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Samenvatting: 

Dit verslag behandelt het onderzoek naar het rendement en de 
technische mogelljkheden van het automatisch autogeen snijden 
van stalen balkuitelnden. 
Een gesneden balkuiteinde dient om een lasverbinding met een an
dere balk mogelljk te maken. Een gesneden balkuiteinde heet een 
rav~ling en het snijden ervan het rav~len. 
Om inz1cht in het probleem te krijgen 1s eerst een 1nventarise
ring gemaakt van bestaande ravellngsvormen. Ten tweede z1jn de 
huidlge handmatige balkbewerkingen bestudeerd. 
De zo verkregen t1jdverdeling tussen zagen,aftekenen,snijden en 
nabewerken van de balk gaf een indikatie waar bij automatisch 
snijden t1jd bespaart kon worden. Namelijk bij het zagen en af
tekenen van de balk die dan kunnen vervallen. 
Om tot een maar exaktere besparing te komen is een plan gemaakt 
hoe het automatisch balksnijden kan verlopen. Vergelijking van 
balksnijden volgens d1t plan en volgens het huidige procede re
sulteert in een jaarlijkse besparing van ruwweg9600manuren bij 
een produktle van ruim 8000 geraveelde balken. 
Na dit rendementsonderzoek zljn de technische mogelijkheden van 
het automatlsch balkravelen onderzocht. 
Plasmasnijden en frezen bieden voor het balkravelen geen voorde
len t.o.v. het nu toegepaste autogene balksnijden. 
Vanwege de grote variatie 1n de ravelinggeometrie bleek de robot 
met zijn flexibele programmering een goed middel te zijn voor 
het automatisch balkravelen waarb1j voldaan wordt aan de gestelde 
eisen van balkafmetingen en balksnedekwaliteit. 
Vanwege de balktoleranties is het echter noodzake11jk ve6r het 
snijden de posities van de te snijden balkvlakken te meten. 
De twee meest geschikte robot-balk opstellingen zijn: 

-De robot staat op een vaste positie t.o.v. de balklengterichting 
en de balk beweegt tussen het ravelen van de balkuiteinden in 
zijn lengterichtlng. De robot hangt op zijnkop boven de balk. 

-De balk ligt stil tijdens de hele raveelbewerking. De robot be-
weegt op een rail,uit de z1j hangend,langs de balk. 



Summary 

In this repport the investigation and the technical possibilities 
of automatic oxygen cutting of steel beamedges will be discus
sed. 
The beamedges have to be cut because they need to be welded to 
another mainbeam. 
A cut beamedge is called a notch and the cutting of a notch is 

called notching. 
To understand the problem of notching the investigation has been 
started with an inventory of existing notches followed by study
ing the existing manual beamnotchingmethod. 
The result was a diagram which compares the time spent on sawing 
marking,cutting and grinding of the beams. 
The diagram gives an indication where time avings are possible: 
sawing and marking are not nessesary when notching is done auto
matic. 
Beamnotching by plasma, cutting and milling had no outstanding 
advantages compared with beamnotching done by oxygen cutting. 
To get a more exact timesaving a productionplan has been made of 
automatic notching. ' 
A comparison between notching according to this plan and the exis
ting notching resulted into an annual timesaving of 9600 manhours 
by an annual production of 8000 notched beams. 
After this efficiency investigation the technical possibilities 
of automatic notching were studied. 
Because of the great variance in notch geometry and notch measures 
a flexible cutting system was required. An industrial robot with 
its flexible programming is very appropriate to cut the beamedges. 
It is possible to make qualitycuts(bevels etc.)and to produce 
beams with the required accuracy. 
Before cutting the beamedges it is necessary to measure the posi
tion of those parts of the beamedge which need to be cut. 
The two most appropriate robot-beam configurations are: 

-The robot in a fixed position and the beam moves between the cut~ 
ting of its edges into the beamlength direction. The robot hangs 
upside down above the beam. 

-The beam is in a fixed position and the robot moves,hanging side
wise,along the beam into the beamlength direction. 
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1nleiding. 

Bij de firma 'Grootint B.V.t worden offshore-konstrukties gemaakt. 
Deze zijn vaak opgebouwd uit platforms. Deze platforms zijn sa
mengesteld uit stalen balk en (St. 52) die aan elkaar gelast wor
den. 
De balk en worden onderverdeeld in hoofdbalken en tussenbalken. 
De hoofdbalk wordt alleen op lengte gemaakt,de tussenbalk wordt 
tussen twee hoofdbalken gelast. De tussenbalken worden ook weer 
verbonden door kleinere tussenbalken. 
V66r het lassen moeten de te lassen tussenbalken voorbewerkt wor
den. Dit houdt in dat de tussenbalken voorzien worden van las
naden en uitsparingen die het mogelijk maken dat de tussenbalken 
aan de hoofdbalken gelast kunnen worden (fig. 1.1). 
Het op lengte maken van de hoofdbalken en het aanbrengen van de 
lasnaden en uitsparingen aan de tussenbalken gebeurt door middel 
van autogeen snijden en zagen. 
Het autogeen snijden gebeurt met de hand of er wordt gebruik ge-
maakt van wagentjes met daarop een brander die met een in te 
stellen snijsnelheid over een rail lopen. Voor het overige wor
den deze wagentjes met de hand bediend. 
Het profiel dat uit de balk gesneden moet worden wordt v66r het 
snijden door een ploeg aftekenaars op de balk afgetekend. 
Na het snijden wordt de balk handmatig nabewerkt met behulp van 
slijptollen of freesjes. 
De tussenbalken zijn H-,1- en U-vormige balken en hoekstalen. 
Er is een grote varia tie in balkafmetingen en tevens in de aan de 
balk te snijden lasnaden en uitsparingen. 
De kombinatie van lasnaden en uitsparingen aan een balkuiteinde 
noemt men een raveling. Het maken van de lasnaden en uitsparin_ 
gen heet ravelen. 
Tijdens mijn 12-opdracht heb ik de mogelijkheden bestudeerd die 
er bestaan am het balksnijden te automatiseren. 
Allereerst zijn.ge!nventariseerd de bestaande balkravelingsvor
men en de werkwijzen die gevolgd worden tijdens het ravelen. 
Daarna is bepaald hoe het snijden automatisch kan gebeuren en 
uit een.vergelijking met de huidige situatie is een besparing 
in manuren per jaar u1tgerekend. 
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Fig. 1.1: laanaden en uitsparingen aan de tussenbalk. 

Het laatste onderdeel bestond uit het ontwerpen van een prin
cipeschets van de opstelling(en) waarin een willekeurige balk 
geraveeld kan worden. 

Het doel van hetautomatseren van het balkravelen bij de firma 
'Grootint B.V.' is: 
-het verhogen van de produktiviteit. 
-kwaliteitsverbetering van de gesneden balken en daardoor een 

vermind"ering van de balknabewerking. 
-kostenbesparing. 

Struktuur van het verslag: 

In het verslag wordt vaak verwezen naar de bijlage. Deze bijlage 
is uitgevoerd als apart boekwerk. Wordt in,bijvoorbeeld hoofd
stuk 1,van het verslag verwezen naar de bijlage dan is die bijla
ge te vinden onder bijlage 1. 
De bijlage is samengesteld uit tussentijdse rapporten gemaakt 
tijdens het afstudeerwerk. Soms worden daarom zaken herhaald in 
de bijlage die ook in het verslag genoemd zijn. 
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Hoofdetuk 1: 
Inventarisering van balkverbindingen,balkravelingen en bewer
kingsvolgorde van de te enijden balken. 

1.1 Balkverbindingen. 

In tabel 1 staan een aantal balkverbindingen geschetst. De ver
binding tuesen een profielbalk en een pijp ie mogelijk. 
Tevens komt de hier niet afgebeelde verbinding tussen balken in 
lengterichting vaak v~~r. 
Verbinding nummer 1 uit tabel 1 komt het meest v~~r. 
De hoofdbalk is meeetal een uit platen gelaste balk. De tuseen
balken zijn voor het grootste deel handelsprofielen en kleiner 
dan de hoofdbalken (bijlage blz.1 ). 

~abel 1: verb1nd1ngen tU8sen balken en tussen balk en p1jp. 

Hoofdbalken en hoofdpijp . 
(bovenaanz1cht en doorsnede 

E3 
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1.2 Balkravelingen. 

In figuur 1.2 zijn de meest voorkomende ravelingtypen geschetst. 
Het ronde gat in het balklijt dient om ru~te te scheppen voor 
het leggen van een tegenlae. Zonder gat zou de tegenlas onder
broken worden wat lastechnisch eleohter is :twee lasverbinding
en die onderling loodrecht op elkaar staan worden zonder gat in 
het lijf met elkaar verbonden. Ook bestaat dan het gevaar van 
het scheppen van een nieuwe kert tussen de hootdbalk en de tus
senbalk. 
In de bijlage (htst.1 ,blz. 6) is een reeks ravelingen afgebeeld 
zoals die verzameld zijn uit bestaande tekeningen van de firma 
'Grootint B.V'. 

I I I II I 
/ 
~ 

~ / , , 
~ ~ ~ 

, 
I ~ 

Fig. 1.1 : de twee meest voorkomende ravel1ngen. 
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1.3 De huidige bewerkingsvolgorde van de balken. 

De bewerkingavolgorde van de balk en is ala voIgt: 
1. Op lengte zagen van de balken. 
2. Aftekenen van de balken: het profiel van de ravelingen wordt 

vanaf een tekening afgetekend op de balk. 
3. Snijden van de ravelingen. 
4. Nabewerken van de balken: 

De balken worden nageslepen of nagefreesd met het volgende 
doel: 
-verwijderen van aanhechtende oxiden en snijbaard. 
-gladmaken van de sneden • 
-scheurtjes in het anedeoppervlak verwijderen. 
-de tijdens het sn~jden ontatane warmtebe!nvloede zene langs 

de snede verwijderen (vanwege de hardheid). 
-wanneer nodig op maat maken van de balk en verwijderen van 
balkmateriaal dat met de snijbrander niet bereikt kon worden. 

Het snijden van de raveling heeft een bepaalde volgorde afhanke
lijk van het type raveling (bijIage bIz. 18 ). 
Meestal begint de brander met het snijden of boren van het gat in 
het balklijf. De rede waarom toont flguur 1.2. 

snl;1straaJ. 

Fig. 1.2 : het gat in het balkli3~ stopt de verbranding 
bi3 het p&sseren van het balkli3~ door de 
snijstraal. 
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Hoofdstuk 2,: 

Seriegrootte van de balken en balkbewerkingstijden. 

2.1 Seriegrootte van de balken. 

Bij de balkproduktie is sprake van zeer kleine series precies 
dezelfde geraveelde balken. Meestal is de seriegrootte kleiner 
dan 20 stuks dezelfde balken. 
Bij een opdracht aan 'Grootint B.V.' verstrekt door oliemaat
schappij fDanbor' moesten 350-400 balken geraveeld worden. 
De ene helft van de balken was van het type IPE 160 en de andere 
helft van het type IPE 380. De balken waren van gelijke lengte 
en per type werd dezelfde raveling aangebracht. 
Vanwege het grote aantal balk en is toen een speciale opstelling 
ontworpen waarin de balken geraveeld konden worden. De balk en 
werden v66r het snijden op lengte gezaagd en door middel van bo-. 
ren van gaten in het lijf voorzien. 
De bijlage op bladzijde 23 geefteen toelichting op deze opstel
ling. 
Deze opstelling,speciaal ontworpen voor deze ene opdracht,is de 
aanleiding geweest voor de firma 'Grootlnt B.V.' om te gaan den
ken over automatisering van het balkravelen. 

2.2 Balkbewerkingstijden. 

De afdeling werkvoorbereiding van 'Penn en Bauduin'(onderdeel van 
Grootint B.V.)te Dordrecht heeft bewerkingstijden verstrekt van 
door mij Ingeleverde schetsen van ravelingen die aangebracht 
moesten worden op balken van verschillende typen en afmetingen 
(bijlage bIz. 45 ) • 

Het doel was een indruk te krijgen van de verschillende bewer
kingstijden en tevens van de tijdverdeling tussen het zagen,af
tekenen,snijden en slijpen van de balk. 
Figuur 2.1 geeft een afbeelding van deze tijdverdeling. 
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Fig 2.1 : de tijdverdel1ng tussen de .versch111ende balkbe

werkingen in procenten van de totale bewerkings-
tijd van balk. 

Wanneer figuur 2.1 bekeken wordt kan al gl~baal aangegeven wor
den wear bij een automatisering van het balksnijden de bespa
ringen te halen zijn: 
-zagen: 

Voordat met aftekenen en snijden wordt begonnen wordt de balk 
op lengte gemaakt. Dit met het doel de balkmanipulatie tijdens 
het aftekenen en snijden te vereenvoudigen. 
Het op lengte maken gebeurt momenteel met een cirkelzaagmachine 
die uitgerust is met een meetwagen om de balklengte te bepalen. 

-aftekenen: 
Een te snijden raveling moet in een komputergeheugen opgeslagen 
worden. Het aftekenwerk wordt dus vervangen door komputerpro
grammering. 

-snijden: 
Op bladzijde 58 van de bijlage staat het resul taat van een klein 
onderzoek naar de tijdverdeling tijdens het snijden. 
Hieruit blijkt dat ruim 40 % van de snijtijd gebruikt werd voor 
het werkelijk snijden van metaal. De rest van de tijd werd be
steed aan manipulatie van de balken en het snijgereedschap en 
tevens aan de 'persoonlijke verzorging'van de snijder. 
De gebruikte snijsnelheid was overigens ongeveer de helft van 
de snijsnelheid volgens de richtwaarden van de fabrikanten van 
snijgereedschap. 
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Hoofdstuk 3: 
Het raveelproces:plasmasnijden en frezen tegenover autogeen 
snijden. 

3.1 Plasmasnijden. 

Momenteel worden de balken autogeen gesneden. Plasmasnijden 
biedt t.o.v. autogeen snijden een aantal voordelen. Deze zijn: 
-Hoge snijsnelheid. 
-Minder diepe warmtebe!nvloede zOne langs de snijnaad. Dit ver-
mindert de nabewerking. 

-Geen materiaalvoorverwarming nodig als snijstart. 

De nadelen van plasmasnijden zijn 
-Bladzijde 65 van de bijlage geeft een grafiek waarin de snijsnel

heden van plasmasnijden en autogeen snijden vergeleken worden. 
Hieruit blijkt de snelle afname van de plasmasnijsnelheid bij 
dikker materiaal. 
Vanaf een effektieve plaatdikte van + 35 mm is het snijsnelheid
verschil niet meer groot (een plaat van 25 mm d1kte waaraan een 
45 0 lasnaad gesneden moet worden heeft een effektieve dikte van 
ongeveer 35 mm ). 

-Milieuonvriendelijk vanwege de straling,lawaai,vrijkomende stik
stofoxiden en ozon (extra afzuiginstallatie). 

-Dikke sn1jtoorts: 
V~~r 'Grootint B.V.' 1s een smalle snijtoorts ontwikkeld met het 
doel zo dicht mogelljk langs de balkflens te snljden ( zie de 
bijlage bIz. 71 ). De toorts meet rond 13 mm en funktioneerde 
goed. De dunste plasmatoorts meet rond 42 mm. 
Dit heeft ernst1ge konsequent1es voor het balksnijden,vooral 
voor het snijden van de gaten in de balk11jven. De meest ge
bruikelljke gatd1ameters zijn 30,40,50 en 60 mm. Door de dikke 
toorts kunnen deze gat en maar gedeeltelijk gesneden worden. 
Mater1aal dat n1et weggesneden kan worden moet later weggesIe
pen worden ( z1e de bljlage op bIz. 80 ). 

Het gevolg zou zljn dat de gaten geboord moeten worden. De moge
Iijkheden en konseqent1es van het boren geeft het schema van 
flguur 3.1 • 
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Boren:kombinatie van gat voorfrezen en gat boren i.v.m. het ver
lopen van de boor. De balk moet ingeklemd worden. 

,robotboren'1aparte tboorrobott:extra investering. 

aisen aan de 
stijfheld van boor-snljkop: volumineus. 

de'robot'. 
wlsselgereedschap: 
-verwlsselbare snljtoorts. 
-een aantal boorkoppen met verschlllende 
boordlameters. 

-speciale opstelling voor het w!sselge
reedschap. 

handboren: met verplaatsbare handboormachine(bijlage blz.82 ). 

Fig. 3.2: mogelijkheden voor het boren van gaten in het balklijf. 

3.2 Frezen. 

Gedacht moet worden aan frezen met hardmetalen schachtfrezen. 
Het grote voordeel van het frezen is dat de nabewerking van de 
balken achterwege kan blijven en dat de snedekwaliteit zeer goed 
is. Bij gebruik van hardmetalen frezen mag geen smeermiddel wor
den toegevoegd zodat het probleem van smeermiddel op de ontstane 
snedes ,wat ontoelaatbaar is voor het lassen,niet bestaat. 

De volgende nadelen van het ravelen van balken m.b.v. frezen zijn 
echter niet onbelangrijk: 
1. Een speciale balkfreesmachine moet ontworpen worden. Deze 

moet vrij programmeerbaar zijn en meerdere vrijheidsgraden be
zitten vanwege de grote variatie in balkmaten en balkraveling
en. De inklemming van de balken moet zeer goed zijn om tril
lingen tijdens het frezen te voorkomen. 
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Vanwege de stab1lite1t van de freeskop moet deze vast opge
steld zijn. Dit heeft tot gevolg dat de balk geman1puleerd 
moet worden wat problematisch is voor grote balken. 
Meerdere freesdiameters z1jn nodig voor het frezen van gaten 
1n het balklijf met versch1llende diameters. 

2. Bij het inlopen van de frees in de balk ontstaat een stotende 
belast1ng wat ongunstig is voor de kwetsbare en dure schacht
rrezen (/ 400-/ 500 per stuk;±! 12,- per hardmetalen snijplaat
je). 

3. De aanzetsnelheid van het frezen is max1maal 300-400 mm/min 
vat van dezelfdegrootteis als de snijsnelheid van het autoge
ne enijden (~ 400 mm/min voor een 25 mm d1kke plaat). 
De produktiesnelhe1d biedt due geen voordelen t.o.v. die van 
het autogene sn1jden. 

Konklueie uit 3.1 en 3.2: 

Voor het ravelen van stalen balkprofielen verdient het auto
gene snijden de voorkeur boven plasmasnijden en frezen. 

Om een exaktere vergel1jking tussen plasma- en autogeen snijden 
te kunnen maken zou een nauwkeurige studie gemaakt moeten wor
den van de volgende punten: 
- energie-engassenverbru1k bij autogeen en plasmasnijden. 
- kosten van een plasmasnijinstallat1e en een autogene snijinstal-

lat1e. 
- de hogere snijsnelheid en ingewikkelder snijvolgorde van het 

balksnijden bij plasmasnijden tegenover de lagere snijsnelheid 
en snijvolgorde bij autogeen snijden. 

- de balknabewerk1ngstijden bij plasma- en autogeen snijden: 
plasmasnijden levert schonere snijnaden wat slijpwerk bespaart 
maar door de dikkere toorts ontstaat ook weer extra slijpwerk. 
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Hoofdstuk 4: 
Het produktiemiddel. 

4.1 Snijden m.b.v. een brander gemonteerd op een snijwagentje. 

Dit sluit aan op de nu toegepaste methode. Bij de vestiging van 
tGrootint B.V.' te Zwijndrecht is echter een nieuw type wagentje 
in gebruik genomen. 
Hiermee is het mogelijk niet alleen'onder'de hand te snijden 
maar ook vertikaal doordat de wagenrail tegen de balk geklemd 
kan worden. Dit is vooral handig wanneer de balk met zijn flen
zen vertikaal ligt. Om de lasnaden aan de flenzen te snijden 
hoeft de balk nu niet gekanteld te worden. 
Balkmanipulatie tijdens het attekenen blijft bestaan alsmede_het 
versjouwen en afstellen met de hand van het snijgereedschap. 

-
4.2 Speciale snijmachine. 

De firma 'Messer Griesheim' heeft een speciale balksnijmachine 
in de handel. Deze is echter aIleen geschikt voor balken met een 
'gesloten profiel' zoals U-balken. V~~r H-, of I-balken is deze 
machine niet geschikt (bijlage bIz. 83 ). 

4.3 Snijrobot. 

Men kan besluiten een speciale snijmachine te ontwerpen die 
flexibel programmeerbaar moet zijn en meerdere vrijheidsgraden 
moet bezi tten vanwege de grote variatie in de te snijden rave
lingen. Men bouwt dan zijn eigen robot. 
Beter is het een keus te maken uit de reeds in de handel zijnde 
industri@le robots,die voor het snijden aan te passen en de be
nodigde randapparatuur te kopen of te laten ontwikkelen en bou
wen. tGrootint B.V.' heeft bij 'Las Verkoopmij' ge§xperimenteerd 
met een robot,waarbij bleek dat een balk m.b.v. autogeen snij
den zeer goed te ravelen is (bijlage blz.71 ). 
Konklusie: gebruik voor het balkravelen een snijrobot. 
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Hoofdstuk 5: 
Afwijkingen in de positie van de te snijden balkvlakken en de 
konsequenties hiervan voor het balksnijden. 

5.1 Oorzaken van de positieafwijkingen van de te snijden balk
vlakken. 

In het robotgeheugen is de baan geprogrammeerd die de snij
toorts moet volgen om een bepaalde balkraveling te snijden. 
Bij het programmeren van de toortsbaan wordt van de nominale po
sitie van de gepositioneerde balkvlakken uitgegaan. 
De werkelijke positie van de te snijden balkvlakken is echter 
anders. De oorzaken hiervan zijn de volgende: 
-balktoleranties. 
Dit zijn toleranties zowel in de balkvorm als de balkafmetingen. 

-positioneerafwijkingen. 
Dit zijn afwijkingen in het positioneermechanisme van de balk
snijinstallatie door produktiefouten,slijtage of vervuiling. 

5.2 De invloed van de balktoleranties op de positie van de te 
snijden balkvlakken. 

Als toelaatbare balktolerantie wordt de Euronorm 24-62,34-62, 
35-62 en 44-63 aangehouden(bijlage bIz. 2 ). 
Stel dat de maximaal toelaatbare balkafwijkingen voorkomen dan 
heeft dit als gevolg: 
-Afwijkingen in de maatvoering van de balk met als gevolg extra 
nabewerking. 

-Slechte snedekwaliteit met als gevolg maatafwijkingen en extra 
nabewerking. 

-Bot sing van de snijtoorts met de balkvlakken. 

Dat de balktoleranties ook werkelijk bovenstaande gevolgen kun
nen hebben wordt uitgebreid aangetoond in de bijlage op blz.aa • 
Als toelichting is in figuur 5.1 een balkflens afgebeeld waar
aan een lasnaad moet worden gesneden. 
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De balk heeft een hoogteafwijking van 5 mm ( volgens Euronorm ). 
Het gevolg is een afwijking in de lasvooropening van 5 rom wat 
ontoelaatbaar is en een botsing van de toorts met de balkflens. 
Toortspositie 2 geeft de toortspositie aan zoals die zou moeten 
zijn om toch een korrekte lasnaad (lasnaad 2) te snijden. 

1:oortapn1 tie 2 
balkhoogteatW1jkiftg 

. -,- -- -- - -- --- - -,- -- -- - -- - - .. -, , 
"~2 

lanaadl 

150 

balkne"a van '1\ 
IIi! ~()() B 

Fig. 5.1: invloed van de balkhoogteafWijking op de pos1t1e 
van de lasnaad en de grootte van de lasvooropen1ng. 

5.3 Positioneerafwijkingen ( zie ook de bijlage bIz. 98 ). 

Deze zijn niet in getallen uit te drukken. Hierover kan pas iets 
gezegd worden als de positioneerinstallatie werkelijk gebouwd is. 

5.4 Konsequenties van de afwijkingen in de positie van de te 
snijden balkvlakken. 

De konsequentie is dat de positie van de te snijden balkvlakken 
gemeten moeten worden. Hierna worden twee mogelijkheden genoemd: 
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5.4.1 Snijtoortsvolgsysteem. 

Door middel van een sensor bevestigd aan de snijtoorts wordt kon
tinu de positie van de snijtoorts t.o.v. de te snijden balkvlak
ken bepaald. Er is dus sprake van een snijtoorts meet- en regel
systeem. In de bijlage is het bovenstaande toegelicht (bIz. 102 ). 
Aan het snijtoortsvolgsysteem kleven een aantal nadelen: 
-v~~r sommige toortsposities kan de positie van de balk niet als 
referentie gebruikt worden. 

-het ontwikkelen van een geschikte sensor. 
-de sensor mag geen belemmering vormen tijdens het snijden. 
-de snijomstandigheden (vuil,spatten) kunnen de sensormetingen 
verstoren. 

5.4.2 Eenmalige balkmeting. 

V66r met het balksnijden wordt begonnen worden de posities van 
de te snijden balkvlakken gemeten. De nominaal geprogrammeerde 
toortsbaan wordt daarna aangepast afhankelijk van de uitkomst 
van de meting. Daarna wordt het balkuitelnde gesneden volgens 
de aldus gekorrigeerde toortsbaan (zie ook bijlage blz.106 ). 
Een dergelijk systeem bestaat: een benaderlngssensor bevestigd 
aan de robotpols meet de positle van een te lassen werkstuk. 
Op bladzijde109 van de bljlage is een beschrijving van dit door 
de firma 'Cloos' toegepaste systeem afgebeeld. 

Konklusie: 
De eenmalige balkmeting verdient de voorkeur boven een snijtoorts
volgsysteem • 
Gebrulk de snijrobot ook als meetrobot. 
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Hoofdstuk 6: 
De balknauwkeurigheid. 

6.1 Welke eisen worden gesteld aan de balknauwkeurigheid? 

• Een balk moet passen tussen twee hoofdbalken. Omdat de balk d.m.v. 
lasverbindingen met de hoofdbalk verbonden wordt is de eis die 
gesteld wordt aan de balklengte te vertalen in eisen die gesteld 
worden aan de lasverbindingen. 
De tolerantie op de vooropening van een hoeklasverbinding is 0 
tot 1 Mm. Wordt de balk met eeu'hoeklas aan beide hoofdbalken ge
last dan betekent dit dat de totale balklengtetolerantie 2 keer 
o tot 1 mm is. Dit is dan 0-2 Mm. Een balk mag 2 mm te kort zijn 
maar geen mm te lang. 
De vooropening van een X-,K- of V-las is ;-6 Mm. De tolerantie is 
dus ; Mm. Wordt de balk met b.v. een K-las aan beide hoofdbalken 
gelast dan betekent dit een tolerantie van 0-6 mm op de totale 
balklengte.Een balk mag dus 6 mm te kort zijn maar geen mm te lang. 
De bijlage op bladzijde 116a geeft een afbeelding van balktole
ranties zoals die opgegeven zijn door de 'Norwegian Petroleum 
Consultants'. Voor de balklengte is de eis ± 0,1% van de balk
lengte met een maximum van.:!:,1 ° mm. Dus een balk die te lang is 
maar binnen de toleranties valt wordt toch geaccepteerd. 

6.2 Invloeden op de balknauwkeurigheid. 

Figuur 6.1 geeft een schema van deze invloeden. De invloed van de 
balkafwijkingen en positioneer-afwijkingen is behandeld in hoofd
stuk 5. De invloed van de snijprocesparameters en de robot herha
lings nauwkeurigheid wordt in de volgende paragraaf behandeld. . 

6.; Invloed van de snijprocesparameters en de robotherhalings
nauwkeurigheid op de maatvoering van de balk. 

Afwijkingen in snijprocesparameters resulteren in afwijk~ngen van 
de snedebreedte (zie bijlage blz.11;). Een tolerantie op de snede
breedte van ± 0,5 mm is volgens literatuur (1),(2) en volgens in
formatie van 'Messer Griesheim' zeker te halen. 
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De robotherhalingsnauwkeurigheid van de meeste robots is ± 0,2 mm. 
De toortsbaan tussen twee punten kan dus liggen in een cylindrisch 
gebied met straal 0,2 mm rond de geprogrammeerde toortsbaan. 
Tel hierbij op de invloed van de snedebreedtetolerantie dan ligt 
de baan die de snijtoorts volgt in een cylindrisch gebied met 
straal 0,7 mm rond de geprogrammeerde toortsbaan. 
Het gevolg hiervan is dat de balklengte wel eens 2xO,7 mm te 
groot kan zijn. Deze overlengte zal dan verwijderd moeten worden 
gelijktijdig met het wegslijpen van de tijdens het snijden ont
stane hardingslaag. 
Het verwijderen van de hardingslaag hee£t natuuxlijk ook invloed 
op de balka£metingen. Stel dat men ongeveer een halve mm materi
aal per snede wegslijpt dan zal een snede e~n halve mm overlengte 
moeten hebben om na het slijpen toch aan de maat te voldoen. 

Konklusie uit 6.3: 

Met het robotsnijden is het mogelijk een balk te ravelen zo dat 
aan de in 6.1 gestelde eisen wordt voldaan. 
In sommige gevallen is extra slijpwerk echter niet uit te slui
ten. 

r-1 Balka.twljklDg8n I 
I F081tiea.twljking 

van de te enijden 
balkvlakken • 

~ Posl tloneera1'w1jkingen I ~ 

~ Snijproeesparametere I 
I 

Uw1jJd.ng van de 
~.rde 

tin&' soals: 
balklengte 

Robotherhallngsnauw- Tora v.d. lasnaden 
""- keurlgheld lasvooropeniDg • 

Fig. 6.1 : taktoren die van invloed zijn op de aimetingen van de 
te anijden balk. 
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Hoofdstuk 7: 
Verwerking van de geometriegegevens van een raveling en de 
koppeling van deze gegevens aan de robot. 

7.1 De geometrie van een raveling. 

De geometrie van een raveling is afhankelijk van: 
- het type hoofdbalk: handelsprofiel of gelaste balk. 
- maten van de hoofdbalk. 
- het type tussenbalk: handelsprofiel of gelaste balk. 
- maten van de tussenbalk. 
- het type raveling dat gekozen of vereist is. 

- het type lasnaad dat aan de raveling gesneden wordt. 

7.2 De standaardraveling. 

Verschillende ravelingen kunnen afgeleid worden uit een zoge
naamd standaardravelingtype door het schuiven of weglaten van de 
begrenzingslijnen van de standaardraveling. Een standaardrave
ling is afgebeeld in figuur 7.1 met daarbij enkele afgeleide ra
velingen. 

De kG6rdinaten van een standaardraveling kunnen ala variabelen 
( aihankelijk van de in 7.1 genoemde punten ) ~pgeslagen worden 
in een komputerprogrammaroutine. De daaruit afgeleide ravelingen 
kunnen beschreven worden in verschillende subroutines. 
Eventueel kan een scheiding gemaakt worden tussen ravelingen 
zonder lasnaad en de verschillende lasnaden. Er kan dan vrijer 
gekombineerd worden tussen ravelingen zonder lasnaad en de las
naadtypen (zie bijlage blz.117en verder). 

7.3 Koppeling met het robotsnijden. 

V66r het snijden begint moet als komputerinvoer gegeven worden: 
- type raveling:de komputer selekteert dan de geschikte subrou~ 

tine(zie 7.2). 
- type en maat van de hoofd- en tussenbalk:de komputer kent dan 
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getalwaarden toe aan de variabelen van de subroutine. 
Daarna worden de variabelen gekorrigeerd afhankelijk van de 
meetwaarden omtrent de positie van de te snijden balkvlakken 
( zie hoofdstuk 5 ). Na deze korrektie kan het robotsnijden be
ginnen. 

Afgeleide typen: 

Standaardraveling: 

Fig. 7.1: een standaardraveling en hiervan afgeleide 
typen. 

Het is mogelijk een raveling in een komputer op te slaan en via 
een plotter te laten tekenen (bijlage bIz. 134 ). 
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Hoofdstuk 8: 
Besparing te behalen met het robotsn1jden. 

8.1 Balkproduktiehandelingen. 

De volgende handelingen moeten verricht worden tijdens het snij
den van een balk door een robot: 
- aanvoer van de balk. 
- positioneren van de balk. 
- klemmen van de balk. 
- invoeren van komputergegevens. 

meten van de balk. 
- snijden van de eerste raveling. 
- klemmen los. 
- kontr6le van de snedekwaliteit. 
- verplaatsen van balk of robot. 

-
- positioneren van de balk na verplaatsen van de balk. 

- klemmen. 
- meten van de balk. 
- op lengte snijden van de balk. 
- snijden van de tweede raveling. 
- klemmen los. 
- kontr6le van de snedekwali tei t. 
- afvoeren van de balk. 

8.2 De gemiddelde balkraveeltijd per balktype. 

De tijden van bovenstaande handelingen,gebaseerd op schattingen, 
bij elkaar opgeteld geeft de totale bewerkingstijd die een ro
bot nodig heeft voor het ravelen van een balk aan twee balkuit
einden. De totale balkbewerkingstijd is bepaald voor een groot 
aantal balken van verschillend type,afmetingen en met verschil
lende ravelingen (bijlage bIz. 138 ). 

Uit de berekening van de balkbewerkingstijden is een gemiddelde 
raveeltijd per balktype te bepalen nodig voor het aan twee balk
uiteinden ravelen van een balk door e~n robot: 
- H- en I-balken: 23 min/balk. 
- U-balken: 17 min/balk. 
- Hoekprofielen: 14 min/profiel. 
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In 8.1 wordt als handeling het op lengte snijden van de balk 
genoemd. Deze handeling kan echter vervallen (zie hfst. 2). 
Bij het berekenen van bovenstaande tijden is hiermee al reke
ning gehouden. 

8.3 De gemiddelde balkraveeltijd. 

De gemiddelde balkraveeltijd is afhankelijk van de verdeling 
van de verschillende balktypen over het totaal aantal geraveel
de balken. Tabel 2 geeft deze verdeling voor enkele gevallen. 

Tabel 2: verdeling van de balktypen. 

Balktype H+I U Hoek-.. profiel 

Produktie 1981 30% 25% 45% 
-

Platform(in ontwerp) 97% 3% 0 

Moduul( Mobil 22 B.Q.) 32% 33% 35% 

De gemiddelde balkraveeltijd wordt nu berekend ala voIgt: 
(het percentage van een bepaald balktype)x( de gemiddelde balk
raveeltijd per balktype) en dit produkt gesommeerd over de 
voorkomende balktypen. 
Tabel 3 geeft de zo ontatane gemiddelde balkraveeltijden voor de 
drie in tabel 2 genoemde gevallen. 

Tabel 3: gemiddelde balkraveeltijden. 

Gemiddelde baJkraveel-
tijd 

Produktie 1981 17 minuten 

Platform(in ontwerp) 23 minuten 

Moduul(Mobil 22 B.Q.) 18 minuten 
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8.4 Besparing op de balkraveeltijd in manuren per jaar. 

In 1981 was voor de raveling van 8420 balk en ongeveer 12000 
manuren nodig (dit is 1,4 uur per balk). 
Voor ditzelfde aantal balken heeft een robot nodig: 
8420x17=143140 min.=2400 uren (afgerond). 
De totale be sparing is dan:12000-2400=9600 manuren/jaar. 

8.5 Tijdverdeling van het robotsnijden. 

Figuur 8.1 toont naast elkaar de tijdverdeling van het hand
matig balkravelen en het robotbalkravelen(resp. met een man en 
door een robot). 

5~ 
~ 
G 
~ 
~ 
~ 
~ 
G 

] 
= G 
G ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ G 
a ~ ~ 

Handmatig balkravelen Robotbalkravelen 

Fig. 8.1:tijdverdeling van het balkravelen;handmatig en met een 
robot. 

Konklusie: 
Het eigenlijke balksnijden blijft ongeveer de helft uitmaken 
van de totale balkbewerkingstijd(zonder nabewerking). 
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Hoofdstuk 9: 
De inrichting van de robotsnijstraat. 

9.1 Elementen van de robotsnijstraat. 

De robotsnijstraat moet de volgende elementen bevatten: 
1.transport van de te snijden balken. 
2.positionering en vastklemmen van de balken. 
3.voorafgaand aan het snijden van de balk een positiebepaling 

van de te snijden balkvlakken. 
4.een robot die in een geschikte positie de balken snijdt. 
5.verwerking van het afval dat tijdens het snijden ontstaat. 
6.tussen het snijden van de twee balkuiteinden een balklengte-

meting. 

Aan de punten 1 en 4 wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed. 
Punt drie is al behandeld inhoofdstuk 5. 
De punten 2,5 en 6 worden in de volgende hoofdstukken behandeld. 

9.2 Balkafmetingen. 

De maximale balkafmetingen van de door de snijstraat te bewerken 
balken zijn: 
-balkhoogte:ca. 2 meter. 
-flensbreedte:ca. i meter. 
-balklengte:ca. 15 meter. 
Een balk die voldoet aan bovenstaande afmetingen en waarbij de 
flenadikte 50 mm is en de lijfdikte 30 mm weegt ± 12,5 ton. 

9.3 Keuzetabel voor de snijstraatinrichting. 

In tabel 4 zijn de mogelijkheden aangegeven om de snijstraat in 
te richten. Onderscheid wordt gemaakt tussen 4 blokken. 
Blok 1 valt als keuzemogelijkheid af omdat niet de balk en de 
robot stil kunnen blijven staan in balklangsrichting. 
Blok 4 valt ook af omdat bewegen van balk en robot -in balk
langarichting overbodig is en bovendien een dubbele investering 
vraagt. 
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Tabel 4: keuzetabel voor de snijstraatinrichting. 

Vaste langspositie van Balk niet op Vi, ate langs-
de balk. 

Balktransportmiddelen • 1 2 '5 

Balkbeweging in dwarsrichting:B ~ B+ IB- B+ 1B- B+ I B-

Robot vast in langsricht1ng: 

Robot vast met dwarsbeweging: 

Robot op rail voor langsbeweging: 

Robot op rail met dwarsbeweg1ng: 

1 .. rollenbaan. 
2-balkwagen. 
3=transporteurkett1ng. 
4 .. kraan. 

BLOK 1 

BLOK 3 

B+=balk beweegt in dwarsrichting. 
B-=balk beweegt niet in dwarsrichting. 

B+ 

positie. 

4- 1 2 

B- B+ B- E+ I B- E+ 

3 
I-- BLOK 2 
4 

1 
I--

2 
BLOK 4 

Balk 

langsrichtln£ 

langsbeweging 

Een toelichtingop de werkwijzen van de overgebleven blokken 
2 en 3 is te vinden op bladzijde 168 van de bijlage. 

9.4 De balk ligt niet geheel binnen het robotwerkgebied. 

'5 

B-

5 
I--

6 

Als een balk,met maximale afmetingen,door een robot vanuit een 
vaste positie niet geheel bewerkt kan worden kan gekozen worden 
uit: 
A.Relatieve verplaatsing in balkdwarsrichting van balk en/of ro

bot(eventueel kleiner type). De robotdwarsbeweging verdient de 
vo.orkeur boven die van de balk vanwege: 

-grotere gewicht van de balk-ondersteuningskombinatie. 
-robotgeleidingen en bijbehorende besturing zijn vaak onderdeel 
van het uitbreidingspakket van de robot. 

B.Gebruik twee robots:een robot bevindt zich bij de bovenflens 
en de andere bij de onderflens van de balk. Gebruik eventueel 
twee kleinere robots. 

4-

B+ I B-
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Voordelen van B: 
-Een extra robotbeweging{A)brengt zijn positieonnauwkeurigheid 
met zich mee. Dit nadeel heeft B niet. 

-Verlaging van de gemiddelde balkravelingstijd (hoofdstuk 8). 

Nadelen van B: 
-investering in een extra robot. 
-onderlinge hindering van de twee robots bij het innemen van 
toortsposities bij het snijden van kleine balken. 

-onderlinge bevuiling van de robots. 
-het balklijf is het best te snijden door een robot omdat anders 

twee brandsnedes gemaakt vanuit twee richtingen precies op el
kaar aan moeten sluiten. 
Daarbij komt nog dat de raveling aan onder en bovenflens vaak 
verschillend zijn en daardoor ook verschillende bewerkingstij
den hebben. Gedurende het verschil in bewerkingstijden staat de 
robot die bv. de onderflens snijdt stil terwijl de andere robot 
de bovenflens en het lijf snijdt. 

-een kleinere balk zon wel door een robot bewerkt kunnen worden. 
De andere robot is in dat geval werkloos. 

Konklnsie: 
Gebruik voor het ravelen van een balkuiteinde een robot. 
Kan deze ene robot vanuit een vaste positie een balk van maxi
male afmetingen niet geheel bewerken dan is de dan noodzakelijke 
dwarsbeweging van de robot{eventueel kleiner type) de beste op
lossing. In tabel 4 vervalt dus alles onder B+. 
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9.5 De robotopstelling. 

In de bijlage op bladzijde 171 wordt dit onderwerp behandeld. 
De meest geschikte opstellingen blijken te zijn: 
A. De robot hangt op zijn kop boven de balk;de balk ligt dan met 

de flenzen vertikaal. 
B. De robot hangt uit de zij naast de balk;de balk ligt dan met 

de flenzen horizontaal. 

De keuze tussen A. of B. hangt af van het type robot. Heeft de 
robot vanwege zijn beperkte werkgebied een extra dwarsbeweging 
nodig dan is A. de beste oplossing:zo niet dan zijn zowel A. ala 
B. geschikt (bijlage bIz. 184 ). 

9.6 Het beschadigen van balkondersteuning en balkaanslagen 
tij~ens het snijden. 

Een balk moet ondersteund worden en voor de balkpositionering 
zijn aanslagen nodig. 
De oplossingen volgens blok 3 van tabel 4 hebben het grote nadeel 
dat,omdat de balk in een vaste langspositie ligt,het mogelijk is 
dat de balkaanslagen en balk ondersteuningen tijdens het ravelen 
raakgesneden en dus beschadigd worden (bijlage bIz. 193 ). 
Bij gelijktijdig bewerken van de twee balkuiteinden,ieder door een 
aparte robot,bestaat dit grote nadeel natuurlijk ook. 
De gevolgen van het bovenstaande zouden zijn: 
-een relatieve verplaatsing van de balk tOY. de balkondersteu
ningen en balkaanslagen (bijlage blz.194 ). 

-een'slimme' oplossing voor de balkondersteuning (gedeeltelijk 
wegklapbaar spijkerbed;bijlage bIz. 200 ) gekombineerd met weg
klapbare of wegschuifbare balkaanslagen(bijlage blz.210 ). 

Veel beter is het al deze problemen te omzeilen en te kiezen voor 
de oplossing volgens blok 2 van tabel 4. Het te ravelen balkuit
einde steekt hier over de rand van de ondersteuning en het balk
uiteinde kan zonder problemen bewerkt worden. 
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9.7 Het balktransportmiddel (zie ook bijlage blz. 204 ). 

9. 7.1 De balktransportmiddelen voor blok 2 u1 t tabel 4. 
-Rollenbaan: 
Deze moet hier dubbel uitgevoerd worden (2x15m) voor de aan- en 
afvoer van de balken. Verder is dit een goede oploesing. 
-Balkwagen: 
Eenmaal op de wagen ligt de balk vast. Het probleem van snijden 
in de balkondersteuning en balkaanelagen ontetaat due weer. 
De balkwagen is due niet geschikt. 
-Traneporteurketting: 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de rollenbaan. De rollen
baan 1s een robuustere oplossing. 
-Kraan: 
Voor de verplaatsing van de balk tuseen het snijden van de balk
uiteinden lijkt dit een onhandige oploseing. Het positioneren 
van de balk wordt op deze manier ook moeilijk. 

9.7.2 De balktransportmiddelen voor blok 3 uit tabel 4. 
Omdat de balk na aanvoer en positionering etil blijft liggen 
is in dit geval de kraan als traneportmiddel en het epijkerbed 
ale ondersteuning een oploeeing. De balk moet dan wel met 
de flenzen horizontaal liggen (bijlage blz.203 ). 

9.8 Konklueie. 

Tabel 4 geeft de overgebleven 2x3 oplossingen:no. 1 tm 6: 
1 of 2:de balk ligt stil en de robot beweegt langs de balk:balk

vervoer per kraan;robot hangt uitde zij(blz. 33 ). 
~:de balk beweegt,tussen het ravelen van de balkuite ind en , 
~ langs de vast opgestelde robot;balkvervoer met rollen

baan of transporteurkettingjde robot hangt uit de zij of 
op de kop(blz.33 ). 

De oplossing volgens 30f4 en 50f6 is veel beter dan die volgens 
10f2. 
Gebruik voor het ravelen een robot. 
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Hoof'dstuk 10: 
Positionering van de balk. 

10.1 Doel van de positionering. 

Het doel van de positionering is de balk in een standaardpositie 
te brengen t.o.v. de snijrobot. 

10.2 Positionering van de balk in balklangsrichting. 

Figuur 10.1 toont de positief'out in langsrichting die kan ont
staan. Oorzaken kunnen zijn: 
- terugkaatsen van de balk vanaf' een aanslag. 
- het balktransportmiddel. 
- de massatraagheid van de balk:de balk schiet door bij te ab-

rupt af'remmen van het balktransportmiddel bij het werken zon
der aanslag. 
roteren van de balk tijdens het positioneren van de balk in 
dwarsrichting (zie bijlage blz.208). 

1 • 
~----------------------~-~ 

p~'\'S0~-' 
x 

2'~~ 
.. ., 

11 

3'F~~ 
.. '1 

Fig. 10.1 de balk voor.het positioneren(1);de balk ideaal geposi
tioneerd(2);de balk gepositioneerd met een a!wijking 
in langsrichting(3). 
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Hoe wordt deze positieafwijking gekompenseerd? 

A. Door een meting: 
De positieafwijking van het linker balkuiteinde wordt geme
ten en doorgegeven aan de robotbesturing. De robot begint,na 
de meting,met het snijden vanuit een nieuw aangepast nulpunt. 

B. Zonder meting: 
De maximale positieafwijking wordt geschat en het nulpunt van 
de robot wordt opgeschoven over een afstand gelijk aan deze 
maximale afwijking. Door een extra opschuiving van het nulpunt 
omzeilt men op deze manier ook scheve of beschadigde balkuit
einden. 

In figuur 10.2 worden A. en B. toegelicht. 

BalY.:'li tl"inde 
I I 
I 

~ 

( 
I 

1 

r-L-

:3 
o -pu: t nieuwe nul unt p 

Fig.10.2: de gemeten of geschatte positieafwijking van de balk(1); 
de extra verschuiving van het nul punt vanwege scheef 
of beschadigd balkuiteinde(2);totale verschuiving van 
het nulpunt(3). 

Bij het snijden van meerdere balken uit een lange balk is de po
sitie van het linker balkuiteinde:de positie van het linker balk
uiteinde van de lange balk of de positie van het rechter balkuit
elnde van de vorlge korte balk die gesneden is ult de lange balk. 
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10.3 Het positioneren van de balk in dwarsrichting. 

Wanneer de balk op zijn ondersteuning ligt zijn verder twee pun
ten voldoende om de balk in dwarsrichting te positioneren. 
Omdat de balklengte kan varieren tussen ruwweg 1 en 15 meter 
moe ten echter meerdere punten of aanslagen gebruikt worden 
(bijlage bIz. 209 ). 
Onderscheid twee gevallen: 

A. De robot snijdt vanuit een vaste langspositie. 
Men kan kiezen uit een rij vaste aanslagen of men houdt vast 
aan het feit dat twee aanslagen voldoende zijn voor de dwars
positionering. In het laatste geval ligt de balk bij ieder 
balkuiteinde tegen een aanslag. De aanslagen tussen deze twee 
aanslagen moeten wegklappen of wegschuiven (bijlage blz.209 ). 

B. De robot kan op een rail langs de balk bewegen. 
Vanwege het gevaar van beschadigen tijdena het snijden moeten 
de balkaanslagen nu wegklapbaar zijn. Verder kan men ook hier 
dezelfde keuze maken ala bij A. 

Figuur 10.3 toont een mogelijkheid om de balk tegen de balkaan
slagen te bewegen. In de bijlage op bladzijde 213 zijn nog andere 
mogelijkheden vermeldt. 

a2~drukker 

zuiger
stang 

ruhbe 

belkflenH 

aanslag 

• 

luchtcylinder 

Fig. 10.3 luchtcylinder trekt de balkflens tegen de aanslag. 
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Hoofdstuk 11: 
Bepaling van de balklengte. 

11.1 De robot snijdt vanuit een vaste langspositie. 

Een lengtemeetwagen die langs de balk kan bewegen bepaalt nu de 
balklengte. Op de lengtemeetwagen bevindt zich een achakelaar 
(b.v. mechanisch of optisch). De afstand tussen deze schakelaar 
en een vast nul punt bepaalt de balklengte. Wanneer de balk tegen 
de achakelaar beweegt wordt het balktransportmiddel uitgeschakeld. 
De balk wordt gepositioneerd en daarna geraveeld. 
Voordat de balk tegen de schakelaar van de lengtemeetwagen botst 
moet zijn snelheid vermindert worden (b.v. door benaderingsscha
kelaars) om beschadiging van de meetwagen te voorkomen. 
Voor een principescheta van de schakelaar zie bijlage bladzijde 217 • 

-
11.2 De robot kan op een rail langs de balk bewegen. 

De balk ligt nu dus stil op zijn ondersteuning en de balklengte 
wordt nu bepaald door de robotbesturing die de robot naar een 
geprogrammeerde langspositie stuurt. 

Opmerking bij 11.1 en 11.2: 
Zowel de balklengtemeetwagen als de robotlangsbesturing hebben 
hun plaatsingsonnauwkeurigheid van ongeveer ± 0,2 mm. 
Dit beInvloed natuurlijk de uiteindelijke balklengte. Zie hier
voor ook hoofdstuk 6 van dit verslag. 
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Hoof'dstuk. 12: 
Balkaf'valverwerking. 

12.1 De robot snijdt vanuit een vaste langspositie. 

Een kontainer die onder de balkuiteinden geplaatst is vangt het 
van de balk vallende afval OPe Een volle kontainer wordt eenvou
dig leeggemaakt en weer op zijn plaats teruggezet (bij-
lage blz.220 ). 

12.2 De robot kan op een rail langs de balk bewegen. 

De balk ligt stil op zijn ondersteuning en het balkafval valt 
nu niet op een vaste plaats zoals bij 12.1. 
Het afval zal handmatig of machinaal via een helling of trans
portband in een afvalkontainer gedeponeerd moeten worden (bij
lage blz.221 ). 

Opmerking bij 12.1 en 12.2: 
Van de balk afvallend metaal kan de robotpols of de snijtoorts 
beschadigen. Figuur 12.1 toont de toortsbeweging en de toorts
opstelling waarbij dit beschadigen wordt voorkomen. 

r--flens -
\"1 
\ I l1jf I' J I I 

( C::=-::l r::::::J 
I 

-+--. -.• ' alval 

Fig. 12.1: bescherming van de toorts en de 
robotpols tegen vallend balk

alval. 

toorts 
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Hoofdstuk 13: 
Algemene opmerkingen: 

Dit hoofdstuk is bedoeld om enkele opmerkingen te plaatsen die 
buiten het direkte kader van dit verslag vallen: 

1.Een soepele balkaan- en afvoer is noodzakelijk bij het automa
tisch balkravelen am geen robotwerktijd verloren te laten gaan. 

2.De balken: 
-Het temperatuurverschil tussen de werkhal en de buitenomgeving 
is van belang voor het uizetten of krimpen van de balken. 
Vb.:balklengte 15m;temp.verschil 10 K;lin. uitzettingsco~ffi

ci§nt 10,5.10-6/K. De balkverlenging is dan ongeveer 1,5 mm. 
Het beste is de balk voor het snijden op haltemperatuur te la
ten komen. 

-De maatafwijkingen van de hoofdbalk moeten gemeten worden zodat 
de ma~tvoering van de te ravelen tussenbalk aangepast kan worden. 

3.Snijtechniek: 
-Het ontsteken van de snijtoorts kan automatisch gebeuren door 
midd~l van een waakvlam of elektronische ontsteking. 

-Dikke en dunne platen vereisen aparte snijmondstukken(lit.(3); 
bIz. 12 en 14). Het mondstuk verwisselen kan automatisch gebeu
ren door de robot zelf. Vanwege de technische problemen(afdich
ting,positionering mondstukken) en kosten die hiermee gepaard 
gaan is het beter de mondstukken handmatig te wisselen mede om
dat dit weinig tijd vraagt. 

4.Robot: 
-De bijlage op bladzijde 184 toont de werkgebieden van enkele 

typen robots in verhouding tot de grootste te ravelen balk. 
Dit in verband met paragraaf 9.4 op bladzijde 23 • 

-De besturingskast van de robot plaatst men het best in een apart 
droog,stofvrij hoke Dit werd aanbevolen door de bedieners van de 
balksnijmachine van 'Grootint B.V.' te Zwijndrecht. 

-Op de volgende bladzijde zijn twee schetsen weergegeven van ro
bot-balkopstellingen als toelichting op de konklusie aan het 
eind van hoofdstuk 9(blz.22 )over de snijstraatinrichting. 
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balka.:f'voerbaan 

~ ______ afvalkontainergreppel 

~~--------~luchtcyllnder voor de balkposltionering 

~~-------------balkaanvoerbaan 

-~~-----robotrail 

~~~ ______ ~uchtcylinder 

robotkolom 
~------balkondersteun1ng 

robot ______ ~~~~~~ 

~~~~~--------__ --balkaanslag 

~~~--------~--------balk 
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Bijlage 1.1: 
Handelsprofielen. 

Hieronder staan enkele profielen<afgebeeld 
'Grootint B.V.' veel gebruikt worden. 

f zoals die bij 

Profielvorm: Benaming: 

Balken met smalle flens. 
Type: INP. 

Balken met parallelle flenzen. 
Type: IPE. 

U staal. 
Type: UNP. 

Breedflensbalken met parallelle 
flenzen. 
Type: HE-A,HE-B,HE-M,HD. 

Hoekstaal. 
Type:ongelijkzijdig met ronde hoe

ken. 
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Bijlage 1.2: 

Ravelingen: 

Een raveling is een uitsparing in een balk zo dat die balk 
op een andere,meestal grotere hoofdbalk,kan aansluiten. 

Op de volgende bladzijden staan een aantal ravelingen 
tUBsen verschillende balken getekend. 
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(schaal 1:1) 
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(schaal 1:1: 
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(schaal 1:1). 
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(schaal 1:1). 
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\/ 2.2. 
yo 

~ /I 

~.Ja 

AlE /~tJO/3.· . De bovenflens is weggesneden en 
------------,vel"vangen dooreen plaat. 

(schaal 1:2). 
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(schaal 1:2). 

(schaal 1:2). 
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(schaal 1:2). 



-14-

(sohaal 1:2). 
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IpE 2.2.0 

(schaal 1:1). 

(schaal 1:1). 
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Bijlage 1.3 : 

A. 

Bewerkingavolgorde van het snijden nader bekeken voor enkele 
typen ravelingen en laskanten. 

Raveling zoals op 
tekening: 

1. 

2. 

R 

3. 

4. 

Opm. : 

Het grijze bij 3. wordt 
weggeslepen. 
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B. 
Raveling zoals 0 /"-----
tekening: 

1 • 

)' 
~--------------

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Opm. : 

Het grijze bij 5. wordt 
weggeslepen. 
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c. Raveling zoals op tekening: 

R 

1 • 

2.:bovenaanzicht 

3& 

1~ 

. -
.ze 

3. 

4. 

5. 

7. 

Opm. : Het grijze bij 6. 
wordt weggeslepen. 



D. 

-21-

Raveling zoals op 
. tekening: 

1 • r---------------------

2. : bovenaanzicht 

------1-------
I-- - - - -' --+=..--=-----.::.::--

3. 

4 • 

5. 

/ 

Opm. : 

Ret grijze bij 4. wordt 
weggeslepen. 
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Opmerkingen: 
-Uit het bovenstaande blijkt dat een raveling in werkelijkheid 
. een iets ander uiterlijk heeft dan op tekening. Hoofdoorzaak 
hiervan is dat de snijtoorts een bepaalde diameter heeft. 
Dichter dan de halve diameter kan de toorts niet tegen de flens 
van de te snijden balk gehouden worden. Er blijft dus altijd 
materiaal staan dat naderhand weggeslepen moet worden. 
In verband met bovenstaande nog het volgende: 
Normaal houdt de brander zijn snijbrander ± 5mm boven het te 
snijden materiaal. Moet hij nu zo dicht mogelijk langs een 
flens van een balk snijden dan doet hij bet volgende: 
Hij houdt de snijbrander niet 5mm boven het materiaal maar± 
100mm. De snijstraal gaat dan net door bet lijf heen en een 
minimale hoeveelheid materiaal blijft staan en moet weggesle
pen worden. 



-23-

Bijlage 2.1: 

Opbouw en werking van de zaag-boor-snijstraat bij 
de firma tGrootintt te ZWijndrecht. 

2.1.1 Balktypen: 

De volgende balken moesten gesneden worden: 
Balktype: IPE 160-IPE 380. 
Lengte 
Aantal 

: 2.5-3 m • 
: 350-400 • 

Ravelingsvorm: zie fig. U en lol.. 

De verandering aan de onderflens (l;· :2..2) is aangebracht na over
leg met de opdrachtgever t Danbor t. De onderflens volgens fig. 2.:2. 

is makkelijker te maken dan die uit fig. ~. 
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"'\ R R L 
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I L 

fig.2J Ravelingen aan een IPE-balk. 

fig.2~ Onderflens van een IPE-balk. 
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2.1.2 Opbouw van de straat: 

Aan het begin van de straat staat de Wagner zaag-boormachine. 
De balk wordt hier op lengte gezaagd en voorzien van gaten. 
Na het verlaten van de zaag-boormachine ziet de balk eruit 
zoals in fig. 2·3 • 
Daarna wordt de balk op een rollenbaan geachoven en getranspor
teerd naar de snijmachine. liter wordt de raveling aan de balk 
gesneden. Na het verlaten van de snijmachine ziet de balk eruit 
ala in fig.2./ met de onderflens als in fig. Z2.De balk wordt nu 
weer o~ een rollenbaan geschoven. 
Fig.2~ geeft een overzicht van de straat met daarin aangegeven 
de loop van de balken. 
De rollenbaan bij het verlaten van de Wagner wordt aangedreven, 
de rollenbaan voor en na de snijbrandmachine niet. Hier moeten 
de balken dus met de hand worden voortbewogen wat problemen 
geeft bij wat zwaardere balken ( bijv. vanaf IPE-300). 
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Geboorde gaten 

/-------------...1.., 
-y 

fig .2,3: De balk zoals hij erui t ziet na het verlaten van de Wag

ner zaag-boormachine. 



Wagner zaag-boormachlne. 

~=====I"':':I 
I 

l:::=r=======I-:. .,.,,1 

bu1ten halmuur 

dwarsbeweglng--
van de balken 
(aangedreven) 

Q 

.. 
rollenbaan 

sn1jbrandmaohine 

rollenbaan 

I 
ro 
-.1 
I 



-28-

2.1.3 Boren: 

Het boorgedeelte van de Wagner zaag-boormaohine funotioneert 
niet goed vanwege slijtage. Daarom zijn de balk en niet op de 
Wagner van gaten voorzien maar op een aparte boormaohine. 
Dit boren verloopt overigens niet zonder problemen. 
Het is natuurlijk de bedoeling zo dioht mogelijk langs de 
flens van de balk te boren. Door de afrondingsstraal tussen 
flens en lljf van de balk verloopt de boor eohter zodat het 
geboorde gat niet vlak langs de flens loopt (fig.2S). 

Dit geeft natuurlijk extra slijpwerk. 
Om het verloop van de boor te voorkomen doet men het volgende. 
Men klemt een blok met een gat tussen de flenzen om zo de boor 
te geleiden( zie fig. 2.6). 
E.en andere oplossing is gesohetst in fig. ~l. Een boor met hier
op een kleinere boor die een gat boort zodat de grote boor niet 
verloopt. 
De maximale boordiameter waarmee(op de in Zwijndreoht gebruikte 
maohines) geboord kan worden is 28 mm. 
De maximale straal van de raveling zou dus 14 rom zijn. 
Was eohter een grotere straal vereist dan werd het volgende ge
daan. Eerst werd een gat geboord en daarna werd met de hand 
een groter stuk uit het lijf gesneden(fig.Z9). 
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boormachine --- "'.q,::t1llJ 

balk--+-

boor---

lijf van de balk 

verloop van de boor 

gat in het 

fig.u~: Verloop van de boor. 
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boorgeleidingsgat 

fig .2.6: Blok om de boor te geleiden. 
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fig.2}: Grote boor met hlerop eeli klelne 'voorboor-boor'. 
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Rma.:timaal 

1 ___ . uit de hand snijden , 

fig.2.9: Uit de hand snijden van de raveling. 
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2.1.4 Snijden: 

Voor het snijden van de ravelingen(fig. 'l·1en;l.2. ) aan de balk is 
een speciale machine ontwikkeld. 
De te snijden balken zijn van het type IPE 160-IPE 380 met een 
lengte van ongeveer 2,5 a 3 m. 
De balk rolt, met het lijf horizontaal, in de machine totdat 
een aanslag ,die door een luchtcylinder omhooggeschoven wordt, 
de balk stopt. 
De balk wordt daarna door 2 luchtcylinders vastgeklemd. 
De aanslag zakt omlaag en de balk kan gesneden worden(fig.~~eH~JO ). 
Blijft de aanslag in zijn oude positie dan zou,door de warmte
ontwikkeling tijdens het snijden, de afdichting van de lucht
cylinder beschadigen. 
Nu wordt ~en uiteinde van de balk bewerkt. De boven en onderflens 
en het lijf van de balk worden gelijktijdig bewerkt. 
Tijdens het snijden blijft de balk vastgeklemd. 

A. Het branden van de bovenflens en lijf van de balk'fig.~.II). 

Tractor 1 en 3 met hierop branders gemonteerd bewegen horizontaal 
en tijdens deze beweging wordt het lijf gesneden. 
Tractor 2 met hierop 2 branders beweegt vertikaal. 
Een van de twee branders werkt dan en de 45 0 -lasnaad wordt aan 
de bovenflens gesneden. Figuur 2·1'-. en 2./3 geven details van de 
tractors. De tractors zijn in principe dezelfde snijwagentjes 
die normaal in de fabriek gebruikt worden. 

B. Het branden van de onderflens van de balk(fig.2.1/). 

Bier moeten 2 hoeken onder 45 0 uit de onderflens gesneden worden. 
Zie fig. 2~. Hiertoe zijn 2 branders op een steun gemonteerd. 
De steun wordt door een spindel voortbewogen. De spindel wordt, 
via een overbrenging ,door een elektrom$tor aangedreven 

Spindel,overbrenging en motor zijn op een plaat gebouwd die 

kan draaien om punt 1 a t (fig .')...1'1 ). Verder zijn aan het frame van 
de snijbrandmachine 2 hoekstaalaanslagen gelast zodanig dat de 
plaat onder 45 0 vastgezet kan worden. Na het vastzetten wordt 
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door een van de twee branders een stuk uit de onderflens ge
sneden. Daarna wordt de plaat gedraaid om puntta'(kwart slag) 
waarna de andere hoekstaalaanslag de plaat positioneert. 
Nu kan door de andere brander het andere stuk uit de onderflens 
gesneden worden. Fig • .2.I/f e;, 2.15'" geven enkele details. 
Als een uiteinde van de balk klaar is worden de luchtcylinders 
t~rug geschoven zodat de balk weer vrij komt te liggen. 
De balk wordt doorgeschoven ,tegen de aanslagen gedrukt, de 
luchtcylinders klemmen de balk weer en het andere balk uiteinde 
kan gesneden worden(fig .2.10). Na be~indigen van deze bewerking 
wordt de balk op de rollenbaan geschoven en afgevoerd. 
Aan de snijbrandmachine werken twee man. Een man bedient de 
branders die de bovenflens en het lijf snijden, de andere be
dient de branders die de onderflens snijden. 
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fig. 'lJ: Bovenaanzicht van de snijbrandmachine. 

beweegbare aanslag 

steunrol 

beweegbar 
aanslag 

tractor 3 

rail van tractor 1 
luchtcylinder 

rL+:::=t ...... I--~-luchtcylinder 

steunrol 

fig. 2./0: Zijaanzicht volgens doorsnede A-A van fig. 2fJ· 
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snijbrandinstallatie voor het snijden van de 
onderflens 

as door punt 'a'(fig.2J~) 

brander 

brander 

tractor 1 
. tractor 2 

tractor :5 

fig.~~: Schematische weergave van tractors en sniJbranders. 
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t.:....:::r=o;iiir----rail van· tractor 2 

-+--+-1---- tractor 2 

~ 
f 
I 

balk 

brander 

fig.::t./.1..: Detail van tractor 2 (bovenaanzicht). 
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brander 
-1----- tractor 3 

1------------- rail van tractor 3 

brander 

tractor 2 

rail van tractor 2 

fig.2./3 :Detail van tractor 2 en 3 ( zijaanzicht). 
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brander--------~~~ 
overbrenging 

moter 

!rame-----+ 

hoekstaal- _-+-.....JI~ 

aanslag 

een 
balk 

spindel 

fig.2./~ :Onderflens snijbrandinstallatie. 
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~--------~rander 

branderverstelling 

fig. :L.IS: Bovenaanzicht van figuur.2. 1'1 • 
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fig. 2./6: Bewerking van het andere balkui teinde. 
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2.1.5 De besturing van de snijbrandmachine : 

De besturing van de snijbrandmachine is hoofdzakelijk handwerk. 
De luchtcylinders van de vastklemming en de aanslagen worden 
met de hand bediend. Zo ook de tractors waarop de branders zijn 
gemonteerd. De twee snijbrandinstallaties die de onderflens 
snijden worden met de hand aangezet en de elektromotor uitge
schakeld door een eindschakelaar wanneer een bepaalde grens 
bereikt wordt (meestal het lijf van de balk). Zie fig.l.lo/. 
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2.1.6 Aistelling en gebruik van de snijbrandmachine : 

Van een partij dezelfde balken wordt op een balk de raveling 
en de laskanten afgetekend. Met behulp van deze afgetekende balk 
wo~dt de machine afgesteld. 
Een probleem Tormen maatafwijkingen tussen balk en onderling. 
Als voorbeeld het volgende: bij 'n balk met het lijf uit het midden 
bestaat het gevaar dat bij het snijden van de 450 hoeken aan 
de onderflens in hetlijf gesneden wordt. De andere kant van de 
onderflens wordt dan niet ver genoeg gesneden. 

De snijbrandmachine is gebruikt voor een partij van ongeveer 
400 balken. Na deze partij balken is de machine niet meer gebruikt. 
De verschillende onderdelen van de machine zoals branders zijn 
elders in de fabriek in gebruik. 
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2.1.7 Voorwarmen: 

Dit werd gedaan door de brander een keertmet alleen de voorwarm
vlam aantde te snijden rechte te laten volgen. 
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Bijlage 2.2: 

Tijd-verdeling tussen zagen,aftekenen,snijden en nabe
werken bij verschillende typen balken en ravelingen. 

Op de volgende bladzijden staan tabellen met bewerkingstijden. 
De tijd die staat voor b.v. aftekenen heeft niet alle~ be
trekking op het zuivere aftekenen maar ook op aIle andere han
delingen tijdens het aftekenen zoals aanvoeren van de balk en 
keren van de balk. Ditzelfde geldt ook voor zagen,snijden en het 
slijpen. 

Verder gelden de tijden voor de onder de tabel getekende ra
veling aan een uiteinde van de balk. 
De tijden zijn opgegeven in manuren. 
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zagen aftekeneI snijden slijpen 
(uur) (uur) (uur) (uur) 

HE 180 B 0,1 0,5 0,2 0,1 

HE 300 B 0,1 0,5 0,3 0,1 

HE 500 B 0,1 0,5 0,3 0,1 

HE 800 B 0,15 0,5 0,4 0,1 

HE 1000 B 0,2 1,0 0,4 0,1 

/ J 
'\ 
yl R .. l.O 

1S'""O 

Tabel I: Bewerkingstijden in uren voor bovenstaande 
raveling. Balksoort: HEB-balk. 

totaal 
(uur) 

0,9 

1,0 

1,0 

1,15 

1,7 
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fig.~:De tijdsduur van de afzonderlijke bewerkingen als percen
tage van de totale bewerkingsduur. De gegevens zijn afkomsti~ 
uit tabel I • 
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zagen aftekenen snijden slijpen totaal 
(min. ) (min. ) (min. ) (min. ) 

HE 300 A 4 12 36 6 

HE 700 A 6 15 42 8 

HE 1000 A 10 18 48 10 

-+--Je--- 'R I S" 
"'----+--'" 

/5'0 

R 

Tabell.. : Bewerkingstijden in minuten voor bovenstaande 
raveling. Balksoort : HE-A 

(min. ) 

58 

71 

86 

Bij het maken van deze raveling wordt een mal ge
bruikt. 
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fig. 2..10 : 

De tijdsduur van de afzonderlijke bewerkingen als percentage 
van de totale bewerk1ngsduur. Gegevens afkomstig uit tabe12 • 
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zagen aftekenen snijden slijpen totaal 
(min. ) (min. ) (min. ) (min. ) (min. ) 

HE" 200 B 3 12 22 6 43 

HE 300 B 4 12 30 9 55 

HE 400 B 5 15 30 9 59 

HE 600 B 6 15 36 9 66 

HE 800 B 7 18 36 9 70 

HE 1000 B 10 18 40 10 78 

,/ \ 
"\ "e 2.0 
../ 

150 

1\ 1G:uJ 1./ 
,/ 

Tabel 3 Bewerkingstijden in minuten voor bovenstaande 
raveling. Balksoort :HE-B. 
Er wordt weer gebruik gemaakt van een mal. 
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zagen af'tekenen snijden slijpen totaal 
(min.) (min. ) (min. ) (min. ) (min. ) 

UNP 100 3 12 10 6 31 

UNP 200 3,5 12 12 6 33,5 

UNP 300 4 15 15 6 40 

UNP 400 5 15 18 8 46 

I .... _---/ 

I~O 

-+-......... --.€20 

Tabel ~ : Bewerkingstijden in minuten voor bovenstaande 
raveling. Balksoort : UNP-balk. 
Bij de bewerking wordt gebruik gemaakt van een 
mal. 
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De tijdsduur van de afzonderlijke bewerkingen als percentage van 
de totale bewerkingsduur. Gegevens afkomstig uit tabel~. 
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aftekenen snijden afbramen tetaal 
(min. ) (min. ) (min. ) (min. ) 

Gelaste 
balk 30 60 12 102 

L-~F=================================~ 

12.000 

Tabel S: Bewerkingstijden veer het aan twee kanten 
snijden van een gelaste balk. 

10 

30 
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fig. 2.'-': 

Tijdsduur van de a!zonderlijke bewerkingen als percentage 
van de totale bewerkingsduur. Gegevens afkomstig uit tabelS • 
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Tabel 6: bewerkingstijden in uren voor onderstaande raveling. 
Profielsoort: hoekprofiel(gelijkzijdlg). 

II 

-.~ G-
I R15 115 T 

(ural Zapn Utell:enen Snijd._ Sll~pq to~ 

50z50d 0.1 0,1 0,2 0,1 • 0.5 

70z70zS 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 

100%100%10 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6 

150%150%15 0,2 0,2 0,,5 0,2 0,9 

200x200%18 0,2 0,2 0,. 0,2 1,0 

De tijden in bovenstaande tabel geld en (afwijkend van de vo
rlge tabellen) voor het ravelen van twee balkulteinden. 
Blj het afteken.en wordt een mal gebruikt. 

ftc.2.221 ..... u.. ..... '1~""'" YOOr ... , ...u. ..... 1t 
.... ,...,1.1_( .... 1 6 ). 
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Uit tabel 1 tm 6 en de bijbehorende staa£diagrammen is de gemid
delde tijdsduur van de a£zonderlijke bewerkingen als percentage 
van de totale bewerkingsduur bepaald. 
Het resultaat is weergegeven in onderstaand staa£diagram: 

43,3 

34,1 
CIl z 
H 
c:..... 
t:l 

~ CIl 
l:::-i 

1::'1 :> H 
:> "3j c:..... 
Q 1-3 I-d 
trJ trJ trJ 
Z ~ Z 

~ 
~ 

10 12,6 

£ig • .2.~ 
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Bijlage 2.3: 

Tijd-verdelingvanhet balksnijden nader uitgewerkt. 

Door een man werd aan drie balken gewerkt, een HE-300A en twee 
HE-320A balken. Hetgrootste gedeelte van de tijd werd aan de 
HE-300 gewerkt. De balk was ongeveer 10m lang en de volgende 
raveling moest aangebracht worden aan beide uiteinden van de 
balk: 

fig. 2.24 

Op de volgende bladzijden staan 5 kolommen. In die kolommen 
staan van links naar rechts de volgende gegevens: 
-Soort bewerking of handeling,niet alleen snijden maar ook 
het richten van de snijwagentjes,verwisselen van slangen wan
neer met de hand gesneden moest worden,kantelen van de balken, 
spullen versjouwen enz. 

-Kolom 1,2 en3 geven de tijden aan die de bewerking of hande
ling in beslag neemt. Kolom 1 is voor de HE-300 balk,kolom 
2en3 voor de twee HE-320 balken. Tenzij anders is aangegeven 
is de tijd in minuten aangegeven. 

-De laatste kolom geeft soms een schetsje van de situatie die 
ontstaat na het snijden. 

O~: 

- De tijden zijn voor het grootste deel afgerond op halve 
minuten. 
Van sOmmige snijnaden is in sekonden de tijd aangegeven 
die gesneden is(inklusief voorwarmen). 

- Niet de gehele bewerking van de balken is opgetekend om
dat de balken in de nachtploeg verder afgewerkt zijn. 

-De man die sneed was eigenlijk aftekenaar die een paar 
dagen sneed wegens gebrek aan aftekenwerk. 
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tijd in minuten 

tjjd tjjd tjjd 
Bewerk1ng/handeling balk balk balk situatieschets/opm. 

1 2 :3 

1 handbranden van gaten a: :3 
in lij:f'. b: 2 

balk met l~! horizon- O· I 
taal. 

Ob 
2. riohten snijwagen i 
3. snijden naad 3;naad 1 

1,2 en gaten a1 aan-
wezig. I~ .. 

4. richten snijwagen , 3 

5 sn1jden naad 3;1,2 en 1 2.'" 

gaten a1 aanwez1g. 

6 kwart slag kant.len v. 2 

d. balk. l< 

flenzen nu horizontaal ," 
1,2 en 3 z~ te snij- 2" 

Io--V;s 
0 

den naden. 
7 richten snijwagen 4 
8 balk 2 en :3 verplaat- 4 

sen om rails van snij-
wagen te ondersteunen. 

9 richten enijwagen 2 

10 snijden naad 1 ; 
~e , , , , 2 

It 

1:15Omm in 40 eec. 
2:15Omm in 40 sec, " ... 

11 richten snijwagen 2 
12 recht a!snijden naad 3 1, 

0 

Opm.: het recht afsnijden bij handeling 12 dient om het materiaal 
op te warmen zodat de 45 0 lasnaad,die bij handeling 15 ge
sneden wordt,een gladder uiterlijk heeft. 
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tijd in m1nuten 

tijd tijd tijd 
Bewerklng/handeling balk balk balk 81tuatleschets/opm. 

1 2 , 
13 met de hand snijden 2 

v.d. 'neue '+2% slangen ! t 
; 

rz=i wisselen. 

14 rlchten snijwagen 1 

15 snl;jden lasnaad 3:450 

(de schete bij 9) 

Il5 snijden in 2%: 1e 2.20£ 

2 2.20~ 

300mm in 2m1n20sec. 
0 

16 afbramen t 
17 overbrengen van snij- 7 

uitrusting naar andere 
balkeinde. 

18 rlchten snijwagen , , 

19 snijden v. 1 1 ,s'" 
20 richten v. snljwagen , 

l' 

21 snijden v. 2 1 

~ v"l 
1'" 

22 rlchten snijwagen 11-

2' snijden v. :5 1008 i 
! 

recht afsnijden over : t 
; 

300mm Q 

0 
24 neue wegbranden met 

handbrander;gat afwer- 1 

I ken. , 

~ 

; 
0 



-61-

ti~d in m1nuten 
tijd tjjd tjJd 

Bewerking/handeling balk balk balk eltuatieechete/opm. 
" 

1 2 :; 

25. richten v. enijwagen 1 ~ 26 a!schuinen v. naad c. 
in twee keer: 1e 2 

a!bramen/richten ~ 
0 2e 2 

a:f'bramen ~ 

27. Balk halve elag kante- 2 . 
len. 

28. Snijuitrueting over- 7 
brengen naar andere 
balkuiteinde. 

29. ~ichten enijwagen 1 

30 snijden naad 1 :15Omm 1 

31 •• . , 2 : 150mm 1 t 
3( 

1 

2" 

32 richten enijwagen 1 

:;3 recht at'snijden v. :; 2i 
34 neus wegsnijden +2x -

slangen wiseelen. t 

I 
~ 

-



-62-

Balk 1 ziet er nu als volgt uit: (schaal 1:5) 

o 

fig. 1,..2..S": 

Balk 2 en ; : (schaal 1:5) 

( 

0 
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Bij een andere balk is het snijden van het lijf bekeken : 

1 

fig.2.21 : 

De te snijden lengte 1 is ongeveer 175 mm. 
Gesneden werd uit de hand en de snijtijd was een halve 
minuut. 
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Balk 1 : Totale bewerkingstijd tot aa:nde toestand op blz. 6:l.: 

-takelen,verplaatsen uitrusting • 15 min. • 
-richten van de snijwagen · 15 min. • 
-uit de hand snijden • 15 min. • 
-snijden met het wagentje • 36,3 min. • 

totaal · 81,:; min. • 

Aan de :; balken is in totaal gewerkt om ze in de toe stand 
van blz.6,-tekrijgen (bij benadering) : 2 uur. 
Het verschil met de 81,3 min. ontstaat door bezigheden die 
moeilijk in tijd te meten zijn zoals afbramen ,zuurstofdruk 
bijregelen enz. 

Balk met tijdverdeling: 

12,5% : takelen, uitrusting verplaatsen. 

12,5% : snijwagen verplaatsen. 

43 " : snijden. 

32 ~ : 'overige bezigheden'. 

fig. 2.1.B 
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Bijlage 3.1: tabel met snijsnelheden voor plasma- en autogeen
snijden. 

,-.,. 
s;::: 
~ 
e , 
~ 

'-" 
'd ..... 
Q) 

..c:: 
r-i 
Q) 
s;::: 
CD . ...., 

• .-1 
s;::: 
CD 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

4 __ -0 

3 

1 

HB=hooggelegeerd bouwstaal. 
Ar-H2=argon-waterstoftechniek. 
W=waterplasmatechniek. 
OB=ongelegeerd bouwstaal. 
1:HB;Ar-H2;100kW lichtboogvermogen. 
2:HB;W;100kW lichtboogvermogen. 
3:HB;Ar-H2;50kW lichtboogvermogen. 
4:0B;W;100kW lichtboogvermogen. 
5:autogeen snijden met propaan. 

O~----~1-0------20----~3~0-----+------5~0----~0------7~0--

~p~1~aa~t~a~1R~t~ea-~·_(mm} 
Fig. 3.1:snijsnelheden voor plasma- en autogeen snijden.~De ge-
gevens zijn afkomstig uit de tabellen op de volgende bladzijden 
(bronnen:'Messer Griesheim';'DVS':Deutsche Verlag fUr Schweiss
technik). 



Verfahren: Plasmaschneiden GrUndwerkstoff: hochleglerter Baustahl (BeisPiel X5CrNi 1891 

Art der Fertigung: vollmachanisch 

Schneldart : Argon·Wasserstoff·Technik 

Schneidposnion: aile Brennerposltlonen sind mi:iglich 

Blechdicke EinsteHwerte Verbrauchswerte Berner k ungen 

QualitatSSChOltt Trennschnitt 
I/min 

S trornstark e Schneidge· Stromstarke Schneidge· Argon Wasserstoff Suckstotf 
(Schneldslrornl schwirldlgkeit (Schneidstrorn I schwi rldigkllit 

mm A mrn/min A mm/min 

10 200 1300 500 3500 20/30 1 \ 10/20 1 \ -
20 200 650 500 2000 20/30 10120 -
30 280 500 500 1200 25/30 12/20 -
40 280 350 500 700 25130 12/20 -
50 280 200 500 600 25/30 12/20 -
60 400 240 500 450 25/30 18/20 -
70 400 150 500 400 25/30 18/20 -
80 400 110 500 300 30 20 -
90 500 200 500 250 30 20 -

iOO - - 500 230 30 20 -
110 - 500 160 30 20 -
120 - 500 100 30 20 -
130 - - 500 80 30 20 -
140 - - 500 60 30 20 -
150 - 500 50 30 20 -

DieSEl Taoel:e gilt fur Gerats des oberen leistungsoerelches mil elner maxlmalen L,chtbogenle,stung von 100 kW urld etner leerlaufspannung 
von 400 V. 

Dusena urchrnesser 3,0 mm (b,s 360 AI; 3.5 mm (b,s 450 AI; 4.5 mm (b,s600 AI, 
SCh",ttfugenore. te Gmm 10 mm 12mm. 

11500 A, 
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Verfahren. Plasmaschneiden GrundwerkSloff. unlegierter Baustahl 

Art der Fertigung: vollmechanisch 

Schneidart: Wasser .Plasma· Techn'k 

Schne'dposition: verschieclene Brennerpositionen sind mbglich 

Blechdicke Elnstellwerte VerbrauchSwerte 
IImin 

Qual itsrsschnott Aohr. T rennschn itt 

Stromstarke Schneldge· S tromstark: e Schneldge- Stickstoff Stickstoff Wasser 
ISchneidslrom) schwlndlgkelt ISchne,dstrom) schwindlgloen bet 250 A bel 500 A 

mm A mm/min A mm/mm 
und 400 A 

6 250 3500 500 4700 60 80 1,5 

10 250/400 210013000 500 3550 60 80 1,5 

15 250/400 1200/2000 500 2300 60 80 1,5 

20 400 1200 500 1700 60 80 1,5 

25 400 750 - - - 80 1,5 

30 500 500 - - - 80 1,5 

35 500 350 - - - 80 1,5 

40 500 300 - - - 80 1,5 

50 500 200 - - - 80 1,5 

Wasser ·Plasma-Technik: 
Maximale Lichtbogenleistung 100 loW, 
Leerlaufspannung 400 V, 
Ousendurcilmesser 4,2 mm Ibis 400 AI. 4,75 mm Ibis 600 AI. 

•• 

Bemerkungep 
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Verfahren: Plasmaschneiden Grurv:lwerkstoff. hochlegiener Baustahl (Beispiel X 5 CrNi 1891 

Art der Fertigung: vollmechlinisch 

Schneidart: Argon·Wasserstoff·Technlk 

Schneidposiuon: aile BrennerpoSiuon&n sind mOglich 

Blechdlcke Einstellwerte Verbrauchswerte Bemerlwngen 

I/mln 
Qual itiitsschnitt Trennschmtt 

Stromstarke Schne,dge· Stromstarke Schneldge· Argon WasserslOff SlIckstoff 
l$chneldstroml schwlnc!igkeit (Schneidstroml schwlOd;gkell 

mm A' mm/mln A mm/min 

10 120 950 250 lBoo' 12/20 II BIlO II 

20 120/200 450/600 250 900 20 10 -
30 200 350 250 600 20 10 

40 200 200 250 350 20 10 
50 250 150 250 250 25 12 
60 250 100 250 150 25 12 
70 - - 250 100 25 12 -
ao - - 250 50 25 12 -
90 - - 250 50 25 12 -

Dlese Tabelle gilt fur Gerale des mittleren Leistungsoerelches mit e,ner max lmalen Lichtbogenlelstung Iton 50 kW und elner leerlaufspannung 
von 400 V. 
D,jsend urcnmesser 1,4 mm Ibis 120 AI; 2,0 mm (b,s 200 AI, 2.5 mm Ibis 250 AI. 
Scnnlf\ iugenbrelle 2 b,s 3 mm etwa 4 mm etwa 5 111m. 

I) 250 A. 
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Verfahren: Plasma$Chneiden Grundwerkstoff: hochlegierter Baustahl (Beispiel X5CrNi 189) und Aluminium 

Art der Fertigung: vollmechanisch 

Schneidart: Wasser -Plasma-Technik 

Schne,dposition: verschiedene Brennerpositionen sind moglich 

Blechdicke Einstellwerte Verbrauchswerte Bemerkungen 
I/min 

Qual'tatsschn'tt Trennschn,tt 

Stromstiirke Schneidge- II Stromstiirke Schneidge- Stickstoff Stickstoff Wasser 
ISchne,dSHoml schw,ndigkeit ISchneidstrom) schwindigkeit bei 250 A bei 500 A 

mm A mm/mtn A mm/min und 400 A 

5 250 4000 500 5000 60 80 1.5 

10 250/400 2200/3100 500 3500 60 80 1.5 

15 250/400 1400/2200 500 2400 60 80 1.5 

20 400 1600 500 1700 60 80 1.5 

25 400 1200 500 1300 60 80 1.5 

30 500 900 500 900 - 80 1.5 

35 500 650 500 650 - 80 1.5 

40 500 400 500 400 - 80 1.5 

50 500 300 500 300 - 80 1.5 

Wasser·Plasma-Techn'k. 
Max ,male L,chtbogenle,stung 100 kW. 
Leerlaufspannung 400 V. 
DLisend urchmesser 4.2 mm Ibis 400 A). 4.75 mm Ibis 600 AI. 

II Die Schne,dgeschw,nd,gkeiten liegen bei Aluminium je nach Legierung bis zu 20 % iiber den in dar Tabelle angegebenen Wenen. 

I 
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I Werk- Schneid- HIli- Dilen- Scfmlid. Hllil- Ptop.tn- Schnltt- Sch"idII- Schneid- Hell' Gelemt- Propen' 

Itik:k- diiIe diiIe IIbetInd ......... oH- lllUemoff- dNck fugen· tdlwindlt- auetIlOff· 
___ off 

llUlfttoff· verbrauch 
dick. druck· druck br.itt leail Vlfbrauc:h Vlfbrauc:h ~ VI 

". 
(mml (mmJ lber) (bit] (berl fmml fmm;min1 (IIoIm3/hl (IIoIm3/h] (IIoIm3/h1 IlIoIm3./h1 

2 3 2,0 2.0 1.3 725 0,95 0,30 1,25 0,09 
3 PL-RC PL-RC 3 2,0 2.0 1.3 700 0,95 0,32 1,27 0.10 
6 2·8 2·100 3 2.3 2,0 1,3 660 1,05 0,40 1,45 0.13 
8 3 2,5 2,0 1,3 600 1.15 0.50 1.65 0,16 

3 5 2.0 2,0 

I 
1,5 660 1,4 0,30 1,70 0,09 

5 PL-RC PL-RC 5 2,0 2,0 1.5 630 1,4 0.35 1,75 0,11 
8 3-10 2·100 5 2,5 2,0 1,5 580 t,6 0.43 2,03 0.14 

10 5 3,0 2,0 1,5 550 1.8 0.50 2,30 0.16 

10 5 3,0 2,5 r 1.8 ! 560 2.3 0,55 2.85 0,17 
15 PL-RC PL-RC 5 3,5 2,5 1,8 I 490 2,6 0,57 3,17 0.18 
20 10·25 2·100 5 4,0 2,5 , 1,8 

! 
440 2,8 0,59 3.39 0,19 

25 5 4,5 2.5 I 1,8 400 3,0 0,65 3.16 0.20 

25 5 4,0 2,5 2,0 I 400 3,1 0,68 3.78 0,21 
30 PL-RC PL-RC 5 4.3 2,5 I i2.0 370 3,3 0,70 4.00 0,22 
35 25·40 2·100 5 4,5 2,5 0,3 2.0 I 350 3.5 0,73 4,23 0,23 
40 5 5,0 2,5 2,0 ! 340 3,9 0,75 4,65 0.24 

40 5 4,5 2,5 2.5 I 340 4,9 0,75 5,65 0.24 
60 PL-RC PL-RC 5 5.0 2.5 I 2,S i 330 5.3 O.BO 6,10 0,25 
60 40·80 2-100 5 5,5 2,5 l 2,5 I 300 5,7 0,90 6,60 0,28 

60 PL-RC PL-RC 6 5,0 2,5 r 3,5 

I 
310 8,0 0,95 8,95 0,30 

BO 60-100 2·'00 
6 5,5 :l.5 3,5 280 8,6 0,98 9,58 0,31 

100 6 6.0 2,5 3,5 260 9,3 1.00 10.30 0,31 

100 
PL-RC PL-RC 

7 5,5 3,0 4,5 I 270 12,5 1,00 13.so 0,31 
150 7 6,0 3,0 i 4,5 ! 230 13,5 1,05 14,55 0,32 
200 100·200 t()()'3OO 7 6,5 3,0 4,5 I 180 14,3 1,10 15.40 0,34 

200 
PL-RC PL-RC 

8 4,5 4.0 6,0 190 20,6 1,10 21,70 0,34 
250 

200·300 1()()'300 8 5,5 4,0 6,0 160 24,2 1,15 25,35 0.36 
300 8 6,5 4,0 6,0 130 28,1 1,20 29.30 0.38 

O~ Tlbe/I.gibt Riehl_t •• n, gUttig bei V.rwendvng von Sau.rstoff mn mind.st.ns 99.5,. R.inheit und unl",i.rttm Stehl bit O,3'lb C 
Einwendfr.ie Schnin. konnen nut mit $.Iuber.n. unbeschadIQt." Oustn erzi.1t werde". Oi'lInIJIIIIbenen Oriicke sind Oberdriick •• "",",1S.n .m Brenner.i.ng. 
Di.gen.nnt.n Schneidgeachwindigk.iten sind h.rabzulltun: fur Formscnnitte mit kl.inen Rldi.n um ce. 10"", fUr Sl:hripchnitt. von 300 um ce. 25"1., 
fur SchrllglChnitt. von 450 um ce. 45· ... 
Oiisenori:l .... I.Ind zUlJlhOrige Einst.llwen. sind .nupr.chend den tltsaehl,cnen Schneiddicken IU withlen. 
Fiir V-l.Ind K·Schnitt'lJIlt.n die Tlbelltn PL-RC - Pydm und PL-AC - Pkdm. 
Mit den .nlJllJlbenen Sc.:hn.idIJ'$chwindiliktittn werd.n . g.e'II".t. 8r.Mschne,dm.sch,n.n vor.usg.l,ut· Sc:hnittflich.n d.r Gut.kllne I neeh O!II,I 2310 
.rreichl. 

"B.I V«wendung der Schn.idbrenn,r MS 713 und VlSS 713 is! der S:t1re,d;a .. erSloffdruCk .~ Sereich von 3·100 mm um 0,5 bar unci ... ber 100 m.,.. "..., 1.0 blr III .rhOhen. 
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Bijlage 3.2: 

Beproeving van de nieuwe snijbrander op de 'Oloos Romat 106' 
bij de firma 'Las' te Alblasserdam. 

Twee types mondstukken: 
-kleine pit voor plaat van 12,5-20 mm. 
-grote pit voor plaat van 20-35 mm. 
Buitendiameter v.h. brandermondstuk :13 mm,lengte 250 mm. 
(zie fig. 3.:(. ). 

Figuur;;.'J geeft de raveling die in de gebruikte HE 180 A balken 
gesneden werd. 
De bedoeling was uit te zoeken hoe dicht tegen de flens van de 
balk kon worden gebrand. 
Het gebru1kte voorwarmgas was propaan. 
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fig ~·l.Het nieuwe brandermondstuk. 
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Dinsdag 26 april: 

De volgende punten werden geprogrammeerd in het robotgeheugen: 

(balklijf) 

Eerste proef: 

Voor de stand van de pit t.o.v. de balk zie fig.3.~, 
Tevens zijn in deze figuur enkele maten aangegeven: 
h: hoogtevan de pit boven het lijf van de balk. 
d: dikte van het materiaal dat tegen de flens blijft staan. 
Niet aangegeven is de kleine hoek waaronder de pit naar de 
flens van de balk is toegericht. 

Resultaat na branden: 
snijrichting : van punt 3 naar punt 17. 
h : 10 mm. 
d : 5,5 mm. 
snijsnelheid:350 mm/min. 



Tweede proef: 
h : 75 mm. 

-75-

Voorwarmen: 30 sec. bij punt 17. 
Snijrichting : punt 17-3. (d.w.z. eerst langs de flens). 
Snijsnelheid ! 200 mm/min. 

Resultaat: 

d : ± 1,7 mm. 
De lengte vanhetstuk was ± 60 mm. De rest van de snede tussen 
punt 17 en punt 3 was van slechte kwaliteit. Er was zelfs 
sprake van inbranding in de flens. Het stuk met de Iengte van 
60 mm was van goede kwaliteit. 
Oorzaak van de inbranding zou kunnen zijn het niet op temperatuur 
zijn van het te snijden stuk. 
Beter is van punt 3 naar punt 17 te snijden omdat dan, bij het 
snijden van het Iijf tussen punt 3 en 16,meer warmte in het 
mater~aal wordt gebracht. 
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f'... r--. 

pit 

h 
flens 

li;li' ... Y 
r . 
l 

~ 

~mm 

9,5 mm 
~ 

d 

fig. 'j.y Posi tie van de pit. (1: 1 ) 
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Woensdag 27 april: 

Twee HE 180 A balk en werden gesneden waarbij8 ravelingen wer
den aangebracht(proef 1 tm 8). Voordepositie van de pit zie 
fig.a~. De pit staat weer onder een kleine hoek naar de flens 
toegericht. 
Op de volgende bladzijde staan in een tabel de resul taten. 

Opmerkingen: 
-Vlaminstelling: 

De brandervlam werd zo afgesteld dat,met de pit 50 mm boven 
het lijf, door het lijf gesneden kon worden (punt 15 tm 17). 
Voor het snijden van het lijf tussen de punten 3 en 15 werd 
de pit 10 mm boven het lijf gehouden. De vlam werd echter niet 
bijgesteld. De vlam voor het stuk lijf tussen de punten 3 en 15 
was dus te groot. Het gevolg was dat het materiaal van het lijf 
tussen de punten 3 en 15 sterk opgewarmd werd waardoor de hoge 
snijsnelheden van 1400 en 800 mm/min. mogelijk werden. 

Zou de vlam aangepast zijn aan de 10 mm hoogte tussen pit en 
lijf dan zou In lagere. snijsnelheid genomen zijn. 

-Maatafwijkingen van de balk: 
Tijdens het snijden van het lijf van de balk bleek dat,door 
het niet parallel zijn van de flenzen van de balk,in de flens 
gesneden werd (zie proef 7 en figuur3~). 

- zuurstofdruk: 5 bar. 
propaandruk : 0 , 9 bar. 
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4mm 

pi t i--

fig. ~.c Balk met niet'parallelle flenzen. (1: 2 ). 



proel pit 

12,5-
120 

2 , , 

20-35 

4 . , 
5 " 

6 •• 

7 , . 
8 , . 

snij
rich
ting. 

3-17 

17-3 

17-3 

17-3 

3-17 

3-17 

3-17 

3-17 

. 
voorwar
men : 

punt ~1JS. 

3 15 

_._--------_._---.....---- - .. ----- ...... --.. ~---. ~.------.. .._ ...... _----..... 
Snijsnelheid naar punt: 
(mm/min) --

Hoogte h van de ~it boven 3et Opmerkingen over de kwaliteit van de snede 
11jf van de balk(mm) in punt : 

} 6 14 15 16 17 3 , 14 15 16 17 maat d(mm) 

800 800 400 200 200 10 10 20 50 50 5,5 

17 7 800 800 800 400 200 10 10 20 50 50 5 

17 7 800 800 800 400 300 10 10 

17 7 8GO 800 aDo 400 200 10 10 

3 10 1400 800 800 600 300 15 15 

3 10 1400 800 800 800 300 15 15 

3 10 1400 800 800 800 200 15 15 

3 10 1400 800 800 800 200 15 15 

20 50 50 

20 70 70 

}O 50 50 

30 70 70 

30 70 70 

30 70 70 

0,5 

2,5 

3.7 

} 

:3 

In de lIens gesneden. 

Taale slak;begin snede goed(25mm), 
later rlbbels op het snedeopper
vlak;nlet in flens g:esneden. 
Goede snedekwalltelt,aansluitlng 
bij punt 16 met cirkel goed. 

Geribbeld snedeoppervlak. 

Door scheefstand van de flens 
in de flens gesneden. 

Pit iets minder dicht tegen de I 
2.5-3 flens gehouden. Goede kwaliteit 

van hf't "Y\",rl .. ,..~n .. ~=l",k 

positie van de pit kwart slag gedraaid: 
(maten in mm). 

h 
6 --.;-+;------t---

(lijfdik te: 6mm) 

Tabel 1: 

lijf 

~------i"= n.n.: :' I ~' 
I 

-.;J 
~ 
I 
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Bijlage 3.3 : 
Vergelijking van het snijden van hetzelfde profiel aan een balk-
uiteinde met: A. plasmasnijden en B. autogeen snijden. 

Uitgangssituatie: 

, , 
, , -+-----balkflens. 

,- - - - ""'i . , 
I -1-.+. r"", --+---+'e snijden profiel • 

... ' \ I , ' .. r ~' 
....... ....--'--autogene snijtoorts:¢ 13 mm. 

'-j......o"-----..!.---L-- plasmatoorts: ¢ 42 mm. 

A. Plasmasnijden: 

.1. Snijden van half gat. 
J 

I 
\ 

3. Snijden van het balklijf. 

2. Wegsnijden van flensdeel. 

4. Verwijderen van het afval. 
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5. Situatie na a!valverwijdering. 6. Snijden van lasnaad. 

B: autogeen snijden. 
1. Snijden van balklij! en gat. 2. Verwijderen van a!val. 

3. Snijden van lasnaad • 

.. ~--__ ~wegslijpen. 

Konklusie: 
-autogeen snijden vergt minder aparte sneden. 
-autogeen snijden vergt minder slijpwerk van niet weg te snij-

den balkmateriaal. 
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Bijlage 3.4: 
Verplaatsbare handboormachine. 

Voor het boren van gaten in balk en wordt bij 'Grootint B.V.' 
vaak gebruik gemaakt van een verplaatsbare boormachine(zie fi
guur 3.6 ). Lichtere balken worden ook onder een kolomboor
machine van gaten voorzien. 
Voordat met het boren kan worden 
tuurlijk afgetekend worden. 

boormachine 

begonnen moeten de gat en na-

/+----handel voor de 
aanzetbeweging. 

~"~~-magneet die de boormachine 
aan de balk bevestigd. 

Fig. 3.6: verplaatsbare handboormachine. 
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Frojekt: : Brennschneiden von Schiffbauprofilen 
Of 

PRO F I SEC 
eNC gesteuerte Profil-Brennschneidmaschine mit 
Handeingabesteuerung und Makro-Datei. 

Bijlage 4: 

Die Maschine wurde konzipiert fur den groBen Anteil von 
Sonderprofilen im Schiffbau, d.h. solche Profile die nicht 
in ganzer Lange wie z.B. in einer Paneellinie verarbeitet 
werden, sondern mit Konturen an den End,en, teilweise mit 
Innenausschnitten (Scallops) und Markierungen versehen 
werden. ErfahrungsgemaB werden verschiedene Profilteile 
aus einer Profillange nacheinander abgearbeitet. 

Diese Arbeiten werden heute ausschli6lich manuell ausgefUhrt: 
AnreiBen, Beschriften, Brennen (teilweise"aueh Seheren). 

7'":r -t., .•• ..,c: 
~er Investition von ca. 350 TDM je naeh Maschinenausfuhrung 
stehen dcutliche Einsparungen von Arbeitsstunden beim 
Schneiden selbst sowie in der Schwe'iBerei durch bessere 
Passgenauigkeit gegenuber. Es ist fur die Bedienung kein 
qualifizierter Schiffbauer 'erforderlich. Die Maschine selbst 
wird aus Standardkomponenten der CNC-gesteuerten OMNIMAT bzw. 
STATOSEC Brennschneidmascbinen geb,aut. 

Die Handeingabe erfolgt uber eine Tastatur (ahnlich Sehreib
maschine) und Bildschrim in einem Eingabe-DIALOG, der sieh 
auf ein Informations-minimum beschrankt. Es sind je Teil 
nur ca. 20 bis 30 Ziffern einzugeben. Der Rechner erfragt 

cS) uber den Bildschirm uie Eingabedaten. Auch ungeubtes Personal 
kann die notwendigen Steuerinformationen in wenigen Minuten 
eingeben. Der Programmablauf Bauteil-Beschriften (Te~le-Nummer) 
Markieren (StichmaBe, SchweiBposition) und Brennen von 
Innenkonturen und Endkonturen erfolgt nach dem Start auto
matisch. " 

Je nach Profilart und -Hehe, sowie Anzahl von Markierungen 
und Ausschnitten betragt die ante1lige Bearbeitungszeit fur 
ein Teil 'zwischen 5 und 10 Minuten. Es kennen in der selben 

.. ..... . 
Zeit auch zwei Teile gleichsinnig oder spiegelbildlich 
gefertigt werden. Dadurch hal~iert sich die reehnerische 
Bearbeitungszeit. 

Der Maschinenfuhrer hat nur noch die Kontrolle uber die 
Maschine. Er beobachtet das Markieren und Schneiden. 

" .. 
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Die Scbnittkonturen sind als -variable Ma~ros- im Speicher 
~r CNC-Steuerung abgelegt. 

M akros - varia bel 

01 

kos ~J bo~ ... .. ~ " 

01 

I 
10 11 <:::) 

Die Schnittlangen und Radien sind innerhalb des Makros 
variabel und werden aus einer internen Parameterdatei 
und der Profilart und -hehe von dem Programm errechnet. 
Profilart und -hehe werden flir die ganze Profillange am 
Anfang eingegeben. 

-~ 

. ' - - - ---

naeh dem Sehneiden des Wulstes 
erfolgt Gesehwindigkeits
umsehaltung . 

HP 180 
- r-35 

- 0_- _ --4---....f 

HP 320 

r 15 

vari ables 
Hakro 04 

195 H6he yom Reebner ermittelt .. 

15 
Radius vom Reebner ermittelt 



Zusammens tellung 

Teil 1 

I 

t----- 1 ~oo ~ 

03 11 ' 
E ingabedaten ' 

fur elne Profill~nge . 
Teil 2 

I 
I I 

1r.----1800,...J 2800--

03 04 

I 

1500 --1 
I 

03 . 

Teil 3 Teil 4 

1800 ---i1 

3300 

I 
5oq-: 
, . 1fOO.J I 

-----.t 1700 .-: 
t------- 2200--

05 04 11 04 

Beisp~el.fur die VermaBung und Information des Maschinenfuhrers 
fur die Handeingabe 

~ 

HP 240 13000 lang 
1 . Schnitt 2. Lange Signierung 

Teil 1 03 0; ;'.500 1234 
Teil 2 02 01 .3.800 2345 
Teil 3 03 05 3.300 3456 -• te!t' Teil 4 04 04 2.200 4567 

etc. weitere Eingaben bis Profil-Lange-Ende. 

Ausschnitt 

1000, 2500 

1100 

Markierung 

800,1800,2800 
1500 

500, 1700 

HP 24( 

I 
(Xl 
VI 
I 
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. . ..... -- - .",...- -- - - - - - - -' y/. - - -

r....... • 'I ' 
I 

0' I 
• I 500 ., 1100 •• 

Arbeitsfolge automatischer 'Programmablauf 

Eingabe Dialog 

Frage auf dem Bildschirm . 
(Beispiel Teil:4) 

1100 
I 

I r 2200 .. ' 

HP 240 ' • 

Profil,? 
1. Schnitt.? 

manuelle Handeingabe 
HP 240 

04 

I 
(gilt bis auf Widerruf fur die ganze Profillange)~ 

2. Schnitt ? 
Lange ? 
Signieren '? 

Markieren ? 

Ausschnitt,? 

1. Schnitt? etc. 

04 

2.200 

4567 

500, 1700 
1100 

Die Reihenfolge des Eingabedialogs kann auch 
anders als in diesem Beispiel sein. Wenn keine 
Markierungen oder Ausschnitte gefordert werden 
springt das Programm nach Betatigen der 
-Return- Taste in die nachste Zeile. 

Nach der Eingabe fur Teil 1 springt das 
Programm automatisch auf den Dialog-start 
fur das nachste Teil. 

Nach der letzten Eingabe fur ein PECil wird 
durch 2 mal -Return- Taste das Programm 
abgeschlossen. 

Die richtige Arbeitsreihenfolge steuert das 
Programma 

I 
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Automatischer Programmablauf: fUr HP 240, Teil 4 

1 Nach dem automatischen Positionieren Schneid- bzw. 
Pulvermarkierwerkzeuges erfolgt das Anfahren auf 
den Startpunkt fUr das Signieren (Bauteil-Nummer 
Pulvermarkieren). Umschaltung erfol~t automatisch. 

2 AusfUhrung der Bauteilbeschriftung. 
Werden zwei Teile (BB!StB) gleichzeitig bearbeitet 
kann bei unterschiedlichen Teile-Nummern ein ~Blank' 
gesetzt werden (123 45). Das Bedienpersonal muB jetzt 
manuell der Signierung vervollstandigen. Die Leerstelle 
ist unterstrichen zur besseren Erkennbarkeit. 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

Anfahrweg fur Markierung 1 
Ausfuhrung Markierung 1 (StichmaB 1) 
Anfahrweg fur Markierung 2 
AusfUhrung Markierung 2 etc. 
Anfahrweg fUr die erste Brennstrecke • Innenausschnitt. 
die Maschine wird auf die Betriebsart 'Brennen' umge
schaltet. 
Lochstechen und Ausbrennen der Kontur, 
evtl. Wiederholung ? und 8. 
An!ahrweg auf Startpunkt Schnitt 1 
Automatische Kantenfindung und Anschneiden fUr den 
Schnitt 1. Die YOm Hechner aus der manuellen Eingabe 
und Makro-Datei generierte Kontur wird geschnitten. 
Der Brenner fahrt am Schnittende Uber das Profil hinaus 
um die Abtrennung auch bei Toleranzen sicherzustellen. 
Die Brenngeschwindigkeit wurde im Bereich des Wulstes 
reduziert und fUr den Steg wieder. beschlaunigt. 
Die erforderliche Information hierfUr ergibt sich aus 
der Eingabe von Profilart und -hohe. 
Anfahrweg auf Startpunkt Schnitt 2 

12 Ausflihrung wie erster Schnitt, jedoch wird yom Rechner 
der zweite Schnitt immer in minus-X gespiegelt ausge
fUhrt. Es kann fur beide Schnitte dieselbe Makro-Datei 
benutzt werden. 

Nach Beendigung des zweiten Schnittes erfolgt ein 
Progr.ammsprungauf 1 und es wird ein Abstand zwischen 
dem nachsten Teil von 10 mm gefahren. Das Werkzeug 
fahrt'· in die neue Startposi tion, der Programmablauf 
beginnt erneut bis zum Profil-Ende. 
Eine Schnittzusammenlegung kann ~ich~ ~rfolgen. 
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Bijlage 5.1:invloed van balktolerantiea op de poaitie van de te 
snijden vlakken en de gevolgen. 

Ala voorbeeld is een H-balk genomen(opgevat als dubbele U-balk of 
tweedubbel hoekprofiel)en opgesplitst in 2 flenzen en een lijf. 
Van flens en lijf zijn in tabel g de afwijkingen op een rijtje 
gezet alsmede de vormafwijking van de hele balk onder de kolom 
tAfwijkingen'. De volgende kolom geeft de oorzaken zoals die ver
meldt staan in de Euronorm 34-62. In de derde kolom ataan meet
punten aangegeven(.)nodig,bij een eenmalige balkmeting,om de balk
afwijking te kunnen uitrekenen. In kolom 4 staat het doel van de 
meting vermeldt. In de derde kolom geeft de stippellijn tussen de 
sterretjes de geprogrammeerde toortsbaan aan;de getrokken lijn 
tussen de punten(.)geeft de gekorrigeerde toortsbaan aan die uit
gerekend wordt na de balkmeting. 

De vraag kan gesteld worden :zijndebalkafwijkingen zo groot dat 
de toortspositie gekorrigeerd moet worden? 
Voor balken en balkafwijkingen bestaan normen. Een ervan is de Euro
norm. Euronorm 24-62 schrijft de toelaatbare afwijkingen voor van 
I-balkprofielen en U-profielstalen. Euronorm 34-62 doet dit voor 
breedflensbalken met parallelle flenzen en Euronorm 44-63 voor 
I-balken type IPE. De tolerantiea voor breedflensbalken zijn het 
grootst. 

Daarom wordt'Euronorm 34-62:toelaatbare afwijkingen voor warm-
gewalste breedflensbalken met parallelle flenzen'hierna wat verder 
uitgewerkt. Dit is gedaan voor de volgende balken: 
HE 100 E,HE ;00 B,HE 600 B en een HE 1000 B. 
De toleranties zijn verzameld in tabelj • 
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.1 
OO1:~aken(Euro-

norm) 

-Haaksheidfou-c t. 
-::Jymmetriefout s. 

-hoogteafwijking 
v,d, balk. 

-tolerantie in de 
flE:ll:Jdlkte e , 

-::'YI,Jh"t.t'iefout s. 

-haal,sheidfout t. 

-a.:t'wi j king in de 
lijfdikte a. 

-r .. fw i ;:king v.d. 
flellsbreedte b. 

-syu~lletrlefout s. 

-I<romming van het 

lijf f. 

-rechtheidfout q. 

id balkbr"d" b 

balkhoogte h 

Meetpullten 

;;/< 

tt 
b I ~ 

- 1 
t 

I 

JJ* /-
d 

b I 
I 
I 

"-* 

*ICj __ ld 
--1* 

• • 

h 

f 

r 

-

Doel vall de metin!; 

Be paling van 
hoek a: 

t· 
tan(f=T • 

Bepall.ng van d. 

Bepal.illg VUll 

hoekb' : 
t 

tan O"'n' 

Ilep",ling van d, 

Bepaling van db 

cirl<el r doot· ,J'e: 

3 r,reetpunten. 

Bepaling V(;ill 4. 

en daUI'ult de 
hoel< (; aan het 
balkulteinde. 

Tabel 8 :balkafwijkingen en meetpunten. 
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Toelaatbare a:f- HE HE HE HE 

wijkingen in nun. 100 B ' 300 B 600 B 1000 B 

in hoogte h: -2 +4 .:t 3 .:t 5 .:t 5 

, 

in br.eedte b: ± 3 .:t 3 ± 3 .:t 3 

in lij:fdikte a: + 1 + 1t + 1~ ± 1~ - - -
in flensdikte e: + 1~ + 2 ± 2 + 2 - - -
haaksheid:fout t: 1 3,6 3,6 3,6 

symmetriefout s: ~2~ :f.2~ ~3 ~3 

kromming vh.l~f :f ~1t ~1t !f2 !!f3 

rechtheldfout q: 15 15 10 10 
neem L-10 m 

tabelg :balka:fwijkingen volgens Euronorm 34-62(blz. ). 
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In tabel 8 van deze paragraaf is reeds vermeld wat deinvloed is 
van de balkafwijkingen op de positie en stand van balkflenzen 
en balklijf. 
Ui t de in tabel,9 verzamelde gegevens kan nog het volgende bere
kend worden: (zie ook kolom 4 van tabe18 ) 
1. De hoek owaaronder de flens scheefstaat tgv. de haaksheid

fout t: 

Balk breedte ~=arctg 

b t t/b 

HE 100 B 100 1 0,60 

HE 300 B 300 3,6 0,70 

HE 600 B 300 3,6 0,70 

HE 1000 B 300 3,6 0,70 

2. De hoek 6waaronder de flens scheefstaat tgv. de symmetrie
fout s: 

b2 

h b1 

b1-b2 
s= 2 • t 

b1-tb 
anD= h • 

Balk (fU 

HE 100 B *1,4 

HE 300 B ~0,6 

HE 600 B 4QO,3 

HE1000 :B ~0,2 
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3. De hoek waaronder een haaks balkeinde staat tgv. een recht
heid.fout q: 

L 

a= arctan~ , stel:a=ib. 

y 0 0 ~ u=90 -b=90 -2arctan~. 

Balk mmL q 0 

0 
HE 100B 10000 15 89,6 

HE 300B , , 15 89,6 

HE 600B , . 10 89,7 

HE1000B , , 10 89,7 
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Konklusie: 

Een belangrijke grootheid bij het snijden is de afstand van het 
snijmondstuk tot de te snijden plaat. De plaat is in dit geval 
de flens of het lijf van de balk. Te groot of te klein worden 
van de afstand snijmondstuk-plaat heeft gevolgen voor de kwali
teit van het snijwerk. Deze gevolgen zijn afgedrukt op de volgende 
bladzijde. De gegevens zijn afkomstig van een uitgave over brand
snijfouten van 'Messer Griesheim'. 

Beschouw tabel Ben ~ • Neem als balk een HE 300 B. Deze balk 
ligt voor de robot en het lijf moet gesneden worden. Stel dat deze 
balk een symmetriefout heeft van 2i mm maar dat het lijf nog 
steeds haaks op de beide flenzen staat. De normale afstand toorts 
tot plaat is voor de lijfdikte van de HE 300 B :11mm,5mm. 

Door de symmetriefout van 2~ mm wordt deze afstand echter: 
5-2i mm=2~ mm;wanneer het lijf te hoog ligt t.o.v. de toorts,of 
5+2~ mm=7i mm;wanneer het lijf te laag ligt t.o.v. de toorts. 
En dit heeft natuurlijk gevolgen voor de snedekwaliteit. 

Bovenstaande kan ook voorkomen bij de balkflenzen en,behalve de 
symmetriefout s,66k als oorzaak hebben andere balkafwijkingen 
zoals:haaksheidfout t,tolerantie in lijfdikte of flensdikte, 
afwijking van de flensbreedte,kromming van het lijf o~ een hoog
teafwijking van de balk. 
Ret te klein worden van de afstand toorts-plaat kan ook botsingen 

tot gevolg hebben. Bij een HE 600 B is de toelaatbare hoogteafwij
king ~ 5 Mm. De flensdikte van deze balk is 30 Mm. Rierbij hoort 
een afstand toortstip-plaat van 5 mm waarop de robot dan ook ge
programmeerd is. Ret gevolg van de hoogteafwijking is dus dat de 
afstand toortstip-plaat 10 mm wordt,wat veel te groot is,of de 
afstand wordt 0 mm,wat een botsing tussen de balk en de toorts 
tot gevolg heeft wanneer de toorts de flens snijdt. 
Stel dat het lijf van HE 300 B balk moet gesneden worden volgens 

figuur5./. De flensdikte is,vanwege de balktolerantie,bij de ene 
!lens 19+2=21 mm en bij de andere flens 19-2=17 mm. 

Het gevolg is een maatafwijking x van de balk(fig.SoI )en een bot
sing met de balk als de toorts zijn geprogrammeerde(=gestippelde 
baan in fig.501) baan voIgt. 
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Invloed van afwijkingen in de afstand van mondstuk tot de te 
snijden plaat: 

Foote" afzonderlijk 

Foutaanduiding: 

Kenmerk: 

Oorzaak: 

Foutaanduiding: 

Kenmerk: 

Oorzaak: 

Snijvlakfouten: oneffenheid 

Aile afwijkingen van het ideale snijvlak; als snijvlakoneffenheid geldt de afstand van 
2 parallellen, die onder de theoretisch juiste hoek- in snijrichting - bij vertikale sneden 
dus b.v. 900 het snijvlakprofiel in het hoogste en diepste punt raken (DIN 2310, blad 1) 

a) holte onder bovenkant 

het snijvlak is in het bOllenste deel onder de snijkant uitgehold, waarbij de snijkant 
zelf min of meer aangesmolten kan zijn 

• 
~ 

snijzuurstofdruk te hoog 

mondstukafstand tot plaat te groot, mondstuk lIervuild, snijzuurstofstraal 
gestoord. 

bl snedevernauwing (konvergerend) 

beide snijlliakken lopen naar onderen tezamen 

snijsnelheid te groot 

mondstukafstand tot plaat te groot, mondstuk vervuild, snijzuurstofstraal 
gestoord 

mondstuk voor de te snijden dikte te klein 
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(schaal 1:2) 

flensdikteafwijking 
2 

2 --
maa a..fwijking 

geprogram
meerde toortsbaan 

bedoelde 
.."",,-------

2 

~,~--------------~~ .... - - - - - - -- - ........... - --

ng 

fig. 5:1 : gevolgen van fiensdikteafwi jk1ngell. b1J een HE 300 B. 
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Ernstiger gevolgen heeft een balkhoogteafwijking voor de positie 
van de lasnaad en met name voor de lasvooropening. Dit wordt toe
gelicht aan de hand van figuur s:.z. 

De positie van de flens zoals de robot 'denkt' dat die is,is gestip
peld weergegeven. De geprogrammeerde lasnaad , lasnaad 1,en de ge
programmeerde afstand tot de voorkant van de balk is 145 mm inclu
sief een vooropening van 3 mm. Door de balkhoogteafwijking is de 
flenspositie 5 mm verschoven. Dit heeft twee gevolgen: 
1. De toorts,die in toortspositie 1 is geplaatst,snijdt lasnaad 1 

waardoor de afstand tot de voorkant van de balk 150 mm wordt. 
De lasvooropening wordt dus met 5 mm vergroot wat ontoelaatbaar 
is omdat de lasvooropening mag vari~ren van 3 tot 6 mm. Als ge
volg van de 5 mm vergroting zou de lasvooropening namelijk op 
3+5=8 mm komen. 

2. De toorts botst in toortspositie 1 tegen de balkflens. 

Uit het bovenstaande mag gekonkludeerd worden dat een meting van de 
positie van de te snijden vlakken en de balkafmetingen onvermijde
lijk is. 
Het gevolg van een meting zou,voor het laatste voorbeeld,zijn dat 

de robot zijn toorts niet in positie 1 plaatste,zoals geprogrammeerd, 
maar in een gekorrigeerde toortsposi tie 2 zodat de afstand tot de 
balkvoorkant weer 145 mm werd en de botsing vermeden zou worden. 
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Bijlage 5.2: positioneerfouten van de balk: 

Onder positioneren wordt in dit geval verstaan:het tegen een rij 
aanslagen aandrukken van de balk(f'ig. s:3 ). De balk ligt daarbij 
op zijn transportmdddel. 
In figuurS.~ is een aantal aanzichten getekend van figuur S-3 • 

Hierin zijn,sterk overdreven,devolgendefaktoren aangegeven die een 
positieaf'wijking van de te snijden balkvlakken kunnen veroorzaken: 
a. Vuil op de aanslag. 
b. Vuil op de ondersteuning. 
c. Scheve aanslag(slijtage,montagef'outen). 
d. Scheve ondersteuning. 
e. Helling van de ondersteuning. 
f. Uitlijnf'out van de aanslagen. 

Tabel 10 geef't een overzicht van de balkpositioneerf'outen en hun oor
zaken a tm f'. 
De grootte van de positioneerfouten of -af'wijkingen hangt af van de 
nauwkeurigheid waarmee de positioneerinstallatie is gemonteerd en 
van het onderhoud van de installatieaf'. Daarom zijn voor deze af'

wijkingen pas getallen te geven als een positioneerinstallatie 
werkelijk gebouwd is. 
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-Balkpositie v66r het positioneren: 

$~ $ ff -~~ . ~~ 
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balkondersteuning van het transportmiddel 

.... langsrichting 
-Balkpositie na het positioneren: 
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fig. ~3 :positioneren van de balk in dwarsrichting. 
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Oorzaken (z1e f1g.S.t) 

Pos1tioneer- Seheh Scheve Vull op Scheve on- Helling v. Uitl1jn- Vull op de 
afwijk1ngen aanslag de aanslag dersteun1n~ d. onder- fout v.d. ondersteu-

steun1ng aanslagen ning 

·1 !. I' -: 
Plaatsfout I 

+ Ft=1 - + - + + 

Seheefstand f--; + - + - - + ...Ao 

o 
...Ao 

I 

Scheefl1ggen ~~ + + - - + -

Kantelen in 

~ + - - - + -balklengte- -
richting ol1der$~i)f3 
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Bijlage 5.3: 

Bepaling van de positie van de te snijden balkvlakken 
door een balkmeting: 

Inleiding: 
Afhankelijk van balktype,balkafmeting en ravelingsvorm is in 
een komputergeheugen de positie opgeslagen van de tesnijden 
balkravelingen en balklasnaden. Deze posities zijn afgeleid 
van balkafmetingen zoals die voorkomen in tabellen ervan uit
gaand dat de balk ideaal van vorm is. Dit wil zeggen het lijf 
haaks op de flenzen,de flensdikte volgens de tabel,het lijf 
niet krom enz. 
In werkelijkheid zijn de balkafmetingen en is de balkvorm niet 

volgens de tabellen vanwege maat- en vormtoleranties. 
Het doel van een balkmeting is deze afwijkingen in balkafmeting 
en balkvorm te meten en de baan van de snijtoorts aan te passen 
afhankelijk van de uitkomst van de balkmeting. 

Balkmeting:principi~le keuze tussen: 
a. snijtoortsvolgsysteem: 

Een sensor bevestigd aan de toorts meet kontinu tijdens de 
snijbewerking de toortspositie t.o.v. het te snijden balkvlak. 

De meetwaarden worden vergeleken met de geprogrammeerde 
toortspositie en eventuele afwijkingen worden gekonstateerd. 
Hierna wordt de toortspositie gekorrigeerd(fig. ~s-). 

Bij autogeen snijden kunnen de procesparameters zoals gasdruk 
en snijsnelheid niet gebruikt worden om afwijkingen in het 
proces te konstateren(vergelijk het gebruik van de lasstroom
bij lasnaadvolgsystemen). Er is dus een afstandsensor nodig 
die,bevestigd aan de snijtoorts,in iedere willekeurige toorts
stand,de afstand meet van de toortsstand tot het te snijden 
balkvlak. De sensor meet dus de toortspositie t.o.v. de balk. 

Tevens moet de sensor de stand van de toorts t.o.v. de balk 
kunnen vaststellen. In figuur ~6' is aangegeven hoe stand en 
positie van de toorts zouden kunnen worden bepaald uit sensor
metingen. 
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Fig.5.o: bepaling van de toortspositie m.b.v. sensorge
gevens. 
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Toelichting bij figuur s:G" : 

Degearceerde ring rond de toorts stelt de meetsensor v~~r. 
De meetwaarden zijn met hoofdletters aangegeven nl. A,B,C en D. 
De volgende maten zijn vast: d,t en h(afmetingen van de sensor). 

p en z(afmetingen van de toorts). 
De volgende maten moeten uitgerekend worden: 
u:afstand van de toorts t.o.v. de flens. 
q:afstand van de toortstip tot het lijf van de balk. 
~:hoek tussen de toortsas en het vlak van de !lens. 
~:hoek tussen de toortsas en het vlak van het lijf. 

Berekening: 

C-D rC-D, tan f3 ----cr- =5> (J =arctan I.:-d-'} • 

A-B (A-B, tan 01... = h =3>0( =arctan -nJ • 

lC+D, 
q=~J-P • 

Dus samengevat: 

A,B,C,D ---..... 1 in uit It------- UtCl,(l('f • 
d,t,h 
Pt· 
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b. Eenmalig meten van de balk v66r het snijbranden: 

Vier mogelijkheden:zie ~ 1/ • 

b1 : 

De balk wordt gemeten in een aparte meetopstelling door een 
apart opgesteld meetinstrument. De balk wordt daarna verder
gevoerd en in een andere opstelling gesneden. 
Nadelen: 
1. De balk moet 2x gepositioneerd worden;zowel in de meetop

stelling als in de snijopstelling. 
2. De noodzaak van een aparte tmeetrobot t • 
3. Door het apart meten van de balk zijn wel de afmetingen en 

de vorm van de balk bekend maar als de balk op de snijpoaitie 
ia gepositioneerd is niet de positie van de te snijden vlak
ken t.o.v. de robot bekend omdat die positie ook afhangt 
van afwijkingen in het positioneermechanisme. 

Voordeel: 
Tijdena het bewerken van een balk kan de volgende balk 
al gemeten worden. Dit voordeel is maar klein omdat de me
ting minder tijd in beslag neemt ala de balkbewerking. 
De meetrobot staat dan het grootste gedeelte van de tijd 
stile 

b2 : 
De balk wordt gemeten in een aparte meetopstelling. Een meet
sensor is nu gemonteerd opdesnijrobotpols. De robot moet dus 
gemonteerd worden op een rails zodat de robot naar de te me
ten balk toe kan rijden. 
Nadelen: 
1. zie b1. 

2. Noodzaak van een langsgeleidingsrail voor de robot. 
3. zie b3. 
Voordeel: meetrobot=snijrobot. 
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Sensor 
Op een Op de 
aparte pols van 

Meet- robot de snij-
plaats robot 

Niet gelijk b1 b2 aan de sni j-
plaats 

-

Samenval-
lend met de b3 b4 
snijplaats 

Tab. 11 :positie van de meetplaats en de plaats van de 
meetsensor. 
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b3 : 
Een kombinatie van meet- en snijpositie. Een aparte 'meetrobot' 
meet de positie van de te snijden vlakken. 
Nadeel: noodzaak van een aparte meetrobot. 
Voordelen: 
1. Slechts een keer positioneren van een balkeinde. 
2. De werkelijke positie van de te snijden balkvlakken wordt ge

meten en niet aIleen balkvorm en balkafmetingen. 

b4 : 
Een kombinatie van meet- en snijpositie met daarbij de kombinatie 
van meet- en snijrobot. Montage van de sensor op de robotpols. 
Voordelen : 

1.Snijrobot=meetrobot. 
2.Slechts een keer positioneren per balkuiteinde+voordeel 2 van b3. 

Nadeel:(geldt ook voor b3) 
Meten en snijden kan nooit tegelijk plaatsvinden. Vergelijk met b1 
waarbij dit weI kon. Dit nadeel is echter van Minder belang van
wege de korte duur van het meten t.o.v. het snijden. 

Konklusie: 
Oplossing b4 is de beste vanwege: 
1. De werkelijke positie van de te snijden vlakken wordt gemeten. 
2. Meetrobot=snijrobot. 
3. Een keerpositioneren per balkuiteinde. 
Een dergelijke Manier van meten wordt toegepast bij 'Cloos' las
robots. Hierbij signaleren benaderingssensoren de positieafwij
king van het te lassen werkstuk. Op bladzijde 103 staat een af
druk uit de folder waarin dit meetsysteem vermeldt wordt. 
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'Sensor - niH=:-'3-ri V erschfebung -des-.-RobOterprc;grammeJ} 
• ____ • _ _ __ ,... _ ... _ .~ __ '* .. ..I~'- _ ._~ -_ .. - -_. _ • J 

ErfahrungsgemaR treten bei der DunnblechschweiRung Toleranz.;. und Passungs

probleme der WerkstUcke eher zu Tage, da diese in der Regel nur etwa 1/10 -

2/10 der Blechstarke betragen durfen. GroRere Genauigkeiten sind unwirtschaft

lich und nur in den seltensten Fallen zu verwirklichen. Eine einfache und 

effektive Losung bietet der Einsatz von rN~l:!e!:~ngslnitiatoren'in Verbindung mit 

der 3-D Verschiebung des Roboterprogrammes. Die Abbildung 3 zeigt die An

ordnung der Sensoren an der Handachse. Ein Zusammenwirken dieser genannten 

Komponenten ermoglicht nachfolgend beschriebenes Produzieren. 

Abb. 3 

Das Programm fur. das Werkstuck wird im bewahrten "Teach in ll 
- Verfahren 

uber das Handprogrammiergerat eingegeben. Hierbei fahrt der Sensor mit hoher 

Geschwindigkeit bis an einen Punkt nahe der maximalen Toleranzgrenze. Ab 

hier erfolgt ein Anschleichen bis der beruhrungslose Schaltpunkt erreicht ist. 

Dieser gibt der Robotersteuerung die Information uber die GroRenoj~dnung der 

Positionsabweichung. Mit dies en Werten wird die 3-D Verschiebung des Pro

gramms durchgefUhrt und daii nun toleranzlose Werkstuck kann mit optimalen 

Parametern verschweiBt werden. Fur den geschilderten, stetig wiederkehrenden 

Ablauf ist .Iediglich ein Zeitaufwand von etwa !J - 5 5 notwendig, welcher jedoch 

durch die Parameteroptimierung in Verbindung mit einer hoheren SchweiBleistung 

wettgemacht werden kann. 
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Verdere uitwerking van oplossing b4 : 

Nadat de balk geposi tioneerd is worden met de meetsensor de po
sities van de te snijden balkvlakken bepaald. Deze posities wor
den vergeleken met de nominale in het komputergeheugen opgeslagen 
posities die afhankelijk zijn van balktype en balkmaat. 

Het verschil wordt uitgerekend en opgeslagen. 
N~ de meting kan het snijden beginnen waarbij de toortsposities 
aan de hand van de opgeslagen verschilwaarden bepaald worden. 

Deze procedure kan herhaald worden per te ravelen balkuiteinde. 
Het principiele verschil met het snijtoortsvolgsysteem van blz./o2 
is dat de positie van de te snijden vlakken slechts een maal be
paald wordt en wel op een plaats van de balk. Verder wordt aangeno
men dat de balk- en positieafwijkingen konstant zijn over de hele 
balklengte. Is dit niet het geval dan moeten de volgende twee ge
vallen worden onderscheiden: (zie figuur$:;Z!) 
1. De te snijden balklengte is klein t.o.v. de totale balklengte. 

Balk- en positioneerafwijkingen zullen dan een kleine invloed 
hebben op de maten van de gesneden balk. Een maal meten per 
balkuiteinde is dan voldoende. 

2. De te snijden balklengte is groot t.o.v. de totale balklengte. 
Balk- en positioneerfouten zullen dan een grotere invloed heb
ben op de maten van de gesneden balk. In dit geval zal het no
dig zijn dat per balkuiteinde b.v. twee maal gemeten wordt: 
eenmaal aan het begin van de te snijden balklengte en eenmaal 
aan het einde van de te snijden balklengte(ziefig. S'.1). 

Bij het snijtoortsvolgsysteem is van het bovenstaande probleem 
geen sprake omdat hier voortdurend de toortspositie t.o.v. de 
balk wordt bepaald tijdens het snijden. 

Een ander verschil tussen het een malig meten van de balkposi tie 
en het snijtoortavolgsysteem is dat het eerate geen informatie 
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biedt over de positie van de snijtoorts t.o.v. de balk en de tweede 

dit weI doet. Bij het genmalig meten van de balkpositie is de pre
cieze plaata van de snijtoorts een onzekere faktor vanwege de her
halingsonnauwkeurigheidvande robot. 

Onder figuur ~ris de verdeling geschetst van het percentage balk
lengtes zoals dat verdeeld is over een totaal aantal balken. 
De percentages zijn afkomstig van een telling van het aantal balk
lengtes en balken bij een platform en bij een moduul :'n 'doos' 
die geplaatst wordt op een platform en die bv. dienst kan doen ala 
woonruimte voor de bemanning van een platform. 
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Geval 1:R is de te snijden balklengte,met by. L/~4. 

R R 

1 ( 

L 

Geval 2: Met bv. L/R~4. 

~ ~ 

L 

_De verhouding balklengte Lite snijden balklengte R. 
De maximale lengte is 15 m. De maximale R is 250-300mm. 

Moduul: 

10-15:7% 

5-10:8% 

3-5: 31% I 
1,5-3 17% 

0-1,5 37% I 
balklengte in meter. 

Verdeling van de balklengten. 

fig. Sol : 
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Vraag: Welke balkpunten moeten,bij een ~~nmalige balkmeting, 
gemeten worden ivm. afwijkingeninde positie van de te 
snijden balkvlakken? 

Dit zal uitgezocht worden aan de hand van een voorbeeld: 
een balk met een kombinatie van een haaksheidfout t,een symmetrie
fout s en een kromming van het lijf f is met zijn flens geposi
tioneerd tegen de y-as en ligt op de x-as(fig. 5.B ). 
Snijvolgorde: 
1. Het balklijf. 
2. De balkflenzen. 

Figuur s.8 a geeft een balk zonder fouten met daarin aangegeven 
de geprogrammeerde toortsbaan van punt 1 naar 6. 
Figuur s.J b geeft de misvormde balk met daarin aangegeven de 
na een balkmeting gekorrigeerde toortsbaan a tm i. 
Beschrijving van de gekorrigeerde baan a tm i: 

De robot beweegt de toorts naar punt a. De toorts wordt daarbij 
geplaatst onder de hoekd :de scheefstandhoek van de linker flens. 
Hoekdis tijdens de meting uitgerekend. Rekening moet worden ge
houden met de dikteafwijking van de linkerflens. Deze afwijking 
is eveneens tijdens de diktemeting van de flens bepaald. 

Van a beweegt de toorts naar b dat lager ligt omdat de toorts nu 
de balkafrondingsstraal passeert. Van b beweegt de toorts via een 
cirkel naar punt d via punt c. De cirkel kan uitgerekend worden 
door 3 punt en van het lijf te meten:b,c en d. Vanuit d beweegt 
de toorts naar punt e waar de toorts onder de hoek~gaat staan: 
de hoek die de rechterflens maakt met de y-as.die ook tijdens de 
balkmeting bepaald is. Ook moet hier rekening gehouden worden 
met een eventueel gemeten flensdikteafwijking. Het feit dat de 
toorts onder de hoek~geplaatst wordt heeft 2 redenen: 
1. Dit maakt het mogelijk dat met de toorts vlak langs de flens 

gesneden kan worden. 
2. Blijft de toorts vertikaal staan dan bestaat het gevaar dat 

de snijstraal,bij het snijden van het lijf tUBsen d en e, in 
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fig.~8:vergelijking van geprogrammeerde toortsbaan(a), 

en gekorrigeerde toortsbaan(b). 
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de onderste helft van de rechterflens snijdt. 

Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de linkerflens. 
Na voltooiing van het lijf wordt begonnen met de rechterflens. 

Punt f en g zijn al gemeten: 
-f en g waren nodig om de hoek~uit te rekenen. 
-f is nodig bij de be paling van de flensdikte. 
De toorts beweegt dus van punt f naar punt g in een rechte lijn. 

Hierna voIgt het snijden van de linkerflens waarvoor hetzelfde 
geldt alsvoor de rechterflens waarbij f,g enfo vervangen worden 
door resp. h,i en c( • 

Als konklusie ui t het bovenstaande verhaal zijn in figuur S'":J de 
balkpunten aangegeven waarvan tijdens een balkmeting de positie 
moet worden bepaald~de punten M1 tm M11. 
In tabell/ . .a, wordt aangegeven welke balkafwijkingen kunnen worden 
berekend uit bepaalde meetpunten of kombinaties van meetpunten. 
De balkafwijkingen zijn genummerd: 
1:scheefstand van de flens. 
2:dikteafwijking van de flens. 
3:plaats van het lijf. 
4:vormafW. van het lijf. 
5:afw. in balkhoogte. 
6:afw. in flensbreedte. 

fig. s-J: balkmeetpunten. 
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IH1 M2 M3 N4 M5 i'i6 H7 MS N9 M10 M11 M12 M13 

M1 \ 3+4 
. 

M2\ 3 + 
4 

M3 \ 
M4 \ 2 

M5 \ 1 1 

M6 \ 1 5 

m\ 
.. \ 2 1 1 

H9 

\ 

,'0 \ 1 

M11 

\ 

M12 \ 
I:--

ell/tIt.:verb8.11.c.i tussen de meetpunten 

'13 \ M1 tm M 13 en de te meten balk-
afwijk1ngen 1 tm 6. 

Tab 
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Bijlage 6.1: 
De gevolgen van afwijkingen van de snijprocesparameters voor 
de snedebreedte. 

Fouten afzonderlijk 

Foutaanduiding: 

Kenmerk: 

Oorzaak: 

Foutaanduiding: 

Kenmerk: 

Oorzaak: 

Snijvlakfouten: oneffenheid 

Aile afwijkingen van het ideale snijvlak; als snijvlakoneffenheid geldt de afstand van 
2 parallellen, die onder de theoretiseh juiste hoek- in snijrichting - bij vertikale sneden 
dus b.v. 900 het snijvlakprofiel in het haogste en die'pste punt raken (DIN 2310, blad 1) 

s) holte onder bovenkant 

het snijvlsk is in het bovenste deel onder de snijkant uitgehold, waarbij de snijkant 
zelf min of meer aangesmalten kan zijn 

• m 
snijzuurstofdruk te hoog 

mondstukafstand tot plast te groot, mondstuk vervuild, snijzuurstofstraal 
gestoord. 

b} snedevernauwing (konvergerend) 

beide snijvlakken lopen naaronderen tezamen 

snijsnelheid te groot 

mondstukafstand tot plaat te groot, mondstuk vervuild, snijzuurstofstraal 
gestoord 

mondstuk voor de te sniiden dikte te klein 



Foutaanduiding: 

Kenmerk: 

Oorzaak: 

Foutaanduiding: 

Kenmerk: 

Oorzaak: 

Foutaanduiding: 

Kenmerk: 

Oorzaak: 
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c' snedeverbreding (divergerendJ 

beide snijvlakken lopen naar onderen uit elkaar. 

• snijsnelheid te groot. snijzuurstofdruk te hoog 

~ snijzuurstofhoe~eelheid te groot 

~ mondstuk·afstand tot plaat te groot 

d' snijvlakprofiel hoI 

het snijvlak is over de gehele snedediepte. voornamelijk in het middengedeelte. 
uitgehold. 

snijsnelheid te groot 

mondstuk voor de te snijden dikte te klein, snijzuurstofdruk te laag. mondstuk 
vervuild en/of beschadigd 

snijzuurstofdruk te hoog, snijzuurstofstraal gestoord 

e) golvend sniivlakprofiel 

het snijvlakprofiel verloopt over de snedediepte golvend, is dus zowel uitgehold als 
gewelfd. 

snijsnelheid te groot 

mondstuk vervuild en/of beschadigd, snijzuurstofdruk te laag, snijzuurstofstraal 
gestoord 

mondstuk voor de te snijden dikte te groot 



Foutaanduiding: 

Kenmerk: 

Oorzaak: 

Foutaanduiding: 

Kenmerk: 

Oorzaak: 

Foutaanduiding: 

Kenmerk: 

Oorzaak: 

-115-

fl hoekafwijking van de snijvlakken 

het snijvlak'profiel verloopt niet in de theoretisch juiste hoek (over de snedediepte) 
bij vertikale sneden dus b.v. gOO; daarbij kunnen nag andere snijvlakfouten optreden. 

• brander niet haaks dwars op de snijrichting 

~ snijzuurstofstraal afgebogen 

g, afgeronde onderkant 

de onderkant van de snede is weinig of sterk (meestal sterk) aangesmolten 

• mondstuk vervuild en/of beschadigd, snijzuurstofstraal gestoord. 

~ snijsnelheid te groot, snijzuurstofdruk te hoag 

h) holte aan de onderkant 

kant aangesmolten met uitholling in het onderste deel van het snijvlak 

• 
snijsnelheid te groot, mondstuk vervuild en/of beschadigd. snijzuurstofstraal 
gestoord. 
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Bijlage 6.2: 
Tolerantie op de snedebreedte. 

Volgena lit.(1): 

Volgena lit.(2): 

{ J 
.~ 

2 ... 
snedebreedte .. .. ... 

.:! 
• 10. °0 

1 

~ 

I 

200 

BUd 12.46. Einflu/J des l'OI'8Chubs 
beim Brenn.&eh.ntJiden 
S"hneld.au""'toffdruek (,4 kp/eml, 
Vond,ub variabel, 
iibrire Werte enupl'<tebend BUd 12.45 

._- --I , a61 
-1- .4 

.(Di-l J.-r 

6IXJ tIr.IO mI . UXJ .. 
~)~ 

snijsne1heid--------~~~ 
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B1jlage 6.3: 
Balktoleranties van de 'Norwegian Petroleum Consultants'. 

TYPE OF DEVIATION FIGURE NOTATION 

lateral or vertical IX A f 
deflection 

Length IX A 

Height, depth IX B . 

Inclination of web IX B v 

Rotation of flange IX B v2 
Out of strajghtness 

. 

of web normal to web IX B v3 
(web buckles) 

Eccentricity of web IX B 
on fl.ange 

v1 

Inclination of IX C e 
column 

Inclination of end IX 0 hl + h2 
plates 

1. t - web thickness 

-~'C;::::=:; 

I 
IX A: Lateral deflection 

h 

b 

IX B: Girders, tolerances 

REF. ~~AX IMUM DEV IATION 
LENGTH % IN mm 

l + 0.10 + 15 - -

l + 0.10 + 10 - -
h + 0.20 + 6 - -
h + 0.5 + 10 - -

b/2 + 2.0 + 6 - -
h + 0.5 -' 
. 

+ 0.5 + 6 h - -
. 

l + 0.10 + 15 - -

b1 + b2 + 0.5. -

I 
I 

L I 
I 

. . I IX C: Inclination of 
columns 

Column/beam 

IX 0: Incl ination of end pl ates 
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Bijlage 7.1 :Verwerking van balkgegevens en balkverbindingsgege
vens en hun omzetting in een programma voor de ro
botbesturing. 

1-" /. / Inleiding: 

Het uitgangsprobleem is het volgende:een tussenbalk moet ver
bonden worden met een hoofdbalk.Om deze verbinding mogelijk te 
maken moet een gedeelte van het tussenbalkuiteinde weggesneden 
worden. 

De geometrie van het gedeelte dat uit het tussenbalkuiteinde 
gesneden moet worden is van het volgende afhankelijk: 
1. Type hoofdbalk:HE,IPE,INP,UNP,etc. 
2. Maten van de hoofdbalk zoals flensbreedte,flensdikte,lijf-

dikte en lijfhoogte. 
3. Type tussenba1k: HE,IPE,INP,UNP,etc. 
4.Maten van de tussenbalk; maten van de hoofdbalk. 
5.Type raveling dat voor de verbinding gekozen wordt. 
6. Type lasnaden dat voor d-everbinding gekozen is. 

J./'~ Type ravelingen: (zonder lasnaad) 

Onderscheid voorlopig om het overzichtelijk te houden 6 typen 
ravelingen (fig. r'). Ravelingstype 2 tm 6 kunnen op de vol
gende manier door ~en standaardtype beschreven worden: in fi~ 
guurl.2is de doorsnede van een hoofdbalk getekend met hierin 
een xyz-assenkruis. Figuur l~ geeft een bovenaanzicht. 

In fig. r~ en ~ zijn 45 punten aangegeven:p1 tm p45. 
Raveling 2 uit fig. t-/ kan nu b.v. als voIgt beschreven worden: 

start in punt p1. Gavervolgensrechtlijnig naar punt p1viap6. 
Ga dan in een cirkel,met middelpunt in p21 en straal R1,naar p8 
om daarna te eindigen in p9. 
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1. 4. 

2. 

3. 

fig. 1-'/ : enkele ravelingatypen. 
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e 

fig.~2: standaardraveling in zijaanzicht. 
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fig. r3 : standaardrave11ng in bovenaanzicht. 
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Voor komputergebruik wordt fndergeIijke beschrijving vertaald 
in een geschi~te komputertaal met bijvoorbeeld de volgende 
symbolen: 

START p: neem plaats in punt p,ontsteek de voorwarmvlam. 
WAIT t : wacht t sec. in het laatst ingenomen punt ($). 
GOTO p (v) : beweegnaar punt p, in een rechte Iijn met snelheid 

v. 
GOTOC P (pt,R ,v) : beweeg naar p in een cirkel,met middel

punt in pI en met straal R , met snelheid v. 
STOP :stop de beweging in het Iaatst ingenomen punt en doof de 

snijstraal. 

($): na t seconden de snijzuurstof aan. 

Raveling 4 ui t fig. t-/ kan dan als voIgt beschreven worden: 

START p2 ; 
WAIT 7 • , 
GOTOC p3(p10,R3,v); 
GOTO p4(v); 
GOTO p5(v); 
GOTOC p6(p22,R2,v); 
GOTO p7(v); 
GOTOC pS(p21,R1,v); 
GOTO p9(v); 
STOP • 

De xyz-co6rdinaten van de punten p1 tm p45 in het xyz-stelsel 
zijnopgegeven in balkafmetingen. Sommige punten in hoofdbalkaf
metingen,anderen in tussenbalkafmetingen en sommige punten ge
mengd (zie tabel I:l.'). 
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Y (1'1) 
y cps) +'R2.. 

~ reG) t-e 

~~r) 
~~B) --teL 

JCW) 
~ fJ:6) 

~~2L) - t·~~ 
1j(p2,s) - #;: 

1 .z.a.t 

I 
l.ti t 

~t

-Lbt: +

L b-l:- -I-

. I . 

1.. bt.- +-

1/ 

'I 

.. .. -

- ... _...... .. ----- . 

tabel I~ : x,y en z-co6rdinaten van de punten ui t fig. r'~ 

en 7.:3 • 
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tabel /;l :vervolg. 
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De uiteindelijke getalwaarden die de xyz-co6rdinaten krijgen 
is natuurlijk afhankelijk van de at'metingen van hoofd- en 
tussenbalk. Noodzakelijk is dus dat in het komputergeheugen 
tabellen opgeslagen zitten met balkgeometriegegevens zodat 
wanneer een kombinatie hoofdbalk-tussenbalk wordt opgegeven 
de punten p1 tm P45,uitgerekend worden door de komputer. 

(of minder punten) 

Zoals uit de beschrijving van raveling 2 en 4 op bIz. IZI 

blijkt hangt de soort raveling die beschreven at' van: 
a. De volgorde waarin de punten doorlopen worden. 
b. De vorm van de baan tussen 2 punten. 
Een bepaalde vorm raveling wordt dus vastgelegd in een kompu
tergeheugen door een serie punten in een bepaalde volgorde op 
te geven met daarbij de baanvorm die tussen 2 punten be-
schreven moet worden (bv. rechte lijn of cirkel). 

Zo ontstaan wat men zou kunnen noemen baanaflooproutinee. 
Bij iedere vorm raveling hoort een bepaalde baanaflooproutine. 
Uit een etandaardravelingetype kunnen due meerdere baanafloop
routines worden af'geleid. 
Raveling 1 van bIz. 113 kan met het standaardravelingetype van 

bIz. IIJ niet beschreven worden. Om voor deze raveling een baan
aflooproutine te kunnen schrijven is een ander standaardrave
lingstype te ontwerpen met andere punten p. 
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1'/'.3 Typen lasnaden: 

In fig. l'? staan de meest voorkomende lasnaden. 
Hieruit blijkt dat de snijtoorts die de lasnaad snijdt on
der een bepaalde,van de lasnaad afhankelijke,hoek moet staan. 

Bij ieder type lasnaad hoort dus een bepaalde toortsstand. 
(In de paragraaf over de ravelingen is de toortsstand niet 
ter sprake geweest. Bij snijden van ravelingen staat de toorts 

normaal loodrecht op het te snijden vlak). 
Figuur r,sgeeft de mogelijke toortsstanden in een xyz-assenkruis. 

Hieruit blijkt dat voor de in fig. 7'0/ afgebeelde lasnaden 
24 standen van de snijtoorts nodig zijn. 
Behalve de toortsstand is ook hier,net als bij de ravelingen, 

de geometrische beschrijving van de lasnaad van belang. 
Zie hiervoor weer fig 1,2 enT,a. De punten p17 tm p20,p23 tm 
p31 en p32 tm p40 beschrijven de lasnaden getekend in fig.,,~ 
Bij~ ieder van de bovengenoemde punten behoort dus naast een 
bewegingssnelheid naar dat punt toe ook nog de toortsstand die 
ae toorts in moet nemen tijdens de beweging naar het betreffende 
punt. 
Als voorbeeld wordt nu behandeld het beschrijven van de toorts

beweging bij het snijden van de raveling 5 van figuur 1-/. 
Aan de flens word t lasnaad 4 ui t fig. ,'it gesneden. 
Eerst een aanpassing van de 'komputertaal': 

START p(i); neem plaats in punt p(i=1 tm 26) in stand nr. i. 
WAIT t ; wacht t sec in het laatst ingenomen punt in de toorts

stand behorend bij dat laatste punt. 
GOTO p(v,i); Ga rechtlijnig naar p met snelheid v en de toorte 

in stand 1. 
GOTOC p(p',R,v,l); Ga naar punt p volgens een cirkel met mid

delpunt in pi en straal R. Doe dit met snel
heid v en de snijtoorts in de stand 1. 

N.B.: toevoegen van de snelheid tv' aan de instrukt1ee is niet 
nodig ale de snelheid 'vr,via de balkgeometriegegevens, 
gekoppeld is aan een te sn1jden plaatdikte. 
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Fig. ,''1 I Ty'pen lamaden at'geleid van "n standaardt;rpe. 
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assenkruiB % 

X. 30 

fig. r'S: toortsstanden: 1=9,2=10,3=19,4=20,11=16,12=17. 
Dus 24 verschillende standen van de toorts. 
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Vb : Raveling 5 met lasnaad 4. (<<=900 ,:fig. p). 

Baana:flooproutine: 

START p9(17); 
WAIT 15; 
GOTO pa(v, 17); 
GOTOC p7(p21,R1,v,17); 
GOTO p6(v, 17); 
GOTOC p5(p22,R2,v,17); 
GOTO p9(v,17); 
STOP. 

START p23(5); 
WAIT 10; 

GOTO p32(v,5); 
STOP. 
START p30(6); 
WAIT 10; 

GOTO p39(v,6); 
STOP. 

START p41 (3) ; 
WAIT 7; 
GOTO p42(v,3); 
STOP. 
START p43(3); 
WAIT 7; 
GOTO p44(v,3); 
STOP. 
START p31(3); 
WAIT 7; 
GOTO p45(v,3); 
STOP. 

snijden van een gat in het 
balklij:f. (subroutine)· 

snijden van lasnaad 4 in de :flens 
(subroutine). 

Wegsnijden van de :flens(subroutine) 
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START p5(17); 
WAIT 7; 
GOTO p4(v,17); 
GOTO p3(v,17); 
GOTOC p2(p10,R;,v,17); 
STOP. 

bewerking van het lijf(subroutine). 

Een bepaalde laenaad kan dus vaetgelegd worden door een aantal 
punten waar de snijtoorte zich moet bevinden,de vorm van de 
baan die de toorts moet beechrijven en de stand van de enij
toorte. 

De baanaflooproutine is dus uitgebreid met een gedeelte dat 
de laenaden beechrijft. 

Due: 

Beschrijving van 
de raveling 

Bubroutines-

beschrijving van 
de la.kant. 

- baanatloop
routine • 

-baanatloop
routine. 

~--standaardravelings

type +standaard las
naad.. 
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T,I-'1 Verbindingstypen: 

Bij het verbinden van balken zijn verschillende verbindings
typen mogelijk. 
In tabel 13 staan een aantal mogelijkheden getekend. 
De mogelijkheden met dezelfde letter(A,B,C,D of E) kunnen 
met een zelfde standaardravelingstype beschreven worden. 

Mogelijkheid A kan beschreven worden met het ravelingstype 
van figuur 1':1. en 1-3 • 

Alvorens een bepaalde raveling en lasnaad gekozen wordt , 
moet dus eerst een keuze gemaakt worden welk verbindingstype 
toegepast wordt. M.a.w. welke balk wordt met welke andere 
balk verbonden en op wat voor manier. 

Overzicht: 

Figuurrl geeft een overzicht van wat in de voorgaande blad
zijden is uitgelegd. Tevens staat in dit overzicht aangegeven 
welke inputgegevens van buiten uit ingevoerd moeten worden 
om de komputer te kunnen laten rekenen. 



Inputgedeelte: 

Type hool"dbalk 
en tussenbalk • • 

-
verbindingstyp 
ravelingstype 
lasnaadtype 

e 

-

Meting van de 
balkgeometrie: 

.. 
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I 
I 
I 
r 

! 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

L 

van balk e e-fig. 17 :lay-out g g 
veneverwerking. 

Komputergedeelte: 

I Balkgeometrie ~ 

I I 

I I 

I I 
Snijsnelheid I 

I afh. van . • I -toortsstand. 
I -plaatdikte. [ 
I I 
I 

I 
I ____________ 1 

- ---------, I 

I Verbindingstype 
I 

I I 

I 
I 

..l 
I 

I 
Standaardravelin I~ 

I I 
I 1 
I Standaardlasnaad 
I I 

I-
I 

-------- _I 

- Baanatlooproutlne .-

Korrektie van de 
baanal"looproutine 
ath.v.balkmetlng 

- - --i-'- - -

Sn1~den 



\ ·3 
A 
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I 
OJ 

H 
-

i 
I 

/ 

tabel 1.3 : verbin4ing8t,pen tUBsen balken. 

c 

c 

(De verbinding tU88en balken in :i~gt~f:icht1ng i. 
hier ten onrechte niet verme14 ). 



t·I.~ Op lengte snijden van de balk: 

Een punt dat nog niet behandeld is,is het op lengte 
snijden van een balk(haaks). 
Hiervoor moet een aparte procedure geschreven worden. 
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Bijlage 7.2: enkele tekeningen van ravelingen gemaakt door een 
komputer. 

Deze tekeningen zijn verzorgd door drs. Touwen. 
Het gebruikte programma was niet geschikt om cirkels te tekenen 
zodat het gat in het lijf van de tussen-balk niet getekend is 
en de afrondingsstralen tussen flens en lijf van de balken 
door rechte lijnen is weergegeven. 

Op de volgende bladzijdenzij.enkele aanzichten afgebeeld. 
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Aanz1cht 1: 

oofdbalk 

tussenbalk __ ---l--
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Aanzioht 2: 

---It,~- tussen balk 

hoofdbal1'e--~--
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Aa.nzicht 3: 

tusaenbalk 

hoo£dbalk----~r_--
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Bijlage 8: 

Voorbeelden 1 tm 13: berekening van robotbewerkingstijden. 

Voorbeeld 1 : 
Balktype :HE 300 A 
Balklengte : 10 m. 
lijfdikte : 8,5 mm. 
flensbreedte : 300 mm. 
flensdikte : 14 mm. 
balkhoogte : 290 mm. 
Ravelingstype: zie onderstaande figuur(niet op schaal). 

-+--11---ll S"' .......... _-..,.... 
/5'0 

R 
+--jt----~ IS 

fig. 8./ 

Aan beide balkuiteinden dezelfde raveling. 

J.annamen: 

-Snijsnelheid: 400 mm/min;dit is nog lager als de ideale,door de 
fabrikanten voorgeschreven snijsnelheid(570 mm/min 
voor 8,5 mm plaat en 490 mm/min voor 14 mm plaat) 
Voor 450 lasnaden is volgens Messer Griesheim 55 % 
van 400 mm/min genomen. 

-Aanvoersnelheid van de balk:1/3m/s. 
-Positioneren en vastklemmen: 1 minuut. 
-Intikken van gegevens : 2 minuten. 
-Meten van de balk:!minuut. 
-Kontrole snedekwali tei t : 2 minu ten. 
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Op lengte snijden van de balk: 

Snedelengte: 2x300 + (290-28) = 862 mm. 
Snijsnelheid: 400 mm/min. 
Snijtijd : 2,16 min. 

Het snijden van de raveling: 

Onderstaande tabel geeft voar de verschillende snedes van de ra
veling de snijtijden: 

Verschillende snede- snijsne 
snedes: 7!~~te 

heid 
mm/min. 

Gat boven 100 400 

Gat onder 100 400 

Bovenflens 150 400 

Bovenflens 150 400 

Bovenste las- 300 400 
naan ~T'p~rtf: 

Bovenstg las-
naad:45 300 220 
Onderflens 150 400 

Onderflens 150 400 

Onderste las- 300 400 naad:recht 
Onderste las-
naad:45 0 300 220 

Lijf boven 175 400 

Lijf onder 175 400 

materi-
aaldikt 

mm. 

8,5 

8,5 

14 

14 

14 

14 
14 

14 

14 

14 

8,5 

8,5 

snij-
tijd 
min. 

0,25 

0,25 

0,38 

~ 
1.4 
0,38 

0,38 

0,75 

1,4 

0,45 

0,45 
+ 

7,22 min. =totale snijtijd 
(voor een balkuiteinde). 

Tabel I~ : snijtijden veer de raveling ui t fig. 8-/ • 
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Heem als voorwarmtijd voor het begin van iedere snede : 7 sec. 
Heem als wachttijd tussen het snijden van de verschillende sne
des : 2 sec. 
Aantal snedes : 12 per raveling. Dus totale opwarmtijd:84 sec. 

, , , , . . , , , , , , • Dus totale wachttijd : 24 sec • 

De snijtijd wordt dus: 7,22+ 1,4 + 0,4 = 9 

Doorvoeren van de balk: 
Snelheid :1/3m/s. 
balklengte : 10 m. 
Doorvoertijd :30 sec. 

min. per raveling. 

De tijden van de verschillende handelingen,op bladzijde ~ van 
het verslag genoemd,opgeteld geeft de totale bewerkingstijd. 

Voor de totale bewerkingstijd zie tabel I~op de volgende 
bladzijde. 

Bovenstaande optelsom is ook gemaakt voor een HE 700 A- en een 
HE 1000 A'balk. 

In tabel 16 staan de resultaten van de optelsom en worden ze 
vergeleken met gegevens afkomstig van de kalkulatieafdeling 
( tabel 2. ,blz Ita). Tabel 1.. gaat over zaag-,afteken- en hand
snijtijden voor een HE 300 A,een HE 700 A en een HE 1000 A balk. 
Deze tijden zijn opgeteld en geplaatst in de laatste kolom van 
tabel 16. 
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handelin~ 
(blz.106 

tijd 
(min. ) 

2+3 1 

4 2 

5 ~ 

6 9 

7 -
8 2 

9 0,5 

10+11 1 

12 i 

13 2,16 

14 9 

15 -
16 2 

Totaal ± 28 min. 

Tabel /5" : totale robotbewerkingstijd 
(voor twee balkui teinden) •. 
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balksoort robotbewer· gegevens 
kingstijd tabel 3 
(min) (min) 

HE 300A 28 104 

HE 700A 31 126 

HE1000A 32,5 152 

tabel 16: vergelijking van de robotbewerkingstijd en de 
h-.lid bewerkingsti jden. 
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Voorbeeld 2 : 

Balktypen: HE 200 B,HE 400 B,HE 800 B. 
Balklengte: 5m. 
Ravelingstype: zie onderstaande figuur(niet op schaal). 

/ \ 

" A: 20 
./ 

1'5"0 

\ 

I' IG:W i/ 
/ 

fig. - &.2...: 

Aannamen: 

-De snijsnelheid is niet hoger genomen dan 400 mm/min. Bij ho
gere plaatdikten is de door de fabrikanten voorgeschreven snij
snelheid aangehouden. Voor 45 0 lasnaden is 55% van de snijsnel
heid genomen zoals die zou zijn als de snede recht was(volgens 
de gegevens van Messer Griesheim ). 

-Aanvoersnelheid van de balk: 1/3 m/e. 
-Poeitioneren en vastklemmen: 1 minuut. 
-Intikken van gegevene: 2 minuten. 
-Meten van de balk: i minuut" 
-Kontrole snedekwalite!t: 2min. 
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Op lengte snijden van de balk: 

HE 200 B : 1,4 min. 
HE 400 B : 2,4 min. 
HE 800 B : 3,5 min. 

Het snijden van de raveling: 

Onderstaande tabel geeft voor de verschillende snedes van de ra
veling de snijtijden: 

Snede HE 200 B HE 400 B HE 800 B 
snijtijd snijtijd snijtijd 
in min: in min: in min: 

lijf boven 0,375 0,375 0,375 

gat boven 0,32 0,32 0,32 

bovenflens:L 0,5 0,75 0,83 

bovenflens :~ 0,91 1,36 1,5 

lijf onder 0,375 0,375 0,375 

gat onder 0,32 0,32 0,32 

onderflens:L 0,5 0,75 0,83 

onderflena: 'Is- 0,91 1,36 1,5 
voorwarm + 
robotwachttjjd 1,0 1,0 1,0 

Totaal: 5,2 6,6 7 
- -

(
,I'/, 

tabel ''1- :snijtijden voor een balkuiteinde)_ 



Doorvoeren van de balk: 

Snelheid: 1/3 m/s. 
balklengte : 5m. 
doorvoertijd : 1/4 min. 
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~~~ 
V 

De tijden van de verschillende handelingen op blz. ~ epgesomd, 
bij elkaar epgeteld geeft de totale bewerkingstijd van de robot 
voor het aanbrengen van de raveling uit fig. ~2 aan beide balk
einden. Deze tijden staan in tabel 18. Tabel~geeft een ver
gelijking van de1ntabel 13 uitgerekende tijden met de huidige 
tijd veor zagen+aftekenen+branden van de balk. 
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liaI.l.ae- HE200B HE400B H.E8OGB 
.ling Tijd iI Tjjd in Tjjd in 
;bl.z 106 min. min. min. 

2+3 , 1 1 1 

4 2 2 2 

5 i- t t 

6 5,2 6,6 7 

7 - .. -
8 2 2 2 

9 0,25 0,25 0,25 

10+11 1 1 1 

12 ~ , ~ 

13 1,4 2,4 3,5 

14 5,2 6,6 7 

15 - - -
16 2 2 2 

Totaal: 21 25 27 

Tabel Ie: Robotbewerkingstijden 
(twee balkuiteinden). 
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Balksoort Huidige be Robot-be-
werkings-
tjjd(min) • 

werkings-
tjjd(min) • 

HE200B 74 21 

HE400B 100 25 

HESOOB 122 27 

Tabel ~ : Vergelijking tussen de hand-balkraveeltijd 
en de robot-balkraveeltijd. 
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Voorbeeld 3 : 

Balktypen: hoekstaal met ronde hoeken. 
-70x70x10 (mm). 
-80x60x8 • 
-120x120x15 • 
-150x75x12 • 
-200x100x15 • 
-200x200x20 • 

Balklengte: 2 m. 
Ravelingstype : zie onderstaande figuur(niet op schaal). 

~, ======:::::3t-t~ 
-~20 

~--------------' 

fig tS.:;: 

Aannamen : 

-De maximale snijsnelheid is niet hoger als 400 mm/min genomen. 
V~~r 45 0 lasnaden is 55% van 400 mm/min. genomen. 

-Aanvoersnelheid van de balk :1/3 mise 
-Positioneren en vastklemmen: 1 min. 
-Intikken van gegevens : 2 min. 
-Meten van de balk:i min. 
-Kontrole snedekwaliteit : 2 min. 
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Op lengte snijden van de balk: 

70x70x10 : ' 0,35 min. 
80x60x8 • 0,4 . , , 
120x120x15 • 0,6 · , , 
150x75x12 · 0,56 · , , 
200x100x15 · 0,75 • , , 
200x200x20 • 1,0 • , , 

Het snijden van de raveling : 

Onderstaande tabel geeft voor de verschillende snedes van de ra
veling de snijtijden : 

Snedes • lijf gat in flens flens Totaal 
lijf recht: 45 : +voor-

warmen. 
hoekstalen: min. min. min. min. min. 

70x70x10{mm) 0,375 0,3 0,175 0,32 2,3 

80x60x8 0,375 0,3 0,15 0,27 2,1 

120x120x15 0,375 0,3 0,3 0,55 2,5 

150x75x12 0,375 0,3 0,19 0,34 2,2 

200x100x15 0,375 0,3 0,25 0,46 2,4 

2 00x200x2 ° 0,375 0,3 0,5 0,9 3,1 

tabel 2.J:> : snijtijden voor de raveling van fig. t9.3 

(voor een balkuiteinde). 
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Bij een ongelijkzijdig hoekstaal is de 450 lasnaad steeds aange
bracht aan de kortste zijde van het hoekstaal. 

Doorvoeren van de balk: 

Snelheid: 1/3 m/s. 
lengte : 2 m • 
tijd : 0,1 min. 

~kd~ 
V 

De tijden van de verschillende handelingen,op bIz. ~ opgesomd, 
bij elkaar opgeteld geeft de totale bewerkingstijd van de robot 
voor het aanbrengen van de raveling uit fig. 8~ aan beide balk
einden. Deze opgetelde tijden staan in tabel 2/ .• Tabel 2...2 geeft 
een vergelijking van de in tabel 21 uitgerekende tijden met de 
huidige-bewerkingstijden voor zagen+aftekenen+branden van de hoek
stalen. 



hand e ling ..... 2+3 4 5 6 7 8 9 10+11 12 13 14 15 16 Totaal: 

hoekstaal: min min min min min min min min min min min min min min. 

70x70x10 1 2 i 2,3 - 2 0,1 1 i 0,35 2,3 - 2 14 

80x60x8 1 2 i 2,1 - 2 0,1 1 i 0,4 2,1 - 2 13,7 

120x120x15 1 2 i 2,5 - 2 0,1 1 i 0,6 2,5 - 2 14,7 

150x75x12 1 2 i 2,2 - 2 0,1 1 i 0,56 2,2 - 2 14 

200x100x15 1 2 i 2,4 - 2 0,1 1 i 0,75 2,4 - 2 14,7 

200x200x20 1 2 i 3,1 - 2 0,1 1 i 1,0 3,1 - 2 16,3 

,,' t-:3 
III 
a' 
(I) 

I-' 

~ ...... 
•• ....... 11 

ri- o 
C a' 
CI 0 
(I) ri-

a' 
a' (I) 
~ C 
I-' (I) 

~ 11 
~ ~ 
I-"- .... 
ri- ::s 
(I) oq .... m 
::s ri-
p. .... 
(I) LI. 

I::' p. ......, (I) 

• l:l 
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hoekstaal: huidige be- robotbe-
werkings-
tjjd(min) • 

werkings-
tijd(min). 

70x70x10 3Q 14 

80x60x8 33 13,7 

120x120x15 42 14,7 

150x75x12 54 14 

200x100x15 42 14,7 

200x200x20 60 16,3 

tabel 22 :vergelijking tussen de hand-balkraveeltijd 
en de robot-balkraveeltijd. 
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Voorbeeld 4: 

Balktypen: UNP 100,UNP 200,UNP 300,UNP 400. 
Balklengte: 5 m. 
Ravelingstype : zie onderstaande figuur. 

I - -} 

-t-..,...--In.o 

IS'O 

fig. 8.'1 : 

Aannamen: 

-Snijsnelheid maximaal 400 mm/min. Voor 45 0 laskanten niet ho-
ger dan 55 % van 400 is 220 mm/min. 

-Aanvoersnelheid van de balk:1/3 mise 
-Positioneren en vastklemmen : 1 min. 
-Intikken van gegevens : 2min. 
-Meten van de balk :i min. 
-Kontrole snedekwaliteit : 2 min. 
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Op lengte snijden van de balk: 

UNP 100: 0,5 min. 
UNP 200: 0,875 min. 
UNP 300: 1,25 min. 
UNP 400: 1,55 min. 

Het snijden van de raveling: 

Onderstaande tabel geeft voor de verschillende snedes van de ra
velingen de snijtijden: 

balk .. UNF 100 UHP 20C UHP 30C UHP 40C 
snijtijd sn:ijtijd snijtjjd snijtijd 

snede , (min) (min) (min) (min) 

lijf boven 0,375 0,375 0,375 0,375 

gat boven 0,32 0,32 0,32 0,32 

bovenflens:L 0,125 0,19 0,25 0,28 

bovenflens : Lpg 0,23 0,34 0,46 0,50 

lij! onder 0,375 0,375 0,375 0,375 

gat onder 0,32 0,32 0,32 0,32 

onderflens:L. 0,125 0,19 0,25 0,28 

onderflens: '1(/7 0,23 0,34 0,46 0,50 
voo:rwarM+robot 1 1 1 1 -wachttjjd: 

Totaal . 3,1 3,45 3,8 4 • 

tabel.2.3 : snijtijden voor een balkuiteinde. 



Doorvoeren van de balk: 

Snelheid:1/; m/s. 
balklengte :5 m. 
doorvoertijd: 0,25 min. 
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Tabel 2~ geeft de totale bewerkingstijd voor het aanbrengen 
van ravelingen aan beide balkeinden door de robot. 
Tabel 2~ geeft een vergelijking met de huidige bewerkingstijd 
voor zagen+aftekenen+branden van dezelfde raveling. 
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handeIin~ UNP 100 UNP200 UHF 300 UNP 400 
bIz 106 (min) (min) (min) (min) 

2+3 1 1 1 1 

4 2 2 2 2 

5 i i i i 

6 3,1 3,45 3,8 4 

7 - - - -
8 2 2 2 2 

9 0,25 0,25 0,25 0,25 

10+11 1 1 1 1 

12 i i i i 

13 0,5 0,875 1,25 1,55 

14 3,1 3,45 3,8 4 

15 - - - -
·16 2 2 2 2 

Totaal: 16 17 18,1 18,8 . 

tabel 10/ : totale robotbewerkingrtijden 

(twee baIkuite1nden). 
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balk- huidige robotbe-
soort bewerkings werkings-

tijd(min) tijd(min) 

UNP 100 56 16 

UNP 200 61 17 

UNP 300 74 18,1 

UNP 400 84 18,8 

tabel .tS- : 
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Voorbeeld 5 

De gegevens zijn hetzelfde als in voorbeeld 1 op bIz. 133 • 

De raveling is iets gewijzigd: 

/' r ~ '- RIS" .J 
.it> 

1St') 

~~Zo 
L \ 

fig. B.~ : 

De ravelingssnijtijden veranderen hierdoor ook: 

HE 300 A : 7,4 min. 
HE 700 A : 7,4 min. 
HE1000 A : 7,8 min. 

De totale ravelingstijd voor het aanbrengen van twee ravel in
gen volgens fig. 8.~ links en rechts aan de balk wordt: 

HE 300 A: 24,8 min. 
HE 700 A: 27,8 min. 
HE1000 A: 29,1 min. 
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Voorbeeld 6 : 

De gegevens zijn dezelfde als in voorbeeld 2 op bIz. 10/3 • 

De raveling is iets gewijzigd: 

ISo 

:):::~1.0 

L 

fig. ll.6 . • 

/ 

'\ /(20 
./ 

\ 
I 

De ravelingstijden per balkuiteinde worden: 

HE 200 B: 4,6 min. 
HE 400 B: 6 min. 
HE 800 B: 6,4 min. 

De totale raveeltijd(aan ieder balkuiteinde een raveling vol
gens fig. 8-6) word t : 

HE 200 B: 19,8 min. 
HE 400 B: 23,8 min. 
HE 800 B: 25,8 min. 
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Voorbeeld 7 : 

De gegevens z~Jn dezelfde als in voorbeeld 4 op bIz. 15~ • 

De raveling is iets gewijzigd: 

I.$?J 

fig. CJ.:;. • . 

De raveeltijden per balkuiteinde worden: 

UNP 100 · 2,5 min. • 
UNP 200 • 2,85 min. • 
UNP 300 • 3,2 min. • 
UNP 400 • 3,4 min. • 

\ 

De totale balkraveeltijd (twee ravelingen volgens fig. 8-J 
per balk) 
UNP 100 : 
UNP 200 : 
UNP 300 : 
UNP 400 : 

wordt: 
14,8 
15,8 
16,9 
17,6 

min. 

min. 

min. 
min. 
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Voorbeeld 8 : 

Gegevens geIijk aan die van voorbeeld 1 op bIz. 139. 
De raveling is gewijzigd: 

/ 1 
r ~ '- RJS-

J j 

Sb 
IS"&' 

) 
I I \ 

30 

fig. (j.8: : 

Snijtijd per raveling: 

HE 300,A: 6,3 min. 
HJ5 700 A: 6,3 min. 
HE1000 A: 6,7 min. 

De totale ravelingstijd per balk wordt! 

HE 300 A: 23,7 min. 
HE 700 A: 26,7 min. 
HE1000 A: 28,0 min. 
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Voorbeeld 9 : 

Gegevens gelijk aan die van voorbeeld 2 op blz.lq~ • 
De raveling is gewijzigd: 

/ 

'-J 

157) 

, I 

30 

fig. (j·B. : 

Ravelingstijd per balkuiteinde: 

HE 200 B: 4 min. 
HE 400 B: 5 min. 
HE 800 B: 5,3 min. 

I 

l2P 

De totale ravelingstijd(aan ieder balkuiteinde een raveling vol
gens fig. e . .!) ) word t : 
HE 200 B: 18,~ min. 
HE 400 B: 21,8 min. 
HE 800 B: 23,6 min. 
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Voorbeeld 10 : 

Gegevena gelijk aan die uit voorbeeld 4 op blz. /S3 • 

De raveling is ala volgt gewijzigd: 

30 

--/ 

\ 
IS""o 

,-- --;- - - - - -----\ 

fig. {)./o. : 

Raveeltijd per balkuiteinde : 

UNP 100: 2,2 min. 

UNP 200: 2,5 min. 
UNP 300: 2,8 min. 
UNP 400: 2,9 min. 

Totale raveel tijd : 

UNP 100: 14,2 min. 
UN.P 200: 15,1 min. 
UNP 300: 16,1 min. 
UNP 400: 16,6 min. 
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Voorbeeld 11 : 

Voor de gegevens zie voorbeeld 4 op bIz ISl • 

De raveling is gewijzigd: 

I 

/5"0 

fig. 1).;/ . . 

I 
( 

+-....--R~ 

Raveeltijd per balkuiteinde : 

UNP 100: 4,85 min. 
UNP 200: 5,2 
UNP 300: 5,6 
UNP 400: 5,7 

Totale balkbewerkingstijd door de robot: 

UNP 100: 19,5 min. 
UNP 200: 20,5 
UNP 300: 21,7 
UNP 400: 22,2 
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Voorbeeld 12 : 

V~~r de gegevens zie voorbeeld 4 op blz. /~~ • 
De raveling is ale volgt: 

/5?J 

fig. 8./2.. : 

Raveeltijd per balkuiteinde . . 
UNP 100: 3,4 min. 
UNP 200: 3,72 
UNP 300: 4,12 
UNP 400: 4,22 

De totale raveeltijd: 

UNP 100: 16,6 min. 
UNP 200: 17,55 
UNP<300: 18,75 
UNP 400: 19,25 
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Voorbeeld 13 : 

De gegevens zijn geli jk aan die van voorbeeld 4 op bIz. Ni.3. 

Ravelingsvorm: 

.30 

,-- --,- - ----

fig. 8·/.3 : 

RaveeItijd per balkuiteinde: 

UNP 100: 
UNP 200: 
UNP 300: 
UNP 400: 

3,2 min. 

3,5 
3,7 
3,8 

De totale robotraveeltijd: 

UNP 100: 16,2 min. 

UNP 200: 17 
UNP 300: 18,3 
UNP 400: 19,2 
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Voor-
beeld: HE 200B HE 300A HE 400B HE 700A HE 800B HE1000A 

(min) (min) (min) (min) (min) (min) 

1 - 28 - 31 - 32,5 

2 21 - 25 - 27 -
5 - 24,8 - 27,8 - 29.1 

6 19,8 - 23,8 - 25,8 -
8 - 23,7 - 26,7 - 28 

9 18,6 - 21,8 - 23,6 -

Balkbewerkingstijden veer verschillende HE-balk en met verschil
lende ravelingen {zie veorbeeld1,2,5,6,8,9~ 

-

Veer- UNP100 UNP200 UNP300 UNP400 
beeld: 

(min) (min) (min) (min) 

4 16 17 18,1 18,8 

7 14,8 15,8 16,9 17,6 

10 14,2 15,1 16,1 16,6 

11 19,5 20,5 21,7 22,2 

12 16,6 17,6 18,8 19,3 

13 16,2 17 18,3 19,2 

Balkbewerkingstijden veer UNP-balken 
met verschillende ravelinge~, 

Voerbeeld3 
heekstalen (min) 

70x70x10 14 

80x60x8 13,7 

120x120x15 14,7 

150x75x12 14 

200x100x15 14,7 

200x200x20 16,3 

Balkbewerki~gstijden 

veer hoekstalen. 

Tabel 26 : overzicht van de rebotbewerkingstijden uitgere
kend in de voorafgaande 13 voorbeelden. 
De tijden gelden voor het ravelen van twee balk
ulteinden. 

• 
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Bijlage 9.1: verplaataingen van balk of robot tijdens het ravelen: 

Blok 2:de balk niet op een vaste langspositie en de robot weI 
op een vaste langspositie. 

1 • 

positioneren en klemmen. 

2. 
a 1 

snijden van balkeinde 1a. 

3~ __________ ~ ____________________ ~ 

1 b 

positioneren en klemmen. 

4. 

1 b 

snijden van balkeinde 1b. 

5. 
----1--~la---2--~I--------~ 

snijden van 2a. 
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6. 

~~ ____ 2 ______ b~ ____________ ~ 

7. 

2 b 

8. 

9. 

~ '----__ 3_----tb 

10. 

:5 b 

positioneren en klemmen. 

snijden van 2b. 

snijden van 3a. 

positioneren en klemmen. 

snijden van balkeinde 'b. 
atvoer van de balk. 



-170-

Blok 3:de balk op een vaste langspositie en de robot niet op 
een vaste langspositie. 

1 • 

2. 

3. 

4. 

5. 

Aanvoer van de balk. 

Positioneren en klemmen van de balk. 

j 1 

.I 
Snijden van balk 1 links en rechts. 

eventuele 
a:f'voer v. 
balk 1 

.. 

eventuele atvoer 
van balk 2 ;...'-----

Sni.jden van balk 3 • 
• 

a:f'voer van balk 3. 
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B1jlage 9.2: de robotopstelling. 

Mogelijkheden voor de robot-balkopstelling: 

De robot kan vast opgesteld staan of bewegen in een richting 
loodrecht op de langsrichting van de balk voortaan de dwarsrich
ting genoemd. Ditzelfde geldt voor de balk. 

De robot kan 'gewoon' op zijn voetstuk staan,op zijn kop hangen 
of uit de zij zijn opgehangen. 

De balk kan liggend zijn opgesteld?rustend op de flensdikte of 
staand waarbij de balk rust op zijn volle flensbreedte. 
Bovenstaande mogelijkheden voor robot- en balkbeweging alsmede 
voor robot- en balkopstelling leidt tot de tabe1 21 op bIz. q.2 • 
AIle 24 mogelijkheden zijn op bIz. IT] tm 'r6 afgebeeld per blok. 

In de volgende paragraaf zullen de blokken 1 tm 4 van tabel 21 
behaftdeld worden. 
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~ 
Vast Bewegend 

Robot liggend staand liggend staand 

Blok 1 Blok 2 
'ui t de zij f 1 2 7 8 

+' 
rtl 'hangend' 3 4 9 10 
~ 

'staand' 5 6 11 12 

Blok 3 Blok 4 
lui t de zij t 13 14 19 20 

'E 
Q) 

'hangend' 15 16 21 22 bO 
Q) 

~ 
Q) 

P=l 'staand r 17 18 23 24 

Tabel 2 t :mogelijkheden van robot-balkopstelling. 
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~~~ Behandeling van de blokken uit tabel 2~: 

De te bewerken balk ligt op balksteunen in zijn bewerkingspositie. 
Als de balk over een rollenbaan,door een transportketting of 

door een wagen naar de bewerkingspositie is gevoerd maken de balk
ondersteuningen deel uit van het balktransportmiddel. Besluit 
men tot het laten bewegen van de balk in dwarsrichting dan houdt 
dit in dat de balk met het hele transportmiddel waaropdebalk ge
positioneerd ligt moet bewegen in dwarsrichting. 

Bij een transportmiddel van 15 meter lengte(ivm. de balklengte) 
moet dan een groot gewicht verplaatst worden. Wanneer op het 
transportmiddel ook nog een balk van enkele tonnen ligt dan wordt 
de te bewegen massa groot in vergelijking tot het robotgewicht. 
Gunstiger is dus de balk te laten liggen en,wanneer dat nodig 

blijkt,de robot indwarsrichting te laten bewegen. 
De ~elangrijkste redenen hiervoor zijn: 
1. De geringere massa van de robot. 
2. Een dwarsbeweging maakt vaak deel uit van de extra mogelijk

heden waarmee de robot(standaard) kan worden uitgebreid. 
De dwarsbeweging kan dan aangesloten worden op de robotbestu
ring. Een bewegend transportmiddel zou daarvoor weer een extra 
aanpassing vergen. 

3. Een beweging in dwarsrichting van het transportmiddel stelt 
hoge eisen aan de dwarsgeleiding,zeker als het transportmiddel 
15 meter lang is. De robotgeleiding heeft natuurlijk een 
grote nauwkeurigheid nodig maar deze geleidingen zijn,zie 1, 

vaak in het standaarduitbreidingspakket van de robot opgeno-
men. 

Konklusie: 
Blok 2 en 4 uit tabel 2, vallen at. 
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5-1,·..3 Behandeling van de blokken 3 en 1 ui t tabel 2t-: 

Blok 3:(zie fig.~.3 ) 
Keuze 14,16 en 18 zijn minder goed omdat de robot hier omhoog 
en omlaag bewogen moet worden wat meer vermogen kost dan de ro
bot horizontaal te verplaatsen. 

Dan bli jven over 13,15 en 17. Figuur ~.6'" en <3-6 geven een prin
cipeschets van resp. keuze 13 en 15. Figuur ~'T geeft een prin
cipeschets van 17. 

Opmerkingen bij oplossing 13,15 en 17: 

1. Bij oplossing 17 loopt een rail over de balk heen,bij 13 en 15 
is de robot geplaatst in een portaal. 

2. De meeste industri~le robots kunnen om een vertikale as door 
hun voetstuk toteren. Als de robot volgens 13 wordt opgehan
gen wordt deze vertikale as een horizontale. Rotatie van de 
robot in een horozontaal vlak om een vertikale as is dan niet 
meer mogelijk tenzij met een extra rotatieas gemonteerd op 
het wagentje. Dit is een nadeel van 13. Oplossing 15 en 17 
hebben wat dit betreft geen problemen. 

3. Op de plaats waar de robot aan het portaal bevestigd is wordt 
bij oplossing 13 een sterk koppel uitgeoefend door het robot
gewicht. Bij oplossing 15 en 17 is dit koppel kleiner omdat 
het robotgewicht hier voornamelijk trek-en drukkrachten ver
oorzaakt in zijn bevestigingspunt met het portaal of de onder
steuning. 

4. Bij oplossing 13 en 15 kan de aandrijving van de extra robot
dwarsbeweging ondergebracht worden in het portaal. 
De aandrijving zit de robot niet in de weg omdat het robot
werkgebied zich onder het wagentje bevindt. 
De opstelling van 11 is eenvoudiger. De aandrijving bevindt 
zich hier onder de robot(rail ook)terwijl het robotwerkgebied 
zich aan dezelfde kant bevindt. Hierdoor bestaat de kans dat 



-179-

... • /107[>/( 

7?7?T __ ~de:L ----r-# +-~*t - - - ./'..j-I.-----. __ -L "n/ J 

Fig. ~.s :keuze 13,robot hang end vanuit de zij in een portaal. 
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Fig. ~6:keuze 15,robot hangend op de kop in een portaal. 
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werkgebied van de robot 

rail 

-

·------1 , 
rw 
1 I 
I I . 
I I 
I I 
J. /, 

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

~ " 
~balk . 

ra~l 

Fig. ~·t:keuze 17.robot staand op twee rails(aandrijving niet ge
tekend). 
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de rails met aandrijving de robot in de weg staan. 
5. Wat betreft positie van de balk tov. de robot vertonen 13 en 17 

overeenkomsten 

Konklusie: 
Oplossing 15,de robot hangend in een portaal verdient de voorkeur. 

Blok 1: (zie fig. '3.1) 
Wanneer figuur ~.I bekeken wordt valt op dat oplossing 1,4 en 6 ge
lijk zijn voor wat betreft de bereikbaarheid van de balk door de 
robot. Ditzelfde geldt voor 2 en 3 en,in mindere mate,voor 1 en 5. 

Opmerkingen bi j 1 tm 6: 

1. Bij oplossing 1 tm 4 kan de robot bijvoorbeeld ondergebracht wor
den in een portaal. De opstelling is dan vergelijkbaar met die 
van figuur SS en ~.b met de volgende aanpassingen: 
fig.g.5 :de robot komt nu tegen de zijkant van het portaal te 

hangen in het geval van oplossing 1 en 2. 
fig.~.6 :de robot hangt nu in het midden van het portaal ,midden 

boven de grootste balk die bewerkt moet kunnen worden. 
2. Zie opm. 2 van bIz. '10 ;1 en 2 ipv. 13,3 en 4 ipv. 15 en 5 en 6 

ipv. 17. 
3. Zie opm 3 van bladzijde 17~ met 1 en 2 ipv. 13,3 en 4 ipv. 15 en 

5 en 6 ipv. 17 • 
4. Bij de oplossingen 2,4 en 6 is de balk staand opgesteld. Hier

door kan de transportbaan voor de balk,wanneer daarvoor wordt 
gekozen,smaller zijn (~ 700 mm ipv. 2500 mm)dan wanneer de balk 
op de transportbaan ligt. Bij balk en met een lijf dat lang is in 
vergelijking met de flenzen moet rekening gehouden worden met het 
gevaar van kantelen van de balk in staande positie. 
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5. Wat het bereik van de balk door de robot betreft zijn oplos
sing 2 en 3 beter dan de andere 4. Oplossing 1,4 en 6 zou 
nog kunnen maar opl. 5 is niet geschikt. 

Konklusie: 
Oplossing 2 en 3 zijn de besten;2 heeft als voordeel de smallere 
transportbaan,3 heeft als voordeel het kleinere koppel in het 
bevestigingspunt met het portaal. 

De keuze tussen 2 en 3 wordt ook b@invloed door het gekozen 
balktransportmiddel: zou dit een kraan zijn die de balk voor de 
robot plaatst dan zou oplossing 2 de beste zijn:de robot uit 
de zij bevestigd aan een kolom(zodat de kraan de balk vrij kan 
laten zakken) en de balk in staande positie. 

De keuze tussen blok 1 en 3: 
Tot de keuze van een oplossing uit blok 3 wordt aIleen overge
gaan als blijkt dat de robot in vaste positie de grootste te 
bewerken balk niet volle dig kan bewerken vanwege het beperkte 
werkgebied van de robot. 

De keuze van het robotformaat speelt bij deze keuze dus ook 
een role 
Zou een robot van groot formaat zoals de 'Cloos Romat 105/106' 
in vaste positie de grootste balk weI kunnen bewerken dan nog 
moet deze oplossing afgewogen worden tegen de oplossing van de 
kleinere en dus goedkopere robot met een extra dwarsbeweging. 
Afwegingsfaktoren zouden kunnen zijn: 
-prijs jzowel die van de robot als die van de dwarsbeweging. 
-uitbreid1ng van de robotbesturing bij een dwarsbeweging. 
-afmetingen van het gedeelte waaraan de robot bevestigd wordt 

(bijv. een portaal):een lichtere robot betekent een lichter 
portaal tenminste als de dwarsbewegingswagen niet te zwaar is. 
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9·2.~ Vergelijking van het werkgebied van enkele typen robots: 

Op de volgende bladzijde zal het robotwerkgebied worden verge
leken met de grootste te bewerken balk. 
Na een dergelijke vergelijking kan beslist worden of een extra 
robotbeweging nodig is of niet. 
Na deze beslissing kan de meest geschikte oplossing voor de des
betreffende robot gezocht worden uit de nummers 1 tm 6 of 13 tm 
18 afkomstig ui t tabel 2, op bladzijde 'r2. 

Voorlopig worden 8 typen robots vergeleken : 

1 • Cincinnati T3-726. 
2. Cincinnati T3-746. 
3. ASEA IRB 6/2. 
4. ASEA IRB 60/2. 
5. ASEA IRB 90S/2. 

6. Cloos Romat 55/56. 
7. Clo08 Romat 75/76. 
8. Clo08 Romat 105/106. 
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1. Cincinnati Milacron T3-726 Industrial Robot: 

r3·726 Robot-6 axes of motion for true 
application flexibility. 

Konklusie: 

Vergelijking van het werkgebied met een 
grote balk: 

-Meest geschikte robotopstelling is dietvanuit de zij'of staand. 
-Dan nog kan vanuit een vaste positie niet heel de balk bewerkt 

worden. 
-Hieruit voIgt dUs dat de robot een dwarsbeweging moet hebben. 

Dus oplossing 13. 
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2. Cincinnati Milacron T3_746 Industrial Robot: 

T3_746 RObot-6 axes of motIon for true 
appilcation flexibIlity. 

Konklusie: 

1000 I ()()O 

Vergelijking van het werkgebied 

met een grote balk: 

-De balk kan geheel binnen het robotwerkgebied worden geplaatst. 
Dit betekent oplossing 1 of 6 • 
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6 kg handling capacity 
3. ASEA IRB 6/2: ASEA's IRB 612 is designed for 6 kg handling capacity. 

(Depending on the load circumstances, a higher figure 
may be permissible.) 

Working range 
Dimensions in mm. ' 11601----

---6670-':"'200'" 

-320-

r 

, 
j 
I 

1620 

~ 
1150 ~ 

I JSi 
I 1 l Soo J_ 

Vergelijking van het robotwerkgebied met de grootste 
balk; 

Konklusie: 
- De grootste balk valt niet binnen het werkgebied. 
- De robot moet dus bewegen. 
- Dit wordt oplossing 13. 
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4. ASEA IRB 60/2: 

Working range 

60 kg handling capacity 
ASEA's IRB 6012 is designed for 60 kg handling 
capacity. (Depending on the load circumstances, a 
higher figure may be permissible.) . 

Vergelijking van het werkgebied met de grootste balk: 

Konklusie: 
- De balk ligt net op de grens van het werkgebied. 

Als de robot de balk in vaste positie kan bewerken dan 
oplassing 1 of 6. 
Blijkt dit tach niet te kunnen dan rest aplassing 13. 



5. ASEA IRB 90S/2: 

Built for spot welding 

Working area 

Dimensions in mm 
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90 kg handling capacity 
ASEA's IRB 9OSI2 is designed for 90 kg handling 
capacity (with 5 axes). With 6 axes the handling 
capacity is 60 kg. With this high capacity the I RB 9OSI2 
can cope with the heaviest welding guns available. 

A 8 CD E F G HI K 
40n 1650 1161 1576 4004 2078 1437 300 220 1356· 

Vergelijking van het werkgebied met de grootste balk: 

Konklusie: 
- De balk valt geheel binnen het robotwerkgebied. 
- Dit betekent een stilhangende robotjdus oplossing 1 of 6. 
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6. Cloos Romat 55/56: 

lOtIO 

Vergelijking van het werkgebied met de grootste 
balk: 

Konklusie: 
-Zie nummer 4:de ASEA IRB 60/2. 
-Di t betekent oplossing 3 als de robot vast kan blijven staan 
of 15 als de robot tach moet bewegen. 
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7. Cloos Romat 75/76: 

Vergelijking van het werkgebied met de grootste balk: 

Konklusie: 

- De balk valt binnen het werkgebied. 

- Het werkgebied leent zich goed voor een hangende robot(even-
als de Cloos Romat 55/56). 

- Dit betekent oplossing 3. 
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8. Cloos Romat 105/106: 

/f)~ /fJtX) 

Vergelijking van het werkgebied met de grootste balk: 

Konklusie: 
Dezelfde konklusies also bij 7: de Cloos Romat 75/76. 
Dus oplossing 3 :de robot hangend op de kop. 
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Bijlage 9.3: het raaksnijden van de balkondersteuning. 

r-- r'--- "'" f'-. 

• 
I I 

I 
I 
I 

I I 
I 

I I 
I :( 

balk.flens /' ~ 

brander 

afstand tussen de , 

balksteunen 

balklijf 

I 
+--- balksteun ... -'-

de balksteUJl,. 

fig. ~.8 : brandsnede op de plaats van een balkondersteuning. 

--------------------~<-.--.--
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Bijlage 9.4:oplossingen om het raaksnijden van balkondersteunin
gen te voorkomen. 

~.q.1 :relatieve verplaatsing van balk enerzijds en balkondersteu
. ning en balkaanslag anderzijds: 

Een balk wordt aangevoerd;de transportbaan of wagen stopt; 
het rechter balkulteinde ligt te dlcht bij een ondersteuning 
van de transportbaan. Oplosslng: schulf de balk naar rechts 
of de ondersteuning naar links totdat het balkuitelnde op vol
doende afstand ligt van de ondersteuning. Hierblj moet men 
opletten dat het linker balkuiteinde niet zover naar rechts 
schuift dat hier hetzelfde probleem ontstaat. Dit wordt toe
gelicht In figuur 9-,. 

De afkorting OL slaat op OversteekLengte van de balk tov. de 
ondersteuning. R is de hartafstand tussen twee ondersteuningen. 

De term cxR is de voldoende oversteeklengte van het balkui t
einde tov. de ondersteuning ( (X ligt tussen 0 en 1 ). 
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L 

oLI 

oL2-

Balk na aanvoer: 
OR1<'d(R. 
OL1>«R. 

Balk na opschuiven: 
OR2=G(R. 
OL2<:ctR. 

OL1:oversteeklengte van de balk links,voor het opschuiven. 
rechts"", " • 
links,na het opschuiven. 

OR1: 
OL2: 
OR2: 
L : 
R : 
D : 
OlR : 
t : 

, , 
" " , , 
" " , , 
" " balklengte. 

, , 
, , 
, , rechts, na het opschuiven. 

hartafstand tussen de ondersteuningen. 
ondersteuningsdiameter. 
'veilige' oversteeklengte (O<<<d). 
doorschuifafstand. 

fig. ~.~: opschui ven van rechter balkui teinde • 
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Zoals ui t figuur ~'1 blijkt is na het opschui ven van de balk 
OL2 kleiner dan ~R zodat de balk rechts voldoende uitsteekt 
maar bij het linker balkuiteinde niet meer. 

Konklusie:OL1 moet 2«R zijn om altijd een veilige oversteekleng
te OL2 over te houden na opschuiven van de balk. 

De si tuatie die dan ontstaat wordt geschetst in figuur '3_10. 
Zowel het linker als het rechter balkuiteinde steekt nu voldoen
de (=l1.R) uit want na het opschuiven van de balk geldt : 

OR2 =«R en ~R~OL2~2~R. 
De keuze van ~ hangt af van wat men een veilige oversteeklengte 
vindt. Alfa moet dus een ondergrens maar ook een bovengrens heb
ben om te voorkomen dat de balk te ver naar rechts doorgeschoven 
wordt zodat het rechter balkuiteinde de volgende rol te dicht be
naderd. 

L o<K 

t 

OLI 

OL2 

Balk na aanvoer: 
OR1=O. 
OL1=2c<R. 

Balk na opschuiven: 
OR2=OL2=«R. 

fig. S-'O: opschuiven van de balk met OL1=2«R • 

. _ .. _------
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b. berekening van de doorschuif- of terugschuiflengte t : 

L:balklengte. 
OL1=2ctR. 
R:hartafstand tussen de ondersteuningen. 
n:aantal ondersteuningen onder een balk. 

Berekening van n: 

L-2 R 
a R 

n=(a+1)+ waarbij a+1 afgerond is naar het 'dichtstbijgelegen' 
kleinste gehele getal. 

t=~-OR1-R met OR1=L-2~-nR zodat: 
t=o<R-L+20(,R+nR-R, 
t=3<xR+nR-R-L. 

Deze formule voor t werkt zo dat als OR1<~R de balk terug gescho
ven wordt naar rechtstotdat OR2=~R (voorbeeld 1). 
Als ~R<OR1<R dan wordt de balk doorgeschoven naar links totdat 
OR2~R (voorbeeld 2). 

Voorbeeld 1: (fig. ~.II ) 

L=15(iedere lengteeenheid is in fig.~.11 een halve centimeter). 
~=2/3,R=6 dus OL1=2~R=8. 

15-8 7 a- 6 T dus n=2. 

t=12+12-6-15=24-21 =+3 (naar rechts). 
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L 

t 

OLt R. 

cKR. 

fig. ~.I1 :toelichting bij voorbeeld 1. 

Voorbeeld 2: (fig. ~.Il) 

L=19,a=2/3,R=6 dus OL1=2~R=8. 

19-8 11 
a= b =0- dus n=2. 

t=12+12-6-19=24-25=-1 (naar links ). 

L 

00 

fig. ~.,2. :toelichting bij voorbeeld 2. 

¢4 & L .+if 
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c. Besturing: 
Hierbij is aangenomen dat de balkondersteuningen rollen van een 
rollenbaan zijn. Figuur~.I.3 geeft 'n schema van de besturing met 
daarin L: balklengte. 

n: aantal rollen dat de balk ondersteunt. 
t: door- of terugschuifafstand van de balk. 

t 
~D : aantal omwentelingen van de rollen(met diameter D). 

L 

fig. ~./3 : 
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~.q.~ :tSlimmetoplossing ,het spijkerbed als balkondersteuning: 

a. 
Deze oplossing is geschetst in figuur g-llt .Figuur 9-/$" geeft 3 door-
snedes met verschillende balken weer. De balken liggen bij deze 
oplossing met het lijf horizontaal. 
Eisen waaraan een spijkerbed moet voldoen: 
1.Voldoendeondersteuning van zowel kleine als grote balk en waar-

bij de spijkers' gelijkmatig verdeeld moeten zijn over het balk
lijf. 

2.Tussen de aanslagen en de eerste rij spijkers moet minstens 75 
mm ruimte zijn om plaats te bieden aan een flinke balkflens met 
afrondingsstraal tussen lijf en flens van de balk(voor een HE 
1000M bedraagt flensdikte+afrondingsstraal 40+30=70 mm). 

;.De flenshelft die onder het lijf van de balk ligt moet ondanks 
de spijkers bereikbaar zijn voor de snijtoorts. 

4.Bij het positioneren van de balk tegen de aanslagen mogen de 
spijkers de balk niet tegenhouden zoals bij balk 2 in door
snede B-B ui t figuur 5-/5" • 

5.De spijkers moeten bij een eventuele beschadiging snel uitwis
selbaar zijn. 

6.Het van de balk afgesneden ijzer dat tussen de spijkers valt 
moet vlot verwijderd kunnen worden. 

In figuur 9"~ wordt bij balk 1 aan eis 1 niet voldaan omdat aan 
eis 2 weI voldaan is. 
Wat eis ;betreft,aan de kant van de aanslagen wordt de balk be
reikbaar door de aanslagen weg te klappen. Aan de andere zijde 
van de balk zou het spijkerbed gedeeltelijk weg moeten klappen. 
Welk gedeelte weg moet klappen is afhankelijk van de te snij-
den balkgrootte. Dit wegklappen kan geautomatiseerd worden(kos
ten)of met de hand gedaan worden zodra de operator ziet wat de 
grootte is van de te snijden balk. 
In het geval van balk 2 wordt aan eis 4 niet voldaan. 
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Grote balken 

Middel rote balken 

-$- ondekunin te weinig 
A 

4-
~"k sP~J er verhindert positio-+ 
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Balk 

-Etr 
~ 
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• Balk 3 • 
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:fig. ~.I'I: spijkerbed als balkondersteuning. 
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Doorsnede A-A: te weinig 

Balk 1 

spijker 

Doorsnede B-B: 

spijker verhindert positioneren Balk 2 

Balk 3 

scharnier van de wegklapbare aanslag ______ ~ 

fig. ~.I5" :enkele doorsneden van figuur~.Il(. 



-203-

b. 
Dezeoplossing bestaat ook uit een spijkerbed. De balk ligt nu 
echter niet met het lijf horizontaal maar staat met het lijf 
vertikaal. 

Een aantal problemen zoals die bij a. optreden bestaan nu 
niet meer. Zo kunnen de spijkers geplaatst worden tot tegen de 
balkaanslagen zodat ook kleinere balken nu goed ondersteund 
worden. Wanneer de aanslagen wegklapbaar zijn ligt na het weg
klappen de balk geheel bovenop het spijkerbed zodat de toorts 
de hele balk kan bereiken. 

Het positioneren is geen probleem meer omdat de balk geheel bo
ven op het spijkerbed ligt en bij het bewegen naar de aanslagen 
toe niet meer gehinderd wordt door spijkers. 

Het spijkerbed moet ook gedeeltelij~ wegklapbaar wQrden uit
gevoerd. 

Het probleem van eis 6 blijft zowel bij a.als bij b. bestaan. 

N.B. 
De geschetste problemen doen zich uiteraard in mindere mate voor 
bij het snijden van U- en hoekprofielen omdat deze zo op het 
spijkerbed geplaatst kunnen worden(moeten worden)dat ze altijd 
geheel boven het spijkerbed uitsteken. 

Een spijkerbed kan gemonteerd worden op een balkwagen of op 
transporteurketting. Dit laatste ligt minder voor de hand. 
Ook mogelijk is het, het spijkerbed vast op de grond neer te 
zetten. Een kraan legt dan de balk op het spijkerbed en de robot 
moet op een rail gemonteerd zijn voor de langsbeweging. 
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Bijlage 9.5: Balktransportmiddelen. 

Toelichting bij de balktransportmiddelen 1,2,3 en 4: 

1: rollenbaan: (balkgewicht) 
Uitvoering: 2,5 m breed;12,5 ton gewich~maximaal over 15 m lengte. 
Rollenbanen van deze afmetingen zijn in de regel niet standaard 
leverbaar maar worden op maat gemaakt. 
Opmerkingen: 
-kontinu balktransport mogelijk. 
-goed aansluitbaar op balktransport vanaf het materiaalpark : 

een buitenkraan legt een balk op de transportbaan en de balk 
kan rechtstreeks doorgevoerd worden naar de snijstraat binnenin 
de voorbewerkingshal. In de hal is aIleen een kraan nodig om 
de afgewerkte balken van de rollenbaan op te tillen en op te 
slaan. 

-balklengte is geen bezwaar ;korte balkjes moetenwelextra onder
steund worden(minimaal 3 rollen per balk):kortere rolafstand. 

2:wagen: 
Uitvoering: 2,5 m breed; 15 m lang. Gewicht:12,5 ton maximaal. 

(balkgewicht) 
Opmerkingen: 
-Vanwege de afmetingen wordt het een zware wagen. 
-Dit gewicht moet voortdurend heen en weer bewogen worden. 
-De aandrijving zal vermoedelijk gekompliceerder zijn dan die 
van een rollenbaan. 

-Een geleidingsrail is nodig. 
-Met de aanvoer van een nieuwe balk kan pas begonnen worden ala 

de vorige balk geheel afgewerkt is en de wagen teruggereden is 
naar het begin van de snijstraat. 



-205-

3: transporteurketting: 
Uitvoering: twee of meerdere evenwijdige kettingen die steunen 
op rollen die buiten de kettingschalmen uitsteken. De kettingen 
worden onderling verbonden door profielen of pijpen waarop de 
balken kunnen liggen. 
Opmerkingen: dezelfden als bij de rollenbaan. 

4: kraan: 
Uitvoering: een bestaande halkraan(wachttijd) of een aparte kraan. 
De balk wordt aan zijn uiteinden opgehesen,na binnen gebracht te 
zijn,en wordt voor de robot weer neergelegd. 
Opmerkingen: 
- De mogelijkheid moet aanwezig zijn om de balk vrij te laten 

zakken. Een portaal waarin de robot hangt kan al een probleem 
vormen. 

- Het zakken moet precies gebeuren om de balk in de goede posi
tie voor de robot te krijgen ( kost tijd ). 

-Kraanbediening met de hand of automatisch. 
- De balk wordt op steunen neergelegd waarna geen langsbeweging 

van de balk meer mogelijk is. 
- Als de balk gereed is kan de balk weI meteen door een kraan af

gevoerd worden • 
- Omdat de balk na het neerleggen stilligt moet de robot langs 

de balk bewegen. Zoniet dan moet de balk tussen het ravelen 
van de uiteinden weer opgehesen worden en verder verplaatst 
worden over een afstand gelijk aan de balklengte. 

N .B. : In fig. ~.lb en ~'1f staan 1,2 en 3 geschetst. 
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rollenbaan: 

c;~~==================~==~---~~ 

wagen: 

fig. ~.,b : rollenbaan en wagen voor het balktransport. 
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r----------~I-1bP 

-....;~"T""'-.,...,r__ ........... - .......... +_ .............. \__-- %~ ~ia.£ ona/vt_ 
~'*.!*""~ 

~ko/,.6~. 

I---H--- I3ou:iQ4teJa. 

r---~~~~~~~~~~==~_~~~e 
-1--_ ~.tdz~ 

.sp'G'~ h-~cJ,J".. 

Ia~ &':'''r' b4An 

fig.~.lr: transporteurketting voor het balktransport. 
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Bijlage 10.1:positieafwijking van het linker balkuiteinde ont
staan tijdens de pos1tionering van de balk in dwars
richting. 

tijdens 

positiO-~~~~~~~~~~~~~ __ __ 
neren 

na het 
positio-~~--~--~~--~~--~~~ .. 
neren _ ....... _ kleine ai'wijking 

rotatiepunt 

tijdens 

POsitio-r--__ ~ __ ~~~~~~~~~~ 
neren 

na het 
positio
neren 

--++--- grotere afwijking 

otatiepunt 

fig. 10./ : roteren van de balk ti jdens het posi tioneren 
in dwarsrichting. 
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Bijlage 10.2:plaatsing van de balk-dwarsaanslagen. 

Ligt de balk met de flens horizontaal dan zijn 2 punten in prin
cipe voldoende om de balk te positioneren. De bovenste flens 
hoeft nergens tegen te steunen. 
Ligt de balk met de flens vertikaal dan zijn 2 punten ook vol
doende. De flens hoeft niet over zijn volle hoogte tegen een aan
slag te steunen (fig. 1~.2 ). 

Omdat de balklengte kan varieren zijn 2 balkaanslagen niet vol
doende:iedere balklengte moet 2 aanslagen hebben. Over 15 meter 
(de maximale balklengte) moeten dus meerdere aanslagen worden 
aangebracht. 
Over de verdeling van de aanslagen het volgende: 
Aan het begin van de balkondersteuning staan de aanslagen dicht 
opeen(eventueel kan ook een plaat gebruikt worden)voor de po
sitionering van de kortere balken. Als de balklengte toeneemt 
neemt de hartafstand van de ondersteuningen ook toe. De hartaf
stand zou kunnen toenemen van 500 tot 2500 mm(fig. 1().3 ). 

Ala de balk met de flens vertikaal ligt kan de aanslag het best 
zo laag mogelijk aangebracht worden zodat zowel grote als klei
ne balken steun vinden (fig. /0.2 ). 

Opmerking: 
Een balk is nooit precies recht. Ook al bevinden zich 10 aansla
gen over de balklengte verspreid,de balk zal maar aanliggen te
gen 2 aanslagen. 
In plaats van een rij vaste aanslagen kan ook gedacht worden 
aan een rij inschuifbare dwarsaanslagen. Per balk worden dan 
slechts de benodigde twee aanslagen uitgeschoven. Wegklappen 
van de aanslagen wordt dan,wanneer nodig,vervangen door in
schuiven van de aanslagen. Welke aanslagen uitgeschoven moe
te worden en welke niet kan geregeld worden dmv. door de 
balk ingedrukte schakelaars. Figuur lo.ygeeft een schematische 
voorstelling van de inschuifbare aanslagen. 
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anslag 

fig. 10.2: plaats van de balkaanslagen. 

--4t~· _.=f. - . =+ 

fig. 10.~onderlinge afstand van de balkaanslagen. 

_~ __ ~~I¥i'--I- 1 
.....L.-__ --+_ 0 

fig. 10.4: de balk ligt aan tegen inschuifbare aanslagen. 
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Bijlage 10.3: beweging van de balk tegen de balkaansla&en. 

Figuur 10.5geeft enkele aanslagen in bovenaanzicht. 

Hoe wordt de balk tegen de aanslagen bewogen? 

Door het grote gewicht dat de balken kunnen bezitten moet dit 
gemechaniseerd worden~ Een aantal ~oge11jkheden zijn: 
1. Luchtcylinders. 
2. Hydraulische cylinders. 
3. Elektrische vijzel. 
4. Mechanisme. 
Het nadeel van 2 is dat hydraulische cylinders olie kunnen lek
ken. Vanwege de bij 'de Groot 1 aanwezige luchtaansluitingen is de 
luchtcylinderookin het voordeel. Een elektrische vijzel is voor 
het tegen een aanslag bewegen van de balk te nauwkeurig. 

Hoe worden de luchtcylinders opgesteld tov. de balk? 
De cylinderzuigerstang kan de balk tegen de aanslag duwen(fig./~6). 
Het grote nadeel van deze oplossing is dat door de maximale balk
afmetingen de zuigerstangen van de luchtcylinders zeer lang 
moeten zijn. Hierbij moet gedacht worden aan ± 2 meter waarbij 
het gevaar van knik niet ondenkbaar is. 
Veel beter is het de balk tegende aanslag te trekken. Ligt de' 
balk op de smalle zijde van de balkflens dan hoeft de slag van 
de luchtcylinder maar + 250 mm te zijn omdat een flensdikte 
groter dan 50 mm zelden voorkomt en de balk dan daarnaast nog een 
afwijking van 200 mm mag hebben tov. de aanslagen bij het plaat
sen van de balk voor de aanslagen. Tevens kunnen dan ook hoek
stalen,die een flensbreedte van maximaal ± 200 mm hebben 'gegre
pen' worden. Aan het uiteinde van de zuigerstang moet z1ch dan 
een soort aandrukker bevinden die scharnierend moet worden uit
gevoerd om ook de balken met schuine flenzen tegen de aanslagen te 
kunnen drukken (fig. 10.7). 
Ligt de balk met de flens horizontaal dan moet de slaglengte van 
de cylinders grater worden:± 500 mm ivm. de maximale flensbreedte 
(fig. 10.6). 
Figuur 10.8 toont een verbeterde opstelling waarbij de luchtcylin-

der de balk tegen de aanslag duwt. 
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balk balk 

fig. '~S:enkele balkaanslagen in boven aanzicht. 

2000 nun 

... aanslag 

luchtcy inder 

;0 jjS; ;OJ; j ~n n;j; };,,;»»),;;) 'n"~"" 

luchtcylinder 

fig. 10.6 : opstell1ng van de 

luchtcylinders tOT. de balk. 
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balkflens 

aanslag 

7» 7777 

.. 
luchtcylinder 

Fig. lal : luchtcylinder trekt de balkflens tegen de aanslag. 

balkflens ---I-

aandrukker met 
"---

wieltje 
aanslag 

;1,) 

luchtcylinder 

Fig. 10.8:1uchtcylinder scheef opgesteld onder de balk. 
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Voor de opstelling van de cylinders kan verder de volgende keus 
gemaakt worden: 
1. Losse cylinders onafhankelijk van elkaar werkend. 
In principe is een cylinder aan het linker en een aan het rechter 
balkuiteinde voldoende. 
Qmdat de balklengte zo variabel is moeten een aantal cylinders 
naast elkaar gebruikt worden. Iedere cylinder zou een schakelaar 
kunnen hebben die ingedrukt wordt als een balk zich voor de cy
linder bevindt. Is de schakelaar niet ingedrukt dan krijgt de 
desbetreffende cylinder tijdens het positioneren van de balk 
geen lucht zodat de cylinder niet onnodig gebruikt wordt. 
Tussen ieder paar aanslagen zou een cylinder aangebracht kunnen 
worden. Voor kleine balk en komen de cylinders dan dichter opeen 
te liggen dan voor grotere balken (zie fig. I~~). 
2. De cylinders werken samen via een mechanische verbinding. 
In plaats van 10 losse cylinders zouden ook 3 zwaardere cylin
ders geplaatst kunnen worden waarvan de zuigerstanguiteinden ver
bonden zijn met een stang. Deze stang moet dan even lang zijn als 
de langste te bewerken balk: 15 m. 
Voor ,balken van bv. 3 m lengte drukt dan 15-3=12 meter van de 
stang tijdens het positioneren in het niets. 
Beter is het dus de stang niet 15 meter lang te maken maar te 
splitsen in 3 groepen van 5 meter lengte. 
Iedere groep heeft dan zijn eigen zuiger(s) die onafhankelijk van 
elkaar werken. Net zoals bij 1. kunnen schakelaars gebruikt wor
den om de cylinders te bedienen(fig. /~&b). 

Wanneer bij keuze'twee' de zuigers van de luchtcylinders niet ge
lijktijdig starten of niet dezelfde snelheid hebben bestaat de 
kans op blokkeren omdat de verblndingsstang tussen de zuigerstan
gen dan scheef gaat staan. Keuze 1 verdient dus de voorkeur. 

Flguur 10.10 geeft een voorbeeld van een nokmeehanisme dat de 
balk tegen de balkaanslag duwt. 
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fig. I{) • .!J: plaatsing van de luchtcl1inders. 
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balkflens 

nok I 

I~ __ ~ __ ~,~t~~s~ag II,,> 

Fig. 10.10: een nok duwt de balk tegen de aanslag. 
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Bijlage 11.1: 
Plaatschakelaar. 

Funktie: het uitschakelen van het balktransportmiddel bij hat 
indrukken door een balkuiteinde. 

lektr1sch kontakt. 

wegklapbare schakelaar (plaat). 

balk!lens 
-R-t-e=:=!!:=!!-t--- -+--- l 

pljp waar de balk op aanslu1t 

dwarsaanslag 

meest links gelegen balkpunt 

fig. 11.':balkulte1nde met wegklapbare 8ohakelaar. 

Plaatmateriaal:roestvast staal. 
De plaat moet loodrecht staan op de bewegingsrichting van de balk. 
Roteren van'de plaat d.m.v. lagers om de balkafvoer mogelijk te 
maken. 
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Bijlage 11.2: 
Een schakelaar opgebouwd uit LEnS en SENSORS. 

Funktie: het uitschakelen van het balktransportmiddel bij het 
onderbreken van een of meer lichtstralen,uitgezonden door de 
leds,door het balkuiteinde. 

'optische --
schakelaar' 

LEDS 
- (zenders 

sensors(ontvanger) 
""""c::.--- balkui t-

Fig. 11.2: optische schakelaar. 

Op de volgende bladzijde is een LED-sensor kombinatie weergegeven. 
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opfFfoN,lNc. 
1201 Tappan Circle 

Carrollton. Texas 75006. U,S.A, 
214/242-6571 

TELEX·73-0701 
TVVX·91~5958 

Types OPB 112 and OPB 113 
12 Channel Card Reader Assemblies 

Bulletin No. 1051 February 197.8 

Physical Description 

WHITE DOT II!IOICATES 
UNIT NO. 1 

31 ++++++++++++1 

General Description 

SHOWN HALF SIZE 

The OSP 112 andOPB 113 are made up of a 12 channel infrared light emitting diode array 
and phototransistor atrlllV tested as a matched pair, guaranteeing channel performance, with 
LEOs and phototral1liston located on 0.250 inch centers, ma1Ching the format of a 
standard punched card. The OPS 112 incorporates a 0.020" x 0.060" aperture over each 
sensor. The OPS 113 h. no aperture enabling the use of an external aperture as required. 
Both sensor and LED in each assembly have lenses for collimation of the light beams, thus 
reducing chan..... to chmnel crosstalk. Each array has a built"'n infrared transmitting filter 
to eliminate background illumination problems. 

__ lute maximum ratings (25°e un .... otherwi .. noted) 

Storage Temperature ...••.•..••..•.. _ ..••.••••..••......•••••• -20" to 80° C 
Operating Temperature ...•.....•......••.....•...•.••..•.....• - 00 to 700 C 
Lead Soldering Temperature (5 sac' .•....•.•.•..•..•..•.••••.•...•.•.•.• 2600 C 

Input Diockt 

Forward DC Current ..•...••. 40 mA" 
Reverse DC Voltage ............... 2V 
Power Dissipation •.•..•...• 50 mW" 
·Ow_li_v 0.73 mAl"C __ 25"C 

Output Senaor 

Collector· Emitter Voltage •.•••••. 15V 
Emitter-Coltector Voltage .•••..... 5V 
Power Dissipation .•.•.••••• 50 mW" 
··Owate Ii_Iv 0.91 mWI"C __ 26"C 
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Bijlage 12: balkafvalverwerking. 

-stilstaande robot en bewegende balk:afvalkontainer. 

robotportaal balk 

bal.ka.tYoer 

aha.lbak ---~..!- balkaanTO r 

"'. 
rai.J.. 

fig. 12,·, : balka..fvalbak opgesteld tussen de balka.anvoer- en 
de balka..fvoerbaan. 

~---- loan ... bare a.f'ft.l'b&k 

~l~------~Og 

-f. ___ wgklapbare bod .. 

. ~ ____ -.\.o. onderatel 

loaneaabare at'valbak. 
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-de robot beweegt langs de stilliggende balk. 

Enkele mogelijkheden om het afval op te vangen: 

Oplossing a: 
Onder de balksteunen,waartussen ruimte moet zijn om het afval 
vrij te laten vallen,ligt een langgerekte~~gf onder een haIling 
opgesteld. Ret afval valt op de helling en~aar het laagste punt 
van de bak en valt daar in een afvalbak. Is de bak vol dan wordt 
deze opgehesen en leeggemaakt. 
Ret probleem is dat het ijzer niet zomaar van een helling af
glijdt door de wrijving. Een oplossing zou zijn om ipv. een 
bak met een bodem van plaatijzer een bodem bestaande uit rollen 
te nemen. 
Ret afvalijzer valt op de rollen en rolt omlaag in de afvalbak 
(fig. 10,3). Een probleem kan ontstaan als het atval tussen de 
rollen beklemd raakt. 

Oplossing b: 

Ret atval valt tussen de balksteunen door op een transportband 
die,als de band vol is,het atvalijzer afvoert naar een atval
bak. De aandrijving van de transportbaan zou met een motor ot 
met een handwiel kunnen gebeuren. 

Oplossing c: 

Een langgerekte bak die als deze vol is onder de balksteunen 
uitgereden en leeggemaakt wordt. 

Oplossing d: 
Rijs met een elektromagneet het ijzeratval tussen de balkonder
steuningen uit. Dit zou een oplossing zijn om ijzerafval tussen 
de spijkers van een spijkerbed te 'vissen'. 

Oplossing e: 
Ret atval wordt met een soort hark met de hand onder de balk
steunen uitgehaald en in een bak op wieltjes 'geharkt'. 
Deze oplossing is de simpelste van de h1er,aangedragen oplos
singen. 
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hel- ---9 ........ / 

ling 

Detail: 

----- r-;~-;C:"J~;t;::nl~I~-+--- atuk a.tval op rollen 

.fig. /(}'J. a..fvalverwerking bij bengende robot. 
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