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SAMENVATTING. 

In het Kader van mijn a*stud~~en aan de THEindhoven afdeling 
werKtuigbouwKunde vaKgroep werKtuigbouwKundige 
produKtietechnologie en bedrij*smechanisatie is er in 
samenwerKing met Philips Roosendaal een a*studeeropdracht 
omschreven , een cop ie hiervan is op de voor-gaande bi adz ij de 
te zien. 
Om de lampvoetmontage bij de PL lampen ver-der te Kunnen 
mechaniseren is zowel een aangepast ontwerp van van het 
produKt als een nieuwe generatie produKtiemachines nodig. Als 
eerste aanzet zijn er door verschillende medewerKers binnen 
Philips vijf alternatieven bedacht. In het eerste gedeelte 
van mijn afstudeerwerK heb iK deelgenomen aan een team van 
desKundigen die met behulp van geavanceerde analysemethodes 

..... .. 

een Keuze hebben gemaaKt uit de vijf voorgestelde 
alternatieven. De Keuze hierbij is Komen te vallen op het 
deKsel concept. Hierna is er een potentieele probleem analyse 
uitgevoerd om eventuele Knelpunten in het geKozen alternatief 
op te spar-en. H ierb ij. Kwamen geen echte grote pr-obl emen naar 
voren die het projeKt eventueel zouden Kunnen doen mislUKKen. 
"'Iet behu I p van gegevens uit de omschr ij v ing van het 
deKsel concept en uit gespreKKen met medewerKers van Philips 
en andere firmas is er een layout opgesteld voor de nieuwe 
lamp vo e t me nt age mac 1-1 ine . Van de bewerK ingen die hierop 
plaatsvinden is er uitgezocht welKe de meeste 
haalbaarheidsrisicos in zich heeft, met als resultaat het 
felsstation. Als afronding van mijn afstudeeropdracht is er 
uiteindelijK een ontwerp voor dit felsstation gemaaKt. 

Tevens w i I iK b ij deze iedereen bedanKen d ie het mij moge I ij K 
heeft gemaaKt om deze leerzame opdracht tot een goed einde te 
brengen. En wel met name Prof. ir. J.M. van Bragt THEindhoven 
de heren Ir. H.A.J. Reemers en Ir. J van Soelen Philips 
Roosendaal en de heer Ir. P.W. Koumans THEindhoven. 
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1 INLEIDING. 

In het Kader van nieuw te ontwiKKelen snelle groepen voor de 
produKtie van PL lampen bij PHILIPS ROOSENDAAL is besloten om 
de huidige deels gemechaniseerde lampvoetmontage geheel over 
te construeren. 
Ten behoeve hiervan is een voorstudie gestart , 
specialisten op het gebied van assemblagetechnieKen 
Philips zijn geraadpleegd. Dit heeft geleid tot 

waarbij 
binnen 

vijf 
interessante alternatieven voor de nieuwe lampvoetmontage. Om 
uit deze vijf alternatieven een weloverwogen Keuze te maKen 
is er een team samengesteld bestaande uit mensen van 
verschillende afdelingen binnen Philips zoals 
Bedrijfsmechanisatie , Organisatie en Efficiency , 
OntwiKKeling, Kwaliteitsbeheer en OntwiKKeling speciale lamp 

~ 

onderdelen. Dit team heeft met behulp van verschillende 
analyse technieKen een Keuze gemaaKt uit de vijf 
alternatieven. Voor het geKozen alternatief Kan nu een 
machineplan layout en funKtiebeschrijving opgesteld worden 
waarna met het eigenlijKe ontwerp van de machine begonnen Kan 
worden. 
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2 PLANNING VOOR HET AFSTUDEREN. 

Aan de hand van de omschrijving van de afstudeeropdracht is 
er een pI anning opgestel d 'Joor de werKzaamheden die nod ig 
zijn om de afstudeeropdracht tot een goed einde te brengen. 
Op de volgende bladzijde is deze planning schematisch 
weergegeven. Alle stappen die hierop voorKomen zijn ooK 
doo,..· lopen iedere s"tap werd afgerond met een gespreK met de 
begeleider waarna er bij goedKeUring naar de volgende s~ap 

werd gegaan. Soms was de gestelde streef datum te Krap 
genomen of moesten e,..· werKzaamheden worden overgedaan zodat 
de st,..·eef data b i.j geste I d moesten worden deze aanpass ingen 
zijn ooK op het schema op de volgende bladzijde aangegeven en 
worden hieronder nog Kort toegelicht. 
De drie blOKKen D.F.A. B.A. en P.P.A. welKe ~n groeps 
verband z i.jn uitgevoerd zijn in totaal een maand uitgelopen. 
Oe oorzaaK hiervan is dat de D.F:A. analyse wat meer tijd in 
beslag heeft genomen dan verwacht en er "twee weKen uitvielen 
door de fabrieKsvaKantie rond Kerst waar 
was gehouden. 
Het opstellen van de machineplanlayout 
geplande maanden uitgevoerd. 

geen reKening mee 

is binnen de twee 

De anal~se ten aanzien van de haalbaarheidsrisicosen de 
Keuze van het meest Kritische proces heef tt in totaal een 
maand geduurd tegen de geplande twee weKen. De oorzaaK 
hiervan is dat er b ij de e~ste aanpaK een ~ is gemaaKt 
waardoor er een verKeerd beeld omtrent de 
haalbaarheidsrisicos uit de bus Kwam. Hierna is het probleem 
met een gew ij z i gde me t hode opn i euw aangep aKt wat we I het 
gewenste resultaat opleverde. 
Het laatste bloK bleeK uiteindelijK ze-s 
dan gepland. De oorzaaK hiervan was dat 
geplande werKzaamheden bijKwamen zoals 

weKen langer _te duren 
er wat extra niet -het op een rijtje 

zetten en een Keuze maKen van verschillende oplossingen voor 
het felsprobleem. En door de eerder opgelopen vertraging viel 
nu ooK de fabrieKsvaKantie voor de einddatum. 
De einddatum is uiteindelijK drie maanden later Komen te 
vallen en de hoofd oorzaKen hier~an zIJn dat bepaalde 
werKzaamheden te Krap zijn ~gesch~t en dat er bij de 
planning factoren over het hoofd zijn gezien zoals 
fabrieKsvaKanties , extra tijd om fouten te corrigeren en 
extra tijd voor onvoorziene werKzaamheden. 
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3 INTRODUKTIE PL LAMP. 

3.1 WAT IS EEN PL LAMP 

Oe PL lamp i~ een geminiatuuriseerde energiezuinige 
fluorisentielamp. Hierbij is in de lampvoet een starter is 
verwerKt die nodig i~ om de lamp bij inschaKelen te laten 
ontbranden. Deze ingebouwde starter heeft twee voordelen, 1) 

de consument hoeft niet meer de starter appart in het 
armatuur te monteren 2) door dat bij verwisseling van de 
lamp gegarandeerd is dat de juiste starter wordt toegepast , 
wordt de lamp onder optimale condities toegepast wat de 
levensduur ten goede Komt. 

.... '. 

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen van de PL lamp 
moge 1 ij K waarvan de be 1 angr ij Kste z i.j n de gewone PL 1 amp met 
twee naast e I Kaar· staande berlen , de PLC lamp waarb ij er v ier 
benen in carre vorm staan. Van deze twee types zijn er 
variaties mogelijK voor wat de lengte en de buisdiameter van 
de lamp betreft. Tevens zijn er speciale uitvoeringen voor 
een specifieKe marKt, deze wijKen meestal qua vorm van de 
voet af. 
In fig. 3.1 zijn enige PL Lampen afgebeeld. 

00 

00 

o 

u-

PL-Hl PL-15 PLC-H!I PLC-15 

fig 3.1 
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3.2 WERKING VAN FLUORISENTIELAMPEN. 

Fl uor isent ie 1 ampen z i.j n gasont 1 ad ingsbu izen waarvan de 
lichtopbrengst door speciale maatregelen zo is opgevoerd dat 
ze voor verlichting dienst Kunnen doen. De PL en TL-lampen 
zijn lage-druK ontlading$lampen waarbij de ontlading 
gebaseerd is op Kw iKont 1 ad ing. In de 1 amp moet dus Kw iK 
worden toegevoerd; dit gebeurt in de vorm van een druppel 
met een gewicht van ca. 5 m.gram , dit heeft tot gevolg dat 
er in de lamp een KwiKdampdruK heerst van enKele millitorren. 
Bovendien moet aan de lamp argon toegevoerd worden om de 
ontlading van de lamp te vergemaKKelijKen. De uiteindelijKe 
vuldruK van de lamp bedraagt ca. 3 torr. De ~ door de 

,1 " 

gloeiKathode uitgestraalde eleKtronen worden versneld door 
het aanwezige eleKtrische veld en botsen tegen de aanwezige 
KwiKatomen deze worden aangeslagen CeleKtonen verplaatsen 
zich naar buiten gelegen eleKtronenbanen met een hoger 
energie niveau). Indien deze eleKtronen even later 
terugvallen naar hun normale baan Komt er energie vrij in de 
vorm van ultravioletstraling. Deze ultravioletstraling valt 
op de fluoriserende laag die deze absorb~ert en daarna weer 
uitstraaid als zichtbaar licht (zie fig 3.3). Door een 
geschiKte Keuze te maKen voor de fluoriserende laag Kan men 
de lamp bijna elKe gewen$te Kleur geven. 
Voor de werKing van de lamp is een smoorspoel nodig, die een 
ongewenste toename van de str'oom door de lamp verh indert en 
die tevens deel uitmaaKt van het ontsteeKmechanisme met de 
parallel aan de lamp geSChaKelde glimlichtschaKelaar (zie fig 
3.2). Bij het inschaKelen begint eerst het glimlicht te 
branden. De in het glimlicht aanwezige bimetaalstrOOK wordt 
warm en sluit het glimlicht Kort, waardoor een stroom door 
de Kathodes gaat lopen en deze opwarmt. Ondertussen Koelt het 
bimetaal in het glimlicht af waardoor de stroom door de 
Kathode$ onderbr'oKen wordt. De aanwez ige smoorspoe 1 probeert 
de stroom in stand te houden door de spanning te verhogen 
deze spannings stoot is voldoende om uit de gloeinde Kathodes 
eleKtronen los te maKen en te versnellen waarna deze tegen de 
aanwezige KwiKatomen aanbotsen en het hierboven omschreven 
pr'oces van 1 ichtproduKt ie pi aatsv indt. Omdat het g I iml icht nu 
wordt Kortgesloten door de brandende lamp is de spanningsval 
hierover zeer Klein zodat het zelf niet meer brand en verder 
niet meer deelneemt aan het proces. 
Om de lamp te ontstoren bij het starten is paralel aan 
glimlicht nog een condensator aangebracht. 
Oe condensator met het glimlicht vormen samen de starter 
bij de PL lamp in de lampvoet is ondergebracht. 
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smoorspoe 1 

opvallende 

el ectr·onen 

, 
'l2UV rv 0-------_______ ....., 

buis met argon en KWiKdampvulling 
en fluoriserende laag op wand 

G 1 0 eiK 3. t h IJ ·1 ~ 

91 iml icht met 
bimetaal-Kortsluiting 

fig. 3.2 Fluorisentiebuis. 

Kwil<ai:oorn 

J 

è-.... 

1Nl«('(UWUtllV"(ClUU- fluor iserende 1 aag 
11 /',; 
\ \"'-' I 

....... - '" / I ,',--/,/ 
".... ..."\ 

...... --.,., zichtbare stral ing 

fig. 3.3 Energieoverdracht binnen een fluorisentiebuis. 
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fig. 3.4 Schematishe weergave van de PL fabricage. 
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4.2 BESLISSINGS ANALYSE. 

Een beslissings analyse is een technieK om op zeer 
systematische wijze na te gaan welKe van alle mogelijKe 
alternatieven die men heeft het beste voldoet aan bepaalde 
doelstellingen (objectives) om zodoende tot de beste Keuze ~e 
Komen. 
Een beschrijving van een dergelijKe methode staat in het boeK 
Probleemanalyse enBesluitvorming van Kepner Tregoe. 
Allereerst wordt de beslissingsomschrijving (statement) 
vastgelegd waarna de doelstellingen (objectives) worden 
vastgesteld en deze onderverdeeld worden in eisen (musts) en 
wensen (wants). Vervolgens worden de wants geKlaêsificeerd 
naar· hun onder I inge waarde zodat deze all emaal een 
gewichtsfaKtor Krijgen afhanKelijK van hun belangrijKheid 
voor het gestelde statement. 
Eerst wordt nu nagegaan of ieder alternatief aan de musts 
voldoet , indien dit niet het geval is Komt het 
desbetreffende alternatief te vervallen. Vervolgens wordt elK 
mogelijK alternatief beoordeeld ten opzichte van de wants 
waarna de score hiervan vermenigvuldigd wordt met 
gewichtsfaKtor van de desbetreffende want. UiteindelijK 
worden alle resultaten per alternatief bij elKaar opgeteld. 
Het alternatief dat nu het hoogst scoort voldoet het beste 
aan de gestelde wensen en eisen en wordt zodoende geKozen. 
Hieronder worden alle stapp~n die worden doorlopen nog eens 
op een rijtje gezet. 

1. Beslissingsomschrijving opstellen. 
2. Doelstellingen vastleggen. 
3. Doelstellingen onderverdelen in eisen en wensen. 
4. Oe gewichtsfactor per wens bepalen. 
S. Controlle of alle alternatieven aan de eisen voldoet. 
S. Alternatieven waarderen ten opzichte van de wensen. 
7. Score uit S vermenigvuldigen met de gewichtsfactor uit 4. 
8. Oe resultaten van 7 per alternatief optellen. 
9. Keuze alternatief aan de hand 'Jan de uitKomsten van 8. 
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4.3 POTENTIELE PROBLEEMANALYSE 

11 

De potentiele probleemanalyse wordt eveneens in het boeK 
Probleemanalyse en Beslu itvorming door Kepner Tregoe 
beschreven. Bij deze analysemethode wordt er systematisch 
onderzocht wat er bij een uitvoeringsplan eventueel allemaa·l 
mis Kan gaan en wat zowel de prev~ntieve als bestrijdend~ 
maatregelen zijn voor deze problemen. 
Allereerst wordt het doel van de te nemen aKtie vastgesteld 
waarna het uitvoeringsplan wordt vastgelegd waarbij alle te 
nemen stappen of te verrichten handelingen worden beschreven. 
Hierna wordt er bij ieder te nemen stap van het 
uitvoeringsplan de te verwachten problemenomschrevel'l waarna 

. ~ 

met behulp van twee schalen (fig. 4.1) de Kans van optreden 
en de ernst van een probleem worden ingeschat. Door de twee 
gevonden waardes met e I Kaar te ver·men igvu 1 d igen Kr ij gt men de 
bedreiging die dat probleem voor het uitvoeringsplan 
meebrengt. Hierna worden de mogelijKe oorzaKen van het 
probleem nagegaan waarna er preventieve als bestrijdende 
maatregelen worden opgesteld. 

Hieronder worden alle stappen die worden doorlopen 
op een rijtje gezet. 

1. Doel omschrijven 

nog eens 

2. Omschrijving van alle te nemen stappen of te verrichten 
handelingen. 
3. Vaststellen van te verwachten problemen gij de hiervoor 
beschreven punten. 
4. De ernst en de Kans van optreden per probleem bepalen. 
5. De bedreiging voor het uitvoeringsplan bereKenen. 
6. De oorzaKen van de prob lemen o.mschr ij ven. 
7. Opstellen van preventieve en bestrijdende maatregelen. 

fig. 4.1 
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5 BESCHRIJVING ALTERNATIEVEN. 

In de periode van 01-04-1985/01-09-1985 zijn er door een 
aantal medewerKers van verschillende afdelingen binnen 
Philips alternatieven gegenereerd die als basis zouden Kunnen 
dienen voor de nieuw te ontwiKKelen snelle 
lampvoetmontagemachine. Deze alternatieven worden hierna Kort 
beschreven. 

alt. 1: CFT CONCEPT. . . . --.,... - - _. 

Het CFT. concept is gebaseerd op .de stapeltechnieK. Er wordt 

J .• 

h ierb ij gebru iK gemaaKt van een gedee I de 1 ampvoet. In de .: . . 
onder·ste helft van de lampvoet worden piercing tontacten 
aangebracht. Hierin worden nu respeKtievelijK de driden van 
de volgende componenten gelegd condensator , glimlicht en 
ontladingsbuis. Hierna wordt het bovenste gedeelte van de 
lampvoet aangebracht waarbij de draden in de 
piercingcontacten gedruKt worden. Een schets en het 
montageschema van deze methode zijn resp. te zien in fig. 5.1 
en bijlagen 1 en 2. 

fig. 5.1 

CFT-concept 
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alt. 2: VERBETERDE VERSIE VAN HET HUIDIGE CONCEPT. 

De verbeterde versie is afgeleid van de huidige bestaande 
montage methode. Een belangrijK verschil is dat men er van 
een condensator is uitgegaan waarbij de draden aan de smalle 
zijde naar buiten Komen. Dit heeft als voordeel dat er minder 
buigbewerKingen aan de draden hoeven worden te verricht. 
Tevens worden de draden niet meer" gelast maar met elKaar 
verbonden door" middel van een bandje wat er omheen geKrompen 
wordt. Een schets en het montageschema van deze methode zijn 
resp. te zien in fig 5.2 en bijlagen 3 en 4. 

verbeterde versie van 

het huidige concep~ 

fig. 5.2 

lJt-t- -1-" 
alt. 3: HULPPENNENCONCEPT. 

Bij dit concept is men er van uit gegaan dat er een 
preassembi>, wordt gemaaKt van I ampvoet met condensator en 
glimlicht. Om dit te realiseren worden er op de lampvoet twee 

hulppennen aangebracht met ieder twee gaten. Bij 
iedere pen wordt er in een gat een draad van de condens~tor 

en een van het glimlicht aangebracht waarna deze vas1:geKnepen 
worden. Bij de uiteindelijKe montage wordt de lampvoet op de 
ontladingsbuis geschoven waarbij twee draden in de hulppennen 
terech1: Komen en twee in de KontaKtpennen waarna alle pennen 
worden geKnepen en uiteindelijK de hulppennen in de voet 
worden teruggedruKt. Een schets en het montage .chema van 
deze methode zijn resp. te zien in fig. 5.3 en bijlagen 5 en 
6. 

hulppennenconcept 

fig. 5.3 
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alt. 4:PREASSEMBLY CONCEPT. 

Bij dit concept is men ooK uitgegaan van een preassembly 
Deze bestaat uit een bloKje waarin de condensator en het 
glimlicht zijn gemonteerd Oe draden van deze twee 
componenten zijn in twee messing pennen vastgeKnepen. Bij de 
verdere montage wordt eerst het bloKje aan twee draden van de 
ontladingsbuis vastgeKnepen met behulp van dezelfde messing 
pennen die nog aàn een Kant open waren. Hierna wordt de 
ontladingsbuis met bloKje op de voet geschoven waarna de 
contactpennen worden geKnepen en de voet vastgefelsd. Een 
schets van het bloKje en het montageschema van deze methode 
zijn resp. te zien in fig. 5.4 en bijlagen 7 , 8 en 9. 

" ". 

preassembly concept 

fig. 5.4 

alt. 5: DEKSEL CONCEPT. .' 
Bij dit concept zijn er· in de lampvoet inlooptrechters 
aanwezig en heeft de lampvoet een open bodem waar aan het 
eind van de montage een deKseltje wordt gemonteerd. Eerst 
wordt de voet op de ontladingsbuis gemonteerd waarbij twee 
draden inde inlooptrechters worden geleid en twee draden in 
de contactpennen. Vervolgens worden de twee contactpennen 
geKnepen en via de open bodem het glimlicht en de condensator 
gep 1 aatst. Oe stand van de I amp is vert icaal zodat de 
componenten op hun plaats worden gehouden door de lampvoet en 
niet meer extra ondersteund hoeven te worden. Er steKen nu 
twee bOSjes van drie draden uit de lampvoet die elK gebundeld 
worden waarna er een metalen bandje eromheen geKrompen wordt. 
uiteindelijK worden de uisteKende draden teruggebogen en en 
wordt er een deKseltje op de lampvoet geplaatst waarna de 
lampvoet en het deKseltje gefelsd <thermish omgezet )worden. 
Een schets en het montage schema van deze methode zijn te 
zien in fig. 5.7 en bijlagen Ie , 11 ,12 en 13 • 

. _._-~._-------- -----

dekselconcept 

fig. 5.5 
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6 D.F.A. ANALYSE. 

6.1 DOEL D.F.A. OP VIJF ALTERNATIEVEN. 

Met een D.F.A. analyse op de vijf alternatieven zoals in 
hoof d s tuK 5 0 ms c h r e ven w i I me n in z ic h t Kr ij gen in 'd e 
montageKosten voor ieder alternatief. Deze gegevens worden 
later in een beslissingsanalyse meegenomen om van de vijf 
alternatieven de beste te Kiezen. Tevens zijn er tijdens de 
analyse nog enKele vereenvoudigingen en verbeteringen bij de 
voor'geste I de al ternat ieven aangebracht om tot een opt imaal 

". 

produKtontwerp te Komen. " . 

6.2 UITVOERING VAN D.F.A. ANALYSE 

De D.F.A. analyse is uitgevoerd tijdens enKele zittingen die 
hiervoor speciaal waren georganiseerd. Hierbij waren steeds 
mensen aanwezig van verschillende disciplines binnen Philips, 
zoals Organisatie en efficiency, OntwiKKeling, 
Kwaliteitsbeheer, OntwiKKeling speciale lamponderdelen en 
Bedrijfsmechanisatie deze hadden allen een inbreng van hun 
Kant in de analyse. 

19 



6.3 RESULTATEN VAN DE D.F.A. ANALYSE 

De resultaten van de eerste zittingen ZlJn in bijlage no. 14 
en diagram no. 6.1 te zien De montageschemas die hieruit ri~~~ 

voren Kwamen waren nog op verschillende punten te 
vereenvoudigen de resultaten hiervan zijn ooK te vinden in 
bijlage no. 14.en diagram no. 6.1. In de hierop volgende 
zittingen zijn er nog in totaal twee correcties uitgevoerd. 
De eerste correctie had betreKKing op het aantal -
draadbewerK ingen die pi aatsv inden b ij .~ ieder 
montagealternatief deze Konden nog aanzienlijK verminderd 
worden, de resultaten hiervan zijn terug te vinden bijlage 
no. 15.en diagram no. 6.2. Bij de tweede correctie is er nog 
eens voor de volgende punten gecorrigeerd. 

* Nieuwe condensator (draden uit Korte zijde). 
* Condensator wordt in tape toegevoerd. 
* Gl iml icht wor-dt in tray toegevoerd. 
* Draden van O.B. zitten in lijn. 
* Zijn draadbewerKingen uberhaupt mogelijK. 

Tevens werd er besloten om de draden in het geval van de 
verbeterde versie recht uit te laten steKen zodat nu het 
bandje slaan om de draden mogel iJK is dit is bij naar 
achter gebogen dr-aden niet mogelijK. 

De in v loed van deze tweede correctie op de vorige resultaten 
is te zien in tabel no. 6.3. De uiteindelijKe montageKosten 
zijn te zien in diagr-am no. 6.2 en 6.4. Tevens zijn de 
uiteindelijKe montageKosten in diagram no. 6.5 nog eens 
opgesplitst over de posten toevoerKosten, 
draadbewerKingsKosten en overige bewerKingsKosten. 
De uiteindelijKe montage schemas die na de tweede 
verKregen werden zijn in de volgende figuren te 
6.6,6.7,6.8,6.9 en 6.10. 

20 
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INVLOED TWEEDE CORRECTIE 

CFT VERBET. HULPP. TNZ. RSD. 
CONCEPT VERSIE CONCEPT VERSIE DEKSEL 

NIEUWE reeds -4% +4% reeds reeds 
COND. meegen . meegen . meegen . 

COND. IN 0% 0% 0% 0% 0% 
TAPE ...... 

GLIML. IN 0% 0% 0% 0% 0% 
TRAY 

DRADEN OB reeds -4% reeds reeds reeds 
IN LIJN meegen. meegen • meegen . meegen . 

DRAADBEW. ja ja ja moeilijK ja 
MOGELIJK 

TOTAAL 0% -8% +4% 0% 0% 
RESULT. 

tabel 6.3 
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6.4 CONCLUSIE D.F.A. ANALYSE. 

Uit de D.F.A. analyse blijKt dat er een duidelijK verschil is 
in de montageKosten voor de vijf voorgestelde alternatieven 
voor de lampvoetmontage. Het deKsel concept met 70.8X van de 
maximale montageKosten Kwam er duidelijK het beste uit naar 
voren. Het C.F.T. concept Kwam er als duurste uit de bus met 
100% (100% = FL.24.00/100 stuKS). De andere drie 
alternatieven liggen tussen de 80% en de 90% van de maximale 
montageKosten. ,,-. 

. 1' . 

Het is echter duidelijK dat er niet alleen op basis van de 
montageKosten voor een alternatief geKozen Kan worden Om een 
goede Keuze te maKen moet er op zijn minst OOK op de volgende 
punten gelet worden Kosten gebruiKte onderdelen , 
maaKbaarheid van benodigde onderdelen en de te investeren 
bedragen voor een bepaald alternatief al deze punten plus de 
resultaten van de D.F.A. analyse worden in een beslissings 
analyse meegenomen om er het beste alternatief voor de 
montage van de lampvoet uit te Kiezen. 
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7 BESLISSINGS ANALYSE. 

7.1 DOEL B.A. 

Omdat er bij de D.F.A. analyse niet is nagegaan in hoeverre 
de alternatieven aan bepaalde doelstellingen voldoen wordt er 
nog een beslissings analyse uitgevoerd. Zodat er een optimale 
Keuze uit de vijf alternatieven gemaaKt Kan worden welKe het , 
beste aan de gestelde doelstellingen voldoet. 

7.2 UITVOERING B.A. 

Met behulp van het zelfde team als bij de D.F.A. analyse is 
ooK de beslissingsanalyse uitgevoerd. Hierbij 2~jn alle 
punten zoals deze genoemd zijn i.n hoofdstUK 4.2 doorlopen. 

7.3 GEGEVENS VOOR DE B.A. 

7.3.1 BESCHRIJVING EN MONTAGEKOSTEN ALTERNATIEVEN. 

De beschrijving van 
montageKosten hierbij 
hoofdstuKKen 5 en 6. 

de montage alternatieven en 
zijn respectievelijK te vinden in 

7.3.2 ~~TERIAALKOSTEN EN INVESTERINGEN. 

de 
de 

Door de afdeling organisatie en efficiency is er navraag 
gedaan over investeringen de Kosten van de te gebruiKen 
materialen. Deze gegevens zijn daar verwerKt met behulp van 
een Kosten analyse waarna de resultaten zijn verwerKt tot een 
prijsindex en een investeringsindex voor de verschillende 
montage alternatieven. 
De resultaten hiervan zijn in de figuren 7.1 en 7.2 terug te 
vinden. 
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ONDERDELENPR!JZEN PER ALTERNATIEF 
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7.3.3 FUNCTIES PRODUKTHOUDERS. 

Met behulp van de omschrijvingen van de montagealternatieven 
Kan Kan r-en de belangr i.jKste funct ies van de produKthouders 
vastleggen. Aan de hand van deze gegevens Kan men een 
conclusie treKKen omtrent de complexiteit van de 
produKthouders. 

alt. l:CFT CONCEPT> 

t Positioneren en fixeren van de lamp. 
2 Ondersteunen lampvoet. 
3 Moet lampvoet op lamp schuiven. 

alt. 2:VERBETERDE VERSIE VAN HET HUIDIGE CONCEPT. 

1 Positioneren en fixeren van de lamp. 

:"". 

2 Ondersteunen van glimlicht en condensator bij montage. 
3 Ondersteuning moet in drie stappen weg genomen worden omdat 
anders het risico bestaat dat het glimlicht en de condensator 
wegzaKKen bij het opschuiven van de lampvoet. 

alt. 3: HULPPENNENCONCEPT. 

1 Positioner'en en fixeren van de lamp. 

alt. 4: PREASSEMBLY CONCEPT. 

1 Pos i t ion eren erl fixeren van de 1 amp. 
2 Ondersteunen van paKKetje met 91 imlicht en condensator. 
3 ondersteuning moet in drie stappen weggenomen worden omdat 
anders het risico bestaat dat het paKKetje met glimlicht en 
condensator' wegzaKt b ij het opschu iven van de lampvoet. 

alt. 5: DEKSEL CONCEPT. 

1 Positioneren en fixeren van de lamp. 

CONCLUSIE. 

De alternatieven 3 en 5 hebben de eenvoudigste produKthouder 
nodig met de minste functies hierdoor zal de bereiKbaarheid 
van de lamp een stUK beter zijn dan bij de andere 
alternatieven. 
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7.4 RESULTATEN B.A. 

De resultaten van de beslissings analyse zijn op de volgende 
drie bladzijden ~eergegeven. De gewichtsfactor voor de wants 
is bepaald door middel van een ranKing hierbij worden steeds 
alle wants met elKaar vergeleKen waarbij de belangrijKste 
scoort ten opzichte van de minder belangrijKe. 
Deze ranKing is in fig 7.3 weergegeven 

~ F Ai Al A!> ~~I A' &J ($ D~ D2. f~ Eo. fa TI 
~co-

12. 'b. r(! 

At. - Ai. As A't~ Af Ai (:1 At A« A~ Et. h At A~ Ai. 10 

A~ - Aa A.,/, 4' A1. C1 01 At. f1 f1. h ti :1'1. A2. :3 

Al. - A~~ AA Ao (1 Aa A?i f i ft. fa T-s. Tl. A3 5 

AYI - A~k A~/, C~ A~k /l,,1{ A~, A~k 4Jr fi h A.,~ 11 

At - AC Ci 01 A' Es. ft fl fJ. ft Af '-I 

Bi - C1 Di Ol E1. El. f~ 11 h fa 0 

Ct - C1- (1 {f [1 (1 Cs ~ c..~ 11j 

01 - 01. ft. ft [3 f~ f1.. Ot 5 

01 - E4. t2. f~ h h 'fa 1 

El - f'1 f3 El f1 Ei 10 

El - f3 h h ft El 

f3 - f1. Tt. E3 10 

'ft - 11. Ti 11. 

h - Tl 1.0 

h - 2 

fig. 7.3 RanKing van de wants. 
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Decision Analysis Worksheet 

Decision Statement: Kies meest optimale produktontwerp voor laag/hoog gemach . groepen. 

Establish and Classify Objectives: 
Lisl Ihe important resulls 10 be accomplished, resources to be used, 
and limits 10 be observed in this decision 

I 

I Objectives I 

Geschikt voor tot. PL range 

Geschikt voor 2400/uur 

Gerealiseerd vóór 1990 

Aspekt Objeclives 

beleid Veilige konstruktie 

id. 

id. Draadverbinding kontroleerbaar 

MUSTS 

I Betrouwb. konstruktie t/m einde levensduur 

I 
techno 

Draadverbinding maakbaar uitvoerb. Binnen spee's onderdelen/eindprodukt 

Kunststof verbindingen mogelijk id. Onderdelen maakbaar 

Geen passingsproblemen id. 

Hanteerbaarh. handm./gemech. id. )(. 

All plastic uitvoerbaar id. 

I 
I 

, 
. ' 

, 0 · , "' ; " 

'" ~ 

. ,...~_. , _ : _ ... ~ 041""_'" 

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

Aspekt 

veiligh. 

kwaliteit 

id. 
. 

id. 

id. 

, 

. ~. 
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Decision Analysis Worksheet 

Decisioo Statement: Kies meest optimale produktontwerp voor laag/hoog gemech. groepen. 

Establish and Classify Objectives: 
List the important results 10 be accomplished. resources to be used. 
and limits to be observed in this decision 

I 
Relative 

Objeclives Objeclives Importance I 
I 

Al. Toepassing bekende technieken 10 E3. Min. draadbewerkingen 

A2. Hogere snelheid dan 2400 p/h 3 Fl. Min. uitval 

A3. Eenvoud. gescheiden mach. funkties 5 F2. Min. verlet 

::: Flexibele mech./universele montage 11 F3. Repareerbaarheid 

A5. Bewerk. stappen kontroleerbaar 4 

B1. Gelijke uitwend. kleuren 0 

Cl. Kwal. betrouwb. mech. konstruktie 14 

Dl. Korte realisatietijd 5 .~ (-

D2. Min. beslag TK kap. 1 

" 

El. Min. Kosten onderdelen 10 
, . , . , ' , 
j ' 

E2. M~n. aanvoer/a~semblagekosten 8 
--

I" ... _ . . .. : _&...&/1ftt. .. ,,~'" I' ~ ~ _ ~ .... 
. ~~~~~-~-,---_ .. ,----- , -

WANTS 

Relative 
mportanc 
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11 
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400 

7.5 CONCLUSIE B.A. 

De scores van de alternatieven in de beslissings analyse zijn 
in fig. 7.4 nog eens grafisch weergegeven. 
Het deKsel concept scoort hier het hoogste en op de tweede 
plaats Komt het hulppennen concept. Het CFT concept Komt als 
slechtste uit de bus. Op grond van deze resultaten is er 
geKozen voor het deKsel concept als basis voor de nieuw ~e 

ontwiKKelen snelle groep voor de PL lamp. 

',:,' 

:'!", 

SCORE ··-·----·-·--·--·-------'TIT-l 
1-44 ~I 

! l I i 
I I I 
i 5"5b I ! 
I I i : I 
I I i ! I 

I i I I 
I I 

I 
300 f- I 

I I I 
200 ~ 

1
1 

I I I ' I I 

'0: L-.L._-l.I_-1....-_--LI_~__=_=~_____l:=_=_~I-~===:__'/---' 
CFT CONC. VERS.VERS. HULPPEN PRE. .A.SS. DEKSEL 

ALTERNATIEF 

fig. 7.4 Overzicht scores B.A. 
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8 POTENTIELE PROBLEEM ANALYSE. 

8.1 DOEL P.P.A. 

Het doel van de P.P.A. is om achter eventuele belemmeringen 
OT bedreigingen te Komen die de voortgang van het projeKt 
Kunnen vertragen OT zelTs het hele projeKt doen misluKKen~ 

Tevens worden er 
opgesteld nadat 
vastgesteld. 

preventieve en bestrijdende maatregeYe~ 

de oorzaKen van de problemen zijn 

8.2 UITVOERING P.P.A. 

.,. 
De P.P.A. is in totaal twee maal uitgevoerd 
door mij alleen en de tweede Keer door 
betroKKenen. Hierbij ZiJn iedere Keer de 
zoals die in hoofdstuK 4.3 zijn beschreven. 

de eerste Keer 
een 

punten 
groep van 

doorlopen 

8.3 RESULTATEN P.P.A. 

De resultaten van de eerste P.P.A. zijn in bijlage nr. 16 te 
zien. Bij de tweede P.P.A. Kwamen er meer problemen ter 
spraKe zie bijlage nr. 17. Omdat punten waarbij de bedreiging 
minder- dan 2111 scoorde geen reeel e bedre ig ing vormen voor de 
voortgang van het projeKt zijn deze niet verder uitgewerKt 
De resultaten van de uitgewerKte punten zijn hieronder 
weergegeven: 

Montagestap 
Knelpunt 

Bedreiging 
OorzaaK 

'( 
Bestijdende maatregel 

:lampvoet opschuiven. 
:lampvoet met open bodem is moeilijK te 
spuiten. 

:Kans = 3 ernst = 10 bedreiging = 30. 
:-het spuitgedrag van het materiaal is 
slecht voorspelbaar. 

:-beperKing in Keuze aanspuitplaats 
:-optimaliseren van Kost~Ktie máfijs 

(PMF) 
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Montagestap 
Knelpunt 

Beareiglng 
Oor-zaaK 

Preventieve maatregel 

:condensator plaaten. 
:vereiste condensator Kan niet worden 
l:Ie.leverd. 

:Kans = 3 ernst = 10 bedreiging = 30. 
:-toeleuerancier Kan niet aan onze 

eisen voldoen. 
: -zorgdragen dat er meer ru imte in 

voet wordt geKreeerd (OSLO). 
Bestrijdende maatregelen:-elders condensator aanKopen. 

-naar ander montage alternatief 

Montagestap 
Knelpunt 
Bedreiging 
OorzaaK 
Preventieve maatregelen 

Montagestap 
Knelpunt 

OorzaaK 
Preventieve maatregel 

Bestrijdende maatregel 

Montagestap 
Knelpunt 
Bedreiging 
OorzaaK 

overgaan. 

:2 maal bandje slaan. 
:draden zijn soms niet goed gebundeld 
:Kans = 3 ernst = 8 bedreiging = 24. 
:-niet gedefinieerd bundeleQ. 
:-mechanische oplossing bedènKen. 

(vangbeKKen ). 
-draden voor bandje slaan orienteren 

:2 maal bandje slaan. 
:gewenste draadlengte voor splice 
niet te realiseren. 

:Kans = 2 erst == 10 bedreiging = 20. 
:-applicator vraagt meer ruimte. 
:-langere draden vragen ondanKS 

mechanische aanpassing. 
:-speciale buighandeling introduceren 

na splicen . 

:2 maal bandje slaan. 
:bandje in lampvoet. 
:Kans = 3 ernst = 10 bedreiging = 30. 
:-afval of los bandje valt in 

1 ampvoet • 
Preventieve maatregel :-bij voorKeur methode Kiezen 

waarbij geen afval ontstaat. 
Bestrijdende maatregelen:-wegblazen of wegzuigen van los 

Blijvend risico 

ongewenst afval. 
-aanbrengen van afschermingen. 

:bandje dat tussen onderdelen 
glijdt (accept riSK). 
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Montagestap 
Knelpunt 
Bedreiging 

:draden terugbuigen. 
:draden veren terug. 
.~ans = I ernst = 5 bedreiging = 35. 

OorzaaK :-elasticiteit van draden. 
Preventieve maatregelen :-proef doen op ontwiKKel lab. 

-deKsel vasthouden na plaatsen. 

Bestrljdenae maatregel 

Mon1:agestap 
Knelpunt 
Bedreiging 
Oor-zaaK 

Preventieve maatregel 

Mont ages 1: ap 
Knelpunt 

Bedreiging 
OorzaaK 

Preventieve maatregel 

Bestrijdende maatregel 

8.4 CONCLUSIE P.P.A. 

-mogelijKheid nagaan van KliK in 
deKse I . 

:-tijdlijKe seal aanbrengen. 

:deKsel thermisch omzetten. 
:uiterlijK slecht. 
:Kans = 4 ernst = 6 bedreiging = 24. 
:-Thermisch omzetten is een 

onbeheerst proces. 
:-grondig onderzoeK op ontwiKKel lab • 

. ,.". 

:deKsel thermisch omzetten. 
:uiteindelijKe afmetingen lampvoet 
vallen buiten toleranties 

:Kans = 3 erst == 10 bedreiging = 30. 
:thermisch omzetten is een 
onbeheerst proces. 

:-onderzoeK in ontwiKKel lab naar 
procesbeheersing. 

:-KliKconstruKtie in deKsel 
introduceren. 

Alle hiervoor genoemde Knelpunten zijn niet van dien aard dat 
zij het projeKt zouden Kunnen doen laten misluKKen. Wel 
~~nog enKelle onderzoeKen verricht moeten worden en 
~enKelle proefopstellingen gebouwd worden om de h ier-v\, genoemde Kne l:n;:;e onderzoeKen. 

, t \~ l~ '"'-
l ..) J'--
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9 BEZOEK BEDRIJVEN. 

Om de nod ige informat ie te Kr i.j gen omtrent bepaal de 
bewerK ingen , ops I ag van componenten , verander ing van 
componenten en maaKbaarheid van componenten zijn enKele 
bedrijven binnen en buiten philips bezocht. Hieronder zijn de 
resultaten hiervan Kort weergegeven. 

1. MAAKBAARHEID LAMPVOET. 

Hierover is er met medewerKers van de afdeling OntwiKKeling 
speciale lamp onder·delen uit Eindhoven gesproKen. Uit dit 

· Jo. 

gespreK is geb I eKen dat de I ampvoet met in looptrechter en los .. 
deKseltje waarschijnlijK wel gemaaKt Kan worden. ~chter om 
een definitieve uitspraaK te doen moeten er no~ enKele . dingen 
(bijv. plaats van aanspuiten) uitgezocht worden en moet er 
nog een proef matrijs gemaaKt worden. Zie OOK bijlage 18. 

2. GLIMLICHT OPSLAG. 

Hierover is er met medewerKers van de B.M. uit Terneuzen 
geSproKen omdat de glimlichten hier gemaaKt worden. Er is 
uiteindelijK besloten om de glimlichten in trays op te bergen 
die zelf weer in een boxpellet worden gestapeld. De trays 
worden nu met de hand in een magazijn gestapeld dat de trays 
stUK voor stuK doorsluist naar een meervoudige overzetter 
(waarschijnlijK 8 voudig) die de glimlichten in een 
tussentransport zet. Terneuzen garandeert dat de trays voor 
lee% gevuld zijn met goedgeKeurde glimlichten. Zie ooK 
bijlage 19. 

3.NIEUWE CONDENSATOR EN OPSLAG HIERVAN. 

Hierover is er met de fabriKant Philips Roeselare 
Deze bespreKingen hebben uiteindelijK geleid dat 

gesproKen. 
Roeselare 

toegezegd heeft dat de condensator· met de gewenste afmetingen 
gemaaKt Kan worden. 
Tevens is er· bes loten om de 
toevoeren. Dit heeft vooral 

condensator in tape te 
het voordeel dat de draden 

gaan 
niet 

meer zo 
mogel iJK 

snel Kunnen verbuigen 
is. Zie OOK bijlage 20. 

4. CRIMP APPARAAT. 

en een snellere toevoer 

Hierover is er met verschillende bedrijven gesproKen te weten 
AMP Den Bosch , JST Breda en ELPAC Munchen. 
Aan de hand van deze gespreKKen is er een 
paKKet opgesteld waaraán decrimpverbinding 
benodigde apparatuur voldoen moet. 
Zie ooK bijlage 21. 
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10 LAYOUT LAMPVOETMONTAGEMACHINE. 

10.1 PLANNING VOOR HET OPSTELLEN VAN LAYOUT. 

1 Algemene uitgangspunten nog eens op een rijtje zetten. 
2 Een overzicht opstellen van mogelijKe machines die als 
basis voor de lampvoetmontagemachine Kunnen dienen en een 
Keuze hieruit maKen op basis van geschiKtheid. 
3 Opstellen van drie basis layouts. 
4 In overleg met betroKKenen een Keuze maKen uit drie basis 
layouts. 
5 Oe geKozen layout verder uitwerKen. 

10.2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR OE LAYOUT. ."1:, 

* Uitgaan van montageprincipe zoals beschreven bij het deKsel 
concept. 
* Oe t~ee bundeltjes van ieder drie draden worden 
behulp van een crimp verbinding verbonden. 

ieder met 

* Oe glimlichten worden in een tray aangevoerd en met een 
meervoudige overzetter in een tussen band gezet. 
* Oe versmalde condensator ~ordt in tape aangevoerd. 
* Oe machine wordt ontworpen voor 3600 lampen per uur en 
ingericht voor 2400 lampen per uur. 
* Lampvoet en deKsel ~orden vastgezet door middel van 
thermisch felsen. 
* Er wordt geKozen voor een tangent iaal in geK 1 emde lamp , zie 
ooK bijlage nr. 22 waar met behulp van een beslissings 
analyse een Keuze is gemaaKt tussen de twee mogelijKe 
alternatieven tangentiaal of radiaal ingeKlemd. 
* Het deKseltje wordt met behulp van een trilvuiler 
aangevoerd. 
* De 1 ampvoet 
aangevoerd. Een 
analyse. 

~ordt met 
trilvuiler 

behulp van twee 
is niet voldoende 

trilvuilers 
zie D.F.A. 

* Er worden ooK twee overzetters voor het plaatsen van de 
lampvoeten gebruiKt . Hierdoor Kan er nu ~én cyclustijd 
gebruiKt worden om de lampvoet boven .de lamp te brengen en 
één cyc 1 ust ij d om de I ampvoet op de 1 amp te druKKen. 0 it 
heeft als voordeel dat er langzamer en dus nauwKeuriger 
gewerKt Kan worden zodat er minder uitval zal plaats vinden. 
* Mogel ijKhe id van het maKen van zowel PL - a!~C !amPenop 
een machine met zo min mogelijK verst~!lingen aan 
bewerKingsstations als aan de produKthouders. 
* Liefst OOK de moge! ijKheid van oiM'têff Tng-- van de 10 
de 15 ser i e me t ooK z 0 min mo gel ijK ver s tel I i·n gen. ____ ..... __ . . ___ ._H 
* Het felsen gebeurt op een apparte molen omdat dit 
proces is en dit liefst gescheiden wordt gehouden van 
andere bewerKingen. 
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10.3 OVERZICHT VAN MOGELIJKE MACHINES. 

Na enig speurwerK in aanwezige documentatie Kwamen de 
onderstaande machinemogelijKheden naar voren. 

A MOLENS: 

* Basismolen CFT. 
* Basismolen licht. 

B LIJNMACHINES: 

* CFT lijnmachine. 
* Licht lijnmachine. 
* Hutt lijnmachine. 
* K.H.A. lijnmachine. 

technische gegevens 
zie b ij lage 25 

10.4 NAGAAN GESCHIKTHEID MACHINES. 

:"!". 

Met gegevens uit documentatie materiaal en uit gespreKKen met 
mensen die reeds ervaring hadden met de werKing van de 
hierboven genoemde machines Kon er nagegaan worden of de 
machines eventueel geschiKt zijn om als basis te gaan dienen 
voor de lampvoetmontagemachine. 

A MOLENS: 

* Basismolen CFT. 
Deze molen is niet geschiKt voor de lampvoetmontagemachine 
omdat: 
1 De molen niet geschiKt is voor 3600 lampen 
(principe gebaseerd op tijd volgorde diagram). 

per uur 

2 Er zonder speciale hulpmiddelen synchroniteits problemen te 
verwachten zijn. Dit Komt doordat de molen aangedreven wordt 
me t be h u I p IJ a nee n s I in g e r Kas t. I n die n demo I en nu st i I me e t 
staan om een bewerKing uit te voeren moet de motor die het 
geheel aandrijft gestopt worden zodat er nog een tweede motor 
gebruiKt moet worden om de 
Dit stoppen en aanlopen 
aandrijving Kan tot de 
problemen lijden. 

bewerKingsstations aan te drijven. 
van de motor voor de molen 

hiervoor genoemde synchroniteits 

In terneuzen is dit probleem opgelost door het 
een superpositiemechanisme waardoor het geheel 
motor aangedreven Kan worden. 

toepassen 
we I met 

van 
een 

3 Bij het tornen zijn er ooK synchroniteits problemen te 
verwachten om de zelfde reden als hiervoor beschreven (tornen 
is langzaam proefdraaien). 
4 Slecht dynamisch gedrag. ~ 
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* BASISMOLEN LICHT. 
De basismolen van licht is afhanKelijK van de grootte , 
voudigheid en geKozen opzetKast geschiKt voor een snelheid 
van 3600 lampen per uur waarbij de produKthouder en de lamp 
samen een behoorlijKe massa mogen hebben. Tevens zijn de 
aandrijvingen van de bewerKingsstations en het 
opzetmechanisme van de molen hard geKoppeld zodat er geen 
synchroniteits problemen mogelijK zijn. OOK bestaat er de 
mogelijKheid om een molen toe te passen waarbij de tandKrans 
die de bewerKingsstations aandr'ijft naar boven is verplaats.t 
zodat er een beter zicht op de produKthouders mogelijK is. 

B LIJNMACH I !'.JES : 

Van de lijnmachines is alleen de CFT lijnmachine eventueel 
gesch iKt voor een sne I he id van 360121 I ampen per uur ~, met een 
behoorlijKe toegestane massa van produKthouder en làmp samen. 
De andere lijnmachines laten het op een van de hieronder 
genoemde punten afweten. 
1 Maximaal mogelijKe snelheid Kleiner dan 36121121 lampen per 
uur. 
2 Maximaal toelaatbare massa per positie is niet voldoende. 
3 Het maximum aantal mogelijKe posities is te Klein zodat er 
te veel machines nodig zouden zijn. 
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10.5 DRIE BASIS LAYOUTS. 

Aan de hand van de gegevens uit hooTdstUK10.3 zijn er 
layouts opgesield waarbij de basis molens van licht 

drie 
en de 

hiervoor lichtlijnmachine als uitgangspunt dienen. De 
gebruiKte symbolieK en aTKortingen zijn hieronder weergegeven 

AfKortingen: 

VS .... oorstreKKen 
S str·eKKen 
TLV tr i I'JU 11 er lampvoeten 
I inspeKt ie 
PK pen Kn i.j pen. 
UR 
o 

uitnemen reparatie lamp 
overzetter 

B buigen 
TT toevoer trays met glimlichten 
AT aTvoer trays 
TC toevoer condensator 
BK bandje Krimpen 
TB terugbuigen 
TO toevoer deKsel 
FR Trezen 

Symbo I en: 

- ---(1) 
Ei] 
~ 
~ 

)!J 
~ 

~ 
E:2J 

... ~ 
__ .. CEl 

III 
-_ .~ 
._.~ 
_ .. . ® 
.~ 
.....----. 
~ 

.. =f=<> 
~ 

\I 

1r-
Oü{}OU{). 

r..rr.rITrrrrrr 
. LlrIO:Onn:-: 

_J"-

operator 
lignaaUeiding 

Signaal aan operator 
draagblok (numm8f 1) 
meervoudig draag blok (nummer 1) met 2 produktan 
meervoudige drager voor meervoudige dreagblokkan 
dra.gblok met geheugen 
hulpdraagblok 
vacante bewerkingsplaats 

werkblok (nummer 1) 
drievoudig werkblok (nummer 1) 
werkblok met geheugen 
werkblok dat tijdelijk uitgeschakeld kan WOlden 

hulpwerkblok 

werkblok met &tgan inspeclie-orgaan 
hulpw8fkblok met .. gen inspectie-orgaan 

w8fkblok uIlsluitend bestemd voor inspectia 

hulpwerkblok uIIsluitend bestemd voor inspectie 

werkloos 
mechanische verplaalSlng 

mechamsche v"rplaatslng mut blokkeerlnrichllng 

verplaatsing door operator 

geordende voorraad 

mechanische toevoeron"chtong uil ongeordende voorraad; 
resp. loevoeren meI de hand UIt ongeordende voorraad 

scharnIerlInde of flexibele verbinding 

slane verbinding 

losse blokken op baan of transportbend 
nok baan 
voortdurende bewegong 
stap -rusI· beweging 
va SI verbonden met ... de 

heen · en w_gaande slap · rust- beweging 
heen· en weergaende beweging 

heen· en wotergaande beweging 
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HL 5. 1 LAYOUT 1 

Bij deze layout wordt er van uitgegaan dat 
worden opgesplitst in drie hoofd groepen die 
apparte molen zijn ondergebracht. Deze zijn: 

de bewerKingen 
alle op een 

1 De draadbewerKings molen waarop alle draad behandelingen 
stand plaats vinden en de lampvoet wordt geplaatst zodat de 

van de draden niet meer verloren Kan gaan bij 
bewerKingen. Tevens worden hier de pennen geKnepen 

verder·e 
zodat d.e 

lampvoet niet meer Kan verschuiven bij de verdere 
bewerKingen. 
2 De montage molen waar al Ie benodigde componenten worden 
toegevoerd. 
3 De fels molen waar uiteindelijK het deKseltje wordt 
toegevoerd en hierna de voet op de lamp en het deKselje op de 
voet worden vastgezet door middel van thermisch omvormen. 
Op de eerste molen worden de draden als referenti~~ geKozen 
zodat de molen voor· zowel de FL als de FLC lamp gebruiKt Kan 
worden binnen de 10 of de 15 serie. Hierbij hoeven dan geen 
bewerKingsstations uitgewisseld te worden wel moeten er 
echter gedeeltes van de prodUKthouders worden uitgewisseld. 
Op de tweede en derde molen wordt de lampvoet als referentie 
gebruiKt zodat hier ooK de zelfde beWerKingsstations gebruiKt 
Kunnen worden voor de FL als de PLC lamp. OoK hier moeten 
gedeeltes van de produKthouders worden verwisseld. 
Een afbeelding van deze layout is te zien in fig 10.1. 

10.5.2 LAYOUT 2. 

er 

Bij deze layout vinden alle bewerKingen en de toevoer van de 
componenten plaats op een molen. Het deKseltje wordt op 
eentweede molen geplaatst waar tevens de lampvoet aan de lamp 
en het deKseltje aan de lampvoet worden bevestigd door middel 
van thermisch omvor·men. 
Bij deze indeling worden de draden als referentie gebruiKt, 
dit heeft als conseKwentie dat de toevoer inrichtingen 
versteld of uitgewissld moeten worden bij verandering van FL 
naar FLC lamp. B ij de . fe I s mo I en wordt weer de I ampvoet al s 
referentie geKozen. 
Een afbeelding van deze layout is te zien in fig 10.2. 
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Hl. 5 • 3 LAYOUT 3. 

Bij deze layout wordt de zelfde verdeling van de bewerKingen 
toegepast als bij layout 2 alleen wordt er nu in plaats van 
de eerste molen een lijnmachine toegepast. OOK worden hier de 
zelfde referenties gebruiKt als bij layout 2. 
Een afbeelding van deze layout is te zien in fig. 10.3. 

10.5.4 VOOR EN NADELEN VAN OE DRIE LAYOUTS. 

LAYOUT 1. 

voordelen: 
*Goede bereiKbaarheid machine. 
*Kleine molens over het al gmeen 
naubiKeur' ighe id. 
*BewerKingsstations hoeven niet versteld 
omschaKeling van PL naar PLC lampen. 

nadelen: 

hogere positie 

te b10rden bij 

*BewerKingsstations moeten b10rden versteld of uitgewisseld 
bij overschaKeling van de 10 naar de 15 serie. 

LAYOUT 2. 

\"oorde I en: 
*Alle bewerKingen op een machine behalvehet 
overzetters nodig). 

nadelen: 
*Slechte bereiKbaarheid machine. 

felsen <minder 

*BewerKingsstations moeten versteld of uitgewisseld worden 
bij zOblel overschaKeling van PL naar PLC lampen als bij 
overschaKeling van de 10 naar de 15 serie. 

LAYOUT 3. 
voordelen: 
*Alle beWerKingen op een machine behalve het 
overzetters nodig). 
*Goede bereiKbaarheid van machine. 

nadelen: 

felsen <minder 

*BewerKingsstations moeten versteld of uitgewisseld worden 
bij zowel overschaKeling van PL naar PLC lampen als bij 
overschaKeling van de 10 naar de 15 serie. 
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le.s KEUZE LAYOUT. 

Na overleg met de begeleider en andere betroKKenen waarbij de 
voor en de nadelen van de layouts met elKaar vergeleKen zijn 
is er voor de eer-ste layout geKozen. Wel moesten er nog 
enKele dingen veranderd of bijgevoegd worden hiervan is 
hieronder een overzicht weergegeven. 

1 Vier buigstations voor de PLC lamp zijn op de eerste 
vergeten. 

molen 

2 Buffers zijn niet noodzaKelijK omdat er geen snelheids 
verschillen zijn tussen 
3 AandruKstation om lamp 
alle molens vergeten. 

de machines onderling. 
in juiste hoogte te druKKen 

4 Gl im! ichten op een tussen molentje voorbewerKen. ~. 

is op 

5 Glimlichten met een 8 voudige overzetter op enkelvoudig 
indexend tussentransport zetten na achtste index. 
S Condensator op tussenmolentje onttapen en buigen. 
7 Frezen op draadbewer-K ingsmo 1 en uitvoeren (h ierb ij moet er 
wel voor gezord worden dat er geen draden in de open lampvoet 
Kunnen vallen). 
8 De K s e 1 0 p mo nt ag e mo I en 
KliKverbinding zodat dze er 
overzetten). 

toevoeren 
niet uit 

(deKse I Kr ij 9t 
Kan vallen bij 

9 Er moet een bufferband Komen tussen de Kitmachine en 
draadbewerKingsmolen zodat bij een storing in 

een 
het 

de 
de 

lampvoetmontagemolens de Kitmachine leeg Kan lopen. 
10 Layout weergeven zoals dat bij de B.M. 
gebruiKelijK is. Hierbij worden de beschiKbare 

Roosendaal 
taartpunten 

voor de bewerKingsstations op schaal weergegeven en worden de 
produKt en op werKdiameter ingeteKend. 
11 Draden Kunnen meerdere malen roterend worden gestreKt 
zonder dat breuK opt ,=-_e .~_p _ (z ie onderzoeKje b ij lage nr 23. 
12 Tevens is er besloten om het felse~ ~~ te splitsen 
twee molens. Dit is om de onderstaande redenen gedaan. 

over 

*Het vermoeden was gerezen dat het tegelijKertijd felsen van 
zowellampvoet aan lamp als de deKsel aan de lampvoet 
onoverKomenlijKe problemen mee zou Kunnen brengen. 
*Er bij bepaalde lamptypes verder geen componenten 
lampvoet geplaatst hoeven te worden. Zodat alleen de 
molen nodig is. 

in de 
eerste 

*De lampvoet bij het plaatsen van de componenten vast aan de 
lamp zit en zodanig niet meer Kan verschuiven. 

hebben 
10.4 is 

bewrKingen 

Alle hierboven genoemde punten Zijn verwerKt en 
uiteindelijK tot de layout geleid zoals deze in fig 
weergegeven. Tevens Zijn in fig 10.5 alle 
schematisch weergegeven voor de PL lamp plus de extra 
buighandelingen voor de PLC lamp. 

vier 
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VerKlaring posities. 

MI Lampvoetmontagemachine. 
1 inzetten 
2 vr ij 
3 op hoogte druKKen 
4 ~voorstreKen 

5 
8 rt .. "".n 
7 
8 
9 

10 ~bU igen bij PLC 
1 1 
12 
13 
14 vr ij 
15 lampvoet toevoeren 
18 vr i.j 
17 vrij 
18 lampvoet toevoeren 
19 vr i.j 
20 inspeKtie lampvoet 
21 pen Kn ijpen 
22 frezen 
23 vrij 
24 uit produKt houder druKKen 
25 vrij 
28 uitnemen 
27 vrij 
28 uitnemen reparatie 

29 Jvr. i.j 
30 
31 
32 

M3 Glimlicht molen 

1 inzetten 
2 op hoogte druKKen 
3 streKKen 
4 
5 buigen 
8 
7 
8 
9 vrij 
10 uitnemen 

11 Jvr ij 
12 

52 

M2 Komponentmontagemachine. 
1 inzetten 
2 vrij 
3 op hoogte druKKen 
4 glimlicht toevoeren 
5 inspeKtie glimlicht 
8 vr i.j 
7 condensator toevoeren 
8 inspeKtie condensator 
9 bandje crimpen 
10lvrij 
11 J 
12 inspeKtie crimf!i verbinding 
13 draden terug buigen 
14 deKsel toevoeren 
15 inspeKtie deKsel 
18 vrij 
17 uit produKthouder druKKen 
18 vrij 
19 uitnemen 
20 \vr ij 
21J 
22 uinemen reparatie 
237r i.j 
24J 
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11 KEUZE MEEST KRITISCH BEWERKINGSPROCES. 

11.1D("lEL 

Na te gaan welKe van de bewerKingen die plaats vinden op de 
nieuwe lampvoetmontagemachine de meeste risicos qua 
haalbaarheid bij het ontwerpen met zich meebrengt. Hierbij 
wordt ervan uitgegaan dat de bewerKingen in de volgorde 
plaatsvinden zoals deze is beschreven in de laatste layout 
zie -fig. 10.4 

11.2 PLANJ'.JING UITVOER ING. 

1 ) 

Beschrijving van de bewerKingen. 

2) 
Opsomming van functies die in het bewerKingsstation zijn 
ondergebracht en een opsomming van de te verwachten problemen 
en moeilijKe handelingen per bewerKing en de oorzaaK hiervan. 

3) 
De hiervoor genoemde punten op haalbaarheid 
behulp van een P.P.A •. 

afschatten met 

4) 
De scores per bewerKing bij elKaar optellen. Zodat 
bewerKingen met elKaar te vergelijKen Zl .)n voor 
haalbaarheids risicos bij het ontwerpen betre-ft. 

11.3 UITVOERING. 

nu alle 
wat de 

De hierboven genoemde stappen zijn twee maal doorlopen bij de 
eerste Keer werd er bij stap 3 in plaats van een P.P.A. een 
ranKing gemaaKt om de problemen ten opz ichte van elK.aar a-f te 
wegen. Dit gaf uiteindelijK geen goede uitKomst omdat er bij 
een ranKing de problemen alleen op volgorde van 
moeilijKheidsgraad worden gezet. Verder worden deze 
moeilijKheidsgraden niet geKwantificeerd zodat deze niet met 
elKaar opgeteld mogen worden in punt 
De tweede poging met een P.P.A. in 
resultaat de resultaten hiervan zijn 
vinden. 
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11.4 OVERZICHT HAALBAARHEIDSRISICOS. 

) 

2 ) 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

6 ) 

7 ) 

8 ) 

9 ) 

I€) 

Overzetten van lamp ......••••.•.•.••••..•..•••.•••••• 22 
Lamp in produKthouder aandruKKen ...•••.....•.••.••••• 5 
VoorstreKKen van lampdraden .•••••.•••..••.•....••••.• 14 
StreKKen van 1 ampdraden •..••.••.•••••.••..•.••••••••• 29 
Buigen van lampdraden ..•.•.•••....••.•..••••.•..•..•. 3~ 
PI aatsen van lampvoet .•.....••..••.•••••••••••••••••• '5S' 
InspeKtie van lampvoet en doorgestoKen draden •••••.•• 9 
PenKnijpen ..••.•.••..••••.••••••••••.•••••••••••••••• 38 
Frezen van de door de contactpennen gestoKen draden •• 2€) 
Lamp uit produKthouder druKKen ••••••.•••.•••••••••••• 4 

· .J', 

11 ) Fels.en van lampvoet aa.n la.mp ..........•.............. 86 .' .. 
12) 
13) 
14) 

15) 

16) 
17) 
18) 
19) 
2€) 
21) 

PI aatsen van gl iml icht •••.•••••.••••••.••••.•. ,; ••.••. 26 
InspeKtie van aanwezigheid en stand glimlicht •..•.••. 5 
Plaatsen van condensator ••••..•.••.•••••••.•••••••••• 32 
InspeKtie van aanwezigheid condensator ••••••.••.••••• 5 
Bandj e om draden cr impen •••.•••.•••••••••••••••••.•.• 51 

InspeKt ie 'Jan cr impverb ind ing .......•.••••.•••••••.•• 5 
Terugbu igen van geer impte draden •.• ' •.•..••••••••••••• 26 
Plaatsen van deKsel op lampvoet ..•••••.•••.•••.•••.•• 56 
InspeKtie van aanwezigheid deKsel ••••.•.•••.••.••.•.• €) 
Meervoudige overzetter voor glimlicht •......••....... 24 

11.5 CONCLUSIE. 

Uit de hierboven weergegeven 
felsstation het hoogste scoort 

resultaten blijKt dat het 
de voor wat betreft 

haalbaarheidsrisicos. 
Aan de hand van deze resultaten 
begeleider is er besloten om het 
ord:werpen. 
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12 ONTWERP FELSSTATION. 

12.1 PLANNING UITVOERING. 

1. Informat ie procesgegevens verzame I en. 
2. Verscheidene methodes van felsen bedenKen en daaru i t ,in 
overleg met betroKKenen een Keuze maKen. 
3. ProcesbeheersingSaKtie met behulpvan een P.P.A. 
4. OntwerpteKeningen en bereKeningen maKen. 
5. Schatting maKen van de Kosten van het ontworpen deel. 

12. 2 GEGEVENS VOOR HET FELSPROCES • 
' "! ". 

In eerste instantie waren er drie methodes voor het 
d ie op een moler. Konden worden uitgevoerd namenl ijK: 
1 Intermitterend warme KoP op lamp druKKen. 
2 Continu warme KOp met Kracht op lamp druKKen. 

felsen 

3 War'me KOp op I amp I eggen en op een stat ion aandruKKen. 

Deze methodes hebben verscheidene 
hieronder op een rijtje zijn gezet. 

voor- en nadelen die 

Methode 1. 
Voordelen: 
*AandruKmechanisme zit op vaste wereld. 
Nadelen: 
*Geen constante warmte overdracht. 
*Meer stations dan bij andere oplossing nodig. 
*St eeds ande r· e Kop in aanr aK ing met lampvoet. 

Methode 2. 
Vo 0 r · del en: 
*Steeds zelfde KOp in aanraKing met zelfde lamp. 
Nadelen: 
*AandruKmechanisme op molen gebouwd. 
*Iedere prodUKthouder heeft een aandrUKmechanisme. 
*Voorziening voor Krachtdoorleiding aanbrengen. 

J'tlethode 3. 
Voordelen: 
*AandruKmechanisme zit op vaste wereld. 
*Steeds zelfde KOP in aanraKing met zelfde lamp. 
*Slechts een aandruKmechanisme nodig. 
Nadelen: 
*Voorzi~ning voor Krachtdoorleiding aanbrenge. 

Op basis van de hierboven genoemde voor- en nadelen 
overleg met de lampvoetcommissie is er geKozen voor 
3. 
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/ Tevéns zijn in overleg met het lab de volgende procesgegevens 
naar vor.n geKomen. 
1 Temperatuur felsKop 150-170 C. 
2 FelsKracht 2250~3000 N. 
30pwarmtijd Ie sec. 

---12.3--u CfVOERINGSVORMEN VAN HET FELSSTATION. 

Het felsstation bestaat in principe uit twee hoofdde~en 

namenlijK de aandruKunit en de produKthouder. De 
produKthouder is weer onder te verdelen in een steunplaat 
waarin de ~ zit opgesloten en een Kop die de te felsen 
rand opward - en daarna omvorr@. Voor deze drie functies zijn 
er verschil ende oplossingen mogelijK waarvan hieronder een 
opsomming wordt gemaaKt en er tevens een Keuze wordt gemaaKt ."'. 
voor het latere ontwerp. 

1 FelsKop: 

Er zijn drie basismogelijKheden voor het opwarmen van de om 
te felsen rand van de lampvoet. 

1 Geleiding. 
2 DireKte straling. 
3 Convectie. 

ad 1. Ge I e i din 9 • 

Bij deze methode is contact tussen de Kunststof rand 
warmte bron van essentieel belang. Dit contact 
realiseren door een Kop of tang die om de rand 
lampvoet heen sluit. 

en een 
is te 
van de 

Er zijn verschillende mogelijKheden om deze KOp op te warmen 
, deze z i.jn. 

A Warmte stral ing. 
B Induct ie • 
C Weerstandse lementen. 
o Hoogfrequent veld. 
E Vloeistof verwarming. 
F Gasbranders. 

ad 2. Dir~Kte straling. 

Er wordt bij deze methode gebruiK gemaaKt van de 
strallng d ie een warm 1 ichaam ui tstraa& en die 
Kouder lichaam wordt geabsorbeerd. Als stralende 
worden infrarood stralers gebruiKt. 

infrarode 
door een 

lichamen 

Er Kan bij deze methode geKozen worden uit twee verschillende 
types straler namenlijK. 
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A Stral er met evenw ij d ige bunde 1 . 
B Straler met convergerende bundel. 

ad 3. Convect ie • 

Bij deze methode stroomt er warme lucht langs de op te warmen 
rand. 
OOK h i erb ij z,ij n er twee moge I ij Kheden namen I ij K. 

A Gedwongen convectie. 
B NatuurlijKe convectie. 

Een belangrijKe factor bij het opwarmen ~. is de 
warmtestroomd ichthe id in de Kop. Voor all e hiervoo':: genoemde 
mogelijKheden zijn de warmte stroomdichtheden bepaald zie 
bijlage 2S de uitKomsten hiervanworden later gebruiKt om een 
Keuze te maKen voor de uitvoering van de f~lsKop. 

Verder zijn er nog de volgende uitvoeringsvormen van 
mogelijK. 

Randvorm. 

1. Rond. 

2. Rechte Kanten van opzij. 

3. Rechte Kanten van boven. 

4. Ademende Kanten. 

5. Verende Kanten. 

Kopverdeling. 

1. Uit een stuK. D 

o 2. Scharnierend. 

3. Schu ivend. 

~[ J~ 
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Met de hiervoor genoemde mogelijKheden zijn er een aantal 
combinaties mogelijK voor de uitvoeringsvorm van de felsKop. 
Met behulp van een beslissings analyse en in overleg met de 
begeleider is er geKozen voor de combinatie van een gesloten 
KOp met ronde randvorm en eleKtrische verwarmingselementen. 
De resultaten van de beslissingsanalyse zijn terug te vinden 
in bijlage 27. 

2 AANDRUKUNIT. 

Hiervoor ' zijn er verschillende mechan ismen te bedenKen 
waarvan hieronder een opsomming is gemaaKt. 

1. Pneumat isch. 

2. Schaarmechanisme. 

3. Hefboom. 

sf"" 

JJ. 0v""\ Van deze drie mogel ijKheden valt de eerste al af op wens van 
Roosendaal dit in verb a nd met de nadelen die aan perslucht 
Kleven zoals smeren u an lucht schaKelventielen en de 
noodzaaK van eindstandmelders. Van de andere twee is er 
hieronder een overzicht gegeven van de voor en nadelen. 

1 Schaarmechanisme. 
Voordelen: 
*eenvoudig. 
*lage ingangsKracht. 
*groot ins1:elbereiK. 
Nadelen: 
*overbreng verhouding verandert constant. 
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2 Hefboom. 
Voordelen: 
:te eerlvoud ig . 
Nadelen: 
*niet eenvoudig in te stellen. 
*grote dwarSKracht op aandruKbloK. 
*overbreng verhouding verandert constant. 

Op basis van de hierboven genoemde voor- en nadelen en de 
belastings KaraKteristieK van het felsproces waarbij vooral 
de laatste 0.2 mmo van het felsen de grootste Kracht benodigd 
is (z ie bepal ing mechan isme b ij lage 29) is er geKozen voor 
het schaar·mechan isme. 

3 Steunplaat. 

De steunplaat Kan op ~wee manieren uitgevoerd worden. Waarvan 
hieronder een schets i s te zien. 
1. Gesloten steunplaat. 

o 
2. Open steunpla.at met sluitstUK. 

n 
Er wordt hier geKozen voor mogelijKheid twee omdat de eer·ste 

Keer de 
prOblemen 

mogelijKheid niet praKtisch is hierbij moet 
lamp over de voorste rand getild worden wat 
opleverd voor de overzetters. 
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12.4 PROCESBEHEERSINGSAKTIE. 

Hiervoor is er eerst nagegaan welKe faKtoren er een rol 
spelen in het felsproces en dit eventueel Kunnen beinvloeden. 

Deze faKtoren zijn. 

1 Temperatuur van de felsKoP. 
2 AandrUKKracht na het opwarmen. 
3 Open steunplaat. 

Problemen die er Kunnen optreden en hun oorzaaK. 

ad. 1 Temperatuur fe I sKoP • 

*temperatuur niet hoog genoeg. 

:~ . 

oor'zaaK: verwarmings èt~ menten hebben niet geoeg capac ite it. 
*temperatuur fluKtuee te sterK. 
oorzaaK: slechte of g en temperatuur regeling aanwezig. 

ad. 2 AandrUKKracht. 

*aandruKKracht is te hoog of te laag. 
oorzaaK: mechanisme is niet goed afgesteld of 
in te stellen. 
*aandruKKracht loopt te hoog op. 
oorzaaK: slag mechanisme is niet beperKt. 

ad. 3 Open steunplaat. 

*lamp zaKt door bLj het omfelsen. 
oorzaaK: open steunplaat. 
*lamp built uit aan de open zijKant. 
oorzaaK: open steunplaat. 

helemaal niet 

Te nemen aKtie om de te verwachten problemen te voorKomen. 

ad. 1 Temperatuur fe I SKoP . 
BereKening maKen van de warmte 
bijlage 28). 

verliezen van de KoP (z ie 

Ruimte reserveren voor temperatuur regeling en overleggen met 
de E.8.M. 
ad.2 AandruKKracht. 
Mechanisme zodanig construeren 
maximum Kracht beperKt is. 
ad. 3 Open steunplaat. 

dat Kracht instelbaar is 
~,'>v~-t ~ ~,~,~~ \tv--

Open steunplaat laten maKen en hiermee proeven 
te zien of principe mogelijK is. 

uitvoeren 
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12.5 ONTWERPTEKENINGEN. 

Hier worden eerst nog eens de belangrijKste uitgangspunten 
voor het felsstation op een rijtje gezet. 

1 Felsen 'Jindt plaats op een 16 voudige basismolen van licht 
(molen nr 21.) 
2 Er wordt een molen toegepast met een naar boven verplaatste 
tandKrans zodat de produKten helemaal vrij zijn en er geen 
bewerKingsstations en aandrijvingen voor hangen (goede 
bereiKbaarheid). 
3 Lamp staat verticaal met lampvoet naar boven (alle 
bewerKingen vinden in deze stand plaats om te voorKomen dat 
losse delen uit de lampvoet vallen). 
4 Fe I SKOp moet u i tw isse 1 baar· zij n om ander· tYPe .;.. I amp te 

'''!-. 

Kunnen felsen. 
5 AandruKstation bestaat uit een schaarmechanisme. 
6 Opwarmen van de felsKop gebeurt door middel 
eleKtrische verwarmingselementen van ieder 100 watt. 
7 Uit proeven met een open steunplaat is naar voren 
dat dit niet optimaal functioneert de lampvoet moet 
onderKant ondersteund worden. 
8 Er wordt ruimte vrij gehouden voor 
zoeKt een rege 1 ing). 

temp rege I ing 

van twee 

geKomen 
aan de 

(LB.M. 

Verder zijn alle benodigde bereKeningen voor het ontwerp 
terug te vinden in bijlage 29. 
Op de volgende bladzijden zijn de ontwerpteKeningen te zien 
en zijn de afmetingen van de benodigde nOKschijven 
omschreven. 

Tevens is er een schatting gemaaKt van het aantal 
teKen uren. 
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NOKSCHIJVEN. 

Hieronder wordt er een overzicht gegeven van de gegevens van 
de te gebruiKen nOKschijven. 

NoKschijf voor aandruKunit. 

dnoKrol = 19 mmo 
r0 = 76.5 mmo 
functie: scheve sinus. 
fm :: 40

0 

afm. Schijf (noKrolmiddelpuntsbaan). 

f(= 0 0 
r = 93.5 mmo 

f= 176.67' r = 93.5 mmo 
• f(= 216.67 r = 76.5 mmo 

q= 293.33·r = 76.5 mmo 

~= 333.33" r = 93.5 mmo 

2 NoKschijf voor ondersteuning. 

d noKrol = 19 mmo 
r0 = 71.6 mmo 
functie: scheve sinus. 
f(m = 600 

afm. sch ij f (noKr'o 1 midde 1 puntsbaan ). 

1(= 20 " r = 98.4 mrfl. 
10 

ft= 130 r = 98.4 mmo 
,= 1900 r = 71.6 mmo 

f= 32r! r· = 71.6 mmo 

1(= 20° r = 98.4 mmo 

GEGEVENS ~~NDRUKMECH~NISME. 

Lengte stangen 55 mmo 
I'rlinimale uitwijKing 2 mmo 
Ingaande slag 16 mmo 
Uitgaande slag 6mm. 
Ingaande Kracht maximaal 700 N. 
Uitgaande Kracht op 0.3 mmo voor einde slag max. 3000 N. 
uitgaande Kracht einde slag max. 7000 N. 
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UREN EN KOSTENSCHATTING. 

Voor het aandruKstation en de felsKop met ondersteuning is 
een afschatting gemaaKt voor het aantal teKen uren. hierbij 
is er gebruiK gemaaKt van de vuistregel dat ontwerp, detail 
teKeningen en normaalartiKellijst Jemiddeld 5 uur werK 
beteKenen per teKening of lijst. 
Voor de maaKKosten en de Kosten voor het monteren op de 
machine en het afstellen is er een richtprijs gevraagd op het 
planbureau, deze gegevens waren bij het schrijven van dit 
rapport nog niet beKend. 

Afschatting teKen uren. 

aandruKstation. 

ontweropteKen ing. 
26 detailteKeningen. 

in totaal 27*5 = 135 uur 

felsKop. 

ontwerpteKening. 
10 detailteKeningen. 

in totaal 11*5 = 55 uur 

odersteuning felsKop. 

1 ontwerpteKening. 
4 detailteKeningen. 

in totaal 5*5 =25 uur 

1 normaalartiKelenlijst = 5 uur 

ondersteuning en aandrijving geheel. 

1 ontwerpteKening. 
10 detailteKeningen. 

in totaal 11 *5 55 uur. 

In to~aal zijn er ongeveer 275 teKen 
ontwerp- en detailteKeningen. 
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WERKING BEWERKINGSSTATION. 

1 Eerst wordt de felsKop geopend door tegen de commando rol 
aan te druKKen waarna de lamp ingezet Kan worden. Hierna Kan 
de felSKOp weer sluiten door middel van een veer. 
2 Ver'JO 1 gens wordt de 1 ampvo~t gedurende tien seconden 
opgewar'md (10 pos it ies). door middel van de warme felsKop • 
Hierbij zorgt de sluitveer voor een druK op het geheel. 
3 UiteindelijK draait de felsKop onder de aandruK unit. 
Hier schuift eerst een ondersteuning door de open voorKant 
naar· binnen d ie voorKomt dat de I amp gaat u i tzaKKen tij dens 
het aandr'UKKen h ier' na Komt de aandruKKOp naar beneden die 
eer::.1: het gehe I e fe I sstat ion een mi I imeter naar beneden druKt 
zodat dit wordt afgesteund. Bij verder' druKKen wordt. de Aand 
van del a mp i n de fel s KOp 0 mg e fel st. A lsd i t g.~ beu I(!,.J is 
worden de aandruKKop en de ondersteuning teruggetroKKen- ' 
waar'na de ma I en weer doorzet. 
4 UiteindelijK wordt de felsKop weer geopend en Kan de 
gefelsde lamp uit de Kop gepaKt worden. 
waarna het geheel zich weer herhaalt. 
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13 EVALUATIE TOEGEPASTE PROCEDURE. 

Voor het afstuderen is er door prof. van Bragt een te volgen 
procedure omschreven. Hierbij ~ordt er eerst een planning 
gemaaKt waarna alle hierin voorKomende blOKKen in drie fases 
worden doorlopen te weten orientatie- plan- en 
uitvoeringsfase. Iedere fase heeft test procedures waarin 
getest wordt of er aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
B ij het vo 1gen van deze is ~- Kans hee I Kie 0 dat er 
werKzaamheden of belangrijKe uitgangspunten oVlilr het hoofd 
wor!;!~, I'l __ gez ien. Tevens heeft men op(fë"'d'e-';:'-'inoment een d~e~ K 
~icht in de stand van za~ voor wat de vorderingen in het 
gestelde plan betreft. 
Echter de methode is nogal .~ intens ~ en vergt nogal 
~~t inspanning om ze conse~uent toe te passen. Tevens levert 
de methode nogal wat aanteKeningen op die voor de nodige 
~n-~ Kunnen zorgen als ze niet meteen geordend en ve~~ 
worden. wat de Gev i!!-9> 
betreft is het niet altijd even gemaKKelijK om deze er bij te 
betreKKen. Vooral waarbij de resultaten worden 
besprOKen tijd waardoor deze moeilijK in 
de agendas te plannen zijn. EigenlijK zou 
me n a 1 a a n ;----"-;i -:-n-v--::a-n--:O=---p~-ca-n~n-l?' n:::-:g:---d-e- no d i 9 e af s p r ai< e 

moeten maKen, dit is echter om praKtische re enen nauwelijKs 
te vewezenlijKen. 

7 

Al met al is de methode zeKer aan te bevelen om een goede 
conirolle te hebben op het hele gebeuren binnen een projeKt. I 
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