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I 

SAMENVATTING. 

Dit is het verslag van de afstudeeropdracht van H.P.J. Hoens, uitgevoerd 

in het kader van zijn studie tot werktuigbouwkundig ingenieur bij de vak

groep WPB, Bedrijfsmechanisatie, aan de Technische Hogeschool te Eindho-

ven. 

De opdracht werd uitgevoerd bij de firma Brink B.V. te Staphorst. 

Brink B.V. fabriceert trekhaken voor personenauto's en bestelwagens. 

Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden tot automatiseren van de 

productie van striponderdelen. 

Er is een inventarisatie gemaakt van de meest voorkomende stripproducten. 

Bovendien is gekeken naar de nauwkeurigheidseisen welke aan de onderdelen 

worden gesteld. Aan de hand hiervan is een eisenpakket samengesteld, 

waaraan de productieautomaat moet voldoen.(Hoofdstuk 2) 

Daarna is een keuze gemaakt uit de diverse uitgangsmaterialen en bewer

kingstechnieken.(Hoofdstuk 3) 

Vervolgens is een studie gemaakt van de toe te passen productiemethoden, 

waarbij gekozen is voor een wordingsbaan met meerdere werkblokken. 

(Hoofdstuk 4) 

Aan de hand van een offerteaanvraag en enkele schattingen is de economi

sche haalbaarheid van de diverse projecten bekeken. De meest rendabele 

oplossing blijkt te bestaan uit een machine bestaande uit twee ponseenhe

den en een draaibare schaar, welke in een twee-ploegendienst wordt inge

zet.(Hoofdstuk 5) 

De belangrijkste onderdelen van deze machine zijn globaal uitgewerkt, 

waarbij het diepst wordt ingegaan op de ponsunit, het meest ingewikkelde 

onderdeel.(Hoofdstuk 6) 

Vervolgens is een conceptmachine geschetst waarbij ~ordt ingegaan op de 

besturing en de bediening ervan.(Hoofdstuk 7) 

Tot slot worden nog enkele uitbreidingsmogelijkheden besproken en enkele 

kritische kanttekeningen gemaakt.(Hoofdstuk 8) 



II 

SUMMARY. 

This report discribes the final study assignment of H.P.J. Hoens in 

accordance with his study for mechanical engineer at the sectien WPB, 

Bedrijfsaechanisatie, at the Eindhoven University of Technology. 

The assi9nment has been carried out at Brink B.V. Staphorst. 

Brink B.V. produces draw-hooks for cars and vans. 

The research was directed to the possibilities of automatic manufacturing 

of parts made of st~el strips. 

Both an inventory of the different parts and their geometrical properties 

has been made. Based on this, a specificatienlist has been made, which 

has to be fullfilled by the automatic manufacturing machine. (Chapter 2) 

After that a choise lias been made between various starting materials and 

production techniques. (Chapter 3) 

In continuation, a study has been made of the applicable production 

methodes. There is choser1 for a production in-line with several werking 

elements. (Chapter 4) 

Based on an offer and som~ estimations, the economie feasibility of the 

various projects has been calculated. The most prcffitable alternative is 

a machine consistiny of two punch units and a revolvi~g shear, working in 

two shifts. (Chaptcr 5) 

The most important parls of this m~chin~ ~re roughly worked out. The 

punch unit has been worked out more because it is the most complex part. 

(Chapter 6) 

A draft of the machine, ils control and its eperation has been discribed. 

(Chapter 7) 

Finally some possible expcnsions are disct1ssed and some remarks are made. 

(Chapter 8) 
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V 

VOORWOORD: 

Bij de productie van kleine en middelgrote series is flexibele automati

sering sterk in opkomst. Hierbij gaat het vooral om het verkorten van de 

oasteltijden van de machines. 

De flexibele automatisering beperkte zich tot voor kort tot de verspanen

de bewerkingsaachines. 

De laatste jaren is de flexibele automatisering van de niet verspanende 

bewerkingsmachines enorm toegenomen. Vooral op het gebied van de plaatbe

werking. 

Op het gebied van de stripbewerking is het aanbod van flexibele machines 

echter gering. 

Bij Brink B.V. bestaat de behoefte aan een flexibele productiemachine 

voor de productie van striponderdelen. 

In dit verslag wordt een concept van een dergelijke machine opgesteld. 

Ik wil iedereen bedanken die op een positieve manier heeft bijgedragen 

aan mijn afstudeeropdracht, met name : 

van de Technische Hogeschool Eindhoven: 

prof. ir. J. Erkelens 

ing. J.J.M. Schrauwen 

ing. H.W.A.M. van Rooij 

van Brink B.V. Staphorst: 

ing. G. Brink 

en vele anderen. 
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INLEIDING: 

Brink B.V. produceert trekhaken voor personenauto's en bestelwagens. In 

1983 had men 185 werknemers in dienst, waarvan er 29 werkzaaa waren voor 

Brink Computer Service, een bureau dat niet alleen fungeert als rekencen

trum voor de Brink bedrijven, maar ook computerverwerking voor derden 

verzorgt. 

In 1983 produceerde men 200.000 trekhaken in ca. 1000 verschillende uit-

voeringen . 

markt ca. 

Jaarlijks komen er als gevolg van de sterk veranderende auto-

50 tot 100 nieuwe modellen bij. Modellen welke gedurende een 

periode van 2 jaar niet worden verkocht, verdwijnen uit het assortiment. 

De verkoop van trekhaken is erg seizoengebonden. De strategie van Bri nk 

B.V. is erop gericht zoveel mogelijk uit voorraad te verkopen. De voor

raadopbouw ziet er daardoor uit zoals geschetst is in fig. 1. 

J PM A MJ JA I 011 

NAAlfDEII-

Figuur 1. De voorraadopbouw van Brink B.V. 

De voorraad is op z'n grootst in de maanden april en mei. Vlak voor de 

vakantieperiode stijgt de verkoop van trekhaken enorm, waardoor de voor

raad afneemt tot een minimumniveau. 

Omdat de automarkt zo wisselt is het moeilijk om het juiste type haak op 

het goede moment in voorraad te hebben . Daarom heeft men besloten de 

trekhaken in kleine series te fabriceren, waardoor de voorraad snel aan 

de vraag is aan te passen . Gemiddeld produceert men per dag 10 series met 

een gemiddelde grootte van 75 stuks . 
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Een trekhaak bestaat uit vele verschillende onderdelen. Deze worden veel

al op dezelfde machines vervaardigd. Hierdoor is de huidige productie

aethode zeer flexibel aaar heeft aen te kampen aet een groot aantal om

stelhandelingen en dus veel tijdverlies. Om deze oasteltijden zo klein 

aogelijk te houden, wil aen de productie van de onderdelen gaan automa

tiseren . De aeest voorkomende onderdelen met het grootste aantal va

riëteiten zijn de zogenaamde stripproducten. Men wil dan ook als eerste 

gaan beginnen aet de automatisering van de productie van deze onderdelen. 

De opdracht welke men mij heeft gegeven luidt: 

Onderzoek de mogelijkheden tot automatisering van de productie van de 

striponderdelen. Houdt hierbij rekening met het minimaliseren van de om

steltijden en tracht de kwaliteit van de producten te verbeteren in ver

band met het geautomatiseerd samenstellen en de kwaliteitseisen van de 

afneaers. Let daarbij ook op het economisch rendement van het geheel. 

Oa enig inzicht te krijgen in de aard van het probleem, zal eerst de hui

dige productiemethode omschreven worden . 
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1. DE HUIDIGE PRODUCTIEMETHODE. 

Alvorens in te gaan op de de huidige productiemethode zal eerst het pro

duct geanalyseerd en daarna de productontwikkeling beschreven worden. 

Een trekhaak bestaat uit vele onderdelen. Behalve een kogelstang zit er 

ook nog een hoeveelheid strip- en plaatmateriaal in verwerkt, evenals 

hoekprofielen, buizen, bouten en moeren. Een voorbeeld van een trekhaak 

is geschetst in fig. 2. 

• 

Figuur 2. Trekhaaktype 1296. 

Bij de ontwikkeling van een nieuwe trekhaak gaat men ~ls volgt te werk: 

- Men krijgt van de autofabrikant of de importeur de bevestigingspunten 

en andere voorschriften. 

Indien men genoeg gegevens krijgt, wordt de nieuwe haak op tekening 

voorbereid en wordt er een prototype gebouwd. 

- De betreffende auto komt naar Staphorst. Het prototype wordt onder de 

auto gemonteerd en eventueel aangepast. 

- Er wordt een copie van het prototype gemaakt welke op een eigen proef

stand op vermoeiing wordt beproefd. 
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- Indien ·deze haak de proef goed heeft doorstaan, wordt deze geel gespo

ten en dient daarna als voorbeeld voor de productie. Deze haak wordt in 

het vervolg het gele model genoemd. 

- Er wordt een mal gebouwd welke wordt gebruikt om de te produceren haken 

op hun aaatvoering te controleren. 

- De haak wordt op tekening gezet. 

- Als de haak geschikt aoet zijn voor export naar W. Duitsland of voor 

het trekken van een last zwaader dan 750 kg., wordt nog een copie van 

het prototype gemaakt welke samen met de tekeningen naar de diverse 

keuringsinstanties (TNO en TüV) wordt gestuurd. 

- Afhankelijk van de tijd die men nog heeft, wordt al of niet het resul

taat van deze keuringen afgewacht alvorens de bedrijfsleiding de haak 

vrijgeeft voor de productie. 

Het komt zelden voor dat een haak die de interne beproeving heeft door

staan door de keuringsinstanties wordt afgekeurd. 

Het ontwikkelen van een nieuwe haak berust tot op heden zuiver op de er

varing en het gevoel van de medewerkers van de ontwikkelingsafdeling. Van 

enige berekening is nauwelijks sprake, zodat men bij het testen van een 

nieuw type haak vooraf geen indicatie heeft van het eindresultaat van die 

test. Het komt dan ook regelmatig voor dat men 4 ef meer nieuwe haken 

aoet ontwerpen alvorens men er een heeft die voldoet. Hierdoor is een 

nieuwe haak niet altijd op tijd op de markt. Sinds het begin van dit jaar 

heeft men een ingenieur in dienst genomen die in deze situatie veran

dering moet brengen. 

De aate van standaardisatie van de bij de ontwikkeling gebruikte onderde

len beperkt zich, behalve wat betreft de kogelafaetingen, bouten en moe

ren, tot het toe te passen uitgangsmateriaaL Bij gebruik van hoekprofie

len, buizen, plaat- en stripmateriaal, heeft men de keuze uit een beperkt 

aantal doorsnedeafmetingen. 

1.1 DE PRODUCTIEVOLGORDE. 

Nadat 

serij. 

gelast. 

alle onderdelen gemaakt zijn, gaan ze naar de hechterij of de las

Bij een serie groter dan 500 stuks worden de haken door robots 
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Indien de-serie kleiner is gaan ze eerst naar de hechterij. Daarna worden 

ze aet de hand afgelast. 

Vervolgens gaan de haken naar de montageafdeling, waar ze samen met de 

losse onderdelen zoals contraplaatjes, in een verfbad worden gedompeld . 

Hierna worden bevestigingsaateriaal en een montagehandleiding toegevoegd, 

waarna het geheel verpakt wordt en naar het magazijn gebracht. 

1.2 DE ONDERDELENPRODUCTIE. 

De onderdelenproductie van Brink B.V. is gesplitst in twee afdelingen. In 

Hoogeveen worden de kogelstangen gemaakt en de onderdelen welke uit plaat 

gesneden worden . In het bedrijf te Staphorst worden alle andere onderde

len geaaakt. Deze laatste afdeling, welke onderdelenmakerij wordt genoemd 

, zal in deze paragraaf besproken worden, waarbij de nadruk zal vallen op 

de productie van striponderdelen. 

De onderdelenmakerij beschikt behalve over een zandstraalmachine over di

verse universele bewerkingsmachines zoals excenterpersen, afkortscharen, 

zagen, etc. (zie bijlage 1). 

Alle uitgangsmaterialen zoals buizen en strippen worden na binnenkomst 

eerst gezandstraald. Dit doet men om de standtijd van het gereedschap te 

vergroten en om een betere hechting te krijgen van de lak die na het sa

aenstellen van de haken wordt aangebracht . 

Als het voorraadbeheersingssysteem dit aangeeft, of indien er een nieuw 

type haak klaar is voor de productie, wordt er een order geplaatst voor 

het aanaaken van een serie onderdelen. De uitgangsmaterialen worden op 

lengte geknipt of gezaagd, waarna de andere bewerkingen plaatsvinden zo

als ponsen, uithoeken, boren en zetten. Als voorbeeld voor de productie 

wordt het gele aodel genomen. Dit gele model bestaat niet alleen uit een 

coaplete trekhaak aaar ook uit geel gespoten losse onderdelen . 

Om aan te geven hoe de productie van de onderdelen verloopt, wordt deze 

besproken aan de hand van het product uit fig. 3. 

r-----1 - ro-l - ro-----rl - ro---r\ 
L___j ~ ~ ~ 

Figuur 3. Het wordingsproces van een stripproduct. 
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Als eerste wordt aan de hand van het gele model of het productiebestu-

ringssysteem 

rechthoeken 

de lengte van het product bepaald en wordt een hele serie 

uit strip geknipt. Daarna wordt een ponsopstelling opgebouwd 

om de gaten in het product te ponsen. Zo'n ponsopstelling bestaat uit een 

grondplaat waarop een aantal universele ponseenheden (zie bijlage 2) en 

enkele aanslagen gemonteerd zitten. Deze ponsopstelling kan in z'n geheel 

onder een excenterpers geplaatst worden. Indien de hartafstanden het toe

laten worden alle gaten in 1 keer geponst. Anders worden er voor een pro

duct meerdere ponsopstellingen gemaakt. 

Het eerste product dat de ponsbewerking heeft ondergaan wordt op het oog 

of met behulp van een rolmaat vergeleken met het gele model. Indien het 

goed bevonden wordt, wordt de hele serie afgewerkt. Daarna wordt de hele 

serie voorzien van een uitkapping en tot slot brengt men de schuine snede 

aan. 

Ook bij de laatste 2 bewerkingen worden de machines m.b.v. een rolmaat en 

het gele model ingesteld, waarbij telkens het eerste product van een se

rie wordt vergeleken met dit model. Een controle tijdens het verdere ver

loop van de productie is er zeer zelden. 

Het hanteren van de producten gebeurt niet automatisch. Voor de productie 

van de striponderdelen worden 9 mensen ingezet om een dagproductie (8 

uur) van gemiddeld 6000 stuks te halen. Eén van deze 9 mensen is de gehe

le dag bezig aet het bouwen van de ponsopstellingen. 

Sommige producten worden niet gemaakt volgens de hierboven omschreven 

methode. Zij worden gemaakt m.b.v. een speciale stempel vanwege hun spe

cifieke vorm of de grote aantallen die men ervan moet maken waardoor de 

meerkosten voor deze stempel lonend zijn.(bijv. voor vierkant product 

50x50x5 mm 11et een gat V; 11 mm in het midden) 

1.3 PROBLEEMOMSCHRIJVING. 

De gemiddelde dagproductie bedraagt ongeveer 750 haken in 10 verschil

lende series. Dit betekent voor de onderdelenproductie veel omstelhan

delingen, waarbij het probleem zich vooral toespitst op de strippenpro

ductie. Zoals zal blijken uit het volgende hoofdstuk zijn er in een haak 

gemiddeld 6 verschillende striptypen verwerkt en ondergaat het gemiddelde 

stripproduct 3 bewerkingen. Indien men per omstelhandeling, inclusief de 
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controle ·van het eerste product, 5 minuten rekent, is men per dag gemid

deld 15 uur bezig met het omstellen van de machines. Dit is exclusief het 

maken van de ponsopstellingen. 

Een ander probleem is de productienauwkeurigheid. De huidige methode van 

werken aan de hand van het gele model, het hanteren van de producten door 

de mens en het ontbreken van een kwaliteitscontrole, zijn er de oorzaak 

van dat de maatvoering van de producten die binnen een serie gemaakt wor

den, een grote spreiding vertoont. Deze spreiding treedt ook op bij pro

ducten uit twee verschillende series. 

Dit heeft tot gevolg dat het automatisch samenstellen van de trekhaken 

met behulp van robots moeilijk wordt. De lasprogramma's moeten regelmatig 

worden bijgestuurd, wat 2 uur tot een hele dag (2 ploegendienst voor ro

botlassen) kan duren. Hierdoor is het niet mogelijk series die kleiner 

zijn dan 500 stuks m.b.v. een robot rendabel te lassen. 

De hele situatie kan verbeterd worden door nauwkeuriger te gaan produce

ren. 

Een flexibele productieautomaat, waarbij de instelhandelingen automatisch 

plaatsvinden, kan niet alleen een beter product afleveren, waardoor ook 

kleinere series m.b.v. een robot gelast kunnen worden, maar zal mogelijk 

ook de productie minder arbeidsintensief maken. 
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2. OPSTELLEN VAN HET EISENPAKKET. 

Om te komen tot een eisenpakket waaraan de productieautomaat voor strip

onderdelen moet voldoen, is er een tekeningenstudie gemaakt. Hierbij is 

gelet op het aantal verschillende stripproducten dat in de diverse trek

haakaodellen voorkomt. Er is ook gelet op de geometrie van deze produc

ten. Bovendien is gekeken naar het huidige materiaalverbruik en het af

val- en uitvalpercentage. Tevens is aandacht geschonken aan de eisen wel

ke aan de producten gesteld moeten worden als gevolg van het automatisch 

saaenstellen en de kwaliteitseisen van de afnemer. 

2.1 HET MATERIAALVERBRUIK. 

Uitgangsmateriaal voor de strippenproductie is warmgewalst platstaal 

St.37-2. Dit wordt geleverd in lengten van 6 meter. De toleranties op de 

afaetingen volgens DIN 1017. De gebruikte diktematen zijn 5, 6, 8, 10, 12 

en 15 mm. 

In 1983 is er in het totaal 256.146 meter stripmateriaal verwerkt. 98 \ 

hiervan heeft een dikte van 5, 6 of 8 mm. 

De breedten 

heeft een 

van de strippen varierenvan 12 tot 180 mm. 97,5 \hiervan 

breedte van 25 mm of meer. In het totaal zijn er 49 stripaf-

aetingen gebruikt. 

De totale materiaalkosten (van strip) bedroegen in 1983 fl.825.000,-. 

Het afvalpercentage is ongeveer 4 \. Hierbij moet wel rekening gehouden 

worden met het feit dat bij de huidige productiemethode geen nesting 

wordt toegepast, waardoor eventuele schuine snedes niet als afval worden 

gerekend. 

Onder nesting wordt verstaan het zodanig verdelen van de producten over 

de uitgangslengte dat er een ainimum aan afval ontstaat.(zie fig.4) 

Hoe groot het uitvalpercentage is, is niet bekend . Er is namelijk geen 

eindcontrole bij de onderdelenproductie. D.w.z. dat bijna alle geprodu

ceerde onderdelen in een trekhaak verwerkt worden. 

Staalafval levert het bedrijf nog 15 cent per kg. op. 

Een gedetailleerd overzicht van het strippenverbruik in 1983 is te zien 

in bijlage 3. 
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~uN.Dt:k tu:r 

Figuur 4. Productie met of zonder nesting. Met nesting geen snedeverlies. 

2. 2 DE TEICENINGENSTUDIE. 

Voor de tekeningenstudie zijn van de 100 in 1983 best verkochte trekhaken 

de tekeningen onderzocht op de daarin voorkomende stripproducten. Deze 

100 trekhaaktypen vertegenwoordigen 73 \ van het totaal aantal verkochte 

haken dat jaar en 69 \ van de omzet. 

Een probleem bij dit onderzoek was dat van sommige trekhaakmodellen, 

vooral de oudere modellen, alleen samenstellingstekeningen aanwezig wa

ren. Hierop staan niet altijd alle afmetingen van de onderdelen aangege

ven. Het komt ook wel eens voor dat de tekeningen en de werkelijkheid 

niet overeenkwamen omdat men in de loop der tijd enige aanpassingen heeft 

gedaan welke niet op tekening verwerkt zijn. Een gevolg hiervan is dat de 

resultaten van dit onderzoek niet 100 \ overeenkomen met de werkelijk

heid. Ze geven echter wel een goed beeld van de huidige situatie. 

In de 100 trekhaken zitten 874 onderdelen welke gemaakt zijn van stripma

teriaal aet een dikte van 5, 6 of 8 mm. Hiervan worden er 20 gemaakt 

m.b.v . een speciale stempel. 102 producten worden gesneden uit plaatmate

riaal vanwege hun ingewikkelde vorm, hun afmetingen of omdat men een be

paalde walsrichting prefereert. Dit laatste is van belang indien de pro

ducten gezet worden (anisotropie). 7 producten worden ingekocht. 

Het aantal stripproducten dat in een haak verwerkt zit varieert van 0 tot 

18. 

Van de ongeveer 600 verschillende typen striponderdelen zijn er 174 voor

zien van een schuine zijde. Het aantal schuine zijden aan een product kan 
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oplopen tot 5. De hoeken waaronder wordt afgesneden zijn zeer verschil

lend. 

Het aantal producten dat niet volgens een rechte lijn is afgesneden is 

zeer gering.(zie fig.5) 

Het grootste deel van de strips is voorzien van gaten. Het aantal gaten 

in een product varieert van 0 tot 10. Gemiddeld zitten er 2 gaten per 

product. De gaten zitten verdeeld over 1 tot 3 werklijnen. (zie fig.5) 

-$-·-·- ·-$-

-$--- -·--$-
ill::CHT 

Figuur 5. Stripproducten afgesneden volgens een rechte en een gebogen 

lijn. 

Het aantal verschillende gatmaten is 31, variërend van~ 8 mm tot sleuf

gaten van 22x35 mm. Dit aantal is in werkelijkheid minder geworden omdat 

sommige maten zijn aangepast. (bijv. ~ 10,5 is~ 11 mm geworden). De af

standen van de gaten t.o.v. elkaar of t.o.v. de rand van het product zijn 

zeer verschillend. 

Ca. 17 \ van de strippen zijn voorzien van een uitkapping. Ook hierin 

zijn verschillende soorten en maten te onderkennen. 

Alle hiervoor genoemde bewerkingen met hun maten zijn gedetailleerd weer

gegeven in bijlage 4. 

De productlengte varieert van 12 tot 900 mm. De gemiddelde lengte is 160 

am. Het gemiddelde aantal bewerkingen dat een product moet ondergaan is 3 

: afkorten, ponsen en schuinsnijden of uitkappen. 

Ongeveer 8 \ van de totale stripproductie bestaat uit rechthoeken waarop 

geen verdere bewerking is uitgevoerd. 

In overleg met de directie van Brink B.V. is besloten dat deze recht

hoekige producten, de gesneden producten en de producten die nu m.b.v. 

een speciale stempel gemaakt worden niet persé op de toekomstige strip

penautomaat gemaakt moeten worden. Men beschikt in de onderdelenmakerij 
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naaelijk over een afkortautomaat die deze rechthoeken met voldoende nauw

keurigheid en snelheid kan maken. Dit geldt ook voor de producten die ge

aaakt worden met de snijbrandmachine die in Hoogeveen staat. 

Indien aen deze producten dus buiten beschouwing laat ziet het producten

pakket er uit zoals geschetst is in fig. 6. In deze figuur heeft het per

centage betrekking op de totale productie van striponderdelen van 1983. 

Dit is bereikt door de resultaten van de tekeningenstudie te delen door 

0,73. De geschetste figuren vertegenwoordigen een hele familie producten. 

De gaten, uitkappingen en schuine sneden zeggen alleen iets over het aan

tal en niet over hun maten, posticnering of verdeling. Onder de post di

versen vallen alle producten welke niet op de lijst voorkomen . Bijvoor

beeld een rechthoek met 4 uitkappingen. Hun aantal was te gering om ver

aeld te worden. Het resultaat van de tekeningenstudie is vermeld in bij

lage 4. 

Het is nauwelijks mogelijk de stripproducten in de toekomst te standaar

diseren i.v.m. de grote verscheidenheid van de auto's en hun bevesti

gingspunten. Daarom moet een toekomstige productieautomaat in staat zijn 

de grote verscheidenheid in hartafstanden, hoeken en uitkappingen te 

realiseren. Er wordt dus een enorme flexibiliteit geeist. 
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PROOUCT o;o PRODUCT o;o 

I 0 I 22.0 ~ 0.2 
(o oJ 25.7 ~ 0.7 
(o o] 1.3 ~ 0,3 

1 a o o 1 3,3 ( \ 0.1 
(o o óJ 0.6 (o \ 0.3 
( g ~ I 6.2 (o o\ 0.1 
Jg 81 1,0 (]oo~ 0,1 
[ ~ 0 g] 0.2 C'ëC"l 0,2 
'go a 1 0,2 ~ O.L. 
1 o o 

0 2 ~ ) 0.2 ( :::J O.L. 

I~ : SI 0.1 [ \ 2.5 
[~ ~ g 81 0.1 ~ 1,5 

~ 1.2 0.3 
r · 1 1.3 lo o o\ 0,5 
R I I 1.4 c-=\ O.L. 
f6 'ol 2.8 w=;\ O,L. 

w-=ID 0,3 ~ 0.7 
~ 0.3 I \ 5,9 

Gril 0.1 /o o\ 0.3 

I I 1.9 /ooo\ 1.2 

I 0 I O.L. /o 0 o 0 o\ 0.2 
(o o'l 1.7 h g g\ 0,2 
lo oj 0.5 ru-\ 2.0 
(o 0 o) O,L. JOU<?\" O,L. 
[8 ~) 0.7 < ~ 1,2 
I g .g) 0,2 diversen 5,0 
~ O.L. TOTAAL 100,0 

Figuur 6. Productieoverzicht van de diverse faailies in \ van de totale 

jaarproductie. 100 \ = 1,2 miljoen stuks. 
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2.3 PRODUCTIENAUWKEURIGHEID. 

Zoals reeds werd vermeld, is de nauwkeurigheid waarmee de huidige produc

ten qeaaakt worden onbevredigend. Bovendien wil men in de toekomst trek

haken gaan leveren aan autofabrikanten . Omdat deze de haken in de produc

tielijn onder de auto willen aonteren worden hoge eisen aan de nauwkeu

righeid gesteld. Men eist o.a. dat de gaten op± 0,2 am nauwkeurig ten 

opzichte van elkaar gepositioneerd zijn . 

Bij het samenstellen van de haken worden de stripproducten bijna uitslui

tend op hun kopse kant gelast . Omdat bij deze materiaaldikten een las

naadopening van 1 am door het lasproces nog kunnen worden overwonnen zon

der het lasprogramma bij te sturen [lit.6], moet de lengte van de strip

producten op ± 0,5 mm nauwkeurig zijn. Dit heeft ook zijn consequenties 

voor de nauwkeurigheid van de schuine sneden. De tolerantie op de breedte 1 
van het product aag vrij groot zijn oadat dit alleen invloed heeft op de 

lengte van de lasnaad en niet op de opening ervan. 

De mallen welke gebruikt worden bij het lassen m.b.v. een robot moeten zo 

geconstrueerd zijn dat de haak na het lassen eenvoudig uit de mal te ver

wijderen is. Dit heeft tot gevolg dat de onderdelen niet t.o.v. hun gaten 

aaar t.o.v. twee referentievlakken in de •al gepositioneerd moeten wor

den. O• toch een goed eindproduct te krijgen moeten ook de gaten in een 

onderdeel t.o .v . twee referentievlakken gepositioneerd zijn. Deze vlakken 

en de toleranties op de diverse maten van het striponderdeel zijn weerge-

geven in figuur 7. - - ---- - - - -
!. " •2 h l" O,l 

t . 
_ ..!. _- ~ 4-· 

!_0, 5 

x ; tolo runti c YOlgc n,, 911'> 10 1/ 

Figuur 7. NauwkeurigheidBeisen van een stripproduct. 
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2.4 HET EISENPAKKET. 

Behalve flexibiliteits- en nauwkeurigheidseisen moet aen aan een toe

komstige productiemethode nog andere eisen stellen. 

De hoeveelheid afval moet geminimaliseerd zijn. Dit houdt o.a. in dat 

producten aet een schuine snede genest moeten worden. 

De tijdsduur die ligt tussen het ontwerp van een nieuwe haak en het mo

aent waarop men aet de productie ervan kan beginnen moet zo klein moge

lijk zijn. 

De producten mogen niet vettig worden i.v.m. het lassen en het lakken. 

Het aantal vereiste nabewerkingen zoals ontbramen, moet zo klein mogelijk 

blijven. 

Bij Brink B.V. heeft men een voorraadbeheersingssysteem en een produc

tiebesturingssysteem op een Burroughs computer staan. Het is wenselijk 

dat deze computer kan communiceren met de machinebesturing om de mense

lijke fouten zoveel mogelijk uit te schakelen. 

Oa dezelfde reden is het noodzakelijk dat bij omschakelen naar een andere 

serie de machineinstellingen zoveel mogelijk automatisch plaatsvinden. 

Ook zou 

dat men 

er een automatische 

producten maakt met 

materiaalcontrole moeten zijn om te voorkomen 

een verkeerde materiaalafaeting. 

de machine ook andere materiaaldikten kan ver

Dit mag echter nauwelijks invloed hebben op de 

prijs van de machine omdat het slechts 2 \ van het totale aantal stripon

derdelen betreft. 

Het is ook wenselijk dat 

werken (10, 12 en 15 mm). 

In overleg aet de directie van Brink B.V. is besloten het zetten van de 

striponderdelen buiten beschouwing te laten. De machine zal zich beperken 

tot het produceren van vlakke stripproducten. 

Samenvattend moet men dus de volgende eisen aan de toekomstige productie

automaat stellen : 

- De aachine moet geschikt zijn voor het bewerken van St.37-2 met een 

dikte van 5, 6 en 8 mm. 

- De breedten van de eindproducten varieren tussen 12 en 180 mm. Het 

aantal breedteaaten kan.beperkt worden tot een aantal standaardmaten. 

(zie bijlage 3) 
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- De productlengten kunnen varieren tussen 20 en 1000 am. Hierbij is 

geen beperking van de flexibiliteit mogelijk in de vorm van standaard

lengten. 

- De machine moet in staat zijn gaten te maken van diverse vormen en 

afaetingen. (zie bijlage 4) 

- De aachine moet in staat zijn willekeurige gatenpatronen te maken met 

een nauwkeurigheid van± 0,2 mm.(zie fig 7) 

- Er moeten schuine sneden gemaakt kunnen worden over zowel positieve als 

negatieve hoeken met een nauwkeurigheid van± 0,5 grd. 

- De aachine moet in staat zijn uitkappingen te maken . 

- De gemiddelde productiecapaciteit moet 6000 striponderdelen in 8 uur 

bedragen. 

- De oasteltijden tussen twee series moeten zo klein mogelijk zijn. De 

oastelhandelingen moeten automatisch gebeuren. 

- Materiaalafval moet geminimaliseerd zijn . 

- Automatisch aateriaalcontrole en -handling. 

-De producten aogen niet vettig worden ed .. 

- De aachine aoet in staat zijn snel te starten met het produceren van 

een nieuw product. 

De besturing moet kunnen coamuniceren met de bij het bedrijf in gebruik 

zijnde computer. 

De capaciteitseis is erop gebaseerd dat men de strippen in een 8-urige 

werkdag produceert . Eventueel mag er van deze eis worden afgeweken en 

worden overgestapt naar een twee ploegendienst. Dit gebeurt op het moment 

ook bij het robotlassen. 
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3. UITGANGSMATERIAAL EN BEWERKINGSMETHODE. 

Oa een goede keuze te kunnen maken tussen de diverse alternatieve produc

tieaachines, zal eerst een voorstudie nodig zijn. Als eerste aoet bekend 

zijn welk uitgangsaateriaal men neemt voor de productie van de strippen. 

Men kan kiezen tussen strip, coil en plaat. 

Daarna moet gekozen worden tussen de diverse bewerkingsmetboden zoals 

knippen, boren, ponsen, snijden etc. 

3.1 HET UITGANGSMATERIAAL. 

Bij de productie van strippen kan men uitgaan van St. 37-2 in 3 verschil

lende basisvoraen . Deze vormen zijn strip, coil en plaat. 

Indien men strip als uitgangmateriaal kiest zullen de jaarlijkse kosten 

hiervoor ongeveer fl.730.000,- bedragen. (dit is betrokken op het ver

bruik in 1983) Deze strip wordt geleverd volgens DIN 1017 (zie bijlage 5) 

Deze nora laat grote toleranties toe op de dikte- en breedtematen. De 

dikte is getolereerd met± 0,5 mm. De tolerantie op de breedtemaat kan 

oplopen tot± 2,5 mm. De huidige leverlengte is 6 m De tolerantie hierop 

is ± 100 mm. Men kan ook lengten van 12 m kopen. Deze zijn echter zeer 

onhandelbaar en nemen meer voorraadruimte in beslag. Daaroa komt deze 

leverlengte, ondanks het voordeel van ainder afval, niet in aanmerking 

voor het toekomstige uitgangsmateriaal. 

De strip wordt geleverd aet natuurwalskanten. Dit heeft een positieve 

invloed op het buigen van de strip indien deze gezet moet worden. Er zal 

ainder snel scheuring optreden dan bij geknipte zijkanten. Bovendien 

heeft het product hierdoor een fraaier uiterlijk. 

Een nadeel van strip is echter de toegestane sabelkromheid.(zie fig.8) De 

aaxiaaal toegestane waarde voor q bij een uitgangslente van 6 m is 24 mm. 

Het corrigeren hiervan d.m.v. richten is bij deze materiaaldikten zeer 

moeilijk tot onmogelijk. 

Oa het probleem van de sabelkromheid te omzeilen, zou aen eventueel 

strippen kunnen gebruiken aet geknipte zijkanten. Behalve dat dit pro

bleaen zou opleveren bij het zetten van de strip (inscheuren t.g.v. ver-
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Figuur 8. Sabelkromheid. 

. 

b "' breedte 
1 • lenste 

steviging ter plaatse van de snede), betekent dit ook dat het uitgangsma-

teriaal ongeveer 25 \ duurder wordt. 

Coil is een tot een grote rol gewikkelde lange strip. Indien aen dit als 

uitgangmateriaal zou kiezen, zouden de jaarlijkse kosten van het coilma

teriaal ongeveer Fl. 685.000,- bedragen. Omdat sommige afmetingen niet op 

coil leverbaar zijn, zou aen dit moeten aanvullen met ongeveer Fl.175.000 

aan stripmateriaal. Hierdoor zullen de jaarlijkse materiaalkosten oplopen 

tot Fl. 860.000,-. 

Coil wordt geleverd volgens DIN 1016. De tolerantie op de materiaaldikten 

zijn kleiner dan bij strip. De toleranties op de materiaalbreedten zijn 

echter groter. 

Coil heeft m.b.t. de sabelkromheid dezelfde nadelen als strip. Een extra 

nadeel is de minimale afnamehoeveelheid. Hierdoor moet men sommige mate

rialen voor een groot aantal jaren in voorraad hebben. Dit een betekent 

groot renteverlies. 

Indien men plaat als uitgangsmateriaal neemt, zullen de jaarlijkse kosten 

ongeveer Fl. 810.000,- bedragen. De toleranties op de dikte van het mate

riaal zijn groter dan bij strip of coil. 

Een voordeel van plaatmateriaal is dat men slechts 3 verschillende soor

ten op voorraad hoeft te hebben, namelijk alleen de drie dikteaaten. Bo

vendien is aen bij het ontwerpen van een nieuw product ainder gebonden 

aan een bepaalde materiaalbreedte. 

Een nadeel t.o.v. beide andere materialen is dat men extra bewerkingen 

aoet uitvoeren om de zijkanten van het product vrij te maken. Bovendien 

zal het afvalpercentage hoger uitvallen dan bij strip of coil. 

De prijs van staalplaat is zeer marktgevoelig. Dit heeft een grote onze

kerheid tot gevolg betreffende de jaarlijkse kosten en dus de kostprijs 

van het eindproduct. 
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Een aeer uitgebreide afweging van de voor- en nadelen van de diverse uit

gangsaaterialen is weergegeven in bijlage 6. 

Op grond van o.a. de jaarlijkse kosten en de te verwachten bewerkings

kasten is, in overleg met de directie, in eerste instantie besloten om 

strip als uitgangsaateriaal te nemen. Dit is warmgewalst platstaal St.37-

2 aet natuurwalskanten volgens DIN 1017 met een lengte van 6 meter. 

Als bij het uitwerken van de machine blijkt dat de keuze van strip tot 

probleaen leidt m.b.t. het halen van de productienauwkeurigheid, zal 

plaat als redelijk alternatief beschouwd worden. 

3.2 DE BEWERKINGSMETHODE. 

Voor het maken van een stripproduct zijn de volgende bewerkingen nodig: 

afkorten, gaten maken, uitkappen en schuine sneden aanbrengen. 

De hiervoor in aanmerking komende bewerkingstechnieken zijn: 

- ponsen. 

- knabbelen. 

- snijden. (autogeen-,plasma- en lasersnijden) 

- knippen. 

- zagen. 

- boren. 

Ponsen is de snelste methode voor het maken van gaten. Een nadeel van 

ponsen is dat voor elke gatdiameter een ander gereedschap nodig is. Dit 

weegt echter niet op tegen het voordeel van de snelheid. 

De kwaliteit van een geponst gat is slechter dan die van een geboord gat. 

Het bedrijf heeft al jarenlange ervaring met het ponsen en men heeft geen 

klachten over de kwaliteit van de gaten zodat voor het aaken van gaten 

het ponsproces het meest geschikt lijkt. 

Ponsen is ook zeer geschikt voor het maken van de uitkappingen, waarbij 

aen eventueel aan knabbelen zou kunnen denken. Een vereiste hiervoor is 

wel dat het ponssysteem geschikt moet zijn voor excentrische gereed

schapsbelasting.(zie fig. 9) 
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STRIP 

anijplaat 

Figuur 9. Excentrische belasting van het ponsgereedschap. 

Voor het vrijmaken van de contour van het product, komen vooral de pro

cessen knippen en autogeen- en plasmasnijden in aanmerking. Lasersnijden 

is bij deze materiaaldikten te langzaam en vereist een te grote investe

ring. 

Een groot nadeel van de snijtechnieken is de braamvorming en de snede

breedte. Braamvorming veroorzaakt een extra nabewerking. De snedebreedte 

veroorzaakt afval. (zie fig. 10) 

Figuur 10. Snedebreedten bij snijtechnieken. 

Andere nadelen van de beide snijtechnteken t.o.v. het knippen zijn: 

- De starttijd welke nodig is voor het vormen van de boog (plasmasnijden) 

of het verwarmen van het staal (autogeensnijden). 

- Grot~ warmtebeinvloede zone (bij autogeen) welke kromtrekken van het 

product tot gevolg heeft. 

- Er is voor beide processen een afzuiginstallatie nodig voor het ver-

wijderen van de vrijkomende gassen. 

Het voordeel van de snijtechnieken is de enorme flexibiliteit. Het is mo

gelijk met een goede besturing producten met willekeurige contouren te 

snijden. 
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Omdat er bij de productie van de onderdelen uit strip vele korte sneden 

nodig zijn welke bijna ook nog altijd rechtlijnig zijn, lijkt het knippen 

aet behulp van een schaar de aeest geschikte oplossing hiervoor. 

Door de genoemde flexibiliteit van de snijprocessen kan het plasmasnijden 

wel een concurent zijn van het knabbelen voor het aanbrengen van de uit

kappingen. Een groot nadeel blijft echter de braamvorming . 

Een opsomming van de voor- en nadelen van de in deze paragraaf genoemde 

bewerkingstechnieken is uitgebreider omschreven in bijlage 7. 
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4. DE PRODUCTIEMETHODE. 

De uitgangspunten voor het kiezen van de productiemethode zijn 

- Het uitgangsmateriaal is stalen strip met een leverlengte van 6 m. 

- De toe te passen bewerkingstechnieken zijn ponsen en knippen. 

- De productiesnelheid moet hoog zijn (gemiddeld 6000 stuks per dag). 

- De tijd tussen het ontwerp van een nieuw product en de productie ervan 

moet zo kort mogelijk zijn. 

- Het aantal maakbare verschillende producten moet zo groot mogelijk zijn 

(zie bijlage 4) 

Voor de productie van de striponderdelen kdll men kiezen uit twee prin

cipes: 

- Wordingspunt. 

- Wordingsbaan. 

Bij een 

pldats 

wordingspunt 

te veranderen. 

ondergaat het product ,.d le bewerkingen zonder van 

De voordelen van zo'n wordingspunt zijn dat de 

machine weinig ruimte in beslag neemt en men weinig last heeft van de 

sabelkromheid van het uitgangsmateriaal . 

Bij een wordingsbaan vinden alle bcw~rkingen 10 de ruimte gezien achter 

elkaar plaats. Tijdens het produclieproceJ bcw~egt het product van werk

blok naar werkblok . (zie fig. 11) 

D 
000 

D 

DODO 
0 

Figuur 11. Wordingspunt en wordingsba.111. 

C ••rk~loll. 

0 Prod"ct 

Verder kan men nog kiezen of men alle bewerkingen gelijktijdig of na el

kaar uitvoert, en of men een of meerder~ werkblokken toepast. 
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4.1 ALTERNATIEVEN. 

Indien men het voorgaande combineert, kan men kiezen uit 8 principiële 

oplossingen welke zijn weergegeven in fig. 12. 

4.1.1 Het gehele product wordt in een slag uit het stripmateriaalgeponst. 

Dit proces heeft vele voordelen zoals een hoge maatnauwkeurigheid, een 

relatief goedkope aandrijvende machine en een hoge productiesnelheid. De 

lfOIWIHGSPONT WORDINGSilAAN 

Un 4.1.1 lén ateapel 4 . 1:5 vol9snijateapel 
BEVEUIIIGD werkblok per product 

GELIJKTIJDIG aeerdere 4.1.2 •universele• 4 . 1.6 •universele• 
11erkblokien a teapel vol9ani ja teapel 
één 4.1.3 bv. knabbelen aet 4. 1. 7 -

BEVUIJIIGEN ve.rkblok f:én ateapel 

IIA ELUAR aeerdere 4 . 1. 4 bv . knabbelen aet 4. 1.8 bv. aeerdere pons-
11erkblokken aee.rdere ateapela units en 'n achaar 

Figuur 12. Mogelijke productiesystemen. 

nadelen zijn echter:- hoge gereedschapskasten door de grote hoeveelheid 

verschillende stempels.(ca.6000 stuks) 

- Er gaat een lange tijd zitten tussen het ontwerp 

van een nieuw product en de productie ervan vanwege 

de aanmaak van de stempel. 

Door deze twee grote nadelen is deze productiemethode niet geschikt voor 

toepassing bij Brink B.V .. 

4.1.2 Een •universele" stempel is een gereedschap dat is opgebouwd uit 

meerdere nippels en snijplaten. Dit is geschetst in fig. 13. Deze stempel 

bestaat uit 5 losse stempels (a t/m e) die ieder onafhankelijk in x- en 

y-richting te positioneren zijn. De verschillende ponsgereedschappen wor

den allen gelijktijdig aangedreven door bijvoorbeeld een excenterpers. 

De voordelen van deze bewerkingsmetbode zijn gelijk aan die van het wer

ken met een specifieke stempel. Bij deze methode is de tijd tussen het 

ontwerp en de productie van een nieuw product veel kleiner. Bovendien is 
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c 

d e 

Figuur 13 . •universele" stempel . 

deze methode veel flexibeler. Het aantal benodigde verschillende stempels 

is veel kleiner. 

Een groot probleem van deze methode is de technische haalbaarheid. Het 

zal zeer moeilijk zijn alle noodzake lijke geleidingen en aandrijvingen 

van de noodzakelijke verplaatsingsmogelijkheden in een klei n werkgebied 

te plaatsen. Bovendien zal deze methode een zeer uitgebreide en dus dure 

besturing vereisen. 

4 . 1. 3 Een voorbeeld van een wordingspunt met een werkblok waarbij de be

werkingen na elkaar plaatsvinden is een knabbelmachine . Knabbelen is het 

in kleine gedeelten vrijponsen van een werkstuk volgens een willekeurige 

lijn.(zie fig. 14) 

Figuur 14 . Knabbel en . 
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Deze bewerkingsmetbode bezit een grote mate van flexibiliteit m.b.t. het 

aantal verschillende producten dat gemaakt kan worden. Nadelig is echter 

dat, wil men deze flexibiliteit bereiken, de te gebruiken gereedschapdia

meter zo klein mogelijk moet zijn. De minimale diameter is ongeveer ge

lijk aan de aateriaaldikte. Als men een gereedschap van ~ 8 mm gebruikt 

voor alle bewerkingen, dan zal het maken van gaten welke groter zijn dan 

~ 8 mm veel tijd kosten. Bovendien levert een snedebreedte van 8 mm veel 

afval op. 

Om de productiesnelheid te vergroten kan men eventueel meerdere gereed

schappen gebruiken zodat grote gaten met een grote stempel gemaakt kunnen 

worden. Een nadeel hiervan is dat men gereedschapswisseling moet toepas

sen, waardoor de productiesnelheid weer negatief heinvloed wordt. 

4.1.4 Om gereedschapswisseling binnen een serie te voorkomen kan men 

aeerdere werkblokken toepassen. Als men dit wil realiseren in de vorm van 

een wordingspunt stuit men op het probleem van het bouwvolume. Wil men 

dit toch oplossen dan moet men overstappen naar een wordingsbaan. Dit 

alternatief wordt beschreven in paragraaf 4.1.8. 

4.1.5 Een voorbeeld van een wordingsbaan met een werkblok waarbij alle 

bewerkingen 

snijstempel . 

-snelheid. 

producttypen 

gelijktijdig plaastvinden is het produceren m.b.v. een volg

Deze methode heeft een hoge productienauwkeurigheid en 

Bovendien is het met deze methode mogelijk meer verschillende 

te maken dan met een specifieke stempel. De volgsnijstempel 

biedt constructietechnisch gezien meer mogelijkheden dan de specifieke 

stempel vanwege de beschikbare ruimte. 

Deze aethode heeft echter dezelfde nadelen als het produceren met een 

specifieke stempel. Er zijn hoge gereedschapskasten en er is een lange 

tijd tussen ontwerp en productie. Daarom is ook deze methode niet ge

schikt. 

4 . 1.6 Een •universele" volgsnijstempel is, overeenkomstig met de univer

sele stempel, opgebouwd uit meerdere verplaatsbare ponsgereedschappen, 

die allen gelijktijdig worden aangedreven. De technische haalbaarheid van 

deze methode is veel beter vanwege de grotere ruimte die ter beschikking 

staat. 
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Een ander voordeel van deze volgsnijstempel is dat men minder verschil

lende gereedschappen nodig heeft. Men kan bijvoorbeeld sleufgaten of uit

kappingen maken m.b.v. 2 of meer identieke gereedschappen. (zie fig. 15) 

Dit verhoogt ook de flexibiliteit van het systeem. 

Een groot nadeel blijft echter dat vanwege het feit dat alle gereedschap

pen gelijktijdig bedient worden, er een groot aantal ponseenheden nodig 

is met bijbehorende positioneer- en besturingssystemen. Hierdoor wordt 

het geheel vrij duur. 

Figuur 15. Het maken van een sleufgat met twee identieke gereedschappen. 

4.1.7 Een redelijk voorbeeld van een wordingsbaan met een werkblok waar

bij alle bewerkingen na elkaar uitgevoerd worden, is niet gevonden. 

4.1.8 Een voorbeeld van een wordingsbaan met meerdere werkblokken,waarbij 

de bewerkingen na elkaar plaatsvinden is geschetst in fig. 16. 

y 

t :\ 
~ ', ~ strip 

\~----------------------------~ 

Figuur 16. Wordingsbaan met meerdere onafhankelijke werkblokken . 

Bij dit alternatief zijn vele machines te bedenken als men denkt aan de 

combinaties van de werkblokken, de productievolgorde, de producthantering 
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etc .. Een groot voordeel van dit alternatief is de grote flexibiliteit. 

Het is mogelijk aet een beperkt aantal gereedschappen een groot scala 

producten te aaken. 

Een nadeel is de lage productiesnelheid ten gevolge van het niet samen

vallen van de diverse bewerkingen. 

4.2 DE KEUZE. 

De keuze is uiteindelijk gevallen op een combinatie van de alternatieven 

4.1.6 en 4.1.8. De laatste is gekozen vanwege de grote flexibiliteit en 

de korte tijd tussen het ontwerp en de productie van een nieuw stripon

derdeel. 

Om de productiesnelheid te verhogen zijn overeenkomstig alternatief 4.1.6 

de ponseenheden in x-richting verstelbaar. Hierdoor ontstaat een "univer

sele" volgsnijstempel met afzonderlijk aangedreven gereedschappen. 

De aachine bestaat uit een aantal ponseenheden en een schaar. (zie fig. 

16) De strip wordt in x-richting onder de ponseenheden gepositioneerd, 

waar de gaten en uitkappingen gemaakt worden. De positionering van de 

gaten in y-richting gebeurt door de ponseenheden die over de gehele 

breedte van de strip gepositioneerd worden . 

Als laatste wordt het product van de strip afgeknipt. 

Indien aen eerst zou afkorten zou men grote problemen krijgen aet het 

hanteren en positioneren van de producten onder de diverse ponseenheden. 

Dit is het gevolg van het groot aantal verschillende producttypen waarvan 

de afmetingen varieren van 20x20 mm tot 900x150 mm. 

4.2.1 NAUWKEURIGHEID VAN HET PONSEN. 

Als de knipbewerking als laatste wordt uitgevoerd, krijgt men problemen 

aet de sabelkroaheid van de strip. De aaxiaaal toegelaten sabelkromheid 

bedraagt volgens DIN 1017 24 am bij een lengte van 6 aeter.(Zie fig. 17) 

Oa na te gaan hoe groot de sabelkromheid in werkelijkheid is, zijn er 

enkele strippen nagemeten. -Omdat het niet mogelijk was lengten van 6 me

ter te meten zijn de uitgangslengten in twee delen geknipt. De resultaten 

van de metingen zijn beschreven in bijlage 8. De gemeten maximale waarde 
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~---....,-----

• 
lt-------- ---1 ----------~ 

Figuur 17. De sabelkromheid van het.uitgangsmateriaal. 

b • breedte 
l • lenst• 

voor q bedroeg 4,2 ma bij een lengte van 3 meter. De maximale stijging 

van het profiel op een lengte van 10 cm in x-richting bedraagt 1 mm. 
Hierdoor is de maximale hoek a gelijk aan 0,57°. 

Het verloop van de strip over een lengte van 6 meter is glooiend te noe

men en niet grillig. Een uitspraak over de sabelkromheid bij een lengte 

van 6 meter is aan de hand van deze metingen niet te doen. Men kan wel 

zeggen dat deze ver beneden de maximaal toegestane waarde valt . 

. 
Oa de nauwkeurigheid van de positie van de gaten in een product toch te 

garanderen moet het ponsgereedschap steeds ten opzichte van de zijkant 

van de strip gepositioneerd worden. Men kan dit doen door een referentie

punt de zijkant te laten volgen en ten opzichte hiervan het gereedschap 

te positioneren. Het referentiepunt en de hartlijn van de nippel dienen 

dan op één lijn te liggen parallel aan de y-as. 

Het scheefliggen van de strip resulteert, bij deze manier van refereren, 

in een positioneerfout welke afhankelijk is van de gewenste hartafstand. 

(zie fig. 16) 

Er gelden dan de volgende vergelijkingen 

= 1qewenst 1werkelijk cos a 
en h . . = h x cos a werkellJk gewenst 

Indien de schuinlighoek a gelijk is aan de maximaal geaeten hoek van 

0,57° dan geldt : 

1 k 1' ·k= 1, 00005 1 wer e lJ gewenst en hwerkelijk= 0 •99995 hgewenst· 
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~, 

Figuur 18. Positioneerfout t.g.v. de sabelkromheid bij toepassing van een 

stripvolgend referentiepunt. 

De totale positioneerfout is niet alleen het gevolg van deze fout maar 

ook van fouten in het positioneren van het gereedschap t.o.v. het refe

rentiepunt en in het positioneren van de strip in x-richting. 

Indien men de aaximaal toelaatbare fout t.g.v. de sabelkromheid op ± 0,05 

mm stelt, dan mag bij een gewenste hartafstand van 500 mm de hoekfout 

aaximaal ± 0,8° zijn . Dit houdt in dat de maximale stijging 1,4 mm op 100 

mm mag zijn. 

4.2.2 NAUKEURIGHEID VAN HET KNIPPEN. 

Om zoveel mogelijk producten te kunnen maken moet de schaar draaibaar 

zijn. Als dan niet precies bekend is waar de snede op de strip plaats

vindt doordat de strip als gevolg van de sabelkromheid scheef onder de 

schaar ligt, is het niet mogelijk de lengte van de strip te garanderen. 

(zie fig. 19). Dit geldt ook voor de gewenste hoek p. 

' 
L· 

werkelijk begiapuat 

Figuur 19. Lengtefout t .g.v. sabelkromheid. 
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Het is dàardoor noodzakelijk dat de zijkant van de strip tegen een refe

rentiepunt ligt alvorens geknipt wordt. 

4.2.3 UITVOERINGEN. 

De machine kan op meerdere manieren uitgevoerd worden. Men kan het aantal 

ponsunits varieren en de schaar vast of draaibaar aaken. 

Afhankelijk van de uitvoering kan de machine veel of weinig producttypen 

aaken. (zie tabel 1) 

Tabel 1. Percentage van de productie dat de diverse machines eventueel 

kunnen aaken. 

vaste schaar draaibare schaar 

één ponsunit 58,7 \ 78,1 \ 

twee ponsunits 67,6 \ 90,8 \ 

drie ponsunits 68,2 \ 91,4 \ 

Producten welke aan beide zijden zijn voorzien van een uitboeking ( ~ ) 

kunnen niet a.b.v. een draaibare schaar geaaakt worden. Indien deze hoe

ken zo zouden zijn dat hun punten samenvielen (~) zou men dit 

kunnen maken m.b.v. een uitkapstempel. Het blijkt echter dat dit slechts 

bij uitzondering het geval is. Men kan bij dit product twee verschillende 

uithoeksteapels toepassen. Het aantal verschillende hoeken waaronder uit

gehoekt is, is ook groot zodat men een groot aantal verschillende stem

pels zou moeten hebben. Het is wel mogelijk deze producten op een machine 

aet een draaibare schaar voor te bereiden zodat dan nog maar één nabewer

king nodig is. 

De meest voor de hand liggende keuze is de machine bestaande uit twee 

ponsunits en een draaibare schaar. (zie fig.20) 

Twee ponsunits lijken voldoende.Door een derde of een vierde ponsunit 

erbij te plaatsen kan slechts een klein aantal producttypen extra gemaakt 

worden. De meerinvestering die hiervoor nodig is lijkt daarom niet renda

bel. 
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pun1unit 1Ch4ar 
Y"fa ., 

L 1 .J., ltup $ 
~/~~~~------------------------------~- r~+ +--+-t-')1; 'J 

c 
tran•portarstee• 

Figuur 20. Machine met twee ponsunits en een draaibare schaar. 

Door toepassing van twee ponsunits is het mogelijk 90,8 \ van de produc

ten te maken zonder gereedschap te wisselen binnen een serie. 

Beide ponsunits kunnen over een lengte van 200 am in y-richting t.o.v. 

het referentiepunt (a) verplaatst worden. Dit punt (a) zal de zijkant van 

de strip aoeten volgen. 

Vanwege de grote toleranties op de breedte van het uitgangsmateriaal is 

het niet aogelijk alleen de punten a te gebruiken indien aen nesting wil 

toepassen. Vandaar dat de ponsunit nog een extra referentiepunt (d) 

heeft. Dit punt zal de andere zijkant van de strip volgen. Bij toepassen 

van nesting zullen deze punten om de beurt als referentiepunt voor het 

gereedschap dienen. 

Om de productiesnelheid te vergroten kunnen de beide ponsunits over een 

lengte van ca. 75 mm in x-richting verplaatst en gepositioneerd worden. 

Hierdoor kan men a.h.w. een volgsnijstempel creëren waardoor een groot 

deel van de producten aet één of twee ponsbewerkingen (dit is ruim 60 \ 

van het totaal) gemaakt kunnen worden met gelijktijdige bediening van de 

ponssteapels en de schaar. 

De werking van de machine is als volgt: 

- Alvorens aen aet de productie van een serie begint worden de juiste 

gereedschappen in de ponsunits geplaatst. 

- De ponsunits neaen de goede posities in x- en y-richting in. 

- Het transportsysteem positioneert de strip onder de stempels. 

- Indien het goede referentiepunt (a of d) tegen de zijkant van de strip 

ligt, vindt de ponsbewerking plaats. 

- De strip wordt in de volgende x-positie geplaatst en het ponsen her

haalt zich. 
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-Als de· strip zich onder de draaibare schaar bevindt,wordt deze tegen 

het referentiepunt c gedrukt . Als de strip de goede x-positie heeft kan 

de knipbewerking plaatsvi~den. 

- De strip wordt doorgeschoven in nieuwe x-posities waarna geponst en/of 

geknipt wordt. Als het einde van de 6 meter strip bij de schaar is 

wordt een nieuwe strip geladen en herhaalt het voorgaande zich totdat 

de gehele serie geproduceerd is. 

Om de omsteltijd tussen twee series zo klein mogelijk te houden moeten de 

ponsunits uitgerust zijn met een snelwisselsysteem voor het gereedschap . 
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5. DE FINANCIELE HAALBAARHEID. 

Om de financiele haalbaarheid van het automatiseringsproject te kunnen 

nagaan is het nodig een idee te hebben van de kosten van het project en 

de capaciteit van de machine. Hiervoor is contact opgenomen met de diver

se leveranciers van speciaalmachines, waarbij ook gesproken werd over de 

technische haalbaarheid van het project. De meeste van hen waren het er

over eens dat de in het vorige hoofdstuk geschetste machine technisch te 

realiseren is en waren geinteresseerd in de bouw ervan. Om een idee te 

krijgen van de productiecapaciteit en de prijs zijn offertes aangevraagd 

bij F. Hoffmann B.V. te Zwijndrecht en de firma Moller & Co. te Hengelo. 

Aan de hand van hun antwoord (bijlage 9) is een schatting gemaakt van de 

projectkosten en de capaciteit. Hieruit is de rentabiliteit van de diver

se alternatieven bepaald. 

5. 1 DE KOSTEN. 

In antwoord op de aanvraag heeft Hoffmann B.V. een prijsopgave gedaan. 

Alhoewel deze aanbieding niet helemaal overeenkomt met de aanvraag, kun

nen de gegevens goed gebruikt worden om een idee te krijgen van de kost

prijs van de diverse machines. Zo kost een machine met twee ponsunits in 

x- en y-richting verstelbaar, en een draaibare schaar ongeveer 

Fl.452000. De totale kosten van het project bevatten echter niet alleen 

de bouwkosten van de machine. Er worden ook nog kosten gemaakt voor de 

voorstudie, de engineering, het ontwikkelen van de software en het invoe

ren en testen van de machine. Een schatting van de totale projectkosten 

van de aanschaf van bovengenoemde machine is dan: 

voorstudie 

engineering 

bouw 

software + 
installeren 

Sub totaal 

af: 121 5 ~. 

TOTAAL 

invoeren ervan 

+ testen 

W. I.R. 

Fl . 4 5 . 000 1 -

100.000,-

452 .000,-

200.000,-

125.000.-

Fl. 

Fl. 

Fl. 

Fl. 

Fl. 

Fl. 

Fl. 

922.000,-

115.250, -· 

806.750,-
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De bedragen achter de diverse posten Zl]n ruwe schattingen, welke o.a. 

gebaseerd zijn op een cqncept van ir. A.M. Kuyper van de Productieont

wikkelingswerkplaats (P.O.W.). 

Over het totaal te investeren bedrag krijgt W.I.R.-premie. Deze premie 

bedraagt 12,5 \ exclusief de kleinschaligheidstoeslag. Omdat nog niet 

bekend is hoe groot de andere investeringen van Brink B.V. zijn en omdat 

deze toeslag vrij' klein is, is deze maar niet meegenomen. 

Het is waarschijnlijk mogelijk dat dit project in aanmerking komt voor 

een overheidssubsidie in verband met de stimuleringsregeling demonstra

tieprojecten flexibele productieautomatisering (F.P.A.). Met de aanvraag 

hiervan is de P.O.W. bezig. 

Indien deze subsidie wordt toegekend, krijgt men een subsidie van 25 \ 

van projectkosten (excl. W.I.R . ) en een lening van 25 \van de project

kosten tegen gereduceerd rentetarief . Dit alles zou betekenen dat boven

genoemd project slechts Fl. 605.063,- zou gaan kosten. 

In bijlage 10 zijn de projectkosten berekend van de diverse alternatieven 

voor zowel qe situatie waarbij geen subsidie wordt toegekend als wel. De 

resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2. De kosten van de diverse projecten. 

Alternatief excl. subsidie incl. subsidie 

Iv. Eén machine met 1 ponsunit Fl. 556 . 500,- Fl. 417.375, -

+ vaste schaar. 
Id. Eén machine met 1 ponsunit Fl. 693.000,- Fl. 520.410,-

+ draaibare schaar. 

I I. Eén machine met 2 ponsunits Fl. 691.250,- Fl. 518.440,-

+ vaste schaar. 

III. Eén machine met 2 ponsunits Fl. 806.750,- Fl. 605.063,-

+draaibare schaar. 

IV. h " d Twee aac ~nes I . Fl. 1129.625,- Fl. 847.250, -

V. Machine Id + machine II. Fl. 1258.250,- Fl. 943.700,-

VI. Machine II + machine III. Fl. 1371.122,- Fl. 1028.344 ,-

VII. Twee machines III . Fl. 1355.375,- Fl. 1016.530,-
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De kosten van een project waarbij twee gelijke machines worden gekocht 

zijn lager dan 2x de projectkosten van èèn zo'n machine. 

De alternatieven IV t/m VII zijn opgenomen omdat, zoals blijkt uit de 

volgende paragraaf, de capaciteit van 1 machine niet voldoende is om de 

gehele productie aan te kunnen. 

5.2 DE CAPACITEIT. 

In de aanbieding van Hoffmann B.V. staan geen gegevens over de productie

snelheid. Een gesprek met dhr. Hoffmann leerde dat hiervoor de gebruike

lijke waarden mogen worden genomen. 

Het antwoord van de firma MÖller & Co. op mijn aanvraag bestond uit het 

aanbieden van een machine die niet overeenkwam met het gevraagde. Toch 

konden enkele gegevens hieruit gebruikt worden om de capaciteit van de 

machines te bepalen. De aannamen A uit tabel 3 zijn o.a. gebaseerd op de

ze offerte. De aannamen B zijn waarden zijn gebaseerd op gegevens uit 

diverse folders van hydraulisch ponseenheden en scharen. 

Tabel 3. Aannamen bij de bepaling van de capaciteit. 

A B 

Tijd per ponsoperatie 3 s 2,4 s 

Tijd per schaaroperatie 4,5 s 3 s 

Draaien van schaar over enkelvoudige hoek 3 s 2 s 

Gemiddelde striptransportsnelheid 10 m/min 10 m/min 

Starten + stoppen van striptransport 0,25 s 0,25 s 

Terugloop transportsysteem + laden nieuwe strip 30 s 30 s 

Omsteltijd 180 s 180 s 

Onder een enkelvoudige hoek wordt de hoek verstaan die de kopse kant van 

het product aaakt met de positieve y-as zoals te zien is in fig. 7. Bij 

nesting van producten met twee schuine sneden moet dus over een dubbele 

hoek gedraaid worden. De omsteltijd is de tijd die nodig is voor het 

verwisselen van het ponsgereedschap en het inlezen van een nieuw machine-
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programma voor het volgende product. De 180 seconden welke hiervoor geno

men zijn, is een gemiddelde waarde welke bij een goede planning haalbaar 

moet zijn. 

Andere aannamen zijn: 

- Nesting maakt de gemiddelde lengte van producten met één schuine zijde 

5 \ korter en producten met twee schuine zijde 10 \ korter. 

- Het uitgangsmateriaal is altijd 6 m lang. 

- De seriegrootte is 75 stuks. 

- Een uitkapping wordt gerealiseerd door twee ponsbewerkingen met dezelf-

de stempel. 

- De pons- en knipoperaties worden zoveel mogelijk gelijktijdig uitge-

voerd. 

Dit laatste heeft tot gevolg dat de afstand tussen de laatste ponsunit 

bepaalt hoevaak schaar en·ponsunit ieder afzonderlijk moeten werken. De 

afstand heeft dus een nadelige invloed op de productiesnelheid. 

In bijlage 11 is de productietijd per product uitgerekend die iedere ma

chine ervoor nodig heeft en ook het aantal dagen dat nodig is om ,m.b.v 

een 8-urige werkweek, de gehele jaarproductie van een bepaalde familie te 

maken. 

Machine IvA is technisch in staat 58,7 \van de productie te maken in 

291 dagen. Machine IvB maakt dezelfde productie slechts 232 dagen. ·(zie 

tabel 4). 

Tabel 4. De productiecapaciteit van de diverse machines. 

machine \ van de productie aantal benodigde dagen 

IVA 58,7 291 
IvB 58,7 232 
IdA 781 1 436 
I dB 781 1 355 

IIA 67,6 312 

IIB 67,6 259 

IIIA 90,8 491 

IIIB 90,8 399 
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Een jaar ·telt ongeveer 220 werkdagen. Het blijkt dus dat er meerdere ma

chines nodig zijn om de gehele productie aan te kunnen. 2 machines IdB 

kunnen samen 78,1 \van de totale productie waarbij bovendien tijd over

blijft om de resterende 21,9 \voor te bereiden. 2 machines IIIB kunnen . 
gezamelijk 90,8 \ van de productie aan en de resterende 9,2 \ voorberei-

den. 

5.3 HET RENDEMENT . 

Als vergelijksituatie voor de diverse alternatieven wordt de huidige si

tuatie genomen . De jaarlijkse kosten van de huidige striponderdelenpro

ductie zien er als volgt uit~ 

Loon 9x Fl . 55.000, -

Machinekosten (incl . rente,afschrijving,ene rgie etc.) 

Gereedschap 

Totaal 

Fl. 

Fl . 

fL. 
Fl. 

495.000,-

284.000,-

7~,QQQ,-

854.000,-

De jaarlijkse kosten van de -nieuwe situatie zijn afhankelijk van het feit 

of er wel of geen FPA-subsidie wordt toegekend, hoeveel mensen er be

spaard worden en de manier van afschrijven. Het is in bepaalde situaties 

toegestaan dat sommige kostenposten in 1 jaar af9eschreven mogen worden. 

Hierdoor worden de kosten het eerste jaar hoger maar in de daarop volgen

de jaren lager dan bij de normale manier van afschrijven (in 5 jaar in 

gelijke delen). 

Van de diverse alternatieven kan de globale terugverdientijd (TVT) bere

kend worden met de volgende formule: 

Terugverdientijd = 
totale investering 

jaarlijkse besparing + afschrijving 

Bovendien is m. b .v. de netto kontante waarde methode de investering be

oordeeld. Deze methode is gebaseerd op de discounted cash-flow. Hierbij 

worden de waarden van de netto kasstromen, die in de jaren na de investe

ringen ontstaan, gecorrigeerd met de tijdwaard e van het geld. In formule

vorm is dit: 
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Netto Kontante Waarde = 
T C 

~=0 (1+k)n 
- I 

C= Kasstroo• in een bepaald jaar. (afschrijving + winst) 

k= kosten van het vermogen. (rente) 

T= Aantal jaren van de berekening . 

I= De investering. 

De resultaten van beide berekeningsmetboden zijn weergegeven in bijlage 

12 . De hierbij gemaakte aannamen zijn o .a.: 

- Rente op vreemd kapitaal: 10 \ 

- Er wordt afgeschreven in 5 jaar in 5 gelijke delen. 

- Indien subsidie wordt toegekend bedraagt de gemiddelde rente 4,5 \. 

- De jaarlijkse kosten van energie, onderhoud en reparaties bedragen 13 \ 

van de machineaanschafkosten. 

De aanschaf van alleen machine Iv, Id of II is niet zo interessant gezien 

de beperkte hoeveelheid producten die men technisch gezien ermee kan ma

ken. Om toch het volledige productiepakket te kunnen maken is in ieder 

geval aachine Id of machine III nodig. 

Zoals te zien is in fig. 21 is de terugverdientijd van de diverse alter

natieven vrij groot. De invloed van een hogere productiesnelheid uit zich 

in een steiler verloop van de stijgende curve. De invloed van het ver

krijgen van subsidie uit zich in een lagere investering. Beide geven een 

kortere terugverdientijd. De invloed van het afschrijven van de posten 

voorstudie, engineering en testen in het eerste jaar verkort de TVT aan

zienlijk. Het is echter nog de vraag of dit kan of mag. 

Alternatief V lijkt in eerste instantie de meest gunsti ge. Het kopen van 

twee verschillende machines heeft als nadeel dat bij het uitvallen van 

één ervan, niet alleen de productiecapaciteit afneemt, aaar ook dat som

aige producttypen helemaal niet •eer gemaakt kunnen worden. De trekhaken

productie zou dan ernstig in gevaar komen. 

Het kopen van twee dezelfde aachines is daarom gunstiger . Uitval van een 

aachine betekent alleen een halvering van de capaciteit. De alternatieven 
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1. VI A ~onder •~beidie 
2, IV A ~onder •~b~idie 

} . II A &onder a~b&idie 

lt. V A zonder e~baidie 

5· VI A &ODder eube1d1•1 

6. VI A ••t •~ba1d1e 

7· VI I ••t eubeid1e 

Figuur 21. De netto kontante waarde van enige alternatieven. 

Yeraneld atachrijYaD 

IV en VII komen hiervoor het aeest in aanmerking omdat deze machines ook 

producten met een schuine snede kunnen maken. 

De terugverdientijd van deze twee alternatieven is echter nog vrij groot. 

In het slechtste geval zou deze 5,7 resp. 6,2 jaar zijn. Dit komt voorna

aelijk omdat men met een 40-urige werkweek werkt. Om toch het gehele pro

ductiepakket aan te kunnen moet men, vanwege de te lage capaciteit van de 

aachines, twee machines kopen. 

Figuur 22 toont aan dat het bijzonder aantrekkelijk is om over te stappen 

op een twee-ploegendienst. Men heeft dan slechts één machine nodig. 

Het invoeren van deze dienst is voor Brink B.V. niet aoeilijk en het 

vraagt nauwelijks extra kosten omdat er bij het robotlassen reeds een 

twee-ploegendienst bestaat. 
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De terugverdientijden van de alternatieven Id en III zijn ongeveer ge

lijk. Indien men subsidie krijgt en de capaciteit van de machines gun

stig uitvalt is de TVT zelfs 2 jaar. Omdat de netto kontante waarde van 

machine III na 6 jaar bijna fl. 250.000,- hoger is dan die van Id na de

zelfde tijd, is de extra investering van ongeveer fl.100.00,- toch aan

trekkelijk. 
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dienst en twee-ploegendienst. 
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6. GLOBALE UITWERKING. 

De drie belangrijkste deelsystemen van machine III zijn: 

- Het striptransportsysteem. 

- De ponsunits. 

- De draaibare schaar. 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste eisen weJke aan deze sytemen 

worden gesteld, besproken worden. Omdat de ponsunit het meest gecompli

ceerde systeem is zal hierop wat uitgebreider worden ingegaan. 

6.1 HET STRIPTRANSPORTSYSTEEM. 

De totale positioneernauwkeurigheid van de strip in x-richting moet± 0,1 

aa zijn om te voldoen aan de gestelde nauwkeurigheidseis van± 0,2 mm op 

de hartafstand. De maximale fout in x-richting is de som van de fout 

t.g.v . de sabelkromheid, de fout van de positionering van de ponsunit in 

x-richting en de fout van het striptransportsysteem. Bovendien heeft de 

fout t.g.v. het positioneren van de sensoren en de sensornauwkeurigheid 

een negatieve invloed op de totale positioneerfout van een gat in x-rich

ting. 

De positioneernauwkeurigheid van het striptransportsysteem moet daarom 

een stuk beter zijn dan± 0,1 mm. Voor de veiligheid wordt een nauwkeu

righeid geeist in de buurt van de ± 0,02 mm. (voor berekening zie bijlage 

13) 

Om de hoeveelheid afval te minimaliseren moet het transportsysteem het 

achtereind van de strip zo dicht mogelijk bij de schaar kunnen brengen . 

Andere eisen welke men aan het transportsysteem moet stellen zijn : 

- Alle stripafmetingen moeten door hetzelfde systeem getransporteerd 

kunnen worden. 

- Overgang op andere stripafmetingen mag geen omsteltijd kosten. 

- De positioneersnelheid moet zo groot mogelijk zijn. 

- Om producten te kunnen maken met een uitboeking ( ~ ) •oet zowel in 

positieve als negatieve x-richting gepositioneerd kunnen worden. 

- De proceskrachten mogen geen verandering aanbrengen in de positie van 

de strip. 
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- Het transportsysteem moet zodanig zijn dat verplaatsing in y-richting 

t.g.v. de sabelkromheid en het aandrukken van de strip tegen het refe

rentiepunt van de schaar, géén invloed heeft op de positioneernauwkeu

righeid in x-richting. 

Deze laatste eis is het gevolg van de manier waarop de sabelkromheid van 

de strip wordt opgevangen.(zie fig.23) 

I 

't 

L. retereotiepunt achaar 

~- snijlijn schaar 

JI : (: __ -==l. transportlijn 

Figuur 23. De hoekverdraaing t.g.v. het doorzetten van de strip ln x

richting. 

In situatie I maakt het achtereinde van de strip een hoek a met de y-as. 

Als na enkele doorzettingen de strip in positie II komt, is deze hoek 

veranderd. Om dit te kunnen oplossen moet het transportsysteem in y-rich

ting kunnen transleren of moet de strip aan zijn achtereinde om de z-as 

kunnen roteren. 

De positie van de strip moet met een absoluut meetsysteem gemeten worden. 

Hierbij wordt de plaats van de strip steeds ten opzichte van een vast 

referentiepunt bepaald. 

Bij een relatief meetsysteem wordt iedere doorzetbeweging gerelateerd aan 

de vorige positie van de strip. Dit kan grote fouten tot gevolg hebben. 

(zie fig. 24) 

ponsunit achaar 
i 

}·o ~· l 0 0 0 0 0 0 0 
I 
I 4,25 product I 1,5 a J r -+!' 

Figuur 24. De fout t . g.v. een relatief meetsysteem. 
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Indien er· tussen de hartlijn van de laatste ponsunit en de schaarsnede 

4,25 producten passen en er per doorzetbeweging een fout gemaakt kan wor

den van ± a mm, dan is de maximale fout bij het knippen (bij 2 doorzetbe

wegingen per product) ± 8,5 a mm. Bij een absoluut meetsysteem blijft ook 

daar de fout ± a mm . 

Een goede oplossing voor het striptransportsystecm 1s geschetst in fig . 

25. 

y 

Lx 

meetliniaal 

Figuur 25. Het striptransportsysteem. 

Het systeem bestaat uit een tang welke in staat is alle drie de materi

aaldikten vast te klemmen. De tang kan draaien om een as in de z-rich

ting. Dit voorkomt dat er t.g.v. de aandrukkrachten bij de schaar een 

moment op de tang komt te staan waardoor de strip zou kunnen verschuiven. 

Als dit wel gebeurt, is de positie van de strip niet meer exact bekend . 

Aan deze tang zit een verbindingsstang waarvan de lengte gelijk is aan de 

afstand tussen de eerste ponsunit en de schaar. Op deze manier is het 

mogelijk het einde van de strip zeer kort bij de schaar te brengen waar 

door materiaalafval beperkt blijft. De verbindingsstang moet wel zo stijf 

zijn dat de verplaatsing van de tang in y-richting t.g.v. de aandruk

krachten niet zo groot is dat deze invloed krijgt op de positioneernauw

keurigheid in x- richting. Indien de sta~g 1,5 meter lang is en de ~axi 

maal toelaatbare verplaatsing in x-richting 0,01 mm is, dan mag de maxi

male verplaatsing in y-richting 5,5 mm zijn. 

Het geheel staat op een wagentje dat in x- richting over een afstand van 

ongeveer 7,5 

gemeten m.b.v. 

10 ~m/m.(zie 

meter verplaatsbaar is. De positie van dit wagentje wordt 

een meetliniaal . Deze heeft een meetnauwkeurigheid van± 

bijlage 14) Door na het laden van een strip deze tegen een 
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aanslag of langs een sensor te laten lopen is de lengte ervan en de exac

te positie van de kopse kant bekend. Deze positie wordt dan als referen

tiepunt genomen van waaruit alle positioneerbewegingen bepaalt worden. 

Het wagentje wordt aangedreven door een servomotor met een tandwiel -heu

gel overbrenging. Deze overbrenging kan onder voorspanning gemonteerd 

worden, waardoor speling van het systeem in x·-richting vermeden kan wor 

den . De stappenmotor als alternatief voor de aandrijving is vervallen 

omdat er bij dit systeem toch terugkoppeling van de positie moet plaats

vinden om onnauwkeurigheden in de overbrenging op te heffen. Hierdoor 

valt het specifieke voordeel van de stappenmotor, namelijk het niet nodig 

zijn van terugkoppeling niet te gebruiken . 

6.2 DE PONSUNIT. 

De maximale ponskracht kan volgens lit 2 bepaald worden met de formule 

Fmax = 0,8 . 1 . s . ob 

Hierin ~s 1 = lengte van de snede. 

s = materiaaldikte. 

ob= treksterkte van het materiaal. 

Het grootste geponste is het sleufgat van 22x35 mm. De hiervoor benodigde 

perskracht in 8 mm dik St 37-2 is 285,6 kN (= 29 ton). Bij de berekening 

van deze kracht is uitgegaan van een vlakke nippel en snijplaat. Indien 

men een van beide dakvormig of schuin zou slijpen zal de maximale pers 

kracht afnemen. Bovendien zal dan het krachtverloop bij het uitscheuren 

van het gat geleidelijker verlopen, wat een gunstige invloed heeft op het 

trillingsgedrag van de ponsunit. 

Omdat door slijtage van het gereedschap de ponskracht zal toenemen wordt 

uit veiligheidsoverwegingen toch een ponskracht van 285,6 kN geeist . 

De ponsstempel moet t.o.v. de zijkant van de strip gepositioneerd worden . 

Om een nauwkeurigheid op de hartafstand van± 0,2 mm te kunnen garanderen 

moet dit positioneren gebeuren met een nauwkeurigheid van± 0,1 mm. 

Bij het transporteren van de strip in x-richting beschrijft de zijkant 

ervan een golvende baan in .Y-richting. Hierdoor is de exacte positie van 

de zijkant niet bekend en moet deze dus gede~ecteerd worden . 
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Omdat de · tolerantie op de breedte van het uitgangsmateriaal zo groot is 

(tot max. ± 2,5 mm) en de breedte van de strip niet over de gehele lengte 

constant is, moet bij nesting de positie van beide zijkanten van de strip 

bekend zijn. 

Om het ponsgereedschap boven de gehele breedte van de strip te kunnen 

positioneren moet deze over een lengte van 190 mm in y-richting ver

plaatsbaar zijn. Deze instelling moet automatisch gebeuren om menselijke 

fouten te vermijden. 

De ponsunit moet in x-richting verplaatsbaar zijn over ongeveer 75 mm. De 

positioneernauwkeurigheid van deze beweging moet ongeveer i 0,01 mm zijn 

om de totale positioneernauwkeurigheid van .de ponsbewerkingen in x-rich

ting te garanderen. Deze instelling moet ook automatisch gebeuren. 

Andere eisen welke men aan de ponsunit moet stellen zijn 

- Een snelwisselsysteem voor gereedschapswisseling. 

- Het striptransportsysteem moet kunnen passeren om de schaar zo kort 

mogelijk te kunnen benaderen. 

- De tijd tussen het stilzetten van het transportsysteem en de ponsbewer

king moet zo klein mogelijk zijn. 

- De instelling van de afstand zijkant strip - hartlijn ponsgereedschap 

moet tijdens het bewerken van een strip veranderd kunnen worden om zo 

meerdere ponsbewerkingen op een y-doorsnede te kunnen maken. 

Er is gekozen gebruik te maken van een hydraulische ponseenheid zoals 

vermeld in bijlage 15. De voordelen hiervan t.o.v . een excenterpers zijn 

het geringe bouwvolume en de relatief kleine massa, wat voordelig is voor 

het bereiken van een hoge volgsnelheid van de strip in y-richting. Een 

hydraulische aandrijving heeft bovendien nog het voordeel dat de pers

kracht onafhankelijk is van de plaats van de nippel. Het krachtenverloop 

kan gestuurd worden om trillingen van de ponseenheid te minimaliseren. 

De ponseenheid heeft een C-frame wat de bereikbàarheid van het gereed

schap i.v.m. wisseling ten goede komt. 

De in bijlage 15 vermelde ponseenheid voldoet niet helemaal aan de ge

stelde eisen van de maximale perskracht en uitlading. Uit gesprekken met 

de diverse vertegenwoordigers van leveranciers van dergelijk gereedschap 

is vernomen dat deze ponseenheden met een maximale perskracht van 29 ton 

en een uitlading van 250 mm op bestelling leverbaar zijn. 



-45-

om toch tót een ontwerp te komen van de ponsunit zijn maten en massa aan

genomen welke dicht in de buurt komen van de in bijlage 15 vermelde pons

eenheid H 125 SJL 35. 

Op het gereedschapswisselsysteem is niet verder ingegaan omdat deze uit

eindelijk afhankelijk is van het fabrikaat ponseenheid dat wordt toege

past. De voorkeur gaat wel uit naar een systeem waarbij boven- en onder

gereedschap geli)ktijdig gewisseld worden. Een dergelijk systeem wordt 

toegepast bij plaatbewerkingsmachines van Trumpf GmbH (zie fig.26). 

Figuur 26. Het modulair opgebouwde ponsgereedschap van Truapf. 

Hierbij hoeft het gereedschap niet in de machine t.o~v. elkaar te worden 

uitgelijnd, maar kan dit erbuiten gebeuren. Bovendien hoeft dit uitlijnen 

niet iedere keer te worden herhaald. 

De afstand hartlijn gereedschap - zijkant strip kan men realiseren met 

een vast referentiepunt zoals geschetst is in fig. 27. 

strip panGeenheid rc.l 

\ '""'a- / 

r 

... I 

~osition~erinrichting 

(actuc.tor) 

;_ 
r--" 
lot--

aandrukkracht 

Figuur 27. Dey-instelling van het ponsgereedschap. 
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Het referentiepunt is uitgevoerd in de vorm van een rol waarlangs de zij

kant van de strip afrolt bij het doorzetten in x-richting. Door het ge

heel met een bepaalde constante kracht tegen de strip te duwen, blijft 

het referentiepunt steeds in contact met deze zijkant. De afstand hart

lijn gereedschap rol is instelbaar zodat het ponsgereedschap op de 

juiste plaats boven de strip geplaatst kan worden. De aanwezigheid van de 

aandrukkracht zorgt ervoor dat de spelingen in de lagering van de rol en 

het instelsysteem steeds dezelfde kant uitgedrukt worden waardoor een 

nauwkeurige positionering van het qat haalbaar is. De aanwezigheid van de 

aandrukkracht heeft ook nadelen. Het tegen de strip aanzetten van het 

referentiepunt zal een bostkracht tot gevolg hebben welke o.a. een ver

schuiving van de strip in de tang van het transportsysteem tot gevolg kan 

hebben. Bovendien zal, indien de zijkant van de strip in positieve y

richtinq beweegt, de gehele ponsunit tegen deze kracht in verplaatst 

moeten worden. 

Het is daarom gunstiger de volgbeweging gestuurd te doen plaatsvinden, 

waarbij 

Hierbij 

de kracht welke op de zijkant wordt uitgeoefend minimaal is. 

is gedacht aan het principe dat wordt toegepast bij de hydrau-

lische copieerinrichtinqen van draaibanken. (zie fig. 28) 

Figuur 28. Hydraulisch copieersysteem van draaibanken. 

De kop van de regelschuif wordt door een veer tegen de zijkant van de 

strip geduwd. De dwarsslede waarop de ponseenheid gemonteerd zal zijn, 

zal een zodanige stand innemen waarbij de volumestromen Qi en Q
0 

gelijk 

zijn. Deze evenwichtsstand is dan het referentiepunt voor de y-instellinq 

van het ponsgereedschap. 
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De prijs· van een dergelijk systeem bedraagt ongeveer Fl. 60.000,- . Ge

zien deze hoge prijs en gezien het feit dat er twee van dergelijke syste

men nodig zijn is dit alternatief komen te vervallen. 

De uiteindelijke oplossing waarvoor gekozen is, is geschetst in tekening 

nr.WPB 150-00. Het geheel is opgebouwd uit een ponseenheid (11) welke 

staat op een x-y-tafel (14,15). 

Om de afstand van het ponsgereedschap tot de zijkant van de strip te kun

nen instellen, kan de sensor (6) m.b.v. een stappenmotor (2) en een 

schroefspindel met kogelomloopmoer (5,7) in y-richting gepositioneerd 

worden met een nauwkeurigheid van ± 0,01 mm. Referentiepunt voor deze 

beweging is een eindstandschakelaar.(deze is niet getekend) 

Afhankelijk van het signaal van de sensor zal de stappenmotor (16) welke 

· de y-slede aandrijft, de ponseenheid en de sensor in positieve of nega

tieve y-richting bewegen totdat het uitgangssignaal van de sensor gelijk 

is aan een van te voren ingestelde evenwichtswaarde. Op deze manier zal 

de slede de golvende beweging van de zijkant volgen en zo de afstand 

stempel - zijkant strip constant houden. 

Oa nesting mogelijk te maken zijn er twee van dergelijke sensorsystemen 

per ponsunit nodig. Aan elke zijde van de strip één. De sensoren worden 

dan afwisselend per product gebruikt als terugkoppelsignaal voor de y

slede. De schroefspindels en geleidingen van deze systemen moeten be

schermd worden om beschadiging te voorkomen. Deze bescherming is vanwege 

de overzichtelijkheid niet getekend. 

De slag van de y-slede moet ongeveer 270 mm bedragen om de ponseenheid 

terug te kunnen trekken om het striptransportsysteem te laten passeren. 

Hierbij moet ook de linker sensor teruggetrokken worden. 

De instelling van de x-positie gebeurt m.b.v. een stappenmotor en een 

schroefspindel en een kogelomloopmoer overbrenging. De positioneernauw

keurigheid hiervan bedraagt ± 0,01 mm. 

De sensor moet waarnemen of de zijkant van de strip in positieve of nega

tieve y-richting beweegt. Het nulpunt van de sensor valt gelijk met de 

zijkant van de strip en is dus het referentiepunt voor de positie van de 

ponsstempel. De sensor moet bovendien de grootte van de afstand tot dit 

nulpunt kunnen meten. Dit hoeft niet over het gehele bereik van de y-sle

de te gaan doch slechts over een zodanige afstand dat bij het naderen van 
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de ponssunit tot de strip deze beweging tijdig stopgezet kan worden zon

der de sensor te beschadigen . Bovendien kan op deze manier de positio

neersnelheid geoptimaliseerd worden. De meetnauwkeurigheid van de sensor 

moet zodanig zijn dat men samen met de positioneernauwkeurigheid van de . 
sensor (± 0,01 mm) en de vandey-slede (± 0,02 mm) onder de vereiste 0,1 

mm blijft. 

Om slijtage te voorkomen zou men het liefst contactloos meten. Doordat de 

sensor in 

huis aoet 

Werken met 

de ponseenheid moet worden ingebouwd en kort bij het stempel

kunnen werken is een benaderingsschakelaar niet toepasbaar . 

licht geeft vaak alleen een aan/uit signaal behalve laserin-

terferometrie. Deze laatste is erg duur en groot qua bouwvolume en daarom 

ook niet toepasbaar. Ultrasoon meten of meten met lucht is moeilijk van

wege de bolle zijkant van het materiaal en het relatief kleine oppervlak 

waarop gemeten moet worden. 

Uiteindelijk is besloten om toch m.b.v. mechanisch contact te meten. De 

slijtage aan de tasterkop heeft tot gevolg dat deze regelmatig moet wor

den vervangen. De in de tekening vermelde sensor is te nauwkeurig. Een 

sensor die precies aan de eisen voldoet is niet gevonden . 

De positionering van de sensor en de x-slede gebeurt m.b.v. een stappen

motor en een geslepen schroefspindel met een kogelomloopmoer omdat het zo 

mogelijk is om zonder terugkoppeling een positioneernauwkeurigheid van ± 
0,01 mm te halen. 

De aandrijving van de y-slede gebeurt met een gerolde schroefspindel en 

kogeloploopmoer stappenmotor omdat terugkoppeling alleen geschiedt over 

het kleine meetbereik van de sensor. De grove voorpositionering bij het 

inlopen naar een nieuwe strip gebeurt zonder terugkoppeling. 

De maximale transport snelheid vandey- slede en de sensor is 200 mm/s. 

Dit maakt snel volgen en dus een snelle werking van de totale machine 

mogelijk. 

De aanlooptijd van de aandrijving van de sensor is kleiner dan die van de 

y-slede zodat . bij het instellen van een nieuwe afstand hartlijn gereed

schap zijkant of het terugtrekken van de y-slede om het transportsys

teem langs te laten, de sensor niet beschadigd kan worden door de strip. 
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Bij de ~epaling van de geleidingen voor de beide sleden is de keuze ge

vallen op een rollende geleiding om het stick-slip effect te vermijden. 

Deze geleidingen zijn in de handel verkrijgbaar. 

Volgens een deskundige zijn de trillingen welke t.g.v. de ponsbewerking 

op de geleidingen uitgeoefend worden op te vangen door een laag teflon 

(13). Zeker indien men gebruik maakt van schuin geslepen ponsgereedschap. 

Men hoeft dus njet bang te zijn dat de omwentelings lichamen van de ge

leiding afgeplat worden. Mocht in de toekomst blijken, als alle gegevens 

verder uitgewerkt zijn, dat de trillings krachten toch te groot zijn, dan 

moet men overstappen op hydrostatische geleidingen. Dit type bezit een 

goed dempend vermogen, maar moet wel speciaal voor deze machine ontworpen 

worden. 

Berekeningen en gegevens . van enkele onderdelen die in de tekening WPB 

150-00 zijn gebruikt staan gegeven in bijlage 16. 

6.3 DE DRAAIBARE SCHAAR. 

De maximale knipkracht van de schaar is afhankelijk van de maximale knip

lengte. Deze lengte wordt bepaald door het percentage producten dat men 

wenst te maken en de toegepaste draaimethode. Beide gegevens bepalen ook 

de minimale afstand tussen de schaar en de laatste ponsunit . Zoals ver

meld is in hoofdstuk 5.2 is deze afstand van invloed op de productiesnel

heid. 

De draaihoek is gedefinieerd t.o.v. de y-as. Afhankelijk van de maximale 

hoek is een bepaald percentage van de producten van fig. 6 niet te maken. 

Tabel 5. Kniplengte en productie afhankelijk van de draaiboek. 

lal \ niet .te maken kniplengte 

30° 20,0 . 210 mm 

45° 8,4 260 DlDI 

60° 2,9 365 DlDI 

80° 0,2 1051 DlDI 

Zoals te zien i s in tabel 5 neemt de kniplengte en het aantal t e maken 

producten toe met een groter wordende hoek a . Een grotere kniplengte 
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heeft ook een grotere massa van de schaar tot gevolg waardoor de draai

snelheid van de schaar afneemt. Bovendien wordt dan ook de afstand pons

unit-schaar groter . Beide hebben een negatieve invloed op de productie

snelheid van de machine. Een goed compromis tussen productiesnelheid en 
0 productiemogelijkheid lijkt een maximaal toelaatbare hoek van i 60 . 

De afstand schaar-ponsunit en de draaisnelheid van de schaar worden ook 

bepaald door de manier waarop de schaar gedraaid wordt. Zie fig. 29. 

/ / 
/ 

/ 

Figuur 29. Twee draaimethoden. 

Draaien om het midden van de snede heeft een kleinere afstand schaar

ponsunit tot gevolg dan het draaien om het uiteinde. Omdat het massa

traagheidsmoment kleiner is zal dan ook de draaisnelheid groter zijn. 

Zoals is aangetoond in i 4.2.2 moet de strip ter plaatse van de schaar 

tegen een referentiepunt worden gedrukt om de lengte van het eindproduct 

te garanderen . Dit punt moet zo dicht mogelijk bij de snede liggen . 

Als de schaar om het midden gedraaid wordt, moet dit punt mee bewegen. 

Bij draaien om de zijkant kan het referentiepunt samenvallen met de 

draaias. Deze manier van draaien heeft dus het constructieve voordeel dat 

er geen bewegend referentiepunt nodig is. 

Door een schaar met een kniplengte van 250 mm om de zijkant te laten 

draaien en de hoek afhankelijk te maken van de stripbreedte zoals vermeld 

in tabel 6, kan men hetzelfde percentage producten maken als met een om 

het middelpunt draaiende schaar van 365 mm. 

Tabel 6. Kniphoek afhankelijk van de stripbreedte bij 1 = 250 mm. 

Stripbreedte 25 50 75 100 150 180 mm 

lal. 84° 78° 72° 66° 53° 43° 
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Indien men de maximale hoek 75° stelt, kan men 2,9 \van de producten 

niet maken. De 

draaiende schaar 

ter. 

afstand schaar-ponsunit wordt t.o.v. een om het midden 
0 van 365 mm en een max hoek van 60 ongeveer 84 mm gro-

De maximale knipkracht kan volgens bijlage 17 bepaald worden met de for

mule : 

hierin is 

F A c 
max = · /3 

A = afschuifoppervlakte 

c = specifieke spanning 

n = verstevigingsexponent 

Indien men rekening houdt met het feit dat het mes onder een hoek van 

2,5° staat en het materiaal breekt nadat de indringdiepte van het mes ca. 

50 \ van de materiaaldikte bedraagt, dan is het afschuifoppervlakte maxi

maal 660 mm2. De maximale perskracht is dan ca. 184,2 kN ( 19 ton). Voor 

de veiligheid wordt een knipkracht van 25 ton geeist. 

Om het bouwvolume en de massa van de schaar zo klein mogelijk te houden 

is gekozen voor een hydraulische schaar. Bovendien moet de hydraulische 

installatie al aanwezig zijn voor de aandrijving van de ponseenheden. De 

schaar is van het type zoals vermeld staat in bijlage 18. Ook hierbij 

moet gezegd worden dat de scharen welke hierin vermeld staan niet hele

maal aan de gestelde eisen voldoen, maar de gewenste schaar is wel op 

bestelling verkrijgbaar. Bovendien moet de schaar uitgerust worden met 

twee drukcilinders om excentrisch snijden mogelijk te maken. Voor de ma

ten en het gewicht van de schaar zijn schattingen gemaakt aan de hand ·van 

de gegevens van bijlage 18. 

Het draaien van de schaar zou kunnen gebeuren m.b.v. een in de handel 

verkrijgbare Ne-draaitafel. Deze tafels zijn echter zeer duur (ca. 

Fl.45.000,-) en draaien langzaam. Door de draaibeweging uit te laten voe

ren door een servomotor met een harmonie drive zijn de kosten hiervan 

inclusief de besturing (excl. lagering) ongeveer Fl. 8.500,-. De draaiba

re schaar ziet er dan ongeveer uit zoals geschetst is in fig. 30. 

De terugkoppeling van de hoek gebeurt m.b.v. een hoekmeter welke aan de 

uitgaande as van de harmonie drive gemonteerd is. Het is met dit systeem 

mogelijk de schaar binnen 1 seconde over een hoek van 45° te positioneren 
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(van stilstand tot stilstand). De berekening hiervan staat vermeld in 

bijlage 19. 

Om te voorkomen dat de schaar uit zijn positie kan raken moet een blok-

keerinrichting worden 

van een aandrukbalk 

houden 

ingebouwd. Bovendien moet de schaar voorzien zijn 

om de strip tijdens het knippen op zijn plaats te 
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2. referentie punt (rol) 

3. geleidingaplaat 

4. hoekmeter 

5 .. servomotor met H.D. 

6. tachometer 
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Figuur 30. De draaibare schaar. 
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7. DE CONCEPT MACHINE. 

Het uiteindelijk machineconcept is geschetst in tekening nr. WPB 150-01. 

De werking van de aachine wordt beschreven aan de hand van fig. 31. 

Bij het laden van een nieuwe strip staat de tang van het transportsysteem 

in de achterste stand. In deze positie staat de tang parallel aan de 

striprichting. Men kan deze parallelle stand bereiken door in het draai

punt van de tang een magneetkoppeling in te bouwen. Deze koppeling zal 

bij bekrachtiging de tang in de gewenste positie zetten. 

De bedieningsman legt de strip in de tang en drukt hem tegen de beide 

aanslagen (I). Daarna geeft hij een startsignaal. Cilinder 1 duwt de 

strip tegen aanslag 2, de_ tang sluit en aanslag 1 verdwijnt. Het trans

portsysteem beweegt de strip dan in de richting van de ponsunits. 

Op het aoment dat de kopse kant van de strip de sensor passert (II) wordt 

de positie van het transportsysteem afgelezen. Deze positie wordt dan het 

nulpunt van waaruit alle volgende posities van de strip worden bepaald. 

Daarna neemt d~ strip zijn eerste bewerkingspositie in. 

De eerste ponsunit, welke van tevoren globaal in y-richting gepositio

neerd is, nadert nu de strip totdat het referentiepunt samenvalt met de 

zijkant van de strip (III). Hierna vindt de eerste ponsbewerking plaats 

en wordt de strip doorgeschoven naar de volgende positie. Als de strip de 

tweede ponsunit bereikt, vindt dezelfde benaderingsprocedure plaats. 

Is de kopse kant bijna bij de schaar, dan duwt cilinde 4 de strip iets 

omhoog. Cilinder 2 duwt de strip tegen cilinder 4. Cilinder 1 trekt zich 

terug en aanslag 2 verdwijnt (IV). 

Daarna wordt de strip doorgezet totdat de kopse kant het referentiepunt 

van de schaar gepasseerd is. Cilinder 4 trekt zich terug. Cilinder 3 duwt 

de strip tegen het referentiepunt waarna cilinder 2 zich terugtrekt (V). 

Hierna kan de eerste schaaroperatie plaatsvinden. De producten worden 

achter de schaar in een bak opgevangen. 

Indien een product met een uithoeking (c:)) gemaakt moet worden, moet de 

strip eerst recht en daarna schuin geknipt worden. Nadat de rechte snede 

gemaakt is, wordt de strip teruggetrokken. Op dat moment ligt de strip 
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Figuur 31 . Bewegingsvolgorde van de diverse ~nderdelen van de machine . 
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niet meer ·tegen het referentiepunt van de schaar. Daarom gaat cilinder 4, 

welke in 3 standen kan staan (opdrukken, middenstand en teruggetrokken), 

in zijn middelste stand staan. Het aandrukken van de strip wordt dan e

ventueel overgenomen door cilinder 2. Dit laatste hangt af van de grootte 

van de draaiboek. T.g.v. · deze hoek ondervindt cilinder 3, welke op de 

schaar gemonteerd is, een kracht loodrecht op de zuigerrichting. De 

grootte hiervan is afhankelijk van de hoek. Indien deze kracht de maxi

maal toegestane waarde overschreidt, neemt cilinder 2 het werk van cilin

der 3 over (VI). Als de schuine zijde is gemaakt, draait de schaar weer 

terug, waarna het inleggen van de strip in de schaar weer plaatsvindt 

volgens VI en V. 

Is de tang kort bij de eerste ponsunit, dan trekt deze zich terug o~ het 

transportsysteem langs te laten. Dit herhaalt zicht bij de tweede pons

unit. Hierdoor kan de tang tot dicht bij de schaar gebracht worden (VII). 

Als het laatste product van de strip geknipt is, gaat het transportsys

teem met het reststuk in ijlgang terug naar de achterste stand. De tang 

opent zich. Het reststuk wordt eruit genomen en beide aanslagen komen op. 

Hierna kan de volgende strip geladen worden. 

De cilinders 2 en 4 zijn er ook om indien uitkappingen gemaakt zijn, te 

voorkomen dat de cilinder 3 of het referentiepunt op de schaar in zo'n 

uitkapping valt, waardoor het transportsysteem zou vastlopen. 

Bij het overschakelen op een nieuwe serie moet de bedieningsman indien 

nodig de gereedschappen verwisselen. Als dit gebeurd is, geeft hij een 

signaal zodat de ponsunits hun x-posities kunnen innemen terwijl de be

dieningsman bezig is het nieuwe uitgangsmateriaal toe te voeren. 

Een systeem dat dit materiaal controleert op de juistheid van de afme

tingen is bij dit concept nog niet inbegrepen. Dit kan eventueel worden 

ingebouwd in een automatisch striptoevoersysteem. 

Door meerdere aanslagen 1 op de laadplaats te zetten is men in staat ook 

strippen te gebruiken die korter zijn dan 6 m. De lengte van de te laden 

strip kan dan globaal bepaald worden door enkele sensoren op de laadtafel 

of in het automatisch toevoerstysteem. 
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Het best~ringssysteem van de machine moet 10 assen besturen. Deze assen 

zijn 

- 1x het striptransport 

- 1x het draaien en positioneren van de schaar 

- 2x het positioneren van de ponsunits in x-richting 

- 2x het positioneren van de ponsunits in y-richting 

- 4x het positioneren van de sensoren van de ponsunits in y-rich-

ting . 

De signalen van de diverse meetsystemen zijn allen digitaal. 

Een besturing die dit aan kan is bijvoorbeeld de Sinumerik 8 MC van 

Siemens. 

Een betere oplossing is geschetst in fig. 32. Hierbij zijn diverse twee

of meer-assige besturingen via een MPST-Bus gekoppeld aan een centrale 

processor. 

// , fi\/WoUt.• · SIIu#\luf t:lflt:f 

1 ,, .. w,t.·tl . CNC - w""'' "' ~'''~ -Sf.. ·Jm•c 
HS 2l 2 

, ......... .. ,_ 

........ -..... .... ,~, ·-..... _ ::..-....... _, ... ," 
... ~ ........ "" 

Figuur 32. Besturingsopbouw m.b.v. een MPST-bus . 
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Oe voortgang van de diverse deelprocessen wordt bestuurd door de kleinere 

besturingen. Deze sturen de gegevens over de vordering van de diverse 

stadia naar de centrale processor die het geheel coordineert. 
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Zo aoet bijvoorbeeld de centrale processor (CP) doorgeven naar welke po

sitie het transportsysteem gestuurd moet worden. Het betreffende bestu

ringssysteem voert de handeling uit en meldt terug of de positie bereikt 

is . Daarna zal de CP opdracht geven tot een bewerking, welke door een 

andere besturing wordt uitgevoerd . 

Deze manier van besturingsopbouw maakt het gemakkelijker in de toekomst 

randapparatuur zoals toe- en afvoersystemen aan te bouwen. 

De besturing aoet off-line programmeerbaar zijn. Hiermee wordt bedoeld 

dat een nieuw programma kan worden ingevoerd zonder dat de productie stil 

gelegd moet worden. 

De communicatie met de bedieningsman moet als volgt plaatsvinden : 

- Als een nieuwe serie gestart moet worden, geeft de bedieningsman het 

productnummer en de seriegrootte op aan de besturing. 

- De besturing geeft informatie over welk gereedschap in welke ponseen 

heid moet, welke stripafmeting geladen moet worden en hoeveel meter er 

nodig is. 

Als dit alles gebeurd is geeft de bedieningsman na het laden van de eer

ste strip het startcommando. 

De software moet zodanig ZlJn dat bij het invoeren van een nieuw product 

men alleen de maten hoeft in te voeren waarna de computer deze gegevens 

omzet in de machniebesturingsgegevens . Bovendien moet de machine zelf 

zien dat een product genest kan worden . 

Om de emstellingen te optimaliseren moet de productievoorbereider het 

dagprogramma zodanig samenstellen dat er een optimum wordt gevonden tus

sen de hoeveelheid gereedschapswisseling en de materiaalwisseling . 

In de toekomst zal dit eventueel kunnen gebeuren door de computer van het 

bedrijf die dan de productie voor één of meerdere dagen plant . De be

dieningsman hoeft dan alleen nog maar te doen wat op het beeldscherm bij 

de machine staat. 

In de machine moeten diverse beveiligingssystemen zijn ingebouwd. 

Het striptransportsysteem mag niet t egen de ponsunits aanlopen. Hiervoor 

moet het meetsysteem steeds controleren waar de tang van de STS zich be

vindt oa tijdig plaats t e kunnen maken . 



-59-

Dit geldt ook voor de sensoren op de ponsunit welke bij het passeren van 

de transportsysteem in hun beginstand moeten staan. 

De tang aag ook de schaar niet raken maar moet wel zo dicht aogelijk er

bij geplaatst kunnen worden. Omdat de schaar kan draaien, waardoor de 

positie in x-richting kan veranderen, moet ook hiermee rekening worden 

gehouden. 

Eveneens moet 

het ponsunits, 

vast lopen. 

zich bevinden. 

De 

voorkomen worden dat bij uitkappingen de sensoren van de 

referentiepunt van de schaar of de aandrukcilinders erin 

CP moet daarom precies bijhouden waar deze uitkappingen 

Indien de sensoren of de aandrukcilinder zich in een uitkapping bevinden, 

moeten deze eerst worden teruggetrokken voordat de strip zich in x-rich

ting mag verplaatsen. Dit geldt ook voor de situatie waarbij een uitkap

ping tijdens het striptransport zo'n punt passeert. Het is daarom wense

lijk de uitkappingen zoveel mogelijk te laten maken door de laatste pons

unit. Het maken van zo'n uitkapping kost meer tijd dan het ponsen van een 

gat. Nadat het gereedschap goed boven de strip staat moet eerst de sensor 

in veiligheid worden gebracht opdat deze niet door de nippel geraakt 

wordt. 

Om te voorkomen dat bij vastlopen van de strip ergens schade wordt aange

richt, zou men bij de aandrijving ervan een momentopnemer kunnen plaatsen 

die bij het overschrijden van een bepaald moment de machine stopt en a

larm geeft. 

Beveiliging op overschrijden van de maximale pons- en knipkrachten spre

ken voor zich. Evenals beveiliging tegen externe invloeden zoals de bot

sing met een heftruck. 
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8. SLOT. 

De machine die omschreven is in hoofdstuk 7 is technisch gezien in staat 

ruim 90 \van de stripproducten van Brink B.V. te maken. Producten welke 

aan beide zijden voorzien zijn van een uitboeking ( ~ ) en producten 

waarop meer dan 2 verschillende ponsbewerkingen moeten worden uitgevoerd, 

zijn op deze machine niet te maken. Deze producten zijn echter wel m.b.v . 

deze machine zodanig voor te bereiden dat er slechts weinig nabewerking 

nodig is. Een eventuele uitbreiding van de machine met een derde ponsunit 

is in de toekomst eenvoudig uit te voeren. Dit is het gevolg van de modu

laire opbouw van de ponsunit en de besturing. De laadtafel en de verbin

dingsstang van het striptransportsysteem moeten dan verlengd worden. Deze 

uitbreiding heeft ook een positieve invloed op de omsteltijd van de ma

chine. Terwijl de machine met twee ponsunits werkt kan de bedieningsman 

het gereedschap van de derde verwisselen, zodat stilstand van de machine 

bij overstappen naar een andere serie minder snel noodzakelijk is. 

Een andere uitbreidingsmogelijkheid is het automatisch zetten van de 

stripproducten. Hiervoor zou achter de schaar een productafvoersysteem 

nodig zijn dat de producten geordend opvangt en toevoert aan een zetma

chine. 

Omdat de machine niet voorzien is van een strippenrichtmachine, moet de 

bedieningsman bij het laden van het stripmateriaal erop letten dat erg 

kromme en beschadigde strippen niet aan de machine worden aangeboden. 

Mocht in de toekomst toch blijken dat de hoeveelheid niet te verwerken 

strippen te groot is, moeten ze alsnog van tevoren gericht worden . 

De productiecapaciteit van de machine is de bepalende factor voor de ren

tabiliteit van het project. De aannamen welke in hoofdstuk 5 betreffende 

de productiesnelheid zijn gemaakt, zijn schattingen. De meest beperkende 

factor is de lange tijd welke is aangenomen voor de schaaroperatie. Men 

zou deze eventueel kunnen verkorten door gebruik te maken van een excen

terpers met een los schaartje. Dit schaartje zal dan moeten draaien tus

sen de ram en de onderplaat van de pers (zie fig.33). 
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Figuur 33. Draaibaar schaartje onder excenterpers. 

Hierbij stuit men wel op problemen bij het draaien van de schaar, het 

doorleiden van de kracht en het grote bouwvolume van zo'n pers. 

Als de productiecapaciteit toch te laag blijkt te zijn, kan men erover 

denken de rechthoekige producten met één gat niet op deze machine te ma

ken maar m.b.v. een simpele •universele" stempel onder een excenterpers 

zoals omschreven is in i 4.1.2 . De constructie van zo'n stempel met maar 

een ponsstempel is niet zo moeilijk als met meerdere stempels. Men kan 

dan de vrijkomende tijd gebruiken voor de productie van de onderdelen 

welke meer bewerkingen moeten ondergaan. 

De rentabiliteitsberekeningen van hoofdstuk 5 zijn o.a. gebaseerd op de 

prijsopgaven van firma Hoffmann. Op het moment waatop deze prijsopgave 

kwam was de machine slechts zeer globaal bekend. De in hoofdstuk 6 be

schreven ponsunit bevat echter een grote hoeveelheid dure onderdelen zo

als geslepen schroefpindels, 5-fase stappenmotoren etc .. Hierdoor zullen 

de bouwkosten van de uiteindelijke machine toch iets hoger uit vallen dan 

is aangenomen. Dit heeft een negatieve invloed op de terugverdientijd van 

het project. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in hoofdstuk 5 

geen rekening 

tering van het 

gehouden is met de besparingen t.g.v. de kwaliteitsverbe

product. Deze kwaliteitsverbetering zal uiteindelijk de 

inzetbaarheid van de lasrobot vergroten en dus besparend werken. 
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Men kan ·echter wel zeggen dat de resultaten uit hoofdstuk 5 een goede 

indicatie geven van de rentabiliteit van het project. 

De kwaliteitsverbetering van het stripproduct alleen is natuurlijk niet 

genoeg om de inzetbaarheid van de lasrobot te optimaliseren. Alle andere 

onderdelen zoals de buizen en hoekprofielen moeten ook nauwkeuriger ge

produceerd worden evenals het zetten van de diverse onderdelen. Pas als 

dit gebeurd is, zal de inzetbaarheid van lasrobots en de kwaliteit van 

het eindproduct optimaal zijn. 
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