 
praktijk 'op het oog'.De 2e soldeerring en liet kera
miek worden met behulp van een konus gecentreerd. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat na centrering de 
soldeerringen en het keramiek in princiepe vrlj ver
plaatsen kunnen,zoàat uiterste voorzichtigheid gebo
den is. 

- eisen ten aanzien van concentriciteit: 

soldeerringen: 0,5 tot 1,0 mm; 
keramiek: 0,2 mm 
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;. opbouwen van de fritmallen. 

- een flens wordt in de ondermal gelegd; 
- het flensgewicht wordt op de mal geplaatst.Als het een mal 

betreft, waar een ·lens met FP-draad in gelegd gaat: worden, 
dan moet het flensgewicht zodanig gedraaid worden t.o.v. de 
mal ,dat de uitsparingen in de wand van de mal en het flens
gewicht tegenover elkaar liggen; 

- met een vakuUmtang wordt een lens gepakt op de vlakke boven
kant.De lens moet door het flensgewicht heen gemanouvreerd 
worden, totdat hij op de flens rust. 

- als laatste wordt het gewicht in het flensgewicht geplaatst. 
(Behalve bij de 18/7 anode). 

Zowel mal,flensgewicht en gewicht bezitten uitsparingen om de 
FP-draad niet te beschadigen.Het·personeel dat de fritmallen. 
opbouwt moet dus goed opletten dat de onderlinge oriëntatie 
van lens en de drie mal-onderdelen goed is. 
Belangrijk is dat er tijdens het monteren geen stoten optreden. 
Uit de brosse (voorverglaasde) frit kan gemakkelijk een stukje 
losbreken, dat later wordt teruggevonden als spetter op de 
lens. 
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B~lage B6 analyse van de. passingen b~ de ovenmallen 

Tabel 1 toont .de minimale en de maximale speling van: 
- onderdelen im de. mal.; 
- ge'\Wlcht in de mal. 

funkties van passingen in de. malle~ 

Meestal vervullen de pasain~!n 'én of meer van de volgende 
funkties tegeljjkert~: 

- centreren van onderdelen ten opzichte van de mal en daar
mee dus indirekt ten opzichte van elkaar; 

- voorkomen van scheafstand. van het gewicht.zo ver.kr~gt men 
een geljjkmatige aandrukkracht.Als de soldeer (respekt. de 
fri t) smelt,dan zullen de mnderdelen planparalel. .. ten 
opzichte van elkaar zakken. 



soldeermallen 

1 • k-huis t.o.v. mal ( Kfu.Lmo.ol: ). 

2. a-huis t.o.v. gewicht 
3. gewicht t.o.v. mal 
4. tussenring t.o.v. mal 

fritmallen 

5. flens t.o.v. mal 
6. flens t.o.v. flensgewicht 
7. flensgewicht t.o.v. mal 
a. gewicht t.o.v. flensgewicht 
9. • lens t.o.v flensgewicht 

18/7 18/18 25/25 P25 
A IC I 

70 - 190 70 - 190 0 - 220 -
80 - 170 80 - 170 JE -
40 - 80 40 - 80 .JE 20-

- - -
• 

- 160 - 340 160 - 340 700 - 900 
200 - 350 60 - ·130 60 - 130 150 - 400 
100- 200 80 - 120 80 - 120 100 - 200 

- 60 - 100 60 - 100 50 - 100 

- 60 - 180 60 - 180 90 - 240 

Tabel I .overzicht van de passingen bij soldeer- en 
fritmallen.Aangegeven zijn de minimale- en maximale 
speling,welke op grond van de maatvoering verwacht 
mag worden. (maten inJKm). 

-

-
-
-
-
-

18/18 II 

280 - 430 

-
115. 20 - 60 

150 - 300 -

H 

H 

70 - 90 

40 - 80 

.JE 

I 
0'\ 
• 
1\.) 

I 
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Bjjlage B7 
berekeningen aan de bandovens 

Achtereenvolgens zal worden berekend: 

- bezetting van oven 1 (1010 °e); 
- bezetting van oven 2 (860 °e); 
-kosten van de bandovens (alleen N2-verbruik en elektra); 
- voorstel,om de ovens efficienter te gebruiken; 

1. bandoven 1 (1010 qe); 

Deze bandoven wordt gebruikt om de koperen pjjpjes 
aan het k-huis te solderen. 
Re·l~vante ovenparameters zijn: 

- bandsnelheid v = 

- onderlinge afstand mallen s = 

- ovenlengte 1 = 

~I 
.......... 

20 cm/min. 
11 cm. (zie figuur1b) 

660 cm. 

15'0 "'0 '"' CJO 

Figuur c10.zjjaanzicht van de bandoven • 

.. 

Figuur 1b.Onderlinge afstand tussen de mallen 
op de ovenband. 
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Hieruit volgt een loopt~d t 1 = * = 33 min. 
Als er per dag 150 huizen gesoldeerd worden,dan is de 
nuttig gebruikte tijd per dag: 

tn= 15~·s + t 1 = 82,5 + 33 = 115,5 min = 2 uur, 

bandoven 2 (860°0), 

Deze oven wordt gebruikt om de mantels en de TEE's 
te solderen,Omdat de op te warmen massa's van de mallen 
groter is,moet de snelheid lager zijn dan bij oven 11 

-bandsnelheid v = 7,3 cm/min, 
- onderlinge afstand s = 11 cm, 
- ovenlengte 1 = 660 cm, 

looptijd t 1 = 90 min. 
Als er 150 mantels + 150 TEE's gesoldeerd worden, 
dan is de nuttig gebruikte tijd per dag: 

t = (150 + 122) ~ + t = 348 min n 7 ' v 1 
= 5 uur 48 min. (per dag) 

kosten van de bandovens, 

De ovens verbruiken: - elektriciteit; 
- stikstofgas; 
- waterstofgas, 

De ovens staan dag en nacht aan om steeds afkoelen en 
opwarmen te vermijden,Alle~n gedurende twee vakantie
weken per jaar staan de ovens helemaal uit, 
Het stikstof- en waterstofgas zorgen voor een gun
stige atmosfeer in de oven,Als alle.produkten de oven 
zijn gepasseerd wordt de gastoevoer verminderd, 
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De kosten van de ovens zullen worden beretend uitgaan
de van de volgende getallen: 

oven: 12 kW nominaal; 
f0,18 per kWh; 

- vermogen per 
s troomprjjs : 

- N2-verbruik: 210 Nl t~dens gebruik; 
110 Nl rest van de dag; 

- H2-verbruik: wordt verwaarloosd; 
-prijs N2-gas: f0,55 per m3 • 
- nieuwpr~s oven: !75.000,-
- oven 1 is 4 uur/dag in gebruik; -
- oven 2 is 7 uur/dag in gebruik; 
- beide ovens zijn 50 weken per jaar in bedrijf. 

Na enig rekenen ontstaan dan de cijfers zoals ver
meld in tabel 1 • 

oven 1 oven 2 
k-huizen mantels 

N2- gaskosten f 34.000,- f 36.000,- f 70~000,-

stroomkosten f 18.000,- f 18.000,- f 36.000,-
--

f 52.000,- f 5'4.000,-
~ 

totaal: 1 f 106.000,-

Tabel 1 .kosten per jaar voor het gebruik van beide 
bandovens. 

voorstel t.ot besparing op kosten van de ovens. 

Ik heb mij de vraag gesteld of het gezien de zeer 
slechte bezettingsgraad van oven 1 en de capaciteit 

die oven 2 nog over heeft niet mogelijk is de hele pro
duktie van zowel mantels,k-huizen als TEE 1 s in 1 oven 
te solderen. 
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De gedachte is als volgt: 

- stel de oven in op 1010 °0 en soädeer een aantal 
k-huizen; 

- laat vervolgens de oven afkoelen tot 860°0 een soldeer 
een aantal mantels en TEE's; 

- warm de oven weer op tot 1010°0 en herhaal de cyclus. 

Variabelen hierbij zijn: 

- seriegrootte; 
aantal mallen dat. nodig is; 

- de manier waarop en de snelheid waarmee het afkoe-
len en opwarmen van de oven plaatsvindt.Het eenvou
digste is het de oven langs natuurlijke weg te laten 
afkoelen tot 860°0 en de oven op te warmen door tel
kéns met de hand de regelaar op een hogere temperatuur 
in de stellen.Een mooiere manier is gebruik te 
maken van een·volg~regelaar.Deze is niet op de oven 
aanwez.ig. 

Na enig puzzelen lijkt mij de volgende verdeling erg 
gunstig;de dagcyclus wordt omgezet in een weekcyclua. 

- 1 dag k-huizen solderen (8,5 uur); 
- 3,5 dag mantels + TEE's solderen; 
- Ó,5 dag oven opwarmen van 860 naar 1010 °e. 

opwarmtempo: 25 °e per uur. 
- afkoelen in weekend (van vr~dagavond tot maandag 

ochtend). 

Tabel 2 toont de situatie voor een dagproduktie van 
150 modules.In diezelfde tabel staat ook eea mogelijke 

dagindeling ten aanzien van het monteren van de mallen. 
Daarbij is aHngenomen dat de verhouding tussen de mon
tagetijd van een mal voor een k-huis en een mantel on
geveer 1:3 is. 
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K-huizen mantels TEE's totaal 

mont. sold. mont. sold. mont. sold. (uur) 

ma - - 200 230 190 190 8,0 

di ·- - 200 230 190 190 8,0 

wo - - 200 230 190 190 8,0 

do 300 - 100 60 190 190 3,7 

vr 450 750 50 - - - 7,4 

Tabel 2 .alle soldeerwerk in 1 bandoven.Opwarmen van 
860 naar 1010°0 op donderdagmiddag (25°0 per uur). 
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Bijlage BB toelichting b~ de t~dstudie 

Een observatie van de werkzaamheden in de ovenkamer doet ver
moeden dat de mensen veel t~d verliezen met mallen in de oven 
zetten en uit de oven halen.De werknemer moe~ dan zijn normale 
werk onderbreken on naar de oven lopen~Hetzel~de geldt voor het 
halen van onderdelen.Om voorstellen tot mechanisatie te doen, 
is het nodig te weten welke taken veel t~d kosten. 

onderzochte handelingen: 

- opbouwen en a~breken van: • mal voor k-huizen; 
• ma~ voor mantels; 
• mal voor TEE's; 

- lopen na~ oven om mal in o~ uit de oven te halen; 
- halen van onderdelen,vervoeren van bakken met mallen ; 

afvoeren van eindprodukten. 
- meten,controleren en graveren van mantels; 
- buigen van het p~pje met de trechter~lens. 

uitvoering van het onderzoek: 

Gedurende 1 dag heb ik de werkzaamheden in de ovenkamer ge
volgd.Er waren drie mensen bezig met solderen.Om de 10 (soms 
om de 20 seconden) noteer ik waar iemand mee bezig is,b~.: 

10.15.00 uur: noteer wat persoon a doet; 
10.15.10 uur: noteer wat persoon b doet; 
10.15.20 uur: noteer wat persoon c doet; 
10.15.30 uur: noteer wat persoon a doet; 
10.15.40 uur: noteer wat persoon b doet; 

etc. 

resultaten: 

De moment-opnames zijn omgerekend naar min~ten.Theoretisch zou
den 3 mensen per dag moeten werken: 
3 x ( Bi uur - i uur middagpauze - 2x20 min ko~~iepauze) = 
= 1320 minuten .Ik heb in totaal gedurende ca. 1000 min. geob
serveerd en er ontbreken dus ca. 300 min.(=23% van 1320 min). 
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B:ijlage B9 

mechaniseren van de p:ijp-flens-verbinding 

1. probleemstelling: 

B:ij het opbouwen van de soldeermallen 1e generatie,besteedt 
men aan het opdrukken van de sop-soldeerringen op de koperen 
p:ijpjes, 21% van de t:ijd.Een aantal oorzaken hiervoor z:ijn: 

- per p:ijpje drukt men 2 ringetjes op; 

- het ene ringetje moet z:ijn opening naar boven hebben,ter-
w:ijl het andere ringetje z:ijn opening naar beneden heeft; 

- de ringetjes z:ijn moeil:ijk te pakken en hebben de neiging 
tpt nesten. 

2. oplossingen ter verkorting van de montaget:ijd: 

- pas 1 dikke ring toe in plaats van 2 dunne ringetjes; 
- mechaniseer het opdrukken.Hiervoor is het wensel:ijk dat 

de ringetjes geordend aangevoerd worden,bv. om een staaf. 
- zoek een andere p:ijp-flens-verbinding.Alleen een lasverbin

ding is in dit geval realistisch.Een b:ijkomend voordeel is 
dan dat de stiften minder vaak in- en uitgeschroefd wor
den,waardoor de levensduur van de ring met een faktor 2 
omhoog gaat. 

Voordat ik voorstellen doe tot mechanisatie,wil ik eerst on
derzoeken wat het effekt van de voorgestelde konstruktieve 
w:ijzigingen is op de montaget:ijd.Daartoe leent zich uitstekend 
een methode, die is ontwikkeld door G. Boothroyd.Zie ook lite
ratuur 2. 

3. methode van onderzoek: 

De methode kan worden gebruikt voor zowel de handmatige als de 

automatische montage.Ik bek:ijk alleen de handmontage.De ver-
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dienste van de methode is,dat al in het ontwerpstadium van een 
konstruktie, uitspraken gedaan kunnen worden over het samen
bouwen van de onderdelen tot een geheel. 
De methode leent zich voor de volgende voorspellingen: 

- er kan een schatting worden gemaakt van de montaget~d; 
- door b~ het ontwerp een cijfer tussen 0 en 1 te berekenen, 

kan worden bekeken hoe optimaal de konstruktie is ten aan
zien van montage. 

Ik gebruik de methode alleen voor het schatten van montage
tijden.Daarb~ is het niet in de eerste plaats de bedoeling om 
absolute gegevens te verkrijgen,maar veel meer om 3 varianten 
van een konstruktie met elkaar te vergel~en. Deze 3 zijn: 

1. K-huis volgens bestaande konstruktie; 
2. K-huis,waarb~ de flenzen aan de koperen p~pjes zijn gelast 

in plaats van gesoldeerd; 
3. K-huis,waarb~ het nieuwe type getter is gebruikt, en 

waarb~ bovendien 1 dikke in plaats van 2 dunne scp-soldeer
ringen per p~pje wordt opgedrukt. 

De montage van een k-huis in geval 1 ziet er als volgt uit 
(zie figuur 1): 

Een ring (14) wordt op een houder (niet afgebeeld) geplaatst. 
Daarover plaatst men een K-huis (13).op de koperen pijpjes (11) 
drukt men 1 Au-Ni soldeerringetje (12).Met behulp van stiften 
(2 en 3) worden de p~pjes ten opzichte van het K-huis gefixeerd. 
De stiften passen met schroefdraad in ring 14. 
Na ovenpassage worden de stiften weer uitgedraaid en drukt men 
op de p~pjes 2 sop-soldeerringen (6).Na ook een flens (4 en 5) 
geplaatst te hebben, schroeft men de stiften (nu 8 en 9) weer 
in ring 14. 
In gev~ 2 vervallen de onderdelen 3,6 en 9. 
In geval 3 is één van de drie onderdelen met nr. 11 vervangen 
door een complete getter (10).0mdat de soldeerringen voor de 
getter een andere maat hebben,zijn de Au-Ni ringen genummerd 
met 12a en 12b. 



figuur 1.Nummering van de onderdelen.Voor 
de verklaring van de nummers verwijs ik 
naar de tekst. 

• 
~ w 

I 
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opmerking: het hierop volgende stapelen van soldeerring, 
keramiekring,soldeerring,anodehuis en gewicht is 
b~ alle ; de konstrakties identiek,en zal daarom 
buiten beschouwing blijven. 

4. toelichting b~ de methode Boothroyd: 

De methode gaat uit van de gedachte dat het assemblage-proces 
2 stappen bevat: 

- handling van onderdelen: 
• afzonderen van een enkeling uit eeh voorraad; 
• vastpakken en verplaatsen van het onderdeel; 
• etc. 

- toevoer van een onderdeel aan de konstruktie.Hierb~ spe
len een rol: 
• toegankelljkheid van de montageplaats voor handen en 

•ogen•; 
• aard van de fixatie van het onderdeel (passing,schroef

draadverbinding etc.); 
• noodzaak van hulgereedschappen; 
• etc. 

Naarmate de moeilljkheidsgaan van een handeling hoger is,duurt 
deze handeling langer.Om tot resultaat te komen,moeten achter
eenvolgens de volgende stappen uitgevoerd worden: 

1. nummeren van onderdelen en (sub)samenstellingen.Zie fig.1 
2. bepalen van de symmetrie van onderdelen: 

- OC-symmetrie:kop-staart symmetrie; 
- p -symmetrie:rotatie symmetrie om de centrale as; 

;. opzoeken van de zg. Handling Process Code. 
4. aan elke Handling Process Code is toegevoegd een getal, 

dat aangeeft hoe 'moeil~k' het onderdeel te hanteren is: 
de Handling Difficulty Level; 

~. opzoeken van de Assembly Process Code; 
6. aflezen van de daarbij horende Assembly Difficulty Level. 
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7. de totale montaget~ van een onderdeel is de som van: 

• Basic Handling Time Th (meestal 1 sec.); 
• Handling Difficulty Level; 
• Basic Assembly Time ,Ta (meestal 1 sec.); 
• Assembly Difficulty Level. 

Om de methode voor mijn probleem geschikt te maken,zljn de vol
gende aanpassingen gemaakt: 

- de mal-delen worden net zo behandeld als gewone onder
delen; 

- de handleiding spreekt zich niet uit over het uit elkaar 
halen van een konstruktie.Ik neem aan gat het uitdraaien 
van een stift evenveel t~d kost als de Basie Assembly 
Time.Het wegleggen van een stift kost evenveel t~d als 
de Basic Handling Time. 

Opmerking: het is vaak moeil~ om een onderdeel in 1 bepaald 
hokje te klassificeren.Als echter ge~feld wordt 
tussen meerdere hokjes,dan liggen de daarb~ beho
rende Difficulty Levels meestal niet ver uit elkaar. 

5. resultaten: 

De 3 konstrukties zljn geanalyseerd in de tabellen 1 t/m 3. 
De montaget~den uit die tabellen zljn samengebracht in tabel 4. 
Daaruit bl~kt dat invoering van de nieuwe ;getter,gecombineerd 

I 

met dikkere soldeerringen, leidt tot een verlaging van de 
montaget~ van de K-huizen met ca 40 %. 

tabel 4.montaget~den voor de drie varianten. 

situatie ,_ montage-
t~d. 

1. bestaande situatie -
166 sec 

2. lassen van flenzen aan p~pjes 100 sec 
3. nieuwe getter + dikke ringen 96 sec 
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Opmerkel~k is ook de oorrelatie tussen prakt~ en theorie. 
Uit de t~dstudie van hoo~dstuk 3 volgt, dat de t~d die nodig 
is om 150 k-huizen te mon~eren,bedraagt: 
44,5 + 95,5 + 33,5 + 212 = 386 minuten. 
Dit ko~ neer op 154 sec. per mal.De methode Boothroyd 
voorspelde 166 seo.Ik acht dit verschil dusdanig klein, 
dat ik vertrouwen heb in de overige 2 uitkomsten van die 
methode. 
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Bijlage BlO 
lijst met·montagehandelingen. 

1 •old.eeZ'Ml. 18/18 'toeTa.ra. 
2 • 18/7 • 
' • 25/25 • 
4 • 18/18 Il • 
5 • P25 • 6 tri tal. 18/18 À+l: + 18/7 x: toeTOera. 
7 • 18/7 A • ; • 21}~5 A+X: • • 18 18 Il À • 
TI ~~ .. -1: 80 

~:Ha ... . • • 12 • • 25/25 • 
13 • • P25 • 
14 • • 18/18 II • 
15 pwiollt :0.'1 tul 18/18 .1+1: + 18/7 x: a.ta ... 
16 • • 25/25 A+X: • 
17 • • 18/18 Il À • 
18 .tlaafewioll't tri~ 18/18 .1+1: + 18/7 X: a:ta--19 18/7 A • ao • • 25/25 A+X: • 21 • • 18/18 Il A 11 
27 TU: 'SU' ~~~!8 .&.+X" + 1817 .. 'lUW!--23 18 7 A • 24 • 25/25 A+l: • 2!5 • 18/18 Il A • 26 -tel 18/18 ll11:TCHtra. 
2'1 • 18/7 • 28 • 25/25 • . 
29 • P25 • '50 • 1Sl18 II • 
~~ n .. 1~~1.8" À+l: + 1817 1: ~. • • 18 7 À 

'' • 25/25 A+X: • • • 34 • 18/18 II .&. • • • 
" leu 18/7 A u tritul 

" .... à1Wt 18/18 1:a Ml4eeaal 

" • 18/7 • • 38 • 25/25 • • 39 ••ld.•d'Z'i:ac 18/18 + 18/7 1:a eol4u~ 
40 • 25/25 • • 41 kenaiek 18/18 ia aold.e~ 42 • 18/7 . . • 43 • 25/25 • • 44 aolclee=ing 18/18 + 18/7 ia aold.e--.1. 45 • 25/25 • • 46 aaoct.e huia 18/18 + 18/7 iJl aolcleu.al 
47 • • 25/25 • • 48" r.-riq P25 ia aold.eu.al 
49 aol4een1Jas P25 illaolcle~ 
50 keftlliek P25 ia aolcluzmal. 
51 aold."n1Jlc P25 1a aolcleenal 52 r.-Jl'iq P25 1a aol4eu.al 
53 twtaeDl!"ing 18/18 II 1a aolcleeaal 
54 aol4eeniq 18/18 II • • 55 ke%'UiiekJ:'1ng B 18/18 II • • 56 aoldeen1.JI.& 18/18 II • 11 
57 settenins 18/18 II • • 58 soldeerring 18/18 Il • • 59 keftllieaillg A 18/18 II • • 60 aoldeeJ:"ing 18/18 II 11 • 61 Jl'ing 18/18 II • • 62 soldeerring 18/18 II • • 63 OPfteelll'ing 18/16 II 11 • . 64 soldeerring 18/18 II " • 65 ken.mieaing B 18/16 II 11 " 66 soldeerring 18/18 II • • 67 kontaktring 18/18 II • • 68 aoldeening 18/18 II " • 69 keramieaiq B 18/16 II • 11 
70 soldeerring 16/18 II • • 71 kathodering 18/18 II 11 11 

I 
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72 tleuf•1ollt 1'ft~ 18/18 A+~ + 18/7 ~ u 1'ftt.al 
73 18/7 A • • 
74 • • 25/25 A+~ • • 
75 • • 18/18 II .A. • • 
76 &ev1Gàt aold.eu.l. 18/18 1a aol.d.---.1 
77 • • 18/.7 • • 
78 • • 25125 • • 
79 • • P25 • • 
80 • • 18/18 li • • 
81 leu 18/18 A+~ + 18/7 ~ 1a b'it.l. 
82 • 25/25 A+l • • 
83 • 18/18 II .A. • • 
84 &ewiollt b'1 ~ 18f18 A+~ + 18/7 ~ 1:& 1'Uw.J. 
85 • • 2~/5 u • • 
86 • • 18 18 • • 
:ä vep:vwa ao 18/.18 1:& Rtta • . 18/7 • • 
89 • • 25/25 • • 
90 • • 1'25 • • 
91 • • 18/18 11 • • 
92 vepetta b'1~ 18/18 A+~ + 18/7 ~ 1:& llatta 
93 • • 18/7 À • • - • 9-4 • • 25/25 A+~ • . 95 • • 18/18 II .A. • •• 

De lfjst bevat alle handelingen die nodig zijn om de verschil
lende typen malles op te bouwen.Als een handeling meerdere 
keren voorkomt (bijvoorbeeld:neerleggen van een· soldeerring), 
dan is dit gedaan omdat: 

de handelingen in verschillende stadia voorkomen; 
de kondities waaronder het uitvoeren van de handeling 
plaatsvindt zijn veranderd. 



• 
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Bijlage B11 

het transportsysteem van de lijnmachine 

1. inleiding: 

Op een transportsysteem, dat bestaat uit 2 naast elkaar gele
gen banen, moeten 8 draagblokken een stap-rust beweging uit
voeren.Zie figuur 1.0p ieder draagblok kan één mal staan.Doel 
van het systeem is om een mal te positioneren ten opzichte van 
een langs de baan gelegen werkblok.De onnauwkeurigheden die 
optr.eden tussen mal en werkblok zijn weergegeven in figuur 2 
voor het geval het werkblok een onderdeel toevoert aan de mal. 
Een aantal deelaspektem van het transportsysteem zullen be
sproken worden. 

figuur 1.overzicht van het transportsysteem. 

2. ondersteunen van de draagblokken: 

Hiervoor zijn twee alternatieven onderzocht: 
- draagblok glijdt over lijsten; 
- draagblok loopt over rollen. 

Een variant van beiden is de situatie dat zich tussen het 
draagblok en de ondersteuning een transportband bevindt. 
Omdat in de soldeermallen voor mantels de onderdelen niet op
gesloten liggen, mag dat type mallen geen hoge versnelling krij
gen.In de volgende berekening wordt de invloed getoond van het 
soldeergewicht op verschuiven van de onderdelen.Berekend wordt 
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bij welke versnelling a van de tafe~, de massa m over de ta

fel gaat schuiven. 

figuur 2.De totale fout tussen onderdeel en mal is de 
som van de deelonnauwkeurigheden e1 t/m e4 • 

l • 
Cl. .... ~---

geval 1: amax = M•g 
= 0,1 .10 

= 1 m/s2 
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geval 2: stel m2>')m1 
bv. m2=4.m1 
~ ."u .g •8 m/s2 
m1 

In dit opzicht zijn zowel glijlijsten als rollen niet ideaal: 
- rollen zjjn nooit allemaal even groot, waardoor stoten op

treden; 
- glijlijsten hebben last van stick-slip,waardoor de versnelling 

onvoorspelbaar is. 

3. positioneren van de draagblokken: 

Figuur 3 toont twee princiepe-oplossingen: 

a. 1- centrale pen legt de x- en y-co8rdinaat van het draag
blok vast; 

b. 2 pennen leggen samen x,y en z vast. 

In beide gevallen legt de ondersteuning de resterende vrijheids
graden vast. 

0 0 

.. 
figuur ..:3 .pos i ticneren met 1 of 2 pennen. 
rekenvoorbeeld bij eerste geval:stel speling a• 1 mm; 

0 a • 230 mm; dan is de hoek ~z = 0,25 • 

Het verdient de voorkeur om het draagblok zo dicht mogelijk bij 
de mal te positioneren.Daarom kies ik voor een oplossing waar-
bij twee pennen van bovenaf het bovenvlak van het draagblok po
sitioneren.Dan is tevens bereikt dat het draagblok niet uit de 
geleiding omhoog kan.komen.Om een individuele na-positionering 
mogelijk te maken, krijgen de draagblokken geen onderlinge binding. 
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4. langsopzet van de draagblokken: 

De opzet-beweging in y-richting (zie figuur 1) noem ik de langs
opzet.Zlj bedraagt ca. 250 mm.Ik heb de volgende alternatieven 
bekeken: 

- krachtgesloten: 
a. transportband (FMS-systeem van Bosch) 
b. aangedreven rollen (VTS-systeem van Philips). 

- vormgesloten: 
c. systeem met opduwers. 

Alternatief b valt af door het mogelijk optreden van stoten. 
Het transportsysteem van Bosch (zie figuur 5) is in princiepe 
bruikbaar, ware het niet dat de aandrljf en omkeerrollen van de 
band xe veel beperkingen oproepen.Zlj beperken de juist zo belan
grijke zijdelingse toegankelijkheid van de eind-draagblokken. 
Twee aletrnatieven zullen nader onderzocht worden: 

a. transportband met ondersteunigg (zelf te ontwerpen) 
c. opduw-systeem met glijlijsten.Zie figuur 6. 

figuur 5.transportsysteem opgebouwd met het bosch
FMS-systeem.De aandrijf- en omkeerrollen bevinden zich 
aan de uiteinden van de banden. 

Als in aanmerking wordt genomen: 

- optreden van stoten,zowel bij aanlopen als uitlopen; 
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figuur 6.langsopzet met een opduw-systeem. 

- sturing en beheersing van het bewegingsverloop; 
- in de handel verkrijgbaar zljn van assentiele komponenten;~ 
- aantal benodigde aandrljvingen; 

dan valt de keuze op een opduwsysteem.Omdat veel van de genoem
de eigenschappen afhangen van de aandrljving,wil ik bij de keuze 
van 4e aandrljving de transportband toch meenemen.Ik heb dan de 
keuze uit de volgende alternatieven: 

a. transportband; 
o. opduwsysteem: c1 luchtcylinder; 

c2 nokmechanisme; 
c3 .stangenmechanisme; 
c4 spindel + moer; 
c5 heugel + tandwiel. 

De keuzekriteria hierbij zijn: 

1. stijfheid van de aandrijving (in verband met stick-slip); 
2. beheersbaarheid opzetpatroon; 
3. bouwvolume van de aandrljving; 
4. aantal komponenten (dit is mede bepalend voor de prijs). 

Tabel 1 toont de resultaten van een waarde-analyse.Daarbij komt 
alternatief c3 als beste uit de bus:twee vrijwel symmetrische 
stangenmechanismen worden door één motor-reduktor aangedreven. 
De reduktie-kast moet dus twee uitgangen hebben.Figuur 7 
toont een schets van het stangenmechanisme. 



I 
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a c1 c2 c3 · c4 '05 
g w wg w wg w wg w wg w wg w wg 

1 2 3 6 1 2 4 8 4 8 4 8 4 8 
.. 

2 3 2 6 1 3 4 12 3 9 2 6 2 6 

3 1 3 3 3 ; 1 1 2 2 3 3 3 3 

4 4 2 8 4 16 1 4 3 12 2 8 2 8 

L. 10 23 24 25 31 25 25 

tabel 1 • waardeanalyse toegepast op alternatieven voor 
d~ aandrijving langsopzet. ~ waardering; g• gewichts
f'actor. 

,5. berekening van het stangenmechanisme voor de langsopzet. 

Voor het in figuur 7 getekende zes-stangenmechanisme gelden 
de volgende relaties (uit literatuur 6): 

r = r'- arcos rrP + 02 - b2 
. 2.m!c 

'/'' = 180 ± ar~d - a.cos'f 
m' 

' / 2 2 \ m' =V a + d - 2.a.d.cosr 
x = sl. cos ( tf -o{) + V'"1....,2 ___ h_+_s_1-.-s-in-('/'---o<~)' 

:t == d.x w ", x{t.f +4'{) -x( l..f) 
~· =vv. A'f 

( 1) 

(3) 

(4) 

d
2:x: t '\. ) ) 

3t = d'f'" .w = q .. • ( x(l.{ -4'( - 2.x(l( + x(lf +4f)) (5) 

b2 + c2 - m'2 # 1 == arcos ..._...._ ____ .....-..,_ 
2.b.c 
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~iguur ?.princiepe-schets van het zes-stangenmechanisme 
voor de langs-opzet. 

De ~ormules zijn verwerkt op een rekenmachine TI 59. 
-~- .• De resultaten zijn 

weergegeven in ~iguur 9.Daarbij is ook een lijstje opgenomen van 
de waarden welke aan de verschillende parameters zijn toegekend. 
De:maximale versnelling komt nauwel~Ks boven 0,4 m/s2 uit,bij 
een totale cyclustijd van 4 sec.Het is jammer dat de maximale 
versnellingen aan het begin en eind van de opzet zitten en niet 
ergens midden in. 
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6. berekening aandrijving van de kruk. 

Ik verwaarloos de traagheidekrachten op de schakels. 
Er geldt dan: 

T.Gükruk • F.v schuif (energiebalans) 

F schuif• Fwrijv. + Z. mi.:! ; ~ m =- 8 mi 

Faohuif • e.mi.g.}L+B.m.:! 

stel mi = massa draagblok + mal • 3 kg 
)4. • wrjjvingscol!fficient • 0,1 

F.v schuif =(B.m.g.~+ e.m.2).~ = 24(1+~)~ 
De term ( 1+:!) .:t is maximaal bij: 

x • 154 mm 
t • 212 mm/s = 0,212 m/s 
:! = 16 mm/s2 • 0,016 mis 

F~v schuif,max = 5,2 Nm/s 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Typgr06e kl k2 
Gewod!t 

I ~- 7o ., 

'I 

"'lil lU 
'I ... 
..i 

8,."11 

' l a IW-30 

IW·40 

80-·60 

w i 1-l 

..IJ 
figuur 10 .Groschopp aandrijving van de krukas. 

Tma.x = (l.Z]ma.x = ~ !~7 = 330 Ncm 

De maximale radiale belasting op de krukas: 

242 fi1 

242 67 

262 87 

(6) 

F•ehuif,.ax = 24.(1+x) = 24.(1+0,4) = 33,6 N (7) 

kracht in koppelstang b: Fk = ~ • Fschuif= (8) 

= 2,5 • 33,6 = 84 N 

ca. lul 

l.li 

3,!1 

4,3 
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per kruktap treedt dan een kracht op van: ~ • 42 N 

Ik kies voor de aandrijving een Groschopp motor
reduk:tiekast.Zie .figuur JO. 
motor: gelijkstroommotor KM 80-30K (B3) 
reduktiekast: drietraps kast D 3a ,i• 500:1 

moment aan de uitgang: 1000 Ncm 
radiale belasting as: 90 N 

rendement ~ • 0, 1 

De motor wordt als volgt belast: 

Pmotor • Pkrukas hl • 52 Watt ~ • 
o, 1 

~otor • n·:cc ' 
krukas • i - 15,7 • 500 • 7850 omw/min. 

De belasting op de uitgaande as van de reduktiekast 
~il ik iets beter onderzoeken.De opgegeven waarde van 
90 N is een maat voor de lagerbelasting van de as. 
Figuur 11 geeft een schatting van de lagerbelasting bij 
een last van 90 N en bij een twee-voudige last van 42 N 

rtJ. !1 fi 
- : : 
w·~ 

lij() 

,." 

F1 = lll tJ 

Fl1 :::1' ~l tJ 

F, =r "SS' N 

~.ta. tl F:t=- 'S~ W 

.figuur 11 • belastbaarheid reduktiekast. (radiaal) .De twee
zijdige belasting van 42N geeft lagerkrachten die ver on
der de toel~tbare waarde van 111 N liggen. 



-11.11-

1. dwarsopzet van de draagblokken: 

De verplaatsing van de draagblokken in x-richting noem ik de 
dwarsopzet.Z~ worden hierb~ overgezet van de ene in de andere 
r~.Hierb~ hinderen de geleidingen van het langstransport het 
dwarstranspDrt.Voor dit probleem z~ in princiepe v~f oplos
singen mogel~.Ze z~ schematisch weergegeven in figuub 12. 
De oplosseingen 1.1 +2.2 , 3 en 5.3 zal ik nader uitwerken en 
analyseren op hun kosekwenties: 

alt. 1.1 + 2.2 

- opduwen in 
langsrichting 

- wegklappen 
géleiding 

- opduwen in 
dwarsrichting 

- rechtgeleiding 
200 - 250 mm 

alt. 3 

- opduwen in 

langsrichting 
- optillen 

draag blok. 
- dwarstransport 

via riem of snaaz 

- riem + aandr~. 

alt. 5.3 

~ opduwen in 
langsrichting 

~ roteren draag
blok, 

~ geleiding over 
180 ° 

- mechanisme voor -
dwarstransport 

hefbeweging 20 mu ~ 

1- draai- + arrê
teer-mechanisme. 
problemen met sto
ten b~ begin en 
eind van beweging - draaibare ge

leiding 

kriteria ter beoordeling van de alternatieven: 
1 .1 3 5.3 

1 • optreden van stoten 2 3 1 
2. opzettijd 4 2 3 
3. kosten 3 3 1 

4. toegankel~kheid van 3 4 1 

hoek-ctraaRblokken 

Aktematlef 5.3 is duidel~k slechter dan de andere 2 
en zal daarom afvallen.Ik heb uiteindelijk gekozen voor 
alternatief 3.Het draagblok loopt over een snaar-aan
gedreven rollenbaan naar de nadere rij. 
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alternatieve oplossingen: 

geen geleiding nodigj 
op Z plaatsen opduwen 

1.1 

1.2 

L 1 

IE 
..___.t 

I! . 

geleiding wegklappen 2.1 ~,[,.,., ___ g;:; "' } " wig: ~:~:.:.in gs. 

2.2 ~ b~tuurd-e geleiding 

~' - -.---., . 

over geleiding 
heen tillen 

onder geleiding door bewegen 

geleiding(erQ mee laten b.wegen . 
s .. t 1 paqr geleidingen 

5.2 2 paar geleidingen 
rotatie in hori
zontale vlak · 

5.3 2 paar geleidingen 
rotatie in vertikale~ 
vlak 

,- f i 

~ ;_-JJ 
overzetter 

,..":'"'------. 
I I 
I . I 

• .1...--t---L-

.een mechanisme is nodig om de stand van 
de draagslokken vas-t 'te houden 

figuur 12.princiepe-oplossingen voor het probleem dat de 
dwarsopzet gehinderd wordt door de geleidingen van de langs-
opzet. 
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berekening van de aandrijving voor de dwarsopzet 

Als uitgangspunt kies ik : 
''n aandrijving drij~t beide rollenbanen aan. 

Het gevraagde moment M: M- 2.F.r 

F = traagheidekracht op draagblok = m • a 
m • massa van 1 draagblok = 3 kg. 
a = versnelling van het draagblok = 0,5 m/s2 

r • straal van de aandrijf poelie = 1 5 mm 

hieruit volgt dan : M = 4,5 Ncm 

toerental van de motor: 

C4} = V I i 
r rad/sec 

v = 0,2 m/s 
i = overbrengverh. reduktiekast = 30 
r = 15 mm 

er volgt dan: W= 400 rad/sec = 3820 omw/min. 

vermogen van de motor: 

P = W. T 
t 

= 400 • 0,0015 
o, 1 = 6 Watt 

Aan deze speci~ikaties voldoet de volgende motor
reduktie-kombinatie: En 3e L G ftlft1 1 J to - 6 I l 

Omdat de radile belastbaarheid laag is,moet kast 
apart gelagerd wordem. 
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eula.~e. 6 l'l 

globale berekening van de montaget~d. 

Van drie alternatieven zal een schatting van de mon
taget~ worden gemaakt: 

a. 1 robot + 1 draagblok; 
b. 4 overzetters + 1 draagblok; 
c. 5 overzetters + lijnmachine (8 draagblokk,en). 

De handelingen,die aan de produkten worden verricht, 
zijn als volgt genummerd: 

1. mal opppakken en wegzetten; 
2. nieuwe mal oppakken en op de klem zetten; 
3. nieuwe mal oppakken en op de orienteerpositie 

plaatsen,gevolgd door het crienteren zelf; 
4. mal van de orienteerpoeitie naar de klem brengen; 
5. gewicht van de mal nemen; 
6. produkt uit de mal halen en op de transportband 

leggen; 
7. kathode-huis (1e generatie) toevoeren; 
a. een aantal onderdelen toevoeren,te weten: 

I solderen 1 e gen. : 4 
![ solderen P 25 : 5 
lJr solderen 2e gen. : 19 
{[" fri tten 18/7 A : 2 
'Xfritten A (rest) : 1 
it~ritten K : 1 

9. lens toevoeren ( geen 18/7 A) 
10.lens in het gewicht duwen; 
11. gewicht (evt. met lens) op de mal plaatsen; 
12. doorzetten l~chine. 

op~erking: per mal-type zal bekeken moeten worden 
welke handelingen relevant zljn. 



-122-

De snelheid van de overzetters,resp. robot is als 
volgt in rekening gebracht: 
De eerste tabel is opgesteld voor een 'langzame' 
machine.Het aanvoeren van de onderdelen gebeurt met 
een cyclustijd van 3 sec. 
De tweede tabel_ geldt voor een 'snelle' machine. Voor 
het aanvoeren van de onderdelen is 2i sec. nodig. 
Ook de snelheid van de overige handelingen is aan
gepast aan het type machine (snel resp. langzaam). 

ad a. 

- 1 robot voert alle werkzaamheden uit; 
- de montagevolgorde is zuiver serie: 

figuur1 .montagevolgorde robot-assemblage; 
~= gr~per wisselen. 

- de robot heeft een uitwisselbare gr~per.Het wisse
len gebeurt automatisch. 

-voor aanvang van de deeltaken 1,5,6,8,9 moet de 
grljper gewisseld worden; 

- voor dit wisselen wordt blj de langzame machine 
2-t sec. en blj de snelle machine 1i sec in reke
ning gebracht; 

- de tljd per handeling ,zoals vermeld in de tabel
len,is inclusief grljper-wisselen. 

- de totaal tijd per mal is gelljk aan de som van alle 
in aanmerking komende deeltaken. 
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ad b. 

- een geringe overlap van bewegingen is mogel~K; 
- montagevolgorde (zie figuur 2 ) : 

figuur 2 • montagevolgorde bjj de 1-posi tie
machine.· 

- de totaaltijd per mal wordt als volgt berekend: 

T• max (1,9) t max(3,(2 of 4),(5+6+7+8),10)+ 11 

dit komt ~ de praktijk meestal neer op: 

T• 1 + (2 of 4) +5+6+7+8+11 

ad c. 

- l~chiBe,waar een groot aantal handelingen té
geljjkertjjd plaatsvinden; figuur 3 toont de mon
tagevolgorde; 

- het doorzetten van de machae (deel taak 12) vraagt 
bjj de soldeermallen 1e gen. 7 sec. en bjj de overi
ge mallen 5 sec.Dit verschil is als volgt te ver
klaren:normaal werkt de ljjnm.a.chine met 4 draag
blokken op elke rjj,maar bjj het solderen van 1e gen. 
buizen is de verdeling 5 draagblokken links en 3 
rechts.Dit às gedaan om te voorkomen dat de met 
losse onderdelen gevulde soldeermallen een dwars-
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opzet moeten ondergaan.Maar een gevolg is tevens dat 
de opzetbeweging gecompliceerder is. 

- in de tabellen zljn de tijden voor 5 1 10 en 11 
samengeteld en als één post neergezet onder 5 
omdat het hier ééa overzetter betreft. 

- het tpevoeren van onderdelen (behalve het K-huis) 
gebeurt met twee samenwerkende overzetters.Als de 
ene overzetter 9 sec. werkt en de andere 6 sec., 
dan is dit onder kolom 8 weergegeven als: 9/6. 

- de totaaltijd per mal is de som van de langste be
werkingstijd + doorzettijd. 

figuur 3.montagevolgorde bij de lijn
machine. 



1 2 3 
a 5 2~ -

I solderen 1e gen , b 3 2~ -
c 3 2~ -

2~ 
I 

a 5 -
rr solderen p 25 - b 3 2~ -

c 3 2~ -
a 4·i - ~i 

nr solderen 28 gen. - b 2 - ~· 
0 2 - ~i 

a 4i 2i -
][ fri tten 18/7 A b 2i 2i -

c 2! 21 -
a 4-k 2-k -

Y fritten A {rest)- b 2i 2i -
0 2~ 21 -
a 4i - 3·! 

TI fritten K b 2i - 3i 
c 2i - 3i 

I 

tijd/ aant./ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 mal dag 

- 4~ 4! 3i 14 - -· 5! - 391 200 

- 2<~ 2i 3-i 12 - - 3i - 291 200 

- 41 2-l 3! 6/6 - - - 7 13 200 

- 41 4i - 17 - - 5·i - 39 50 

- 2t 2! - 15 - - 3i - 29 50 

- 4i 2i - 9/6 - - - 5 13 50 

2 4i 4! - 59 - - 5i - 83i 50 
2 2i 2~ - 57 - - 3-~ - 69! 50 
2 4! 2i - 3% - - - 5 35 50 

- 4! 4i - 10 - - 4i - 30i - 75 
- 21\ 2i - 6 - - 3 - 19 75 
- 4i 2! - 3/3 - - - 5 91 75 

- 4i 4i - 5 5 2 4i - 321 115 

- 21 2! - 3 3 2 3 - 16 115 

- 6! 2~ - 3 3 2 - 5 11i 115 

2 4~ 4! - 5 5 2 4i - 35i 150 
2 2! 2-i - 3 3 2 3 - 151 150 
2 6! 2! - 3 3 2 - 5 11i 150 

figuur 4.Montagetijden per mal (in seconden), 
voor de 'langzame' machine. 

tijd/ 
dag 

7900 
5900 
2600 

1950 
1450 
650 

4175 
3475 
1750 

2288 
1425 
713 

3738 
1840 
1323 

5325 
2325 
1725 

I -......, .. 
. Ul 

I 



1 2 3 
a 4i 2 -

r solderen 1e gen. b 3 2 -
c 3 2 -
a 4i 2 -

Ir solderen P 25 b 3 2 -
c 3 2 -
a 3i - 3 

][solderen 2e gen. b 2 - 3 
c 2 - 3 

a 4 2 -
lt fri tten 18/7 A ll' 2i 2 -

•c 2i ) -
a 4 ; -

V fri tten A (rest) b 2~ 2 -
c 2t 2 -
a 4 - 3 

l[fritten K b 2i - 3 
c 2i\ - 3 

tijd/ aant./ tijd/ 
4 5 6, '7 8 9 10 11 12 mal dag dag 

- 3# 3i 11i - - 4i - 32-i 200 6500 

- 2 2 10 - - 3 - 25 200 5000 

- 4 2 - - - 7 12 200 2400 

- 3-i 3-i - - - 4i - 32 50 1600 

- 2 2 - - - 3 - 24# 50 1225 

- 4 2 - - - - 5 121 50 625 

1i 3i 3# - 49 - - 4# - 68i 50 3425 
1i 2 2 - 47# - - 3 - 61 50 3050 
1i 4 2 - 2.~~ - - - 5 30 50 1500 

- 3# 3i - 8 - - 4i - 25# 75 1913 

- 2 2 - 5 - - 3 - 16-i 75 1278 

- 4 2 -~1(.r - - - 5 8 75 600 

- Ji 3i - 4 4 1i 4i - 27 115 3105 

- 2 2 - 2i 2i 1i 3 - 14 115 1610 

- 6 2 - 2i 2i - - 5 11 115 1265 

1! 3i 3i 4 1i 4i - 29·! 150 4425 
1i 2 2 2i 1i 3 - 13i 15ö 2025 
1i 6 2 2i - - 5 11 150 1650 

figuur 5 o Montaget~den per mal (seconden); 
'snelle' machine. 

. l 
~ 

N 
• 
Q) 
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resultaten: 

tabel 1 toont de tatale montagetjjden per dag voor 
de verschillende mogel~eden.Tevens is rekening 
gehouden met een omstelt~d van 1 uur per dag. 

De verhouding tussen de montaget~den voor 
alternatieven a,b en c bedraagt: 

langzame machine: a • b • c = 2,9 • 1,9 . • • • • 
snelle machine • a • b • 0 - 2,6 • 1,8 . • • • • • 

~ ~ ~ 
O"t:$ +=' 
s~ +=' e 

+=' r-1 ebO 
OI 4) r-1«1 
.fo:lt) +=' aS+=' 

- +='bO m +='S::: 

""' s 00 
s:l+=' 0 +='S 

langzame machine 

a. robot 7,0 1 8,o 

b. 4 overz. 4,6 1 5,6 
c. ljjnm. 2,4 1 3,4 

snelle ma.Bhine 

a. robot 5,8 1 6,8 
b. 4 overz. 3,9 1 4,9 

c. lijJ.ml. 2,2 1 3,2 

tabel 1 .Totale montaget~d per dag 
(in uren), inclusief omstelt~den. 

de 

1 

1 
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Bjjlage B 13 

grjjpsystemen voor dunne,ringvormige produkten. 

Tjjdens het grjjpen oefent de grjjper· een kracht uit op het on
derdeel.Alle manieren waarop een lichaam 1 een kracht kan 
uitoefenen op een lichaam 2 zjjn verzameld in literatuur 7. 
Voor de kombinatie grijper + onderdeel zjjn bruikbaar: 

1 • vakuümkracht; 
2. mechanische kracht ( wrjjving); 
3. elektro-statische kracht; 
4. (elektro)magnetische kracht. 

Om de alternatieven te vergelijken,ga ik uit van een moeiljjk 
te pakken onderdeel: de soldeerring 18/18 II, zie figuur 1. 

figuur 1.maatschets van een 
soldeerring 18/18 II. 

Het is belangrjjk te weten hoe groot de kracht is, die de 
grjjper op de onderdelen kan uitoefenen. 

1 • vakuilmgrjjper. 

1a. universele vakuUmgrjjper.Een groot aantal dunne buisjes 
(b.v. 20 stuks) kunnen worden ingesteld op de diameter 
van het te grijpen onderdeel.Zie figuur 2. 
Beremkbare zuigkracht: F = 20.: .n2.P 
-D = o,s mm; 
-P = 0,5 bar onderdruk; 
Hieruit volgt dan: F = 0,5 N. 
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figuur 2.Een twintigtal dunne 
buisjes zljn ingesteld op de dia
meter van het onderdeel. 

1 b. uitwissel bare vakuümgrjjper. 
Ieder onderdeel (of groep onderdelen) heeft een spe
ciale grijper.De zuignap bestaat uit een ringvormige 
ruimte.Zie figuur ;. 

figuur ;.specifie
ke vakuümgrijper. 

F = n.;o.o,a.P 
als P=0,5 bar o~derdruk,dan geldt: F= 3,8 N 

2. mechanische grijper. 

;.s 

Dit type grijper kan alleen de lenzen en de grotere kera
miekringen pakken.Ik vindt dit geen serieus alternatief. 

3. elektrostatische grijper .• 

;a. 'kondensator-grijper'. 

princiepe: 2 geleiders,gescheiden door een isolator,trek
ken elkaar aan als op de geleiders tegengestel
de ladingen worden aangebracht.Zie figuur 4. 
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figuur 4.Princiepeschets van de kondensatorgr~per. 
1=gr~per(metaal; 2=isolator; 3=onderdeel(metaal). 

Een spanningsbron laadt de grijper en het onderdeel op.Tussen 
grijper en onderdeel zit een dunne laag kunststct.Als de ver
binding met de spanningsbron wordt verbroken,dan blijft de 
lading op de twee geleiders aanwezig. 

- u2 . 
F = i. 2 .t:0• Ër•A 

a 

U=spann!ng.Stel u. 25 V 

a=afstand tussen platen; stel a= 1~m; 
A=oppervlak van de platen; stel A= 90 mm2 

f 0= 8,86.1o-12 {As/Vm) 
Er= relatieve diälektrische konstante;stel €r=5 

( 1) 

Als deze gegevens worden ingevuld in (1),dan volgt: 

F = 1,2 N 

Voordelen van deze grijper zijn: 
- gaten in de produkten zijn toelaatbaar; 
- het is goed mogelijk om 1 ring van een stapel af te zon-

deren.Als de grijper 2 onderdelen zou pakken,dan zal het 
onderste onderdeel door het bovenste worden afgestotem. 

Nadelen van deze grijper zijn: 
- er moeten hoge eisen gestald worden aan de vlakheid van 

de onderdelen; 
- de grijper kan alleen geleidende onderdelen pakken. 
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3.b Johnsen-Rhabeck effekt. 

Het princiepe is weergegeven in figuur 5. 

figuur 5.gr~psysteem op basis van 
het Johnsen-Rhabeck effekt.1=gelei
der; 2=halfgeleider. 

Als U de aangelegde spanning is en A het oppervlak van de 
platen is,dan geldt voor de kracht: F = k.u2.A. 
De groottevan k is ~ onbekend,maar volgens VDI 2222 zijn de 
krac~ten die hiermee te bereiken zijn,groter dan de kondensa
tor-krachten. 
nadeel van deze·gr:ijper:het is niet uitgesloten dat de gr~per 

twee onderdelen tegel~ pakt. 

4. (elektro)magnetische gryper. 

4a. magneet-gr~per. 

De grijper magnetiseert een stalen onderdeel,waardoor beide 
elkaar aantrekken.Omdat D.E.P. dit princiepe afwijst, zal 
ik het ve~der niet ui~erken. 

4b. 'Lorentz-gr~per•. 

Hiermee kunnen alle geleidende onderdelen gepakt worden, 
dus ook de koperen soldeerringen.De kracht is beschreven in 
de wet van Lorentz: F= B.i.l Zie figuur 6. 

figuur 6.Een stroomvoerende geleider 
ondervindt in een magnetisch veld een 
kracht.(Wet van Lorentz). 
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Figuur 7 toont een princiepeschets van de grijper. 

figuur 7.Princiepeschets van de grij
per,gebaseerd op de wet van Lorentz. 
Het veld wordt opgewekt met wikkelin-
gen in de grijper. 

Een ruwe schatting van de kracht kan als volgt gemaakt worden: 

B = magnetische induktie; 0, 1 < "B < 1 Vs/m2 

i = stroom door onderdeel,koodrech~ op B; stel i=100 mA. 
1 = lengte waarover B en i op elkaar inwerken; 

1 = l"'C".D = 1 00 mm; 

Hieruit volgt dan : 

nadelen van dit type grijper: 

- de grijpkracht is erg klein; 
- de onderdelen komen toch in aanraking met een magnetisch 

veld; 
- het scheiden van onderdelen is moeilijk; 
- als de stroomkring onderbroken wordt,dan valt het onderdeel. 
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Bijlage B14 
toelichting bij de rendementeberekening 

1. uitgangspunten. 

van 3 projekten zal het rendement berekend worden: 

a. robot-machine; 
b. 1-positie-machine,( 4 overzetters); 
c. lijnmachine (5 overzetteus) 

Uitgangspunt bij de berekening vormt de cash-flow.Deze be
staat uit: 

1. investering; deze wordt geacht geheel te worden betaald 
in jaar 0; 

2. reparatie & onderhoud: per jaar wordt een bedrag ter 
grootte van 10% van de investering aan reparatie & onder
houd besteed; 

3 • . bespar~ op arbeidskosten; 

4. energiekosten van de machine: deze kosten verwaarloos ik. 

Om een goede vergelijking tussen de drie projekten te kunnen 
maken, worden alle uitgaven en inkomsten gedisconteerd naar 
het begin van jaar 1.De rentevoet stel ik op 10%.Een bedrag P 

" dat beschikbaar komt aan het einde van jaar n, heeft dan een 
gedisconteerde waarde van: 

p = p 
disc. (1+0 , 1)n 

2. investeringsbedrag 

De ruggagraat van de machine wordt gevormd door de overzetters 
resp. de robot.Door navraag te doen bij verschillende firma's 
is het mogelijk een schatting te maken van de kosten.De resul-
taten zijn samengevat in tabel. 1 • 
Een berekening van de kosten van de hele machine is weergege
ven in tabel 2'' .Er is zowel een hoge als een lage schatting 
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gemaakt. 

3. netto besparing per jaar. 

De netto besparing per jaar,in guldens, is gel~ aan de netto 
besparing op arbeidskracht ,verminderd met de kosten van re
paratie & onderhoud.De netto besparing op arbeidskracht wordt 
als volgt berekend: 
De bruto besparing op arbeidskracht is het deel van het mon
tagewerk dat wordt overgenomen door de machine.Uit hoofdstuk 3 
blijkt dat deze besparing ligt tussen 8 en 13,2 uur per dag. 
Een deel van de besparing wordt echter weer teniet gedaan, 
omdat de machine om een zekere hoeveelheid bediening vraagt: 
bijvullen onderdelen, omstellen van ene type produkt naar het 
volgende, kontr6le uitoefenen etc). 
In b~age B12 is een berekening gemaakt van de tijd dat de 
machine per dag in bedrijf is.Deze t~d is voor de robotmachi
ne het langst ( ca. 7! uu.) en voor de lijnmachine het kortst 
(ca. 3,4 uur). 
Ik neem aan dat de werkplek zodanig wordt ingericht,dat de 
operator naast bedienen en toezichthouden ook ander werk kan 
verrrichten, zoals uit elkaar schroeven van de mallen, kon
troleren van de soldeer- en !rit-verbindingen, meten, p~pje 
buigen, TEE-aal opbouwen etc. 
De grote vraag is nu: als de machine zeg 6 uur per dag in 
bedr~f is, hoeveel t~d vraagt dan het bedienen (inclusief 
omstellen) eh hoeveel t~d houdt de bediener over om ander 
werk te doen? 
Ik neem aan dat de zuivere bedient~d langzaam zal teruglopen 
als de mensen meer vertrouwd raken met de machine.Het eerste 
jaar zal er nog weinig t~d over bl~en voor andere werkzaam
heden, het tweede jaar al wat meer en vanaf het derde jaar 
wordt het personeel-geacht voldoende ingewerkt te zijn. 
Met deze aannamen kan een berekening opgezet worden van de 
netto besparing aan arbeidskracht die de mechanisatie met zich 
meebrengt.Tabel 3 toont de resultaten. 
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Tabel 4 toont de besparingen per jaar ( besparing op ar
beidskosten - kosten voor reparatie & onderhoud) over een 
periode van 5 jaar.De bedragen zijn gedisconteerd naar het 
begin van jaar 1. 

4. cash-flow. 

Als het investeringsbedrag en de jaarl~kse besparing bekend 
zijn, dan kan een cash-flow uitgerekenà worden.De 12 verschil
lende combinaties van investering en besparing z~ genummerd 
zoals vermeld in tabel 5 • 

besparing 
machinetype investering min. max. 

a. robot laag 1 2 

hoog 3 4 

b. 1-pos.m. laag 5 6 
hoog 7 8 

c. ljjnmach. laag 9 10 
hoog 11 12 

tabel 5 .nummering van de verschillende 
kombinatie& van investering en besparing 
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Robot-machine 1-positie-machine lijnmachine 

Overzetter 1 Overssetter 1 

Robot + 7 vrij progrq. ! 4000,- 7 . vrij progrq. ! 4000,-
besturing t ao.ooo,- s 3 standen ( 200) ! 2000,- s '3 standen ( 300) i 3400,-

s 2 standen t 1600,- s 2 standen f 1600,-
'I 2 standen t 2300,- tf 3 standen i 4600,-

· Overzetter 2 Oversetter 2 

" 2 standen ( 200) t 2000,- tf 4 standen t 6000,-
s vrij program. i 5000,- 11 vrij program. i 5000,-· 

f-grijper: 2 stand. i 1400,-

Overzetter 3 Overzetter 3 

'I 2 standen i 2300,- 'f 2 standen i 2300,-
fl 3 standen t 2000,- fl 3 standen i 2000,-

Overzetter 4 Overmetter 4 

s slag 800 + aansl. t 4400,- s slag 500 + aansl. t 3500,-
z 1n grijper;2 st. i 1600,- 11 in grijper; 2 st. ! 1600,-

'f 2 standen i 2300,-

Oversetter 5 

- l.f 4 standen i 6000,-
11 in grijper;2 st. t 1600,-

totaal t so.ooo,- totaal t 27.200,- totaal f 45.300,-

Tabel 1 .Berekening van de kosten voor oversetters resp. robot.De prijzen van 
de oversetters zijn exclusie:t besturing.Alle prjjz.en sijn monder grijpers. 

.. 
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robotmachine 1-poaitie-ma.ch. 1\)nma.chine 

laag hoog· laag hoog laag hoog 

1. :frame 5.000 10.000 10.000 20.000 20.000 25.000 
2. transport- + :fixeersyst. - - - - 5.000 10.000 

'· draagblokken 500 1.000 500 1.000 5.000 10.000 

4. orienteerpoaitie 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 
5. gewichtenmagazijn - - - - 1.000 2.000 
6. overzetters resp. robot• 65.000 go.ooo 25.000 ,o.ooo 40.000 50.000 
1. grijpers 4.000 a.ooo 2.000 5.000 2.000 5.000 
a. centreren keramiek 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 
9. contrOle 2.000 '4.000 2.000 4.000 2.000 4.000 

10. besturing (PLC) 2.000 5.000 a.ooo 15.000 10.000 20.000 
11. magazijnen etc. 6.000 10.000 6.000 10.000 6.000 10.000 

• robot incl. besturing. 

totaal: 86.500 1,2.000 55.500 89.000 9,.000 140.000 

reparatie & onderh. (10 76) 8.650 1,.200 5.550 8.900 9.,oo 14.000 

tabel2.berekening van het investeringsbedrag voor de drie alternatieven.Er 
wordt een hoge en een lage schatting per post gemaakt.De kosten voor overzetters 
worden eliers nader gespecificeerd. 
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Robotmachine 1-pos.maohine lijnmachine 

bruto bes~rins m1n./max.. 8 I 1'.5,2 uur 8 I 1'.5,2 uur 8 I 1'.5,2 uur 

montagetijd I dag: 6"5 uur 4,5 uur 2,4 uur 
omsteltijd I dag : .1...Q.;_ + uur . .L.Q_+ uur la.Q_+ uur 
onzuivere bedientijd/dag: 7,5 uur 5,5 uur 3,4 uur 

jaar: 1 2 '.5 1 2 '.5 1 2 3 

tijd te besteden aan ander werk 2,0 3.,o 4,5 1,0 2,0 ;,o 0,5 1,0 1,5 
zuivere bedientijd 5,5 4,5 ;,o 4,5 '.5,5 2,5 2,9 2,4 1,9 

netto besparin~: minimaal: 2,5 3,5 5,0 3,5 4,5 5,5 5,1 5,6 6,1 
(111 !1000,-)• 16,; 22,8 32,5 22,8 29,3 '.55,8 33,2 ;6,4 39,7 

maximaal: 7,7 8,7 10,2 8,7 9,7 10,7 10,3 10,8 11,'.5 
(in !1000,-) 50,1 56,6 66,3 56,6 6'.5,1 69,6 67,0 70,2 73,5 

tabel3.bruto en netto besparing op arbeidskrachten.De bruto besparing vermin
derd met de zuivere bedientijd levert de netto besparing. 
• 1 manuur/dag komt neer op 5.52.!25,- •! 6500,- per jaar. 

I _.. 
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nr. 1e jaar 2e jaar '3e jaar 4e jaar 5e jaar 

1 ( 7,6) 6,9 ( 14,1) 11,7 (23,8) 17,9 (23,8) 16,5 (23,8) 14,8 
2 (41,4) 37,6 (47,9) ,39,6 (57,6) 43,3 (57,6) 59,4 (57,6) 35,8 
3 ( 3,1) 2,8 ( 9,6) 7,9 (19,3) 14,5 (19,3) 13,2 (19,3) 12,0 
4 (36,9) '33,5 (43,4) . 35,9 (53,1) 39,9 (5'3,1) 36,'3 (5'3,1) 33,0 

5 (17,2) 15,6 (23,7) 19,6 ('30,2) 22,7 ('30,_2) 20,6 {30,2) 18,8 
6 (51,0) 46,4 (57,5) 47,5 (64,0) 48,1 (64,0) 43,7 (64,0) '39,7 
7 (13,9) 12,6 (20,4) 16,9 (26,9) 20,2 (26,9) 18,4 (26,9) 16,7 
a (47,7) 43,4 (54,2) 44,8 (60,7) 45,6 (60,7) 41,5 (60,7) 37,7 

9 (23,9) 21,7 (27,1) 22,4 ('30,4) 22,8 (30,4) 20,8 (30,4) 18,9 
10 (57,7) 52,5 (60,9) 50,3 (64,2) 48,2 {64,2) 43,8 (64,2) 39,9 
11 (19,2) 17,5 (22,4) 18,5 (25,7) 19,'3 (25,7) 17,6 (25,7) 16,0 
12 (53,0) 48,2 (56,2) 46,4 (59,5) 44,7 (59,5) 40,6 (59,5) 36,9 

tabe14 .netto besparing • f1000,- per jaar.De bedragen worden geacht aan het 
einde van elk jaar beschikbaar te komen.Tussen haakjes staan de niet-gediscon
teerde bedragen.De bedragen zijn gedisconteerd naar het begin van jaar 1 ,met 
een rentevoet van 10%. 
1 t/m 4:robot; 5 t/m 8: 1-pos.-machine; 9 t/m 12: lUWmachine. 
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JIJ-1lage S I'S' 

Positioneren met behulp van een konua. 

1. probleemstelling. 

Een voorwerp wordt gepositioneerd door een kracht op 
dat voorwerp uit te oef ene•, welke dat voorwerp naar 
de cen*rische positie doet bewegen.Figu~ 1 toont hoe 
dit met een konus gerealiseerd wordt. 

figuur 1.centrerea 
met een konus. 

Een kegel met tophoek 2~wordt met een kracht F van 
onderen tegen het gewicht G gedrukt.De kracht F is 
nodig om de wrijving tussen gewicht en onqersteuning 
te overwilmen. 
Doel van de hierna volgende analyse is om na te gaan 
hoe groot de verhouding ! als funktie van een aantal 
parameters moet zijn. Indien ~ > 1 zal het gewicht vaa 
zijn ondersteuning opgelicht worden.Nagegaan zal worden 
onder welke voorwaarden dit gebeurt. 

2. gebruikte rekenmodel. 

Het gewicht wordt geschematiseerd tot een puntmassa. 
Er geldt: 
~ • halve tophoek van de konus; 

,M. • wrjjvingscoët:ficient. 
Fn• normaalkracht tussen gewicht en ondersteuning (1) 

of tussen gewicht en kegelmantel (2) 
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figuur 2 mode1. figu~ 3 krachtenspel 

Er ge1den de volgende relaties: 
1 

FN''2. = F. "cc.cosoe.+ sliî4( 

FN, • G - F 

FN'z. cos J.. • p.FN, + pFN1... sill oG 

Na enig rekenen volgt: 

I ~ - , ~,AL. • ( tan " + ,AL) I 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Opdat het b1okje op de ondersteuning bl~ft moet 
F~ positief zijn, ofwe1 

F 
tf ~ 1 (5) 

3. conc1usie. 

figuur 4 toont de grafische weergave van formule (41. 
Ook is weergegeven in we1k gebied aan re1atie (5) is 
voldaan. 
Zo1ang~niet groter is dan 75° wordt het gewicht niet 
opgeti1d.Maar de ma1len zijn niet allemaal even zwaar: 

- massa van een 1ichte mal: 150 gram 
- massa van de zwaarste ma1: 600 gram 
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Als we aaJUlemen dat de kracht J1 van de konus wordt 
atgeste1d op de lichtste ma1,dan geldt voor de 
zwaarste mal: 

Uit de grafiek v&lf dan at ~e lezen& 

0( - 45° 
JII&X 0 

0( . - 65 Ja.% 

(indien .AL• 0,2) 
(indio. )1..• o, 1) 

De koncluaie luidt daa ook& 

oader normale omstandighedea kan àet eea koaua 
goed gepositioneerd wordea,mita de tophoek 2~ 
niet meer daa 70 à 80° bedraagt • 
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Bijlage "e.lb 
Berekening van de elastische scharnieren. 

Berekening volgens literatuur 5 • 
I 

~:P:;;===.-::::::::!:.==.~~U-Jf Fr = klemkracht = 25 N 
A 

figuur 1 

FP = kracht in pendelstaaf 

f = verplaatsing = 1,4 mm. 

1. D,h,t,l1,12 en 13 moeten z6 worden bepaald,dat ~in de 
scharnieren niet te hoog wordt; anderzijds mag de stijfheid 
Cs niet te groot zijn. 
De volgende waarden leiden tot goede resultaten: 

D-=8mm J 
h = 0,4 mm 
t = 4 mm. 

scharnieren A t/m D 

11= 45 ; 12= 55 ; 1:;= 63 mm. 
5 I 2 E-modulus staal 2,1 .10 N mm • 

2. buigspanning ~· :D 

fii = ~· 0,58 • lf ,E. Vl figuur 2 

f", = kerffaktor bij buiging = 1 in dit geval. 

plaatdikte t 

lf = hoekverdraaiing scharnier: Cf= f = ~~7 = 0 1 016 rad. 
1 

opm.: vanuit de neutrale stand krijgt de pen een uitwijKing 
van 0,7 mm naar boven en 0,7 mm naar onderen. 

~ = 1. 0,58 • 0,016 • 2,1.105 • ~ = 425 N/mm2 

:;. stijfheid es. 

c = 4 er (paralelschakeling van 4 scharnieren). s s 
C~ • stijfheid van 1 scharnier = FP /f (N/mm). 

~ =0,05 '+ 1~.M = 0,27-+ l:l = 0,27 h
2

t E 
fh t E 'f 12 

nu geldt: M= Fp.l:; en r = f
1 



hieruit volgt:: C~ = ,!e 
f 

C = 4.0' = 4,3 N/mm a s 

4. sl~iten van de tang. 

- 16.2'.:.. 

ongunstigste geval: 0,7 mm verplaatsing. 
Fp = Fr• t; + 08 • f = 25. ~ + 4,3 • 0,7 = 24,8 N 

sluitmoment M8 • 3Fp.rp = 3. 24,8 • 8 = 523 Nmm. 

5. verdraaiing van de kommando-as. 

~f = rp.sin « ~ 2e<: = 10° 
x = rp(1-cos o<) = 0,031 mm 

Ó = ~ = 0l~31 = 0,0026 rad. =0,15° 
p 

zi-e figuur 3 

figuur 3 
6. momenten in de kruisveerscharnieren. 

Ik neem aan dat ook de overige scharnieren in ·de klem elas
tische scharnieren z~,uitgevoerd als kruisveerscharnieren. 
- scharnier dat de pendelstaaf aan de kommandoas koppelt; 
- scharnier,waarmee de kommandoas in het huis is gelagerd. 

a. kleine scharnier: 0,23 kgom/rad. (bendix 5005-600) 
b. centrale scharnier: 0,94 kgcm/rad.(bendix 6016-800) 

de assen draaien maximaal 5° = 0,087 rad. 
Hierdoor ontstaat een moment in de kruisveerscharnieren: 

scharnier a: 2,0 Nmm; 
scharnier b: 8,2 Nmm. 

totaal: 1-kuisv. = ?.Ma + f\ = 14,2 Nmm. 

7. veerkracht en veerkeuza. 

Ik neem 2 veren opdat er geen resulterende kracht op de 
kruisveerscharnieren werkt. 
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Moment= 523 + 14,2 • 537,2 Nmm. 
Als de staal waarop de veerkracht aangrjjpt ia: rv • 20 mm, 
dan Fveer • ~ • 13,4 N per veer. 

V 
uitrekking veer ten gevolge van verdraaiing kommando-as: 
f. r•rv. 2. o,Oa7 .. 20 = 3,5 mm 
Ik kies veer Tevema T41330 (RVS) : Dm= 4,7 mm 

d = o,a mm 
L0 = 19,a mm 
C =P/f = 2,0a N/mm 

voorspanning = 15% .P1 = 0,15 • 25,2 = :;,a N. 
nog over: 13,4- :;,a= 9,6 Né9,6/2,04 = 4,7 mm 

klem dicht: lengte veer: 19,a + 4,7 = 24,5 mm ~13,4 N 

klem open : lengte veer: 19,a + 3,5 + 4,7 = 2a mm ~20,7 N 

a. openen van de tang. 

M = ~eer + l\ruisv. + Mes 
• a27,2 + 14,2 + 3. 0,7 .4,3 • a = 913,6 Nmm 

9. krachten in de pendelstang. 

a. gesloten tang: 24,a N (zie bij 4) 
b. open tang: 

1 o. buigspanning in scharnier E 

'afmetingen' van het scharnier: D =4 J 
h - o,s ~. 0,125 
t. 4 

·\ij, =J';; o,15a.fE. '{i = 1,o5.o,5a.o,oo26.2,1.1os.o,:;54 
= 11a N/mm2 

11. schatting van de axiale stjjfheid 

modelvormimg: ik splits de 'staven• in 2 balken.De in~ 
vloed van het 2e scharnier is erg klein ten opzichte van 
het 1 e scharnier. Zie: figuur k 
Analoog aan de situatie van een op trek belast scharnier 
neem ik ook hiervoor de effektieve lengte: 
11= 2 Dh = 3,6 mm; 12= 50 mm. 
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F~%. ... 
~ 0 ...... 

<!l f<f. I'® ht F 

® 0F ~. 
1 

'MI f 

~ CD "· ~ 
~ 

f, 

figuur 4 ,Modelvorming van een axiaal belast 
elastisch scharnier·. 

t 1 == t 2 = 4 mm. 
h1 = 0,4; h2 == 9 mm 

!1 = 12 h1.t13= 2,13 mm4 ( 

I2 == 12 h2,t23. 48 mm4 J 
algemeen geldt : f = f 1 + f 112 

f1 •. -nL + ]\l~.lf 
~ 2Eî1 

2 
~ 1 _ Fl, .~ + Fl, ,lc 
7 1 ' 2- 2EI1 EI1 

Fl~ 
f2 -~ 

2 

3 
= 7,28 ii' 

1 

Fli 
= 200,2 EI1 

Flf = 39,8 ~ J5.L3_+ 
f = 247,3 li' 

1 

uitwerken levert: f = 2,58 ,10-2 mm/N 

08 F.,.l F 

De totale st~fheid van het mechanisme is echter twee maal 
zo groot omdat er twee :pa:ralelle stangen z~: 
C = i.2,58,10-2 = 1,29 ,10-2 mm/N 
B~ een kracht van 2,5 N: f= 0,03 mm 



Opties 
---·-· ... 

PART TIME • ser1e 1. Grijper (mechanisch, vacuüm of magnetisch) 
2. Aan,sluitmogelijkheden voor puntlasapparaat 
3. Aansluitmogelijkheden voor het vlambooglassen 

300 V 300 H 4. Aansluitmogelijkheden voor diverse werktuigen 
5. Modificaties voor pneumatische aandrijving f3en }'as 

Principe van de robot Vertikaal Horizontaal 6. Beschermkap en stofkap 

Knikarm-systeem Knikarm-systeem ' 

td 
~= 

Q ._. 
(1) I» 

Otl Otl 
<D (1) 

<I 
<D td 
1::1 _.. 
m -..1 

Eigenschappen ! 0 
<I 
(1) 

Hanteringsgewicht 5 kg 5 kg Deze serie omvat kompakte industriële robots li 
incl. grijpergew. die voldoen aan eisen als: p. 

(1) 

Vrijheidsgraden 5 3 (4) veelzijdigheid, hoge snelheden, grote capaciteit 
Werkbereik en snelheld en lage kosten. 

li 
0 
o' 

x-as - -
Z-as - 100 mm 1. De robots zijn licht in vergelijking met het te 

8-as 270° - hanteren gewicht · 

8 1-as 1800 (900/sec) 1800 (900/sec) 2. De werkzaamheden van de robot kunnen 

82-as 3000 (900/sec) 3ooo (900/sec) steeds snel en eenvoudig veranderd worden 

~-as 2100 (900/sec) 2100 (900/sec) 3. Twee Part-Time robots, zij aan zij, kunnen 

}'-as 2700 (900/sec) - gecoördineerd 2-armig werken, via één 
besturingsunit 

Aandrijving gelijkstroom gelijkstroom 4. De vereiste vloeroppervlakte is gering waar- . 
servomotor servomotor door de Part-Time gemakkelijk tussen bestaan-

Pneumatische de machines geplaatst kan worden. 

0 
c+ 

1-d 
1-3 ..... 
\Jol -..1 
0 • 
0 ..... 
<I 
§ 
tj 
I» 

aandrijving 
Besturing: ' 

Positioneer- .... 
± 0,1 mm ± 0,1 mm R 510 (8 bit microcomputer) PTP simultaan 1 as I 

nauwkeurigheid A 200 (8 bit microcomputer) PTP simultaan , 

Balanceerfunktie - - 3 assen + 3 assen I 
I 

.... ...... T 

1-'• 
1::1 .... 
0 
P' .... 
I 

::>i" 
1-'• 

Voeding 
Spanning 200/220V= 200/220 V= 

Toepassingsmogelijkheden ::>i" 
0 

50/60 Hz 50/60 Hz Bijvoorbeeld: 
0,6 KVA 0,4 KVA - montagewerkzaamheden 

Luchtdruk - 6,0 Kg/cm2 - vlambooglassen en puntlassen 
- 'handling' werkzaamheden 

Gewicht 90 Kg 90 Kg - hetbe-en ontladen van bewerkingsmachines etc. 
·~---·-----
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BESTURING 
R 510 A 200 

Type Point to Point Point to Point 

rositie registratie encoder encoder 

Geheugen IC geheugen (battery back·up) IC geheugen (battery back·up) 

~icrocomputer basis 8 bit 8 bit (distributed processing system) 

~antal programmastappen 250. 500 511 

Max. bestuurbare assen 5 6 

Simuit bestuurbare assen 1 3+3 

llnelheidsregeling 

Max. snelheidsverdeling 4 stappen programmeerbaar 8 stappen programmeerbaar 

ttcceleratie~ en decelaratie- 4 stappen deceteratle program· automatische acceleratie en 
verdeling meerbaar decaieratle 

Programmeersysteem 1. Direct Teaching: Oe robotarm 1. Direct Teaching: De robotarm 
en grijper met handkracht door en grijper met handkracht door 
het bewegingspatroon leiden. het bewegingspatroon leiden. 
2. Teach-ln: De robot via het 2. Teach-ln: Oe robot vla het 
toetsenbord naar de gewenste toetsenbord naar de gewenste 
positie brengen. positie brengen. 
3. MOl (Manual Data Input): Het 
inbrengen van de gewenste 
coördinaten op het toetsenbord. 



Aantal externe ingangen 7 7 

Aantal externe uitgangen 7 . 7 

Tijdfunkties 99,9 sec. 25,5 sec. 
in stappen van 0,1 sec. in stappen van 0,1 sec. . 

Programmawijzigingen Wijzigingen, toevoegingen en verwijdering zijn mogelijk 

Alarm Servo-fout. oververhitting, wegvallen van vereiste luchtdruk en EM (Noodstop 

Balanceerfunktie 1. Alle assen kunnen gebalanceerd 1. 3 assen worden gebalanceerd 
worden tijdens het programmeren tijdens het programmeren. 
2. Automatische balsneering van 2. De balsneering van de X-, Z- en 
de Z-as B-assen kan geprogrammeerd worden. 

Speciale funkties 1. Sub-Routine 1. Pass-Point 
' standaard) 2. Shift 2. Palletizing \ 

3. Jump 3. Program preferenee 
; 

4. Escape ! 
5. Program Counting i 

' 

Speciale funkties 1. Programma-opslag met een 1. Programma-opslag met een 
Optie) cassetterecorder cassetterecorder 

2. Identificatie van werkzaam- 2. Programma voor vlambooglassen 
heden via 8 bit input 3. Programma voor puntlassen 
3. Besturing van een tweede 4. Automatische programmawisseling 
grijper (4 programma's) 
4. Verhoging van de geheugen-

5. Automatische wisseling van het capaciteit (500-1000 stappen) 
kanaal (8 kanalen) 

• 6. Extra externe In- en uitgangen 

7. Een verhoging van het aantal 
programmastappen tot 999 stappen 
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Bjjlage B18 
berekening van de klem en de klempunten 

1. berekening van de krachten in de klem 

Figuur 1 geeft schematisch de koustruktie van de klem weer. 

zuiger: ~ 16; P = 6 bar = 0,6 N/mm2 

o. = kommando-pen 
1. = zuiger { 016 mm) 
2. = nokschijf 
3. = vinger (3 x) 
4. = klempunt 
5. = nokrol 
6. = scharnier 
B:n=35 ; r 1=28 ; r 2=54 

Figuur 1. Schematische 
weergave van de klem 

TC 2 
M= 4 .16 .P.Rn = 
M= 4222 Nmm 

klemkracht Fk: Fk.r2= Fn.r1 (1) 

3.Fn·~= M (2) 

(1) en (2) samen levert: Fk= 22 N 

Fn= 43 N 

buigspanning tn de kommando-pen : 

r.- = M F .1 _ 120.15 
vb = -z 

0,1 d3 0,1 d3 - 0,1. 125 
= 144 N/mm2 
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Berekening van de hertze spanning, 

berekening volgens literatuur ·6 .Voor de situatie waar een 
cylinder met straal r 1 tegen een tweede cylinder met straal r 2 
wordt gedrukt, geldt: 

1 • uh tussen nok en nokrol: 

r 1 = rn = 4 ) . r= 
r2 = rnok =~ 

E' == E'n == 43 N 
ll== 0,3 
E-== 2;1. 105 N/mm2 

er volgt dan : <T'h == 628 N/mm2• 

2. crh tussen zuiger.en kommande-pen: 

r1 == 2,5 Z r == 8,8 mm 
r 2 = • 3.5 J 
F = E' = 120 N z 
V= 0,3 
E = 2,1. 105 N/mm2 

er volgt dan: (j h = 710 N/mm2 



-18.3-

1,.. ontwerp en berekening van de 3 klempunten. 

Om te voorkomen dat de mallen t~dens klemmen van .de ondersteu
ning loskomen, is het princiepe van figuur 2 toegepast. 

er geldt Fw = FN.tano<. 
zolang tan« <}A-

figuur 2 .Aanleggen van een kracht FN heeft 
een kracht Fw tot gevolg. 

Indien het scharnier star wordt gemaakt, dan werkt het prin
ciepe niet meer.Er kan ook evenwicht van de staaf z~ als 
Fw =6.Bekeken zal worden wat de invloed is van een tussen
vorm tussen star en los: elastisch scharnier. 
Figuur ) toont het aangenomen model.Het scharnier heeft een 
hoekst~fheid ~f(Nm/rad).In de ruststand maakt het scharnier 
een hoek f" met de horizontaal. 

figuur ·3 .model 
van het klempunt. 

evenwicht van mmmenten: Fd .l.sino<. = Cr.Af + Fw.l.cosf ( 1) 

als er slechts kleine hoekverdraaiingen optreden,dan geldt: 

sin(~ +Af) = sin fo +!Jfcos tf" (2) 
cos(tfo + ily} = cos f4 -Ar sin l.fo (3) 

Ook bl~kt het praktischer om te werken met de lineaire st~f-
heid cd. Er geldt: cV' • cd.12 • (4) 

Als (2),(3) en (4) worden ingevuld in (1), dan ontstaat: 
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sinU:,- tJ'f(cos rrJ + 0d •1 ) 
Fw TG ~ 

- = (5) 
F d cos 'fo- Af sin <f" 

Naarmate .1f st:ijgt neemt Fw af ,en zelfs zover dat Fw negatief 
~ ld 

wordt.Dit wil zeggen dat de mal wordt opgetild in plaats van 
aangedrukt.Formule (5) is grafisch weergegeven in figuur4 • 
Hierbij moet men bedenken dat een hoekverdraaiing van 0,01 rad 
op een straal van 4,5 mm een verplaatsing van 45 foD1 geeft. 

0 

--- tfo = 10• (,t.d:;01%.) 

_:._ __ l.f'o,.. s-• ()4~0~1) 

figu~ 4 .relatieve aandrukkracht als 
funktie van de hoekverdraaiing van het 
scharnier. 
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schaal 10:1 

figuur 5 • schets van het 
klempunt.Zie verder teke
ning W'PB 005"0-15~15'-0l. 

cd.l 
C'= __,-, 1=4,5 mm 

d . 
. Fd = 25 N 

cd = 0,093~ .Et ~)2 

C'= 11,7 

afschatting c• : 

h .Q..d2. 5 c 6 n = 2 · = o,12 ~ d = 5 

buigspanning in de dam: lf' = 0,01 ...., <J b= 431 N/mm2 

F 25 I 2 schuifspanning in de dam: 1: = t:h = 3• 0 , 25 = 33 N mm 

tijdens bedrijf kan er aan de klempunten getrokken worden met 
een kracht van maximaal 3N.(per klempunt).De optredende buig-
spanning_ in de dam bedraagt dan: 

~b = ~ = F.l.6 = 3.4,5 .6
2 

= 432 N/mm2 
t.h2 3 • 0,25 
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Om beschadiging van de kop te voorkomen is het nodig de hoek
verdraaiing te begrenzen.Als de verdraaiing begrensd wordt op 
0,015 radiaal, dan is de maxjmale buigspanning: ~b=645 N/mm2 

mogelijkheden: 

a. inlUmen van blokjes in de openingen.De speling van het 
blokje in de gleuf bepaalt de maximale hoekverdraaiing. 

b. volspuiten van de openingen met kunsthars.Doordat de hars 
b~ het stollen iets krimpt,onts~aat er speling tussen de 
hars en de gleuf. 
bv. ureumformaldehyde: krimp 0,6 tot 1 ,4 %. 

spleetbreedte • 2 mm 
1 % krimp = 0,02 mm. 
hierdoor kan de kop een hoekverdraaiing maken van: 

0 02 ' = ~ = 0,004 rad. 

c. deze methode is gekozen en uitgewerkt op tekening WP.aoos-0-15"..,1? 

Even~dig aan de gleuf en door het hart van de as is een 
gat ~ 2,5 mm geboord.In dit gat wordt een pen ~ 2,5 geljjmd. 
Door de passing tussen gat en pen geschikt te kiezen, is de 
gewenste speling te realiseren. 
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Bijlage B19 

Bepaling van het aantal cyclische magazijnen. 

De mallen voor mantels worden opgeslagen in Cyclische maga
zijnen.Dit werkt als volgt: 

- aan het begin van de bandoven zet men een met mallen ge
vuld magazijn neer.('inzet-magaz~•). 

- met tussenpozen zet het magazijn een mal op de ovenband; 
- aan de andere kant van de oven staat een leeg magazijn, dat 

de mallen van de band oppakt ( 'opneem-magazijn • ) ; 
- met magazijn met gesoldeerde mantels wordt naar de montage

machine gebracht; 
- in de machine worden de mantels uit de mallen gehaald, en 

worden de mallen opnieuw met onderdelen gevuld. 

Er kunnen zich twee situaties voordoen: 

1. het 'inzet'-magazijn is al leeg, nog voordat het op~eem-ma
gazijn de eerste mal oppakt; 

2. het 'inzet'-magazijn is nog niet leeg, als het opneem-maga
zijn de eerste mal oppakt. 

De situatie die gaat optreden hangt af van: 

a. de verblij~tijd v van de mallen in de oven; deze bedraagt 90 
mmnuten; 

b. de kapaciteit k van het inzet-magazijn. 
c. de tijd t die verloopt tussen het plaatsen van twee mallen; 

De kritische kapaciteit kkrit. bedraagt: 

V 
kkrit. = t = 60 stuks. 

Het magazijn volgens tekening WPS0050-03 kan 62 mallen bevatten. 
Omdat de kapaciteit maar net iets groter is dan de kritische 
kapaciteit, wil ik de beide situaties 1 en 2 nader bek~Ken. 



-19.2-

Als situatie 1 optreedt,dan kan men met twee magazijnen werken. 
Zodra de laatste mal in de oven is gezet,wordt het magazijn 
naar de nadere kant van de oven gereden, om daar de mallen op 
te pakken.Figuur 1 geeft de staus van de magaz~nen, gedurende 
1 werkdag onder de volgende voorwaarden: 

- kapaciteit van de magazijnen = 60 mallen; 
- per dag soldeert men 180 mantels; 
- de montagemachine heeft 30 minuten nodig om 60 mallen met 

onderdelen te vullem. 

Als situatie 2 optreedt, dan heeft men drie magazijnen nodig. 
Deze situatie, onder dezelfde voorwaarden als b~ 1, is weer
gegeven in figuur 2. 

In b~ide gevallen is er voor gezorgd, dat t~dens de pauzes 
geen handelingen nodig z~. 
In beide figuren geldt: 

status magazijnen: 

•••4•••••• bevat mallen met losse onderdelen; 
bevat mallen met gesoldeerde mantels; 

--- - - magaz~n is leeg; 
F=======~ mallen worden in de machine gevuld met onderdelen 
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figuur 1. weergave van de status van de magaz~nen gedurende 
1 werkdag.Aangenomen wordt dat men met twee magaz~nen kan 

werken. 
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c:: c: 
:::)') ;,:) 

~~ ~~ 
:' r 0 

' ~ 
110 _, j" r ., :=t --

figuur 2. weergave van de staus van de magazijnen gedurende 
1 werkdag.Aangenomen wordt dat er drie magazijnen nodig zijn. 
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Bijlage. B20 

probleemstelling. 
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oriänterèn van een ma.l; alternatieve 
oplossingen. 

Er moet een konstruktie gemaakt worden,waarmee een mal ~ een 
éénduidiga positie ten opzichte van da machine gedraaid kan 
worden.De werkwijze daarbij is als volgt: 

- de mal wordt op het oriënteer-mechanisme neergezet. 
- na oriëntatie wordt hij weer opgepakt en op da klem geaet. 

Het bljjkt nodig de mallen a.an te passen; alle mallen, waarbij 
oriënteren nodig is, moeten worden voorzien van eenzalfde ken
merk,·waarmee de orientatie vastligt.Er zijn twee redenen waar
om dit kenmerk bij voorkeur in het ondervlak dient te komen: 

- de mallen hebben verschillende diameters; 
- de mantel moet zo weinig mogelijk verstoord worden,omdat 

de mantel wordt 'gebruikt' door de grijper en de këen. 

Het oriänteren zelf gebeurt als volgt: 

- de mal wordt rondgedraaid op een draaitafel; 
- aan de hand van het aangebrachte kenmerk,kan worden gede-

tekteerd of de mal in de gewenste stand staat; 
- indien de gewenste stand is bereikt,wordt de rotatie beäin

digd. 

De alternatieven kunnen ruwweg in twee groepen verdeeld worden: 

1. de opnemer(= het element dat de juiste stand van~ mal 
detekteert),kan tevens als blokkering voor de rotatie 
werken; 

2. de opnemer geeft zijn informatie door naar de besturing 
van de draaitafel. 

In totaal zijn .. er 8 al ternatieven ontwikkeld (zie figuren 1 
t/m 6 );de alternatieven 1a en 1b behoren tot groep 1; de 
alternatieven 2a,2b,2c,3a,3b en 4 behoren tot groep 2. 
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<XIndrijven 

stappen· 

i motor 

' 

I 

+ 

figuur 1 .alternatieven 1a en 1b.Door de mal rond te 
draaien, zal op een gegeven moment de fotocel het 
lampje 'zien'.B~ 1a gebeurt dit rechtsëreeks door een 
gleuf in de mal;b~ 1b wordt het licht gereflekteerd 
op een afschuining van de mal.In beide gevallen wordt 
de informatie doorgegeven naar de besturing van de 
motor. 
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besturing 
___ _j 

figuur 2 .al ternatief 2a.Bjj het ronddraaien van de mal 
zal op een goed moment het pennetje in het groefje 
snappen.Om de mal op z~ plaa~ te houden is een cen
trering nodig (hier uitgevoerd met een konus). 
Er kunnen twee kontrele-signalen verkregen worden: 
1:bereiken van de gewenste stand;2:aanwezigheid van 
een mal op het plate~. 
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taandrijven 

excentriciteit tot 1,5 mm toelaatbaar 

figuur 3 .alternatief 2b.Door de rotatie te laten blok
keren door twee pennetjes is geen centrering nodig. 
De twee pennetjes z~ gekoppeld. 
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switch 

f 
aandrijven 

figu:wr 4 .alternatief 2c.arrtttering vindt plaats 
doordat een pennetje in een gleufje op de mantel 
snapt.Om na arrêttering de mal op zjjn plaats te hou
den,is een centrering nodig (hier uitgevoerd met een 
stift in een gat ) • 
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•- r~~ 
.·Princiepe ~ 

t 
aandrijven 

eventueel @ 
aandrijven uitstoten 3b 

figuur 5 .alternatieven 3a en 3b.In beide gevallen 
draait de mal rond op drie rollen.Op 1 plaats aan de 
rand van het ondervlak van de mal bevindt zich een 
groef.Als de groef tegenover één bepaalde rol komt, 
dan 'zakt' de mal.Door de geometrie van de groef goed 
te kiezen (zie toelichting),komt de mal niet op eigen 
kracht uit de groeg: de rotatie wordt geblokkeerd. 
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uitgangspositie 
ma-l 

mal in georient eerde 
positie 

switch 

, 
figuur 6 .alternatief 4.de mal wordt op een schuin 
staande tagel gezet.De tafel heeft een pen en de mal 
heeft een gat + een sleuf in de onderkant.Door de 
tafel gelijktijdig te roteren en in één richting te 
vibreren, zal na verloop van tijd de pen in de gleuf 
terecht komen. 

toelichting bij alternatief 3a. 

princiepe: 

de mal staat op drie rollen (A,B en C).Rol A is iets korter 
dan de rollen B en C.Kn de onderkant van de mal bevindt zich 
een gleuf.Als rol A tegenover de gleuf komt, zakt de mal en 
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komt niet op eigen kracht weer op gang. 

reken-model: 

- normaalkracht per rol: Fn= 1/3 G. (G=gewicht mal); 
- wr:ijvingscoäff'icient tussen mal en pen: ,u.. =0, 1 ; 

- het krachtenspel op de mal is weergegeven in figuur 7 • 
- de stuwkracht, die de andere twee rmllen op de mal uit-

oefenen: F8 t= 2. ~ • G •)L (N) 

- insteek f = R( 1- COSCl ) 
b b 

- sin ~ = 2li = jj 

figuur 7 .krachtenspel op de mal. 

evenwichtsvoorwaarden: 

N1coso<+ N2coso<.+ W1sin«- W2sino( 

W1 cos ct.+ N2sin « + W2cos0( + F st 

ook geldt: W1=ft4.N1 
W2=)4.N2 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(;) en (4) invullen in (1) en (2),gevolgd door eliminatie 
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van N1 levert op: 

N2 sin ol ( 1 - 2J) - 3)A..cos o( 

T :: 2sinoe. cos o<. ( 1 +A") n 

De· mal bljjft met zjjn groeg op de pen steken als: N
2

) 0 
Dit is het geval als: 

sin ()((1 - 2~) - 3,.«.cosQ(')0 
dit is het geval als: o<) 17° { = o(min) 

getallenvoorbeeld: 
b•2 ; D=5 ... 0\ •23° ') o<.min 
E. • B- 0,2 mm 

evaluatie en keuze uit de alternatieven. 

(5) 

In tabel1 worden de alternatieven getoetst aan een s-tal 
kriteria.Alternatief 2b komt als beste uit de bus, en zal 
verder uitgewerkt worden. 



tabel 1 · .waardeanalyse ,toegepast op de alternatieve oriUnteermeohanismen. 
' 

~a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 4 max 
kriteria G w wg w wg w wg w wg w wg w wg w wg w wg wg 

1. mogelijkheid van 15 2 30 2 30 3 45 2 30 2 30 1 15 1 15 2 30 60 
kontr6le-aignalen. 

2. aljjtage 5 4 20 4 20 2 10 2 10 2 10 3 15 ' 15 1 5 20 

'· betrouwbaarheid 20 4 80 3 60 1 20 2 40 2 40 ' 60 ' 60 3 60 80 
4. toel. excentrioit. 15 4 60 4 60 ' 45 4 60 3 45 ' 45 ' 45 ' 45 60 

van mal op platea~ 
- -5. prijs 25 1 25 1 25 2 50 4 100 4 100 2 50 ' 75 2 50 100 

6. reproduceerbaarh. 10 2 20 2 20 4 40 3 30 2 20 2 20 2 20 2 20 40 
7. bereikbaarheid mal 5 2 10 3 15 4 20 4 20 3 15 1 5 2 10 1 5 20 

voor grijper. 
a. omatellen naar ~65 5 3 15 3 15 4 20 4 20 3 15 1 5 2 10 2 10 20 

totaalacore: 100 260 245 250 310 275 215 250 225 400 
% van maximum: - 65% 61% 63% 78% 69% 54% 63% 56% 100% 

rangorde: - 3 5 4 1 2 7 4 6 -

I 
1"\J 
0 . 
~ 

0 
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Bjjlage B21 

waardering van de alternatieve machinetypes 

Via een waardeanalyse wil ik de volgende machinetypes met 
elkaar vergelijken: 

- robotma.chine; 
- 1-positie-ma.chine; 
- l~chine met naast elkaar gelegen transportbanen; 
- l~chine met boven elkaar gelegen transportbanen; 
- draaitafel. 

De machines zijn op de volgende aspekten bekeken: 

1. aantal en aard van de overzetters; 
2~ eenvoud van het transport-systeem; 
3. aantal draag blokken; 
4. snelheid van werken; 
5. flexibiliteit; 
6. afmetingen in de breedte; 
7. toegankelijkheid b~ storing; 
a. mogelijkheid om bij storing over:te gaan op gedeeltelijke 

handmontage. 

Punt 1 wordt vooraf uitgewerkt in tabel 1.Eerst bekijk ik het 
aantal overzetters.Gestreefd wordt naar een minimum aantal 
overzetters.Iedere letter in tabel 1 korrespondeert met een 
andere overzetter.Bij de snelle machines is aangenomen dat de 
onderdelentoevoer gebeurt met 2 samenwerkende overzetters. 

»e waardeanalyse, waarin zijn opgenomen de resultaten van ta
bel 1, is weergegeven in tabel 2. 
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tabel 1.analyse en waardering van het aantal 
overzetters (resp. robots).ne pr~sverhouding 
van een overzetter tot een robot is ongeveer 
1 : 10.In kolom; is een pr~sindikatie 1,2 
aangenomen omdat de overzetters gemiddeld iets 
ingewikkelder zijn dan in de andere gevallen. 

1 2 ; 4 5 
......... -~ . ~ 
A~ mm 

,.0~ 
Q) "-"r-1 "-"r-1 
s::: Q) Q) 

..... I Q) Q) 
~ ..c: CD S:::.P s:::s::: 

0 ..... ...t!D ...t1D 
"""' j .PID ..c:m ..C:> m 

...tS::: p 00 .p 
l'll...t 

i~ 
..... 

0 o..c: m ,.0 Pto s::: 
0 1 m CD ,... 
~ ..-a r-IS::: r-IS::: "C 

- mal toevoeren a a a a a 

- mal afvoeren a a a a a 

- gewicht afnemen a b b b b 
- gewicht plaatsen a b b f :f 

- produkt uitnemen a 0 c c c 
- K-huis toevoeren a c 0 c c 
- onderdelen toev. a d d,e d,e d,e 

totaal n: 1 4 5 6 6 

pr~sindikatie p: 10 1 1,2 1 1 

aant .. x pr~s np: 10 4 6 6 6 

waardering w: 1 4 ; 3 ; 

tabel 1. vergelijking van de overzetters 
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tabel 2. waardeanalyse van 5 alternatieve machinetypen. 

1 2 3 4 5 

·- ·-cd • cd • 
..0.!4 ..0.!4 • -r-1 -r-1 

s:l Q) Q) 
..... I CD Q) r-1 

tiC ..c: Q) >=!+' s:ls:l Q) 

0 ..... ...-fl'll ...-{Q) ~ 
.p m ,PQ) .gm ..C:> cd ..c: ....ts:l 00 +' 
0 +' m..-J is:! ~~ 

..... 
...... 0 o..c: cd 

~ ..0 P40 ~ ~ 0 led Q) 

tiC J-4 ..-a r-ls:l r-ls:l "d 

w wg w wg w wg w wg w wg 

1 overzetters 30 1 30 4 120 3 90 3 90 :; 90 
2 eenvoud van het 20 4 80 4 80 2 40 1 20 3 60 

transport-syst. 
3 aantal draagblok- 15 4 60 4 60 2 30 1 15 2 30 

ken. 
4 snelheid 10 1 10 2 20 3 30 3 30 3 30 
5 flexibiliteit 10 4 40 1 10 2 20 2 20 1 10 
6 afmeting in de 55 4 20 4 20 3 15 3 15 1 5 

breedte 
7 toegankeljJKheid 5 1 5 1 5 3 15 4 20 2 10 

bij storing 
8 mogeljJKheid tot 5 1 5 1 5 3 15 4 20 2 10 

handmontage 

totaal • 100 250 320 255 230 245 • 

rangorde • • - 3 1 2 5 4 
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Bijlage B22 Gegevens over de kompliant. 

De gegevens zijn ontleend aan het r1-verslag van H. de Vetter: 
'Het ontwerpen van een kompliant voor de pen-gat montage' 
THE,1983 (literatuur 3). 

De kompliant is ontworpen om gemonteerd te worden aan de pols 
van een ASEA-6kg robot.Voor het goed funktioneren van de kompli
ant is het nodig dat aan pen of gat een afschuining zit. 
Figuur 1 toont schematisch de komliant; de grijper is via een 
starre kern en bladveren verbonden met de robotpols.Deze kon
struktie met bladveren heeft als doel: 

bereiken van een hoge stijfheid in x' 
- toelaten van verplaatsingen in x,y en 

Y en z-richting; 
z richting. 

figuur 1.princiepeschets 
van de kompliant. 

numerieke gegevens: 

aleen de gemeten waarden worden hier weergegeven; 

- stijfheid in x-y-vlak: 14,3 N/mm; 
- axiale stijfheid: bij een axiale belasting met 40 kg valt nog 

geen verplaatsing in z-richting te meten. 
- rotatiestijfheid om x- en y-as (gemeten met een inclinometer): 
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proefbelasting (Nm) st:ijf'heid (Nm/0
) 

1,6 10,7 - 17,8 
8 8,3 - 15,4 

De torsie-st:ij:fheid is geen konstante waarde, maar hangt a:f 
van de aangelegde belasting en van de richting waarin men 
meet. 



.. 
... 
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Bjjlage B 2:3 

palletopslag van ovenmallen 

De volgende mallen worden op pallets aan de machine aange
boden: 

-alle fritmallen; 
-soldeermallen P25 en 18/18 II. 

De aspekten,die een rol spelen blj het ontwerp van een pallet, 
zljn: 

1. aantal mallen op het pallet; 
2. tussenruimte van~ mallen; 
3. vorm van het pallet; 
4. relatieve beweging van pallet en overzetter ten opzichte 

van de machine; 
5. materiaal van het pallet; 
6. positionering van de mallen t.o.v. het pallet • 

. 1. aantal mallen op het pallet: 

Het aantal mallen op he~ pallet is een kompromis tussen: 

- gewicht van een pallet met mallen (hanteerbaarheid); 
- pallet-wissel-interval: de tljd tussen twee maal wisselen 

van het pallet; 

Het palletwisselinterval volgt uit de relatie: 

Tw = Tm.n 

n = aantal mallen per pallet; 
Tm= de tljdsduur tussen het pakken van twee mallen. 

Tm.is een gewogen gemiddelde van de verschillende montage
tjjden. 

ai = aantal mallen per dag van het type i; 



-23.2-

Ti = cyclustijd die behoort bij maltype i. 

Bijlage B12 levert de waarden van Ti en ai. 
De resultaten van een aantal eenvoudige berekeningen zijn 
samengevat in tabel 1. 

tabel 1.pallet-wisselinterval in verschillende situaties. 
In de laatste 2 kolommen is uitgegaan van een gewicht per 
mal van 350 gram.Het gewicht van het lege pallet ligt 
tussen 1 en 1i kg. 

pallet-wissel- netto fe-interval (min) wicht kg.) 

Tm (sec) 24 m. 40 m. 24 m. 40 m. 

a. robot-machine 40 16 27 Si 14 
-b. 1-pos. machine 24 10 16 Si 14 

c. lijnma.c:t).ine 14 6 9 s~ 14 

2. tussenruimte van de mallen: 

Een vrije ruimte van 25 mm tussen de mallen lijkt mij voldoende 
opdat de grijper een mal kan pakken.De steek waarop de trit
mallen staan, bedraagt dan 70 mm.Zie ~iguur 1. 

"tO-

figuur 1.Verband tussen maldiameter,vrij ruimte tussen 
de mallen en de steek waarop de mallen staan. 

3. vorm van het pallet: 

Het pallet krijgt p rijen en q kolommen.Zie figuur 2.De kombi
naties van p en q moeten voldoen aan: 
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.. 
, tittft 

figuur 2.het pallet heeft p x q mallen. 

- het·aantal mallen ligt tussen 24 en 40; 
de maximale afstand binnen een rlj of een kolom is 1000 mm; 
dit komt overeen met maximaal 14 mallen per rij. 

Figuur 3 toont het aantal mallen op een pallet als funktie 
van p en q. 

--- -- -
p 
~ l 1 3 ~ s 6 J a ' lO ,, ll ,, lt lf 
' -- ---

t n la6 I~ 
-~ 1,; 1 1(11 1} lO ., l' 

" 2, 111 ')1. -~ te 
---.. u _,. l)f ... .. 

' ta• .,. d 
'IJ 

- -

f ~ --- "--

' M ll .,. 
" 

-- ·--• ., 
-- "" --.. .. ... 

·--r- ·-- -- -
11 " - ---., [Jit ,. 

... 

t\ " [1) ,., 111 
&S 

figuur 3.aahtal mallen op een pallet met p rijen en q 
kolommen.Alleen kombinaties tussen 24 en 40 stuks 
zijn bekeken. 

4. relatieve beweging van pallet en overzetter ten opzichte 
van de machine: 

De mogelijke bewegingsvormen van pallet en overzetter zijn: 
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- pallet staat stil; 
- pallet beweegt in x-, in y- of in beide richtingen; 
- de overzetter heeft wel of geen uitschuifbare arm (a-richt.) 
- de overzetter beweegt in x-,in y- of in beide richtingen; 
- de gr~per kan heffen en zakken (z-richting); 
- de overzetter kan draaien ( er -vr~eidsgraad); 

Figuur 4 toont de oriëntatie van de verschillende vr~eisgraden. 

00 
0 
0 

figuur 4. relatieve beweging van pallet en overzetter 
ten opzichte van de machine. 

Het aantal stopposities per vrijheidsgraad ~an z;p: 

- 2 standen; 
- een beperkt aantal standen ( 2,3 of 4); 
- een groot aantal vr~ te programmeren posities. 

B~ de selektie spelen de volgende aspekten een rol: 

- het aantal mallen op het pallet; 
- de kostpr~s van de overzetter; 

Als de overzetter een groter bereik heeft,dan kunnen er meer 
mallen op het pallet staan. 
Uit pr~svergel~kingen bl~t: een vr~ programmeerbare unit (V) 
is minstens 2i maal duurder dan een unit die slechts 2 of ; 
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standen bezit (D).Met deze wetenschap zijn een aantal mogelijk
heden onderzocht.D~ resultaten zijn weergegeven in tabel 2. 

tabel 2.evaluatie van de verochillende opstellingen. 
Een alternatief is gunstig als ofwel zijn score laag 
is,of als het aantal mallen wat op het pallet kan, 
hoog is 9 V= vr~ programmeerbaar;pr~sindikatie: 2i 

D= 2 of 3 discrete standen; pr~sind.: 1 

pallet overzetter 1 score aantal 
x y x y a z , mallen 

1 - - - - y D V 61- 25-35 
2 - - - V D D D 5i 30 
3 - V - - D D D 5i 18 
4 - V - - V D D 7 30 
5 V V - - D D D 8 25-35 

Uit tabel 2 bl~kt dat 2 en 3 gel~Kwaardig zijn wat betreft de 
pr~s van de overzetter,B~ 2 kunnen echter meer mallen worden 
opgeslagen.Het is blijkbaar gunstiger om de vrijheidsgraad y 

toe te kennen aan de overzetter dan aan het pallet.Van de 
mogelijkheden 1 en 2 zullen de kosten nader bestudeerd worden. 
Zie tabel 3. 

tabel 3.Berekening van de kosten van de over
zetter voor de alternatieven 1 en 2. 

vr~.graad alt. 1 alt. 2. 

y - 4000,-
a 5000,- 2000,-
z 1600,- 1600,-

'f 10000,- 2lOO,-. 

totaal 16600,- 9900,-
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Ik besluit op dit moment om alternatief 2 uit te werken.Het 
bereik van de arm is dusdanig, dat er plaats is voor 30 mallen, 
verdeeld over 3 r~en van 10 stuks. 

5. materiaal van het pallet: 

De materiaalke•ze moet erop gericht zijn, dat het pallet van de 
fritmallen in de oven gezet kan worden.(temperatuur: 450 °C). 

6. positionering van de mallen op het pallet: 

~ l~t een positioneringsnauwkeurigheid van 1i à 2 mm vol
doende.Het positioneren kan op 2 manieren (zie figuur 5). 

figuur 5. pos i ti,oneren van de mallen op het pallet: 
1: centrale pen in kombinatie met een gat in de mal; 
2: drie pennen aan de omtrek van de mal. 

Ik kies om,·de volgende redenen voor alternatief 1: 

- er zijn minder pennen nodig dan bij alternatief 2; 
- een meer universeel gebruik van pallets wordt mogel~K. 

Er is ook een nadeel aa~ verbonden: de fritmallen moeten van 
een gat worden voorzien. (Zie tekening W'PB ooTO-o~) 

7. konklusies: 

- het pallet bevat 3 x 10 mallen, op een steek van ca. 70 mm; 
- de vr~e ruimte tussen de mallen bedraagt 25 mm; 
- het pallet beweegt niet; 
- de afmetingen van het pallet (ca. 700 x 210 mm) sluiten goed 

aan b~ de karretjes die in de ovenkamer gebruikt worden; 
- gewicht van een pallet + 30 mallen: ca. 12 kg; 



-23.7-

- de overzetter heeft 4 vr~eidsgraden: 

• in y-richting: vrij programmeerbaar; 
• in s-richting: 3 standen; 
• in r- en z-richting: 2 standen. 



Zusatzelemente Gr. 10 + 20 
Lin~ar-Kurzhub I Lage beliebig 
Gre1fer l 

~au- ~L~.l!-xC~rn.l ~tl a ~ .. 
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05 

10 35 1 70 5 90 35 15 

20 45 1 90 40 100 55 12,5 

30! 45 1 110 45 120 65 12,5. 

figuur 1 • grijper van het 

fabrikaat ROBIMAT 

Normale Bauart GF Aussenspannend Innenspannend 
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figuur 2. 2 gr~pers van het merk MHU.gewioht van de gr~pers 
2i kg (links) resp. 4~ kg (reohts).Bediening: drukluoht. 
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figuur 3. 2 grijpers van het merk METO-FER 
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52 48N 

68 85N 
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0 0 

figuur 4.Gr~per van het fabrikaat 
BOSCH.Is beschikbaar in de grootten: 
O,I en II.Is alleen verkr~gbaar met 
draaibare bekken. 
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figuur 5 
Grijper van het fabri
kaat FIBRO-MABTA 

Kniehebei-Spannbewegung, 
progrusive Spannkraftzunahme, 
Leient und fein abstimmbar. 
öffnen clureh Druekmittel 
spannen dureh Federkraft. 
Kontroltiert dureh Annäherungssehalter tP 8. 
Montage an Stimseite mit Zentrier· und Be
festlgungsbohrungen. 

Greifer-Modul 
.~Ha,ten'' 

Baugrö~e 

Transportgewicht kg 1.5 
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1 2 

-8.3 3,8-20,0 

Klemmkraft-Moment Ncm 385-2000 1900- 10 000 

... 

24t4 

grijper dicht (boven
ste plaatje) en grij

per open (linker 
plaatje). 

3 

9.5-40,0 

6600-27 000 



7:0.01 
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50 

i 6:1:0.01 

Pie GREIFZANGE wird durch 
einen doppeltwirkenden 
Druckluftzylinder betrieben. 
Die Steuerung erfolgt über ein 
z:usätzliches Steuerelement. 
Die Spannbacken sind dem 
Jeweiligen Werkstück anzu
passen. 
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Magnethalter und Saug
fassung werden individuall 
angefertigt und den Werk
stücken angepasst. 

Die Kolbenstange ist für 
Einspannzapfen nach DIN 
9859 ausgelegt. 

figuur 6.Grijper van het fabrikaat ERMANO-TECE 
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Bijlage B25 

toelichting bij overzetter 2 

1. soldeermallen: 

De soldeermallen hebben één gewicht.De grijper pakt het gewicht 
en tilt hem van de mal.Vervolgens trekt de arm zich in, van 
stand 'uit' naar stand 'in'.Daar wacht de grijper totdat de mal 
klaar is om het gewicht weer te ontvangen. 

2. fritmallen: 

Met uitzondering van de fritmal 18/7 A, hebben alle fritmallen 
twee gewichten: een binnen- en een buitengewicht.Om beide ge-

-
wichten in één beweging te pakken, zorg ik er voor dat het bin-
nengewicht gefixeerd zit in het buitengewicht.Tekening WPBOOSO~ 
03 toont de hiervoor gekozen oplossing: een pennetje in het 
buitengewicht past bij een gleufje in het binnengewicht.Binnen 
beperkte grenzen kan het binnengewicht op en neer schuiven. 
Zjjn rotatie is echter verhinderd. 
De werkwijze bij de fritmallen(behalve 18/7A) is als volgt: 
Als er geen mal op de klem staat,dan legt overzetter 4 een 
lens op de klem.Overzetter 2 pakt deze lens op en legt hem op 
het lens-opduw-mechanisme.Als er vervolgens een mal op de klem 
is neergezet, pakt overzetter 2 het buitengewicht.Bij het naar 
boven bewegen, wordt het binnengewicht automatisch meegenomen. 
De grijper plaatst het gewicht op het lensopduw-mec~isme.Dit 
mechanisme is weergegeven op tekening WPS 005'0-11. .De lens wordt 
van onderen in het buitengewicht geduwd.Tegelijkertijd wordt het 
binnengewicht mee omhoog geduwd.In de grijper zit een voorzie
ning om lens en binnengewicht te kunnen fixeren.Als laatste 
stap wordt het geheel van buitengewicht, binnengewicht en lens 
op de ondermal gezet. 
Opmerking: het lens-opduw-mechanisme bestaat uit twee delen: 

- universeel deel; 
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- specifiek deel; afhankel~k van het type lens wordt de juiste 
.unit op het universele deel geschroefd.Om dit snel te laten 
verlopen is gekozen voor een soort bajonet-sluiting. 

3. beschrijving van gr~per 2 (zie tekening wPs oo-so- 'r ) : 

Het buitengewicht wordt geklemd met twee geprofileerde bekken. 
De bekken blijven even~dig aan de hoofdas van de mal.Een lucht
cylinder beweegt via een dubbel vertande heugel de twee bekken. 
Twee als bladveren uitgevoerde vingers,gr~pen het binnengewicht. 
Deze bladveren lossen het binnengewicht als twee korte-slag 
cylinders bekrachtigd worden.(type AV-12-4 van Festo). 
De lens wordt 1gepakt met een vakuümp~pje.Met luchtdruk wordt 
het p~pje eerst in z~ onderste stand gezet.In het binnenge
wich~ is een opening gemaakt, om het p~pje door te laten. 
Als de lens in het gewicht wordt geduwd, worden tevens het bin
nengewicht en het p~pje omhoog bewogen. 
Het vakuümp~pje is geborgd tegen verdraaiing.Een wrljvingsme-

.chanisme verhindert het naar beneden zakken van het p~pje. 
Als het geheel op de ondermal is neergezet, wordt het buiten
gewicht losgelatem.Mochten er b~ het lossen van het binnenge
wicht stoten optreden, dan kan men dit als volgt oplossen: 
vervang het vakuüm door luchtdruk.Daardoor zal het binnenge
wicht op een luchtkussen komen te rusten,en zal langzaam en 
zonder stoten op de lens zakken. 

4. berekening van de krachten in de gr~per: 

Figuur 1 toont het model voor de berekeni~g.De konstruktie be
staat uit 4 stangen:AB,BC,CQ en QA.Stang BC is het gestel; 
stang AB is vast verbonden met het tan~wiel. 
Behalve de reactiekrachten in de gestelpunten,werken er uit
wendig op de konstruktie alleen de krachten FR en Fx• 
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Er geldt de geometrische betrekking 

xlf r 
= 

sin(90-)Q + «.) sin(90- ex J 
x 

Dit is hetz~lfde als: Lf = 
cos(r-oo 

figuur 1. model van de 
grijper. 

(sinusregel) : 

( 1 ) 

r 
cos(c<.) 

(2) 

Het verband tussen FR en Fx (klemkracht) wordt bepaald met be
hulp van aan energie -beschouwing.Omdat de verplaatsing van 
punt Q in.x-richting gelijk is aan de verplaatsing van punt P 
in x-richting, geldt: 

FR.r.Óf + Fx.Sx~ = p (3) 

Uit (2) volgt: 

c __ r.sin(<.f -o< ) • .r t.D 
ox lof- cos c<. èl (4) 

(4) invullen in (3} levert een betrekking tussen FR en Fx 

• R 
- = r 

sin( r -o<.) 
cos ( o<. ) (5) 
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In figuur 2 staat weergegeven: 

- verband tussen x
1
,r en !f .Merk op dat 4X 

verplaatsing van de bekken. 
overeenkomt met de 

- de overdracht van FR naar Fx' als funktie van ~· 

Als parameter treedt op de hoek ~.In de uiteindelijke konstruk
tie is gekozen voor: ~ = 15 ° 

r = 37 mm 
R = 17 mm 

~ I o~.. = 1s-· 

f.~~~~==~r~~~~~~~-

6o go .. 

figuur 2.grafischeweergave van de formules (2) en (5),die resp. 
de verplaatsing van de bekken en de klemkracht beschrijven. 
Het werkgebied van de grijper is im deze figuur gearceerd. 
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Het werkgebied volgt uit de eis dat ófx z6 groot moet zijn, dat 
alle mallen geklemd kunnen wordem.Uit tabel 4.3 in 4.6.3 volgt: 

Dgrootste mal - Dkleinste mal = 55 - 25 = 30 mm. 

Een bek maakt dan een slag van~= 15 mm.Voeg daarb~ een veilig
heid van 5 mm. dan is de slag per bek: 15 + 5 = 20 mm. 

Hiermee kan in figuur 2 de hoogte van het werkgebied worden be
paald; 

x xv 
· r l.f

1 
:.. r,. = ~ • (Xtp

1 
- x 'f1.. ) = ~ = 0, 54 (-) 

De konstruktie vormt de uiterste begrenzing voor t.f; 'f max= 75°. 
Hiermee kigt het hele werkgebied vast. 

berekening klemkracht Fx: 

FR= zuigerkracht = 68 N (b~ 6 bar luchtdruk). 
Fx R 

Uit figuur 2 is a:f te lezen: 0,3<r. :r<0,9 
R 

R 17 Met r = 37· = 0,46 volgt dan: 

F . = 35 N voor grote mal-gewichten; x,m1Il 
Fx,max =104 N voor kleine mal-gewichten. 
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Bijlage B26 
uitwisselbare aanslagen. 

1. doel van een aanslag; 

Een aanslag beperkt de slag van een komponent.Het begrenzen 
van de slag van een arm van een eenvoudige pick-and-placa
unit gebeurt meestal met een hydraulische demper,die tegen een 
aanslag loopt.De aanslag is als regel door middel van schroef
draad instelbaar. 

2. probleemstelling: 

Het type aanslag waar we hier over spreken, blijft onveranderd, 
totdat een ander type mal wordt gemonteerd. 
Als men de slag van een unit wil veranderen, dan kan dit door 
de aanslag anders af te stellen.Bij een grote slagverandering 
is deze methode om twee reden'n minder geschikt: 

- het regelbereik van de aanslag is meestal erg klein; 
- het opnieuw nauwkeurig instellen van de aanslag kost veel 

tijd. 

3. handelskomponenten: 

De in de handel verkrijgbare 'verwisselbare aanslagen' bieden 
te weinig mogelijkheden.Meestal gaat het aantal beschikbare aan
slagen niet verder dan twee.Zie figuur 1. 

figuur 1. variabele aanslag 
met twee standen. 
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Meer mogelijkheden biedt het systeem van METO-FER.Zie figuur 2. 

Anschlagstössel 
beweglich 

Schaltelement in 
modernster Hybrid -
teennik Anschlag~b.--+--..,.1,.:<c5. mm 

figuur 2.aanslag + eind
standmelder van meto-fer. 

verschraubbarer 
Kabelstecker --·-· 

Het aanslagsysteem bestaat uit een holle pen, met daarin een 
beweegbare stift.Op de pen kan eenvoudig een eindstand-melder 
gemonteerd worden, die door de stift bediend wordt.De pen wordt 
op de kopplaat van een lineaire unit geschroefd, en vervolgens 
met een moer geborgd.Zie figuur 3. 

figuur 3. 
de pen wordt in de kopplaat van een lineaire unit geschroefd 
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Om het systeem bruikbaar te maken, moet het omstellen van de 
ene naar de nadere sitauatie snel gebeuren.Hiertoe stel ik de 
volgende ~zigingen voor (zie figuur 4): 

- iedere instelling krijgt zijn eigen pen; 
- om het inschroeven te versnellen,ver~der ik een deel van 

de schroefdraad; 
-na eenmalig afstellen.van de lengte, moet men de kontra

moer borgen met een pen (of eventueel met Loctite). 

-

normaal gewijzigd 

n& a.fsh.Ucn 
.Otllft ftU~ Hft 

figuur 4.veranderingen aan de pen van meto-fer. 
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4. eigen ontwerp: 

De figuren 5 en 6 tonen elk een princiepa-schets van een uit
wisselbare aanslag. 
De konstruktie van figuur 5 is ontworpen om op een van de kop
vlakken van een lieaire eenheid geschroefd te worden.Pen (1) 
vormt de uitwisselbare aanslag.De pen wordt in het huis (2) 
geschoven.Daarb~ wordt ring (3) tegen de veerkracht in, iets 
naar beneden gedrukt.Als laatste wordt de pen 90° gedraaid, 
waardoor het borgpennetje in de gleuf van het huis valt. 
Als men de slag van de arm wil veranderen, dan moet men een 
andere pen inbrengen. 
Ook in de konstruktie van figuur 6 vormt pen (î) het uitwis
selbare deel van de aanslag.Het huis van de pen is star ver
bonden met as (2).De as is draaibaar in twee lagerhuisen (3). 
Als het huis buiten de arm is gedraaid, dan kan de pen gemak
kal~ verwisseld worden.Met een arr~tering (4) wordt de as 
tegen ongewenst verdraaien geborgd. 
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figuur 5' ·(links) en figuur Ó 

(rechts) zijn voorbeelden van een 
uitwisselbare aanslag.Al naar ge
lang de gewenste slag van de li
neaire eenheid (slede), wordt 
een pen in de houder gemonteerd. 
De uitleg b~ de tekeningen staat 
in de tekst. 
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Bijlage B 27 
bepaling minimum aantal magazijnen voor onderdelen 

Op tekening WP6 ooso-11 zljn ·alle verschillende onderdeln bij het 
solderen en het frmtten weergegeven.Sommige onderdeln komen 
meerdere keren per produkt voor (met name soldeerringen). 
Van belang is verder, welke onderdelen zich goed op elkaar 
laten stapelen, zonder elkaar te beschadigen. 
De stapelbare o~derdelen kunnen worden opgeslagen in kokers; 
de niet- stapelbare onderdelen moeten worden gerangschikt in 
bakjes. 
De resultaten van een analyse naar de onderdelen zijn weerge-
geven in tabel 1 • 

tabel 1 • Verdeling van de onderdelen in stapelbare 
en niet-stapelbare onderdelen. 

• aantal onder- I! al ...., delen dat f Jol Q) 

r::r:: ~ Q) ·n 
as<D as keer in het· ..!1:1 ~ aS.-! as produkt voor- 0 

Q) .a .;4 .a 
r-l'd r-1 komt. aS Jol Q) • • 
(ÛQ) Pt f-

...., ...., 
+">'d as ~ ~ os:: ...., 
+">0 I7J 1 2 3 9 aS aS 

solderen 
wel - 1 - - 1 -

1e gen. 4 niet 2 - 2 - - -
wel 1 2 - - 3 -

P25 5 niet 0 - - - - -
2e gen. 

wel 6 - 1 1 8 -19 niet 1 1 - - - -
fritten 

alle wel - - - - 0 -
typen 2 niet 2 2 - - - -
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De konklusies ten aanzien van het aantal magazijnen luiden: 

- er komen hoogstens 8 verschillende kokermagazijnen voor 
( + 1 bakjes-magazijn); 

- er komen hoogstens 2 bakjes-magazijnen tegelijk voor (+ 1 
kokermagazijn); 

Om de opslagkapaciteit te vergroten, kunnen bepaalde magazlj
nen natuurlijk in meervoud worden uitgevoerd. 

Opmerking bij de P25: 
De kathoderingen van de P25 laten zich alleen goed stapelen 
als de oneven nummers in de stapel omgedraaid liggen. 
Bij de montage in de mal liggen onder. en bovenring echter 
ook omgekeerd ten opzichte van elkaar.Als de boven voorge
stelde w~ze van stapelen wordt toegepast, dan hoeven tijdens 
het monteren geen ringen gekeerd te worden. 
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B~lage B28 

onderdelenstroom van wasser~ naar ovenkamer. 

1. aanbrengen van ordening: 

Uitgangspunt zal zijn dat men alle onderdelen geordenà aan de 
montagemachine aanbiedt.De onderdelen, weergegeven op tekening 
KR-11-00/0, kan men in twee groepen verdelen: 

' - de met S en S aangegeven onderdelen zijn stapelbaar.Deze 
onderdelen kan men aanbieden in koker-magaz~nen. 

- de niet-stapelbare onderdelBn; deze zullen in bakjes worden 
aangeboden. 

Omdat het gebruik van konventionele voeders niet aanvaardbaar 
is, moet men de onderdelen met de hand ordenen.In figuur 1 
is schematisch de behandeling van de onderdelen weergegeven. 
Het moment waarop men de onderdelen in hun definitieve magaz~
nen aanbrengt, is afhankel~k van de nog komende behandelingen. 
Naar dit aspekt deel ik de onderdelen in drie groepen in: 

groep A: 
deze onderdelen ondergaan in de ovenkamer geen behandeling, en 
kunnen in de wasser~ reeds in hun definitieve magazijnen gela
den worden. 

groep B: 
dit zijn onderdelen, waar men eerst frit op aanbrengt, en welke 
vervolgens worden voorverglaasd in een oven op 400 °C.Tot deze 
groep behoren alle flenzen en de lenzen met een FP-draad. 
Men zou er naar moeten streven, dat de drager waarop de onder
delen het ovenproces ondergaan,daarna op de machine geplaatst 
kan worden. 

groep C: 
in de ovenkamer worden deze onderdelen gegloeid in een buisoven 
op een temperatuur van meer dan 1100 °C.Deze onderdelen kan men 
pas na het ovenproces in hun definitieve magaz~n opslaan. 



soldeerringen ("'~ 
keramek ringen (& 
lenzen 1&/r" 

14/1& 
U'/1~ 
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OVEN KAMER 

lenzen FP (k-huizen) 
a-huizen 
vensterflenzen t'~•> 
~gen.1 atle ringe 
P25: kathoda ring 

figuur 1. schematische weergsve van de onderdelen-stroom 
van wasproces tot montage. 
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Alleen b~ de onderdel~n uit groep A is het interessant om te _,. 

bek~ken hoe men het·~asproces meer kan afstemmen op de montage-
machine. 

2. wasproces van de onderdelen uit groep A • 

• soldeerringen: 
Behalve de soldeerringen 2e generatie, worden alle soldeerringen 
om gegroefde teflon staafjes gehangen.Zie figuur 2.Na het was
proces zou het efficiënt z~ om de ringen op te vangen in de 
kokermagaz~en.De soldeerringen 2e generatie liggen plat in 
een mandje, om knikken te voorkomen. 

• keramiekringen: 

~iguur 2. T~dens het wasproees 
hangen de soldeeringen om een 
teflon staafje in de wasbakken • 

De grote keramiekringen worden los van elkaar in bakken gerang
schikt.De ringen van de 18/18 2e generatie worden om een tef
lon draad geschoven. 
Na het wassen stapelt men de ringen in glazen cylinders. 

• lenzen: ., 
Als de lenzen uit de sl~per~ komen,legt men ze in de wasser~ in 
speciale rekejs.Zie figuur 3.Na het wassen legt men ze nu in 
ronde RVS-schaaltjes, maar het zou beter zljn om ze in hun de
finitieve magaz~en te leggen. 

figuur 3.was-rekje voor de 
lenzen. 
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Bijlage B 29 

overzicht van opslagmiddelen in de ovenkamer 

- bakken: 

1. RVS: 320 x 30o x 65 
320 x 3oo x 15o 

2. kunststof:410 x 300 x 80 
345 x 255 x 80 

- 2 kasten: 

1. planken 350 x 1000 
2. planken 350 x 530 

- cylinderglazen: ~ 125 x 180 

- schaaltjes: 

met deksel 
met deksel 
stapelbaar 
in kast 

tussenruimte variabel 
tussenruimte variabel; voor 
opslag van flenzen. 

1. RVS: ~ 140 x 30 met deksel 
2. glas: ~ 140 x 30 met deksel 

-karretjes (voor fritmallen): 

3 bladen à 740 x 400 x 5 
tussenruimte bladen: 270 mm 
hoogte kar: 900 mm 

- RVS bladen (dragen de flenzen tijdens voorverglazen): 

400 x 280 x 5 

- opslag van voorverglaasde flenzen: 

18/7 : bakjes 240 x 310 x 20 
18/18 : doosjes 240 x 70 x 70 

(naast elkaar); 
(gestapeld). 



-30·1-

Bjjlage B30 

belasting van de geleiding bU asymmetrisch belaste 
pennen. 

1. probleemstelling: 

Een massa,die tegen een pen tot stilstand komt,belast die 
pen met een kracht F.De geleiding van de pen moet deze kracht 
opvangen.Zie tiguur 1.De verdeling van de vlaktedruk in de 

figuur 1 • een asymmetrisch aangrjjpende kracht 
geeft een niet uniforme spanningeverdeling over 
de geleiding en de pen. 

geleiding is athankeljjk van: 

- groo·tte van de kracht F; 
- geometrie van pen en bus. 

2. modelvorming: 

De kracht F grjjpt aan op een afstand k vanaf de onderrand van 
de geleiding.Zie figuur 2.Als k negatief is,dan grjjpt de 
kracht aan buiten de geleiding (zie figuur 1). 
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F 

d 

figuur 2.de uitwendig op de pen uitgeoefende kracht F 
- maakt evenwicht met de door de geleiding op de pen 

wertende vlaktedruk vx• 
. l 

evenwiqht van krachten: j(7 x•d.dy. = F 
!f:O .l 

evenwicht van momenten: ~Ux•Y•d.dy = k.F 

!1= 0 

als de spanning ~x lineair verloopt tussen a; en 02, 
dan geldt: 

3. uitwerking: 

(3) invullen in (1) en (2) en uitwerken levert: 

0"1 .l.d.(1- -rl) = F 

1 1'2. 
<ï 1 .l.d. (2"- 3a ) = k,F 

elimineren van F levert: 

a = ~ (~~ : 25:) 
(6) invullen in (4) levert tenslotte: 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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noem de faktor (4~) = A; A is de faktor waarmee de 
nominale spanning vemenigvuldigà wordt om de maximale 
(of minimale) spanni~g te vinden.In figuur 3 is formu
le (7) toegaligt aan een viertal gevallen. 

~ 

~ 

1.--

- I-

.... 

.._ 

k=il 
A=1 

F' 

~--

-
k:::o 
A=4 

F 

~---

.... -

I 

k==-il 
A=7 

-

k=..;.l 
A=10 

figuur 3.Hoe verder de kracht buiten de geleiding 
aangrljpt,des te groter wordt de maximale vlakte
druk tussen pen en geleiding. 

(7) 
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Bijlage B31 

berekening aandrijving van de onderdelentafel 

1. besturing van de aandrijving. 

Figuur 1 toont de besturing van de onderdelentafel.Als de machi
ne-besturing een startpuls geeft, gaat er een pulstrein naar 
de stappenmotor.Per stap verplaatst de tafel 0,1 mm.Het bijzon
dere aan deze besturing is de terugmelding van de stand van de 
motor.Aan de as van de motor zit een schijf, waarin twee gaat
jes zitten.Elke halve omwenteling(komt overeen met 10 mm slede
verplaatsing), geeft de fotocel een signaal.Hierop reageert de 
besturing door ofwel de motor te stoppen,of wel door een nieuwe 
startpuls te geven, waardoor de slede nog eens 10 mm verplaatst. 
Het voordeel van deze besturing is dat men geen zware motet 
nodig heeft.Verlies van pulsen is niet erg,omdat niet het aan
tal pulsen, maar de eindstandmelder bepalend is voor de positie 
van de slede.Overshoot bij het bereiken van de stop-positie 
wordt opgevangen door een aantal pulsen in de andere richting 
te geven. 
De besturing is zodahig opgezet, dat tijdens het bewegen van de 
tafel de machine-besturing niet aktief is.Zij kan ondertussen 
andere taken verrichten, zoals het besturen van de overzetters. 

2. berekening van de massatraagheid van de tafel. 

De massa van de tafel is de som van de volgende deelmassa's: 

- aluminium blok 5100 gram 
- 10 kokers met onderdelen 4000 gram 

aluminium plaat 2000 gram 
- 4 aluminium opleg-lijsten 1600 gram 
- 4 kogelbussen + lagerblokken 1100 gram 

- 4 stalen steunen voor de kogelbussen 1000 gram 
- 1 heugel 800 gram 
- rest van oo onderdelen 1000 gram 



1-f) 

'""' g 
li 
-" o • stappenmotor 
• 1,8• o' Q ·jf· ~ulpunt 
(I) 
m 
c+ 
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::1 

(Jq ,{ . 
<I 
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p. 
(I) pulsgever 
0 

voeding 
4•500 p/sec 

::1 I 
p. eindstondmelder w 
(I) ..... 
li 

. 
p. r-v 
(I) R PO"!! i.l:ie. melder 1-' T (I) 

::1 J1_ 
startpuls I s c+ 

~· - ._ 
1-f) $ 

(I) > 
1-' ._ 

"0 R stoprichting 

HANDBEDIENit-6 
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totale massa: 16.600 gram. 

De overbrengverhouding s tussen motor en heugel bedraagt 
2 cm/omw.Het gereduceerd massatraagheidsmoment van de tafel aan 
de as van de motor bedraagt: 

2 2 2 = 16,6 .( ~) = 1,7 kgcm 

keuze van de stappenmotor: 

De aard van de besturing laat toe dat de stappenmotor krap 
wordt bemeten.Ik kies voor een ZEBOTRONICS 86.3.18 m3,5, die 
met een externe massatraagheid van 1,95 kgcm2 kan starten en 
stoppen bij een frequentie van 500 stappen/sec.Zie figuur 2. 
De p~ijs van deze motor bedraagt ca. f 750,-

~·~----------------------------------------------~ 
.... -· -· ---------. ----·-- --

. --· ------ ---
. ; 

- -- -- ·-- - --'---+--"'- . -----·-. 
•• - - --- - ------------
4fJ ·-------

~ 

l2 -· -- -· . ----...---~k:--_,..;JIIIl-"111~--::;:p~:-:~!!2..!..!2.!!!.:i~~""""-""' 

~-----

12 

B 

~~---------T------~-+--~------~~ 

0.9' 
1.9' 

n 

0.1--0.2-0.5- 1-2- 3· 4 ~ 6-810- '5 20-- Kr1Z 
0.1 0.5-1-2-3-4 5-10--KHz 
30 150--300 1500-3000--- Ulm•" 

figuur 2. prestaties van de stappenmotor. 

scrttl 
VoiiSChrttl 

Zoals vermeld bedraagt de overzetverhouding tussen de motor en 
de tafel 2 cm/omw.Dit betekent dat per motorstap van 1,8°, de 
tafel een stap zet van 0,1 mm. 
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Bijlage B32 
inventarisatie van de besturing 

Om een keuze te maken uit de mogelijke besturingen, moet men 
weten hoeveel in- en uitgangen men te besturen heeft.Daartoe 
is een lijst opgemaakt van alle te besturen onderdelen van de 
1-positie-machine.Tevens is aangegeven of de gevonden in- en 
uitgangen ook nodig waren geweest in geval van een robot-ma
chine. In de volgende tabel is :'in'= eindstandmelder, en 
'uit 1 is een uitgang van de besturing. 

te besturen onderdeel: 

1. overzetter 1 

- y-vrijheidsgraad 
-· ztvri,jheidsgraad 
- s-vr~neidsgraad 

- a-aanslag 
- ~-vrijheidsgraad 

- grijper (open/dicht) 
- 10 aanslagen 

2. overzetter 2. 
- z-vrijheidsgraad 
- a-vrijheidsgraad 
- grijper: 

• bekken open/dicht 
• bladveren lossen 
• setten vakullmpijpje 
• vakuüm/lucht schakelaar 

3. overzetter 3. 
- z-vrijheidsgraad 
- f-vrijheidsgraad 
- grijper(open/dicht) 

1-positie- robot-
machine machine 

in uit 

2 

2 

2 

1 

2 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

20 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

in uit 

2 

2 

1 

1 

2 

2 
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- vakuUmgr:ijper 2 2 

4. overzetter 4i 
- z-vrijheidsgraad 2 3* 

- s-vr:ijheidsgraad 2 2 
H lucht 'in' ,lucht 'uit', 

geen lucht. 
- 20 aanslagen 20 40 
- gr:ijper: 

• vakuUm/lucht 2 2 

• doorzetten caroussel 1 2 

• fiaeren caroussel 1 2 

5. magazijn mantels: 
- motor voor doorzetten 1 1 1 1 

6. mágaz:ijn k-huizen: 
-haas (2 cylinders) 4 4 4 4 
- draaitang 2 2 
- klemmen 1 

- kontr8le op aanwezigheid 1 1 

7. klem: 
- open/dicht 1 2 1 2 

a. oriënteerpositie: 
- aandrijfcylinder 2 2 2 2 
- microswitch 1 1 

9. transportband: 
- stap/rust motor 1 1 

- aanwezigheid band juiste pl. 1 1 

1 o. opduwmechanisme: 
- cylinder 2 2 2 2 
- detektie aanwezigh. lens 1 1 1 1 
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11 • onderdelentafel: 
- start/stop 1 1 

- richting van bewegan 1 1 

- positiemelder (fotocel) 1 1 

- handbediening tafel 2 2 

- opduwers kokermagazijn (2x) 4 ~ 4 2 

Optellen van de getallen in de kolommen le~ert op: 

1-positie-machine: 

- aantal ingangen : 76 
- aantal uitgangen:121 

robot-machine: 

- aantal ingangen: 21 
- aantal uitgangen: 31 


