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VOORWOORD 

Ten einde de stud Ie tot werktulgbouwkundlg ingenieur aan de Technlsche Unlversltelt Eindhoven af te 

ronden, dient een eindstudieproject te worden uitgevoerd. In dit geval werd aan het project door twee 

personen gewerkt. 

Het project bestond uit het modulair herontwerpen van een deel van een machine voor het Ineensmelten 

van SLS-Iampen. om daarmee de effecten van modulair ontwerpen op het ontwerp en het ontwerppro

ces te onderzoeken. 

Het project werd uitgevoerd aan de TU Eindhoven binnen de vakgroep Produktietechnologie en 

- automatisering (sectie Specifleke produktiemiddelen) van de faculteit Werktuigbouwkunde. Het 

onderwerp werd geleverd door de afdeling Design van Philips Equipment & System Engineering 

Lighting te Eindhoven. 

Op deze plaats willen wij bedanken: 

- Onze begeleiders bij Philips Equipment & System Engineering Lighting: Ing. J.J.M. Kips en de heer 

MAG. v.d. Meijden voor hun inspanningen gedurende het project en met name tijdens de 

orientatiefase. 

- De heer A. Brakman, Philips Equipment & System Engineering Lighting en de heer J.e. Loos, 

Machlnefabrlek - M van de Philips Machinefabrleken Ned. BV. 

Een speclaal woord van dank aan onze afstudeerhoogleraar prof. ir. J.M. v. Bragt en onze begeleider 

op de TUE. Ing. J.J.M. Schrauwen. 



SAM ENVATTI NG. 

Ten elnde de studie werktulgbouwkunde aan de Technische Unlversiteit Eindhoven af te ronden, dient 

een eindstudieproject te worden uitgevoerd. In dit gevel werd aan het project door twee personen 

gewerkt. 

De opdracht was het herontwerpen van een gedeelte van een bestaande constructle volgens de 

methode modulalr ontwerpen. Olt betekent dat de te ontwerpen constructie herhaaldelijk onderverdeeld 

wordt In modulen. Elke module kan, per definltie, onafhankelijk van andere modulen worden ontworpen, 

samengesteld en getest. Dit kenmerk van modulair ontwerpen maakt het mogelljk dat door verschillende 

ontwerpers of teams. gelijktlJdlg aan verschillende delen van het project gewerkt wordt, waardoor de 

doorlooptijd verkort kan worden. Ook Is het mogelljk kritische modulen te testen voordat het gehele 

project af Is en (zo oOOlg ) aan te passen. 

Deze elgenschappen maken modulair ontwerpen aantrekkelijk. In de huidlge markt situatle Is er namelijk 

een tendens naar een steeds kortere levensduur voor vele produkten. Willen deze produkten economisch 

aantrekkelijk blijven, dan moeten de produktlemlddelen snel, goedkoop en met grote zekerheld over het 

functioneren ontwikkeld worden. Modulair ontwerpen kan hieraan een bijdrage leveren. 

Het doel van de opdracht Is een vergelljking te maken van een ontwerp dat via modulair ontwerpen tot 

stand Is gekomen en dat zonder deze methode Is ontstaan. Verder moest ook de Invloed van het 

modulalr ontwerpen op het ontwerpproces worden vastgesteld. 

Om dit te bereiken is een bestaande constructle, een machine voor het ineensmelten van onderdelen 

voor SLS-Iampen, gedeeltelijk herontworpen. Het ontwerpproces werd gestructureerd door het gebruik 

van projectstrategie zoals beschreven door prof. Ir. J. M. v. Bragt. Voor de tekeningen, die nodig zijn 

om de beschikbare ruimte voor de modulen en hun relaties weer te geven. is de optie Assemblies / 

Components van het Unigraphics " systeem gebruikt. 

Blj het herontwerpen lag de nadruk op dat deel van de machine waar het elgenlljke insmeltproces 

plaatsvindt. De resulterende constructie is gebaseerd op een draaltafel waarop de produkten In verticale 

stand Ineengesmolten worden door de warmte die door branders wordt verkregen. De draaitafel is 

voorzien van een tandkranS(d8.i~ebruikt kan worden om verschillende mechanlsmen aan te drijven. Een 

gevolg van de gebruikte ~rpmethode is, dat de constructle opgebouwd is ult modulen. De 

onderllnge relaties worden gedefinieerd door eenduidige Interface-afspraken. Olt maakt parallel montage 

mogelijk. De huidige machine echter. kan aileen volgti~~orden gemonteerd. 

Hoewel modulair ontwerpen enkele problemen veroorzaakt (bijvoorbeeld het scheid en van de niveaus 

opdat geen beslisslngen genomen worden die de ontwerpvrijheid van lagere nlveaus onnodlg beperken 

Ceen nlveau representeert een verdeling van een module In kleinere modulen). is vrij complex en soms 

zelfs onmogelijk te realiseren). moet geconcludeerd worden dat modulair ontwerpen de beheersbaarheid 

van het ontwerpproces bevordert, in het bijzonder in combinatie met projectstrategie om de benodigde 

tijd voor elk ontwerpnlveau te voorspellen, en het verkort de doorlooptijd doordat gelljktljdig aan 

verschBlende modulen gewerkt wordt. Verder zaI modula!r ontwerpen lelden tot een constructie met een 

modulalre opbouw. Oit kan erg handlg zljn bij de montage van de machine en tijdens onderhoud 

gedurende de rest van zljn leven. 



SUMMARY. 

In order to accomplish the study mechanical engineering at the Eindhoven University of Technology, a 
final project must be executed. In this case two persons worked on the same project. 
The assignment was to redesign a part of an existing construction according to the method of modular 
design. This means that the construction to be designed, must be split up into modules repeatedly. Each 

module by definition can be designed, assembled and tested separately. This feature of modular design 
enables several designers or teams to work simultaneously on different parts of the project, hence the 
leadtime could be reduced and the design of critical parts can be put forward as to test them in advance 
and correct them if necessary .. 

These characteristics make modular design attractive. In the current market there is a tendency to a 
shorter life of many products. If these products are to remain economically attractive. the means of 
production must be developed quickly. cheaply and with great certainty about their functioning. Modular 
design can attribute to this. 
The meaning of the assignment was to compare a design created according to the principles of modular 
design with one designed without using method. A further aim was to establish the effect of modular 
design on the designing process. 
To achieve these aims an existing construction, a machine to fuse two tubes of a SLS-bulb, was partly 
redesigned. The designing process was structured using project strategy as described by 
prof.lr. J.M. van Bragt. To create the drawings, necessary to reflect the available spaces for the modules 
and their relations. the option Assemblies / Components of the Unlgraphics II system has been used. 
The redesign was concentrated on that part of the machine where the actual fusing takes place. The 
resulting construction is based on an indexing table on which the products. standing upright. are fused 
by the heat produced by burners. The indexing table is provided with a cog-wheel that can be used to 

drive several mechanisms. As a result of the method of design used. the construction consists of 
modules. The relations between those are defined by unambiguous interfaces. This enables parallel 

assembly of the separate modules. The current machine on the contrary, can be assembled in a serial 
way only. 

Though some problems are created by modular design (for example the separation of the levels so no 
decisions will be made that unnecessarily decrease the freedom of design of the lower levels (one level 

represents a separation of a module Into smaller modules). is rather complex and sometimes even 
impossible to achieve, the conclusion must be that modular design enhances the controllability of the 
designing process, especially if combined with project strategy to predict the time necessary for each 
level of the design. and it reduces the leadtime as a result of the possibility to work simultaneously on 

different modules. Furthermore, modular design is bound to create a construction consisting of modules. 
This can be very helpful at the assembly of the machine and whilst maintenance during the rest of its 
IHe. 
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HOOFDSTUK 1: INlEIDING. 

Ten einde de studie tot werktuigbouwkundig Ingenleur aan de Technlsche Unlversltelt Eindhoven af te 

ronden, dient een eindstudieproject te worden ultgevoerd. In dlt geval werd aan het project door twee 

personen gewerkt. 

De opdracht voor het elndstudleproject kan als voigt worden samengevat: 

Herontwerp een gedeelte van een constructle, waarbij deze herhaaldelijk onderverdeeld dient te worden 

In modulen, die onafhankelljk van elkaar kunnen worden ontworpen, samengesteld en getest. Maak 

hierbij gebruik van de proJectstrategie zoals beschreven in het dictaat "ProJectstrategie" 

van prof. ir J. van Bragt en van de optie Assemblies / Components van het Unigraphics II - systeem dat 

beschlkbaar Is blj de vakgroep WPA. 

Doe een ultspraak omtrent de gereallseerde doorlooptijd, de kwalltelt van het herontwerp en andere 

effecten die de modulaire werkwijze met zich meebrengt. 

( Een kopie van de originele opdrachtomschrljving Is als bijlage 1 bijgevoegd.) 

Het ontwerp uit de praktijk waarvan een gedeelte herontworpen moest worden, werd geleverd door de 

afdeling Design van Philips Equipment & System Engineering Lighting te Eindhoven en betreft een 

insmeltrnachlne voor SLS-Iampen. 

Het doel van de opdracht is het maken van een vergelijking tussen een ontwerp dat via modulair 

ontwerpen met behulp van projectstrategie tot stand is gekomen en dat zonder die methode is ontstaan. 

Om deze vergelijking te kunnen maken Is het noodzakelijk om de methode modulalr ontwerpen te 

begrijpen. Verder dient ook het originele ontwerp bekend te zijn. 

Daarom worden in hoofdstuk 2 de methode en de gebrulkte hulpmiddelen zoals projectstrategie en 

Unigraphics II behandeld en wordt in hoofdstuk 3 de huldige SLS-Insmeltrnachlne globaal beschreven. 

Hoofdstukken 4 en 5 belichten het ontwerpproces zoals dat door ons Is uitgevoerd. Ook enkele voor 

het herontwerp belangrljke keuzes worden daar beschreven. Dan voigt in hoofdstuk 6 de vergelijking 

van het reeds gerealiseerde ontwerp en het herontwerp. In hoofdstuk 7 zullen de effecten van het 

gebruik van modulair ontwerpen worden toegelicht door middel van een vergelijking van het 

ontwerpproces met, respectievelijk zonder, toepassen van modulair ontwerpen. 

Uitelndelijk zijn In hoofdstuk 8 de conclusles en aanbevellngen beschreven. 

1 



HOOFDSTUK 2: MODULAIR ONTWERPEN. 

2.1 Modulair ontwerpen. 

Modulair ontwerpen is een werkwijze waarblj een ontwerpproject ware:Jt opgedeeld in goed omschreven 

modulen, die onafhankelijk van elkaar ontworpen, samengesteld en getest kunnen worden. 

Oit leidt normal iter tot een constructie die is opgebouwd uit een aantal duidelijk herkenbare modulen. 

Modulair ontwerpen heeft dus niet aileen gevolgen voor de ontwerpfase van een constructie (in ons 

geval een machine), maar ook voor de produktie. montage en het gebruik ervan. 

De werkwijze blj modulalr ontwerpen is schematisch weergegeven in figuur 2.1. Blj de modulalre 

opdellng ontstaan een aantal modulen die op dat moment nog allertei verschillende onderlinge relaties 

hebben. Deze relaties worden beschreven door de interface-afspraken. De interface-afspraken, ook wei 

interfaces genoemd, vormen eisen voor de volgende module en worden samengevoegd met de 

technische elsen tot het eisenpakket voor die module. Op het moment dat de module een volledig elgen 

elsenpakket heeft, kan de verdere uitwerking van de module als een afzonderlijke opdracht beschouwd 

worden. 

In de huldlge marktsituatie is er een tendens naar een steeds kortere levensduur voor vele produkten. 

Willen deze produkten economisch aantrekkelijk blijven, dan moeten de produktiemiddelen snel, 

goedkoop en met grote zekerheid over het functioneren ontwikkeld worden. Modulair ontwerpen kan 

hieraan een bijdrage leveren. 

NIVEAU 1 

NIVEAU2 

MOOULE2A MOOULE2B MOOULE2C 

E:EIS 
I: INTERFACE 

figuur 2.1 

\ \ 
\:\ \\'\ \ l \ 

r 
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Het belangrijkste kenmerk van modulalr ontwerpen Is dat de modulen als onafhankelijke projecten 

uitgewerkt kunnen worden. Ott levert de mogelljkheid dat meerdere ontwerpers of teams gelijktijdig aan 

verschillende delen van het totale project kunnen werken. Een voordeel van dit parallel ontwerpen is ten 

eerste dat de door1ooptijd van het project korter wordt. Ten tweede kunnen de atzonder1ijke modulen 

toegewezen worden aan personen of groepen die de juiste speciallsatie hebben. Zowel de door1ooptljd 

als de kwallteit van het ontwerp worden hierdoor gunstig beinvloed. Ten derde kan worden gereallseerd 

dat de modulen toebedeeld worden aan personen of groepen met het juiste opleldingsnlveau, zodat 

geen overgekwallflceerde of ondergekwaliflceerde mensen aan de opdrachten werken. Ook Is het 

mogelijk modulen ult te bested en aan firma's die ze sneller, bet~r en/of goedkoper kunnen uitwerken 

dan binnen de elgen organisatle mogelijk is. .J.L<- Il. 

Verder maakt modulair ontwerpen het mogelijk kriJJscf19 modulen te testen voordat het gehele ontwerp 
e

J 

gereed is. Deze kunnen namelijk, omdat ze onafhankeltjk ziIn, extra snel ontwikkeld worden waardoor 

ze eerder gereed zijn. A1s btj het testen blljkt dat de module nlet naar wens functioneert, kunnen 

maatregelen genomen worden om de module te verbeteren. De problemen zouden btj niet modulair 

ontwerpen waarschijnlljk pas bij het opstarten van de gehele machine blijken. De maatregelen die dan 

genomen moeten worden, kunnen lelden tot uitstel van de produktie. Het feit dat kritische modulen 

vooraf getest kunnen worden heeft een gunstig effect op de tijd die nodig is voor de installatie van de 

machine en als gevolg op de kosten die dit met ztch meebrengt. 

Ook tijdens de produktiefase heeft een uit modulen opgebouwde machine voordelen. Door het duldeUjke 

onderscheid tussen de modulen, wordt het herkennen van problemen vereenvoudigd. Onderhoud en 

reparaties zi]n eenvoudig ultvoerbaar daar de modulen veelal apart te repareren en te onderhouden zijn. 

Sommlge modulen dienen zo ontworpen te worden dat ze eenvoudlg te vervangen zijn door een nieuwe 

module. 

Blj modulalr ontwerpen is het belangrljk dat er verschillende goede moduleverdellngen ontwikkeld 

worden. Elke module van een moduleverdeling moet voldoen aan de elsen die aan een module gesteld 

worden. Ott zl]n elsen die volgen uit de kenmerken van een module: 

- Deelmodulen moeten onafhankelijk van elkaar kunnen worden ontworpen. 

- Deelmodulen moeten onafhankelijk van elkaar samengesteld kunnen worden, tot op het niveau 

waarbij de verschillende modulen samengebouwd worden tot een geheel. 

- Deelmodulen moeten atzonderlijk getest kunnen worden op de correcte uitvoering van de 

deelfuncties. 

Het Is noodzakelljk dat er reeds In een vroeg stadium Inzicht en kennis Is over de mogelljke 

uitvoerlngsvormen van het ontwerp, omdat anders geen zinnige verdelingen tot stand komen. De keuze 

van de beste moduleverdeling geschiedt naar aanlelding van de wensen ten aanzien van de modularitelt. 

Deze zijn: 

- Het aanta! deelmodu!en die btj een verdeling gecreeerd worden, moeten gericht zijn op een optimale 

doonooptijd. In veel gevallen wordt dit bereikt met een deelfactor 3. [1] 
• De moduleverdellng moet logisch zijn.1 

De functies blnnen een module dienen een duldelijke relatie met elkaar te hebben of vragen om een 

soortgelijke constructleve oplossing. 

Indien btj een bepaalde moduleverdeling een deelmodule bi1 verschlllende modulen toegepast kan 

worden, Is deze verdeling te prefereren boven een moduleverdeling waar dit nlet mogelijk Is. 

3 



De module dient zo mogelijk in even grote deelmodulen onderverdeeld te worden. zodat de { .""'"'.~ 
doorlooptijden van de deelmodulen onderllng nlet vee! van elkaar verschillen. Oit Is zowel van ~~~t-i 

belang voor het ontwerpproces als voor de produktle. 
- In principe dienen aile Interface-afspraken tussen de deelmodulen op het huidige ontwerpnlveau 

gedeflnieerd te worden. Oit is echler nlet altijd mogelljk. De Interface-afspraken dienen In dat geval 
zo gauw mogelijk te volgen. ~- '-J~ ~CJ\- '1 

A1s er welnlg raakvlakken tussen de deelmodulen zijn, Is het aantal Interface-afspraken gering. 
- Toepassing van bekende, RbestaandeR module-uitvoeringen en bekende opIossingen en constructles, 

verdlenen bij equlvalente prestaties de voorkeur ten opzichte van nleuwe uitvoeringen. 

Het belang dat aan de wensen wordt gehecht en ook de manler waarop de keuze tot stand komt, Is 
afhankelijk van de situatle. De manier waarop modulair ontwerpen wordt uJtgevoerd, is afhankelljk van 
de cultuur die blnnen een bedrljf heerst. In onze sltuatie Is gebrulk gemaakt van de projectstrategle 
vol gens prof. Ir. J.M. van Bragt [1]. 

2.2 ProJectstnategle. 

Projectstrategie is een methode die, hoewel bruikbaar bij aile soorten projecten, bijzonder geschikt is 
voor toepassing bi] modulair ontwerpen. Oit omdat projectstrategie erop gericht is de besluitvorming top
down te laten plaatsvlnden, waarbij het project steeds wordt opgedeeld In kleinere projecten. De 
besluiten die bij deze opdeling genomen worden, worden na toetslng, in principe als onherroepelljk 
beschouwd. 
Elke opdeling, stap genoemd. wordt gestructureerd In drle fasen: Orientatie 

Plan 
Uitvoering 

Indien noodzakelijk kan elke fase weer In dezelfde fasen gestructureerd worden tot het proces zo 
overzichtelijk is dat met de uJtwerking van de iasen kan worden begonnen. In bljlage 2 is beschreven 
welke aspecten in de verschillende fasen belangrijk zjjn. 
Het belang van de projectstructurerlng ligt In het feit dat de proJecten overzichtelijker worden en 
daardoor beter beheersbaar zijn. Ook het feit dat er na elke StaP mijlpalen zijn (bv. in de vorm van een 
eisenpakket, zie ook bijlage 2) vergroot de beheersbaarheid. 
V~~r de tijd Ts die nodig is voor een projectstap, geldt: T. = T.1 + T52 + Ts3 [11. Oil is weergegeven In 
figuur 2.2 op paglna 5. T, verschllt echter per situatle en soort project. 
Voor het ontwerpproces zljn de waarden van de parameters In de formulas, die In flguur 2.2 zljn 
gegeven. emplrisch bepaald. door vergelijking van verschillende projecten die zijn uitgevoerd door de 
afdeling Design van Philips Equipment & System Engineering Lighting. Met deze formules kan een 

schatting worden gemaakt van de doorlooptijd en de ontwerptijd (en dus de benodigde capaciteit). Oit 
kant indlen er met proJectstrategie wordt gewerkt, als referentie dlenen voor de werkelijk bestede tljd, 
zodat het ontwerpproces blJgestuurd kan worden als de tljd overschreden wordt. Ook is het mogelijk 
het ontwerpproces te optimallseren naar doorlooptljd en ook naar kosten, aangezien deze afhankelijk 
zijn van de doorlooptijd. 

4 



TSl 

TS2 

TS1: De tijd die nodig is voor de orientatie van het project. TS1 is direct afhankelijk van de grootte van het project, waarvoor 

n (het totaal aantal te nemen besluiten) een maat is. 

Ts1 = a.nP 

parameters bij ontwerpen: a = 0,0091 

P = 0,958 

T s2: De tijd die nodig is voor het zoeken naar mogelijke oplossingen en het maken van een keuze uit de alternatieven. T s2 is 

afhankelijk van de grootte van het project en van. het 880tal deelprojecten dat na de opdeling ontstaat (Oit wordt 

weergegeven door d: de deelfactor. deze representeert het aantal nieuwe deelprojecten dat ontstaat) 

T s2 = b*(n..d)q 

parameters bij ontwerpen: b = 0,00078 

q = 1,12 

T s3: De tijd die nodig is voor specificatie van de deelprojecten. Oak T s3 is afhankelijk van n en d. 

T s3 = c~*(n/d)r 
parameters bij ontwerpen: c = 0,16 

r = 0,612 

n = 2O*N, met N: het aantal specifieke onderdelen. 

figuur 2.2 

Een \~~~ Is echter dat een stap van modulair ontwerpen nlet overeenkornt met een slap van 

projectstrategie. 81nnen een stap van projectstrategle zijn verschillende aandachtniveaus. 

Er wordt zowel gekeken naar de abstracte problemen als naar detailproblemen waarvoor ook al blnnen 

de eerste stap keuzes kunnen en vaak dienen te worden gemaakt. Dit verschljnsel is weergegeven In 

figuur 2.3A
• 81] modulair ontwerpen mogen keuzes op lagere nlveaus In principe aileen worden gemaakt 

als de moduleverdelingen van die nlveaus, v~~r zover als voor de beslisslng noodzakelijk is, zijn 

gemaakt. Oit betekent dat in de eerste stap van de projectstrategie vele niveaus van het modulair 

ontwerpen zijn samengevoegd. " \~ , 
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De tijden die voor de lagere niveaus zijn gebruikt binnen de eerste projectstrategie-ontwerpstap zijn , 

daarom toegekend aan die lagere niveaus. Oit is verduldelijkt in figuur 2.38
• Oit houdt echter in dat \ 

constructeurs die op een haag modulair en projectstrategie-niveau werken, ook een gedeelte van de \ 

tijden van de lagere projectstappen gebruiken. Hel grote voordeel van modulair ontwerpen, de 

structurering van het project qua tijd, wordt hlerdoor enigszins te nlet gedaan. Ook andere voordelen \1 1\.t.L-' 

van modulair ontwerpen worden op deze manier gedeeltelijk teniet gedaan bv. doordat de hoofd-

ontwerper beslissingen moet nemen die uttbesteed hadden kunnen worden aan speclallsten of een 

andere gro~p~ntw~~:~:~~~_einde dit te beperken is he~'berangrifk dat aileen essentlale beslissingen , \ 

worden genomen. Ott zi]n hoofdzakelijk beslissingeri fen-aanzien van de interfaces en rulmten. BI] deze I"",I'-l'r...' 
beslissingen dienen, hoewel ze zi]n gebaseerd op de constructie en technlsche eisen, detailbesluiten zo iI' 
mogelijk vermeden te worden. De ontwerper van de volgende module zou anders onnodlg aan banden J I 

I ' 

~-'-'----"-""-'~" 

HIVEAU 0 

HIVEAU 1 

NIVEAU 2 

A NlVEAU 4 

~ 
NIVEAU 0 

HIVEAU 1 

HIVEAU 2 

B 
HIVEA!) 4 

~ 

f1guur 2.3 

2.3 Top-down ontwerpen met behulp van Assemblies / Components van Unigraphics II. 

Bl] het modulair ontwerpen is het belangrljk dat de interface-afspraken en de voor een module 

besehikbare ruimte eenduldig worden vastgelegd. Oil opdat de modulen daarna afzonder1ljk kunnen 

worden uilgewerkt. Aangezien het vastleggen van beschlkbare rulmten schrlftelljk erg moeilijk Is, worden 

deze afspraken bl] voorkeur In een tekening vastgelegd. 

Oaar er bi) modulalr ontwerpen een top-down structuur ontstaat waarbij een module steeds wordt 

onderverdeeld in kleinere modulen, totdat elke module minder dan 20 speeifieke onderdelen beval, is 

het nuttig om gebruik te maken van de optie Assemblies binnen de funelie Design / drafting van het 

Unigraphies II systeem. De optie Assemblies bledt nameli)k de mogelijkheld om van een tekening een 

bepaald gedeelte ( by. een module) apart op le slaan met hleraan verbonden een reference set (file 

component part). 
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Hiermee wore:lt een top-down structuur gecreeerd waarbij de files met elkaar verbonden zijn. De gehele 

tekening wordt opgeslagen met de optie archive format. Elk afzonderlijk opgeslagen gedeelte, een 

component, kan als zodanig opgehaald worden, waarna deze verder opgedeeld of uitgewerkt wordt, al 

naar gelang het niveau. 

De reference set vertegenwoordigt een zelf te kiezen dee! van de geometrie. Per tekening kunnen 

verschillende reference sets gemaakt worden die elk andere aspecten van de tekening weergeven. 

Met de optle update (onder Assemblies / Components) kunnen de verschillende uitgewerkte tekeningen 

in de tekening van het hoogste niveau worden opgehaald. Bij gebruik van multilevel update kan 

echter aileen dat gedeelte opgehaald worden dat toebehoort aan de reference set die is ingegeven 

tijdens file component part. 

Wil men het gedee!te dat onder een andere reference set is opgeslagen updaten, dient men dit per 

niveau per file te doen zolang tot men bij het hoogste niveau is uitgekomen. Hlervoor Is single level 

update beschikbaar. 

Een meer uitgebreide beschrljvlng van de werkwijze is te vinden in het verslag • Top-down ontwerpen 

met Unlgraphlcs 11 8 van Ir. M. Rljken [2]. 

Bij gebrulk van Assemblies / Components bil het herontwerpen zljn een aantal problemen naar voren 

gekomen die opgenomen zijn in het hoofdstuk conclusies en aanbevellngen. Ook verwiJzen wij voor een 

ultgebreidere beschrijving van de problemen en hun mogelijke opJosslngen naar hat onderzoek dat 

H. Bonekamp hiernaar heaft gedaan (verslag verwacht medlo mel 1993). 
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HOOFDSruK 3: DE SLS-INSMELTMACHINE. 

Het onderwerp voor het modulair herontwerpen was de SLS-Insmeltmachine. De SLS-insmeltmachlne 

is een onderdeel van de produktiellJn voor SLS-Iampen die op het moment In gebrulk Is biJ de Phllips

vestlging in Temeuzen. De SLS- lamp is een lamp die werkt vol gens het principe van de gasontlading 

( te vergelljken met de TL-Iamp). 

Het antwerp van de SLS-insmeltmachlne is gebaseerd op de insmeltmachine voor PLC-Iampen. De 

laatste is in een manJaar ontworpen bij Philips Roosendaal. Bij de afdeling Design van Philips 

Equipment & Systems Engineering Ughting is deze aangepast aan de elsen voor insmelting van SLS

lampen. Hiertoe behoren o.a. aanpasslngen ten gevolge van de kleinere produktlengten bij SLS-Iampen 

en het aantal branderpositles. 

3.1 De funetie en opbouw van de SLS-insmeltmachine. 

De functie van de Insmeltmachlne is het tot stand brengen van de verblnding tussen de roefelstellen (of 

d ummystell en) en (met fluorisentlepoeder) bedekte butzen middels insmelting. De ingangs- en 

eindprodukten zijn In figuur 3.1 weergegeven. Oak dient de Insmellmachine de inkomende produkten 

te lransporteren van de voorafgaande machine naar de draagblokken en de eindprodukten naar de 

volgende machine. Btj deze transportfuncties moet een buffer worden gereallseerd. 

roefelstel ballon ( buis ) 

-F ~3- H---
eindprodukt 

"'dumrnysIeI: """ roefeIstel zoodef draden 

figuur 3.1 

De machine is opgebouwd ult een aanvoereenheid voor de butzen, ballonnen genaarnd en een voor 

stell en (roefelstellen met draden of dummystellen zander draden). een molen met 32-voudige verdellng 

waar de eigenlijke insmelting plaatsvindt en een afvoereenheid voor de eindprodukten. 

De Insmelting op de molen geschiedt a1s voigt: 

Nadat op stand 1 en 2 de ballon. respectievelijk het stel, vanaf de aanvoer In de houders op de 

insmeltmolen zljn Ingezet, wordt door de geleidebaan als de molen naar stand 3 wordt doorgezet, het 

stel In de ball on gebracht. Op stand 3 zorgt de hoogtedrukker ervoor dat het stel en de ballon exact op 

de gewenste hoogte gebracht worden. Vanaf stand 5 tfm 23 wordt stikstof ingeblazen, waarna op stand 

6 de verwarmlng van het stel en de ballon begint. 
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Het verwarmen gebeurt in drie stappen: - voorverwarmen 

- insmelten 

- naverwarmen 

positie 6 tim 9 

positie 10 tim 21 

positie 22 tim 23 

Tildens de insmelting worden de houders geroteerd opdat de insmeltlng gelijkmatig plaatsvindt. Het stel 

wordt via een buls, waardoor ook de stikstof wordt toegevoerd, op hoogte gebracht. Op de standen 15 

en 16 wordt de insmeltrand nog eens extra aangedrukt door de roefelaandrukker. Op stand 17 moet een 

derde roefelaandrukker gemonteerd kunnen worden. Na de verwarmlng koelt het elndprodukt af aan de 

omgevingslucht tot het op stand 32 uit de molen wordt genomen en op de afvoer wordt geplaatst. 

In figuur 3.2 is de opbouw van de insmeltmolen weergegeven. ZJU{f Lvt~ 

Het uitgangspunt voor de opbouw van de insmeltmolen is de PhUips basismolen met decentraJe 

aandrijving. Hiervan Is echter aileen de omzetkast gebruikt. Voor vele functies zijn aparte modulen 

ontworpen. Deze zljn specifiek voor de SLS-insmeltmachlne ontworpen en niet bruikbaar voor andere 

machines. De modulen worden aangedreven door de nokkenassen welke onder en boven aan de 

machine zljn aangebracht. 

3.2 De problemen. 

Hoewel uit de beschrijving en het tekeningenpakket blijkt dat de machine min of meer uit modulen 

bestaat, is het voordeel van een uit modulen opgebouwde machine grotendeels verdwenen. Oit komt 

hoofdzakelijk omdat duidelijke interface-afspraken verwaarloosd zijn en de keuzen van de modulen 

geleid hebben tot een constructie waarbij de onderdelen nlet logisch over de machineconstructie 

verdeeld zijn ( denk by. aan de bewerkingseenheden en hun aandrijvingen). 

Aangezlen parallelle montage aileen toegepast kan worden als er voor de verschillende modulen 

referentiepunten zljn die, onafhankelijk van de aanwezlgheid van andere modulen, montage mogelijk 

maken, was dit door het ontbreken van referentiepunten blj de SLS-insmeltmachine nauwelijks 

toepasbaar. De modulen moesten dus volgtljdelljk gemonteerd worden. Ze werden namelijk geplaatst 

op een frame waarvan de positle ten opzichte van de mol en nlet vastlag en ze moesten ten opzichte van 

elkaar gepositioneerd moesten worden. De doortooptijd btj montage was dan ook langer dan gewenst 

en verwacht werd. 
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HOOFDSTUK 4: HET ONTWERPPROCES. 

In dit hoofdstuk wordt In de eerste paragraaf beschreven hoe wlj het herontwerpen van de SLS· 

Insmeltmachine hebben aangepakt en daarmee hoe de keuzen tot stand zijn gekomen. In de tweede 

paragraaf 2ullen de keu2ecriteria worden toegelicht. 

4.1 Ontwerpstrategie. 

De Invloed van modulalr ontwerpen en de projectstrategie is in het door ons uitgevoerde ontwerpproces 

duidelljk herkenbaar. Door modulair ontwerpen zijn er verschillende nlveaus ontstaan. Op elk nlveau 

wordt een moduleverdeling gemaakt. Aile nlveaus hebben eenzelfde structuur en zljn opgebouwd uit drle 

fasen volgens de projectstrategie . 

In de orientatiefa~§I van elk nlveau worden, Indien nodig. de functies die de modulen moeten uitvoeren 

geTnventariseerd en gedeflnieerd. In veel gevallen kunnen de functies pas precies omschreven worden '2 '( 
als de technlsche uitvoerlngsvorm In grote lijnen bekend is. Ook worden op elk nlveau technische elsen ) 

opgesteld die van belang 2ijn voor de moduleverdelingen. Asn de hand van de functies en de eisen 

2ullen dan In latere fasen de moduleverdelingen gemaakt worden. 

De pla$se bestaat ult het creeren van verschlllende moduleverdelingen op grond van functiecomblna

ties. HierbiJ wordt ook rekenlng gehouden met de technische eisen. Elke moduleverdeling moet redelljk 

loglsch zijn en voldoen aan de elsen met betrekking tot de modulariteit voordat hlj verder wordt 

overwogen. De verschillende verdelingen worden geloetsl aan de criteria met betrekklng tot de 

modulariteit (beschreven als wensen ten aanzlen van de modulariteit In paragraaf 2.1). aangezlen oon 

modulalre opbouw de belangrijkste els is die aan het herontwerp wordt gesteld. Het belang van een t { 
criterium is geen vaststaand gegeven. Afhankelijk van de situatie zaI aan bepaalde criteria moor of } 

minder belang worden gehecht. Zo zaI bijvoorbeeld het criterium bekende modulen, constructies en 

principes erg belangrijk zijn in het geval dat de beschikbare tijd voor ontwerpen erg kort is. 

In vee! gevallen wordt bij de toels gebruik gemaakt van een waarderingstabel. Daarbij wordt de mate 

waarin een moduleverdeling aan een criterium voldoet weergegeven met een waardering die kan 

varieren tussen 1 punt (onvoldoende) en 5 punten (zeer goed). Het onderscheid in belang van de criteria 

wordt door middel van een gewichtsfactor blj de beslissing meegenomen. (In paragraaf 4.2 worden de 

gewichtsfactoren die door ons aan de criteria 2ijn toegekend, toegelicht). Er wordt dan gekeken of de 

voorloplge keuze die op grond van de modulariteit Is gemaakt, technlsch goed te realiseren is. Als oon 

alternalief zeer goed voldoet aan de els van modulariteit. maar technisch moeilijk uitvoerbaar is, dan 

wordt de voorkeur gegeven aan een mlnder modulair, maar technisch goed uitvoerbaar alternatief. V~~r 

het gekozen alternatief wordt een risico- en faalkansanalyse uitgevoerd. Soms is het nooclzakelljk om 

een gedetailleerde technische keuze betreffende de uitvoeringsvorm van de module te maken voordat 

een risico - en faalkansanalyse wordt uitgevoerd. Indlen blljkt dat de gekozen module onoverkomelijke 

risico's en/of een grote kans op falen met zich meebrengt, wordt de keuze heroverwogen. 
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De 3e fase, de uitvoerlngsfase, Is opgebouwd ult het bepalen van de Interfaces en de ultwerklng voor 
de lagere ontwerpnlveaus. Soms is het noodzakelijk dat keuzes van lagere nlveaus al bekend zijn als 

men de beschlkbare ruimte en de Interfaces gaat beschrijven. 
Dit betekent dat tljdens het ontwerpproces "uitstapies • worden gemaakt naar lagere nlveaus die echter 

volgens hetzetfde ontwerpproces aangepakt worden. In het stroomscherna van figuur 4.1 is het 
bovenstaande proces weergegeven. Ook keuzes betreffende de uitvoeringsvorm die gedurende het 
ontwerpproces worden gemaakt, dienen goad gefundeerd teworden. Verschillende altematieven moeten 
vergeleken worden met als criteria de technische elsen voor de betreffende module. Deze technische 
keuze wordt ook gedaan vol gens de projectstrategie. De orientatiefase behetst hierbij het opstetten van 
de technische eisen. Aangezien deze elsen al blj de orlentatle voor de moduleverdetlngen zljn opgesteld, 

is deze fase erg kort. In de planfase voor de technische keuze worden mogetljkheden bedacht en 
geanalyseerd en er wordt een keuze gemaakt. Oeze keuze wordt aan de stroom Informatle voor de 
modulalre keuze toegevoegd. waarna de interface-afspraken worden beschreven en aan het volgende 
nlveau begonnen wordt. 

Wi] realiseren ons dat het door ons beschreven ontwerpproces nlet In ladere ontwerpsituatle toepasbaar 
is. Het veronderstelt namelijk dat er grote waarde wordt gehecht aan modulariteit van het ontwerp en 
dat er enige kennls Is over de manler waarop de machine zijn produktie moet waarmaken. Oit betekent 

dat er al enige ideeen over mogellike reallsaties nodig ziin.ln het geval van een herontwerp is dit zeker '\f" ~ 
I'II~ 

het geval en kan de methode goed toegepast worden. ~.rl~. 

\J \f'<~~\~ 
~v4~~"v~ 

4.2 Verklaring van de gewichtsfactoren. ~ ''-IIW~~ 
(i~''> 

"1~'1~ 
De criteria waaraan de alternatleve moduleverdelingen worden getoetst zijn de wensen zoals beschreven \, \Nil-) \tf'f 

r .. _ ~ ./ 

in paragraaf 2.1. "'!- w ..... " 
Nu voigt een beschrijving van de gewichtsfactoren die aan de verschillende criteria zi]n toegekend en ().; 

.~ ~~. 
de redenen daarvoor. ~ 

Logische verdeling [5 punten]: 

Een moduleverdeling dlent bovenallogisch te zijn. Een loglsche opbouw bevordert het inzicht. zodat het 
ontwerpproces gemakkelijker vervolgd kan worden. Ook bevordert dit inzicht een goade omschrijving 

van de Interfaces wat positieve effecten heeft op het ontwerpproces. "",,}, ,,~.~ 1 

Doorlooptijd [4 punten1: 
~\~<M\ ~"",~l 

De doorlooptijd is zeer belangrijk, daar dit de eigenlijke reden Is waarom modulair ontwerpen wordt 
toegepast. Bii een moduleverdeting die een goade doortooptijd heeft maar nlet logisch is, ziln echter 
problemen te verwachten. die de doortooptijd negatief zullen beinvloaden. Daarom wordt de logische 
verdeling belangrijker geacht. 
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Sij gebrulk van de proJectstrategle Is de doorlooptijd T. voor een ontwerpnlveau, als voigt te berekenen: 

T. = Til' + T52 + Ts3 met: 

TS1=O, 009~*nO,95a 

TS2=0, 0078* (n*d) 1,12 

T 3=0 I ~6 *d* ( n) 0,612 
S d 

Ta" tlld voor orientatiefase 

T 52' tijd voor het zoeken van en kiezen uit de alternatieven 

T 113' tijd voor speclflcatle van de deelprojecten 

n: het totaa' aantal te nemen besluiten (n = 20 * N; N: specffieke aantal onderdelen) 

d: de deelfactor, daze representeert het aanta' deelprojecten dat blj een moduleverdellng ontstaat. 

De ontwerptijd voor een nlveau. Is de scm van aile doorlooptljden van dat ontwerpnlveau. 

In tabel 4.1 is de optimale deelfactor voor een moduleverdellng gegeven. Dit is te gebruiken als 

doorlooptijdindicatle, indien het aantal specifieke onderdelen nlet zo nauwkeurig is te schatten dat de 

berekenlng gebruikt kan worden. 

tabe14.1 

Interfaces [3 punten]: 
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Sij elke opdeling dienen de deelmodulen zo volledig mogelijk gespecificeerd te worden door een goade 

beschrijving van de Interfaces. Elke onvolledlgheid brengt rlslco met zlch mee voor het verdere verloop 

van het ontwerpproces. 

Zo kan een onvolledlgheid de oorzaak zijn dat een verdere moduleverdeling niet goad verloopt. Het is 

daemtn:varr~n9' dat de interfaces bekend zijn en eenduidig te beschrijven zijn, blnnen een 

bepaald ontwerpnlveau. \ L,\...., f.) 
'''\1 :) L -L~ I 
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Verschilfactor [2 punten]: 

De verschDfactor f geeft het verschil In modulegrootte weer. 

De verschilfactor wordt berekend ult de onderstaande formule: 

f=2* [ grootste module - kleinste module] 
grootste module + kleinste module 

De verschillen tussen de grootte van de modulen beTnvloeden de doorJooptijd van het ontwerpproces 

en de produktie. 

De ontwerpdoorlooptijd wordt dus nlet aileen bepaald door de deelfactor (zie doorlooptljd), maar ook 

door de verschllfactor. Olt laatste blijkt ook uit figuur 4.2 (meer nlveaus betekent een langere 

doorlooptijd). 

figuur 4.2 

Verschillen in modulegrootte lelden ertoe, zowel blj het ontwerpen als bij de produktie, dat bepaalde 

modulen eerder gereed zijn dan andere modulen. Blj het ontwerpproces is dit nauwelijks een probleem, 

omdat een gereedgekomen module geen rulmte inneemt. Bij de produktie IIgt dlt anders. Oaar neemt 

een gereed produkt rulmte in. Als het aantal produkten groot Is, geeft dit grotere problemen dan bij 

kleinere produktaantallen. Blj deze opdracht worden er ultelndeJljk slechts enkele insmeltmachlnes 

gernaakt en is het belang en dus de gewlchtsfactor klein. 

Het verschil in doorlooptijd van de verschlllende modulen kan ondervangen worden door bij de 

produktie verschillende startdata voor de modulen te kiezen. Oft kan organisatorische problemen 

opleveren. \ 
\ 

\ 
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In onderstaande tabel is weergegeven welke waardering bij een bepaalde verschilfactor hoort. 

A1s de berekende factor op de grens ligt, dan de gemiddelde waarde nemen. 

factor waarderlng 

0,0 < f < 0,3 5 

0,3 < f < 0,6 4 

0,6 < f < 0,9 3 

0,9 < f < 1,2 2 

1,2 < f 1 

tabel4.2 

Bekende modulen, constructles en principes [1 punt]: 

Het laatste en minst belangrljke criterium is de mogelljkheid van toepasslng van bekende modulen, 

constructies en prlncipes. Dit heeft geen gevolgen voor de modulaire opbouw van het antwerp. Het Is 

aileen praktisch am zo te voorkomen dat veel werk wordt gestoken in het ontwerpen van een module 

die al eens ontworpen Is. Deze wens wordt dus gebruikt am blj erg kleine verschillen lussen de 

moduleverdellngen tach een keuze te maken. 
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HOOFDSTUK 5: HET HERONTWERP VAN DE SLS·INSMELTMACHINE. 

In dit hoofdstuk zal het ontwerpproces zoals dat door ons is uitgevoerd en in hoofdstuk 4 is beschreven, 

aan de hand van het eigenlijke herontwerp worden verduidelijkt. Het Is daarvoor niet noodzakelijk aile 

nlveaus van het herontwerp te beschrllven. Alleen van de eerste twee nlveaus , nlveau 0 en 1, zullen aile 

projectstappen worden belicht Dit geschiedt in de paragrafen 5.1 en 5.2. Deze hebben echter nlet de 

pretentie volledige uitwerkingen van de nlveaus te zijn. 

Verder worden in dit hoofdstuk aileen die ontwerpbesllsslngen beschreven die In grote mate bepalend 

ziin voor het uiteindelijke herontwerp. Voor hen die daarin ge'interesseerd ziln. zijn de uitwerkingen van 

de verschlllende ontwerpnlveaus In de bljlagen 4 tIm 8 uitgebreid weergegeven. Bijlage 3 geeft 

algemene !nformatie die voor elk nlveau van toepasslng is. 

Het onderwerp v~~r het ontwerpproces was zoals bekend de SLS·insmeitmachine. 

De SLS·lnsmeltmachine moet geschikt zijn voor het Insmelten van roefelstellen aan (met fluorisentia. 

poeder) bedekte bulzen. Ook dlent de insmeltmachine de inkomende produkten te transporteren van 

de voorafgaande machine naar de draagblokken en de eindprodukten naar de volgende machine. Bij 

deze transportfuncties moet een buffer worden gerealiseerd. 

Er zijn 2 types SLS-insmeltmachlnes: een voor insmelting van een roefelstel met draden en een v~~r 

insmeltlng van het dummystel. De machines ziin grotendeels identiek. Daarom hebben we gekozen om 

slechts een machine te behandelen. Omdat de "dummy-machine" beperkter is dan de "normale" SLS

insmeltmachine, zal de laatste worden uitgewerkt. 

A1s leidraad bij het hele ontwerpproces kan figuur 5.1 gebruikt worden. Hierin is v~~r elk nlveau 

weergegeven welke modulen daar zi)n gekozen. Ook kan deze flguur dienen als hulpmiddel om de 

modulaire opbouw van het herontwerp te doorzien. 

Elke module heeft een code die bestaat ult een cijfer en enkele letters. Het cijfer op de eerste positie 

representeert het nlveau waar de module zich bevindt, te beginnen blj het hoogste niveau: niveau O. De 

letters geven de mogelijkheid om de herkomst van een module te traceren. De 1" letter representeert 

de module uit niveau 0 waarvan de deelmodule een onderdeel is. de tweede letter die van niveau 1, 

enzovoort. 

Deze codes, die gebruikt worden om een module te identificeren, ziin ook, samen met eventuele 

tekeningnummers (aileen voor de modulen die volledig uitgewerkt zijn), in figuur 5.1 weergegeven. 
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5.1 Niveau o. 

5.1.1 Orientatie. 

Het opstellen van de elsen en wensen en het inventariseren van de functles. 

5.1.1.1 Eisen & wensen. 

Eisen uit GS 90-30.3: 

- De eindprodukten moeten voldoen aan de eisen met betrekking tot de produktgeometrie voor de 

lamptypen 900 1m., 1200 1m., 1500 1m. en 1700 1m. Deze zljn gedefinieerd in de tekening 7222 068 

20263 A2 die in bijlage 9 is toegevoegd. De lengte van de af te voeren produkten is type-afhankelijk 

en ligt tussen 202,9 mm. en 329,9 mm. 

- De minimale lengte van de in te smelten buizen, ballonnen genoemd, bedraagt 122 mm. (121,9 mm.) 

en de maximale lengte 250 mm. 

- Ontwerpsnelheid: 3000 stuks/uur. 

- Uitvalpercentage maximaal 1,5 %; bij voorkeur kleiner. 

Het uitvalpercentage wordt bepaald door vergelijking van het aantal In de insmeltmolen ( het 

procesgedeelte van de SLS-Insmeltmachlne) ingezette ballonnen en stell en en het netto aantal 

elndprodukten dat dit gedeelte aflevert. Het netto aantal eindprodukten is het aantal uitgaande 

produkten dat aan de elsen zoals gespecificeerd in tekening 7222 068 20263 A2 voldoert 

- Stilstand door storing maximaal 5 %; bij voorkeur kleiner. 

Stllstand door storing is de verhouding stilstandstijd : produktietijd. Geplande stilstand, bijvoorbeeld 

voor onderhoud, wordt nlet gerekend als behorende bij de stilstandstijd. Onder storing wordt 

verstaan dat door nlet goed functioneren de produktie niet aan de eisen voldoet. 

(Zowel het uitvalpercentage als de stllstand door storing hebben betrekklng op de bedrljfszekerheld. 

Stilstand door storing is ook afhankelijk van de onderhoudsvriendelijkheid.) 

- Maxlma!e produktie-verlies-tijd bij omstellen van de vier genoemde lamptypen maxlmaal 4 min; biJ 

voorkeur kleiner. 

- Geluldsniveau < = 85 dB(A) leq 

- Veiligheid volgens de huidige voorschriften (wet, Philips). 

Eisen die volgen uit de Interfaces tussen de SLS-insmeltmachine en zljn omgeving: 

De SLS-insmeltmachlne moet passen in de huidige machinestraat, zeals deze is weergegeven In 

figuur 5.2. Dit betekent dat er geen aanpassingen van de lijn noodzakelijk zijn als de gewijzigde SLS

lnsmeltmachlne daar wordt geinstalleerd. De SLS-lnsmeltmachine moet daarom voldoen aan de 

volgende eisen: 

- De afmetingen van de produkten die door de SLS-insmeltmachine ingesmolten moeten worden. zijn 

gedeflnleerd In de tekeningen 7222 068 20323 A2 en 322204980140 A4 (zie bijlage 9). 

- De machine moet binnen de beschikbare ruimte passen, zoals die Is weergegeven in figuur 5.3. 

- De tengte van de huidige machine moet bij het nieuwe antwerp gehandhaafd blijven : 7500 mm. 
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figuur 5.2 
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figuur 5.3 

20 



• Het toelaatbare gewicht/m2 op de fabrleksvloer bedraagt 750 kg/m2
• 

• Elektrlciteitsaansluitlng moet geschikt zlln voor 230/400 V. 

• De benodigde procesgassen dienen verkregen te worden via de volgende aanwezlge aanslultlngen: 

Perslucht, ongesmeerd; aansluitlng 1/2"; druk op standrek: 4 bar. 

Stookgas; aansluiting 3/4"; druk op standrek: 30 mbar. 

Zuurstof; aansluiting 3/4"; druk op standrek: 150 mbar. 

Branderblower; 

Stikstof; 

aansluiting 3/4"; 

aansluiting 1/2"; 

druk op standrek: 100 mbar. 

druk op standrek: 1 bar. 

De plaats van het standrek meet binnen de gegeven ruimte liggen, maar de exacte plaats kan na 

ontwerp van de SLS·lnsmeltmachine worden bepaald. Het standrek dient bi] voorkeur geplaatst te 

worden op die plaatsen in de vloer waar eventueel benodlgde leidlngen gemakkellJk bereikbaar zijn. 

• De plaats waar de ballonnen de SLS-machlne binnenkomen moet aanslulten op de plaats waar ze 

aangeboden worden. De aanvoer van de ball onnen geschiedt op een hoogte van 940 mm. vol gens 

de tekeningen. De open zljde van de ballonnen IIgt bl] aile typen links (stroomafwaarts gezlen). 

• De stell en dlenen In een voorraad aan de machine te worden aangeleverd. ZiJ worden handmatlg 

ingezet. 

• De eindprodukten dienen afgevoerd te worden op een hoogte van 1111,5 mm. volgens de 

tekeningen. Bij de produktafvoer moet de insmeltrand van de produkten naar het hart van de SLS· 

Insmeltmachlne gerlcht zijn. 

• De afstand tussen de open zljde van de ball on bi] de aanvoer en insmeltrand van de eindprodukten 

bij de afvoer moet 439 mm. bedragen. 

Aanvullende elsen: 

• Levensduur ± 150.000 uur met uitzondering van de slijtonderdelen. 

• SlIjtonderdelen moeten een mlnlmale levensduur van 500 uur hebben en eenvoudig te vervangen zi]n. 

- Modulaire bouw. 

Wensen: 

• Hoge bezettingsgraad van de houders. 

• Indien mogelljk standaard- en/ of normonderdelen gebruiken. 

- Bewerkingseenheden bij voorkeur hardware·matlg gekoppeld aan de hoofdaandrijvlng. 

• Bij voorkeur een mechanische ultvoering van de bewerklngseenheden. 

• Blj equivalente functievervulllng wordt de voorkeur gegeven aan Philips produkten. 

- Kosten binnen het budget: 

Ontwerpen en detailleren PLC·insmeltmachine ± f 290.000 
Herontwerpen en detailleren SLS-Insmeltmachine f 309.000 

De ontwerpkosten mogen dus ongeveer f 600.000 bedragen. 

\ '} 

I 

Maakkosten SLS·lnsmeltmachine f 625.000, waarvan f 560.000 voor het mechanische gedeelte. 
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5.1.1.2 Functles, 

De verschnJende functies die door de Insmeltmachine uitgevoerd moeten worden zijn afgeleid ult de 

functles die de huidige machine uitvoert. Deze functles en de relatles ertussen zijn In f1guur 5.4 grafisch 

weergegeven. 

Sommige van de functies die gebruikt worden om de moduleverdelingen te maken zijn een 

veralgemenisering van de functles die In de bekende machine voorkomen, Dit omdat er door de 

functiebeschrijvlngen op dit niveau geen technische besluiten ge'impliceerd magen worden. 

De definlties van de functles zijn als voigt: 

Toevoeren: 

De Ingangsprodukten (het stel en de ballon) transporteren van de voorafgaande machine naar en 

specifiek punt dat de Ingang Is voor de functle "inzetten", 

lnzetten: 

Het transformeren van de positie en orientatie van de ballon en het stel, vanaf het punt waar de toevoer 

stopt tot in de houder die hlervoor bij de functle "inzetten" geopend wordt. 

Vasthouden: 

Hat pakken en vervolgens vasthouden van de bailon, respectievelijk van het stel, In een bepaalde stand 

zodat de verschlllende bewerklngen, nodig om het eindprodukt te verkrijgen, uitgevoerd kunnen worden, 

waarna dlt nog enlge tijd wordt vastgehouden. 

~~ , 
Beweglng: Or e- ,"" 

• Verplaatsing 'an de houders tussen ~e verschillende bewerklngsstatlons. 

- Rotatie van de houders, indien noodzakelijk voor het insmeltproces (bv. bij verwarmlng met 

gasbranders). 

Bewerken: 

AIle acties en/of processen die uitgevoerd moeten worden als de ball on en het stel door de houders 

vastgehouden worden, opdat hat juiste eindprodukt wordt verkregen. Hiertoe kunnen functies behoren 

die in f1guur 4.3 zljn weergegeven als hoogtedrukken, verwarmen van ballon & stel, indrukken van ballon 

& stel, inblazen stlkstof in ballon & stel, aandrukken van insmeltrand, afkoelen van hat eindprodukt. Of 
deze functies ook daadwerkelijk hiertoe behoren is afhankelijk van het nieuwe ontwerp van de SLS· 

insmeltmachine. 

Uitnemen: 

Het ult de daarvoor te openen houder nemen van het elndprodukt en het overzetten van het elndprodukt 

van de houder in de afvoereenheid. 

Afvoer. 

Transport van de elndprodukten, die door de ultnemer ult hat insmeltgedeelte van de SLS-Insmeltmachl

ne zijn genomen, naar de volgende machine. 
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Ondersteuning: 
Constructie waarop aile mechanismen en manipulatore~gemonteerd worden en die zorgt voor de 
algernene stijfheid van het geheel. 

Aandrilvlng: 
De samenstelling van onderdelen die de energie voor de beweging van mechanismen en manipulatoren 

overbrengen ( zowel de motor als de overbrenging. of een combinatle van beide kunnen blj de 
aandriJvlng behoren). 

Sij de lagere niveaus kan blljken dat sommige funeties vervallen of gecomblneerd worden met andere 
functies. De meeste funetles zullen op onderilggende niveaus In deelfuneties opgesplitst dienen te 
worden. 
De volgende funeties moeten door de SLS-insmeltmachine worden ultgevoerd: 

1. T oevoeren ballon 
2. T oevoeren stel 
3. Inzetten ballon 
4. Inzetten stel 
5. Vasthouden ballon 
6. Vasthouden stel 
7. Sewegen groot (verplaatsing tussen de bewerkingsstatlons) 
8. Sewegen klein (rotatie van de houders (indien noodzakelijk)) 
9. Sewerken 

10. Uitnemen 
11. Afvoeren 
12. Ondersteunen (frame) 
13. Aandrijving 

I 

Het Is trlviaal dat elke module aangedreven en aan het frame bevestigfJ\noet kunnen worden. 
(\ I') C) 

''\ J\ \ '< \. .' \. 
i ; ~ ~J\ ~ iJ- ~''\ I 

512PI 
. ~q 

.. annlng. l \\,t\( \t\OW--'\~~ J ~J<e- FP-- ~ '\ 

Tijdens de planning worden een aanta! moduleverdelingen gecreeerd waarult na een analyse een 
moduleverdeling wordt gekozen. In tabel 5.1 op paglna 26 zljn de moduleverdelingen die zijn gebaseerd 
op mogeJijke functiecombinatles weergegeven. als ook het resultaat van de analyse met betrekking tot 
de modulariteltscriteria. Aangezien de moduleverdeling met rang 1 geen bezwaren opleverde wat betrett 
de technische realiseerbaarheid, werd dit alternatief ( vooriopig ) gekozen. 

Op dit moment van het ontwerpproces Is besloten dat we ons ultslultend zouden bezighouden met dat 
deel van de SLS-insmeltmachine waar de eigenlijke Insmelting plaatsvindt. Hier kwamen de problemen 

bi) de montage ten gevolge van de gebrekklge modulariteit duidelijk naar voren. Dit is de module OS. 

De funetTes die deze module uitvoert 211n in figuur 5.4 met .............. omkaderd. Er werd verondersteld '7 
dat de modulen die de overige funeties uitvoeren (toevoeren, inzetten. ultnemen en afvoeren). uit de 
onderdelen bestaan die bl] de huidige SLS-insmeltmachine deze funetles uitvoeren. "" t,lv~ . 

1 
~II\...'-V 
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Nu moesten enkele technische keuzen gedaan worden. Deze hadden betrekking op de wijze van 

verhitten en de uitvoeringsvorm van de module. Er is besloten om de machine te concipieren als een 

molen, die intermitterend wordt doorgezet en waarbij de verhitting van de produktonderdelen geschiedt 

middels gasbranders. De produkten staan daarbij verticaal in de molen. De belangrijkste reden voor deze 

keuze was het feit dat de huidige SLS-machlne ook deze vorm en manier van verhitten kent. Men is 

vooral bij procesmachines erg huiverig om principiele wijzigingen aan te brengen, aangezlen men niet 

voldoende kennis heeft over de invloed daarvan op het procesresultaat. I.~ ,f,~ v..~~ 
&o;1("f) """ \ 

Na de risico- en faalkansanalyse die voor de gekozen moduleverdeling is uitgevoell£:bleek dat deze 

keuze geen bezwaren opleverde die een andere modulekeuze zouden rechtvaardige . Een belangrijk 

risico voor module OB is, dat de aanvoer van de ingangsprodukten stagneert. Hiervoor dienen 

detectoren ingebouwd te worden die een actie initieren om zo de gevolgen te beperken. ~ \ 
~ 0~ \'--lV~ \), . J 

5.1.3 Uitvoering. 

/ 

r'~ 
IV;. J 
~/ 

L-\ ,~ttA\i~ ~ 

Bij de uitvoering worden de interfaces tussen de modulen die bij de gekozen verdeling naar voren zijn \ _ ? 

gekomen, beschreven. Ook wordt bij deze fase de ruimte aan de verschillende modulen toebedeeld. i - , 

In bijlage 10 zijn de ruimteverdelingen en ook enkele interfaces gedefinieerd door middel van een 

tekening. In het onderstaande zijn ook enkele andere belangrijke interfaces weergegeven ( voor een 

uitgebreider overzicht wordt verwezen naar bijlage 4 ). 

Enkele interface-afspraken: 

- De hoogte van de insmeltrand bedraagt 1400 mm. ( aile hoogtematen ten opzichte van de vloer tenzij 

anders aangegeven ). 

- Het hart van de produkten bevindt zich op een straal van 586 mm. van het hart van module OB 

-machine-. 

- Op stand 1 wordt een ballon door module OA ~oevoer & inzetten- in de module OB "machine" 

geplaatst. Hierbij komt het hart van de ballon op een straal van 586 mm. van het hart van de 

machine te liggen. De open zijde van de ballon bevindt zich dan op de insmelthoogte van 1399 mm. 

- Op stand 2 wordt een roefelstel door module OA ingezet in module OB. Het hart van het roefelstel 

wordt dan geplaatst op een straal van 586 mm. van het hart van de insmeltmachine. De bovenkant 

van het stelligt dan op een hoogte van 1512,4 mm. 

- Op stand 32 wordt het eindprodukt door module OC "afvoer & uitnemen" uit module OB genomen 

Bij het uitnemen bevindt de insmeltrand van het produkt zich op een hoogte van 1400 mm. Het hart 

van het produkt is op aile standen gelijk aan die van stand 1, dus 586 mm. van het hart van de 

insmeltmachine. 



AIIntal Loll'ach Doorlooptlld Interface Vel'llOhllfector Bekende TofUl punten 
MODULE VERDEUNQ De.lfactor onderd,'en module 

(d) (N) 
W Q R dlt(WI w Q R W G R r W G R W G R Rtot Reng 

t. geen modula vardallng 1080 1080 1 15 5 3514 1 .. 4 1 3 S 2 1 2 t 1 1 t 15 9 

2. A toevoer .. Inz.Hen 3 444 15 15 25 18,9 15 4 20 " 3 12 0,8 .. 2 • 2 1 2 f7 1 
8mach'ne 414 
C moer It ultn.m.n 253 

3.Atoevoer 3 313 .. 5 20 21,0 3 4 12 15 3 15 1,1 2 2 4 3 1 3 54 2 
B maohlne It Inzetten .. ullnemen 591 
C moer 178 

4. A eendrflvlng .. trame It bewegan groot 3 175 1 5 5 21,0 3 4 12 2 3 • 1,0 2 2 4 3 1 3 30 8 
B ~n" veelhouden" ultnamen" 354 

InZelten 
C IIfVoer .. toevoer .. bewegen klein 551 

5. A eendrljvlng .. ome .. bewegen groot 3 175 3 5 15 19,5 4.5 4 11 4 3 12 0,9 2,5 2 5 4 1 4 54 2 
B toevoer .. moer 459 
C ~n It veethouden It ~n klein .. 418 

ultnemen It Inzetten 

.. A aandrtjvlng .. oma .. bewegen groot 3 175 .. 15 20 22,0 2 4 • 4 3 12 1,2 2 2 .. 3 1 3 47 4 
8 toevoer It efvoer ees 
C bewerken .. valltttoudan It bewegen klein 239 

1. A aandrtjvlng .. trame It ~n groot .. 175 3 5 15 21,5 2,5 4 10 3 3 • 1.0 2 2 4 .. 1 4 42 5 
B toevoer It etvoer 489 
C ~n "'nzetten .. ultnemen 254 
D valltttouden .. bewegen klein 182 

•• A .. ndrllvlng .. trame .. bewegen groot .. 175 4 5 20 24,2 1 4 4 3 3 t 1,8 1 2 2 3 1 3 3. 7 
B toevoer .. efvoer .. ullnemen .. Inzetten ees 
C~ 77 
D valltttouden .. ~n klein 182 

t. A aendrtlvlng .. ome .. bewegen groot Ii 175 4 15 20 21,0 3 4 12 3 3 t 0,8 3,5 2 1 5 1 I 13 3 
Btoevoer 313 
C moer 176 
D ~n" InzeUen .. ullnemen 254 
E veeIhoudan .. bewegen klaln 182 

10. A _ndrtlvlng .. trame .. bewegan groot 5 175 5 5 25 23,4 1 4 4 2 3 • 1,4 1 2 2 3 1 3 40 8 
B toevoer .. InzeUen 444 
C IIfVoer .. ultnemen 253 
O~ 77 
E vaathouden .. bewegen klein 182 

tabel5.1 



5.2 Niveau 1. 

5.2.1 Orientatie. 

Bij de moduleverdeling op dlt nlveau, zijn de functles nog dezelfde als op nlveau O. De funeties die bij 

module OA en OC horen (aanvoeren, afvoeren, inzetten en uitnemen) vallen at omdat aileen naar module 

OB wordt gekeken. Op het huldige nlveau. niveau 1, zaI deze module met 1 B aangeduid worden. 

De elsen waaraan deze module moet voldoen zijn grotendeels hetzelfde als bij nlveau O. Enkele eisen 

zullen echter v~~r niveau 1 ultgebreid of gedetailleerd worden. Aileen de gewijzigde eisen zullen hler 

worden weergegeven. 

Eisen en wensen. 

Eisen ult GS 90-30.3: 

- Ultvalpercentage maximaal 1,5 %; bij voorkeur klelner. 

Dit gedeelte van de SLS-insmeltmachine is maatgevend voor het ultvalpercentage. Dit blljkt ook ult 

de definitie zoals die is beschreven bij de elsen voor de SLS-Insmeltmachlne. Daarom is het 

maximale ultvalpercentage van de insmeltmaehine gelijk aan dat van de gehele SLS-insmeltmaehine. 

- Stilstand door storing maximaal 2 %; bij voorkeur kleiner. 

Door de softwarekoppelingen van de module invoer en de module afvoer met de insmeltmaehine, 

zijn storingen te verwachten bij het inzetten en uitnemen. De insmeltmaehine op zich, moet dus een . U 
kleiner percentage storing hebben dan de gehele SLS-insmeltmachine. ~kt een redelijke keuze.· n. ~~_l 
(Zowel het uitvalpercentage als de stilstand door storing hebben betrekking op de bedrijfszekerheid. ' 'l-) 

Stllstand door storing Is ook afhankelijk van de onderhoudsvriendelijkheld.) 

- De produktie-verlies-tijd mag maximaal 4 minuten zijn voor de gehele SLS-insmeltmachine. Voor het ~ WV'-
IS'-,ktt... ~. 

deel "machine" kan een produktie-verllestljd van nul berelkt worden, door ervoor te zorgen dat de 

houders voor aile lamptypen gesehikt zijn en de insmeltrand voor elk type op dezelfde hoogte ligt, 

zodat de bewerkingseenheden niet opnieuw afgesteld hoeven te worden. 

Aanvullende elsen: \ 

JI 
- De machine moet kEmnen voldoen aan de interfaee-afspraken van nlveau O. 

- De machine moet binnen de op nlveau 0 toegewezen ruimte passen (zle bijlage 10). 

Het aantal standen@§D:l!l~ima~e zijn en maximaal 38. De laatste waarde is bepaald uit de 

maximale ruimte die voor de machlnebeschikbaar Is ( diameter 2000 mm.; op elke positie een 

ruimte van 150 mm. doorSnede).···-·~~~& 
Indien geforceerde koellng wordt toegepast is een minimum aantal standen van 26 toelaatbaar. Bij 

voorkeur dienen 32 standen te worden gebruikt omdat in dal geval het hele proces bekend en getest 

Is. 
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- Proceseisen met betrekking de insmelting zijn nlet als zodanig bekend. Er werd ons geadvlseerd 
deze in dezelfde orde te kiezen als bij de huidige machine. ~oor de berekenlng zie bijlage 11) 
- Sij insmelten door middel van gasbranders blijkt dat de insmelttijd minimaal 21,6 s bedraagt 

(24,8 s. Is toelaatbaar). 
De Insmelttijd bestaat voor 5/8 dee! uit opwarmtljd, dat wil zeggen dat de produkten zlch In de 
vlam bevlnden, en voor 3/8 dee! uit doortrektijd, dat Is de tijd dat de produkten zich tussen twee 

standen bevinden en er geen rechtstreekse verwarmlng plaatsvindt. 
Na insmelting wordt het produkt minimaal 9,6 s. aan de lucht afgekoeld. 

- De produkten dienen In de vlam te roteren met een rotatiesnelheid van ongeveer 3 omw/s. 
Om een gelijkmatlge verwarming te krijgen mag er geen bepaald rotatlepatroon gebrulkt worden, 
opdat de vlammen niet, bij het verplaatsen van de produkten van stand naar stand , telkens op 
dezelfde plaats op het produkt, het beglnnen te verwarmen. De rotatle moet In die zin dus 
wiliekeurig zijn. 

Wensen: 

- Kosten blnnen het budget: 
Ontwerpen en detailleren PLC-insmeltmachlne ± f 290.000 

Herontwerpen en detailleren SLS-insmeltmachine f 65.000 

Het totale budget is de som van deze twee bedragen en bedraagt dus ongeveer f 355.000. 

Uit de onder1lnge vergelijking van de verschillende altematieven die op dit niveau zijn gemaakt, bleek 
dat twee moduleverdelingen vrijwel even goed waren met betrekking tot de modularlteit. (zie tabel 5.2) 
Deze twee verdelingen zlJn getoetst op de technische realiseerbaarheid. De keuze is daarna gevallen op 
moduleverdeling 1. Een voordeel van deze verdeling Is namelijk dat de Interface-afspraken eenvoudiger 
te definieren zijn dan moduleverdeling 6. 
De enige technlsche keuze die op dat moment noodzakelljk bleek, was de keuze over de houders. Deze 
dienen In onbekrachtigde toestand gesloten te zijn. Ze worden uitgevoerd met bekjes die de produkten 
vasthouden. 

De risica- en faalkansanalyse leidden niet tot een andere modulekeuze. 

5.2.3 Uitvoering. 

Voordat de interfaces en rulmten kunnen worden gedefinieerd, moeten eerst enkele beslissingen op j 
lagere niveaus worden genomen. oit hoart volgens de projectstrategle Inderdaad blj de uitvoeringsfase 
van de hogere niveaus. De Interfaces, waarvan enkele hier beschreven worden, konden daarom pas '\ 
gemaakt worden op het moment dat de benodigde besluiten van lagere niveaus aI waren genomen. I ) 
Enkele Interfaces tussen de modulen van niveau 1 worden op de volgende paglna beschreven. / 

~'~L~ 
~ I..t L ~.J.'4-e~ 
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AIInbll Loglaoh Doorlooptijd InteJfRe Vef80hllftlctor Bekende Tote .. punlen 
MODULE VERDELING Deelfacto!' onderclelen module 

(d) (N) 
W Q R dlt(w) W Q R W Q R f W G R W Q R Rtot Rang 

1. A frame" .andrljVIng molen 3 87 4 5 20 7,9 5 4 20 4 3 12 0,62 3 2 • 5 1 II 13 2 

B boud .... " .andrljVIng boude ... " molen 162 
C bewerken " a.ndrilvlng bewerken 165 

a.Aframe 3 27 1 5 5 8,7 3 4 12 3 3 I 1,55 1 2 2 1 1 1 21 5 

a bewerken " houde ... " molen 175 
C undrllvlng algemeen 212 

3. A aandrtlvlng molen " aandrilvlng "werken 5 150 2 5 10 9.2 1 4 4 1 3 a 1,34 1 2 2 2 1 2 21 8 
Btrame 27 
C houde ... " moten 100 
D HndrtjVIng boud_ 62 
Ebewerken 75 

4. A molen " aandrllvlng moten <4 86 5 5 25 8,7 2,5 4 10 2 3 • 1,44 1 2 2 3 1 3 4t 3 

a bewerken " •• ndrijVIng bewerken 166 
C houdera " aendrtlvlng haud_ 138 
Dlrame 21 

5, A molen " aandrilvlng molen " boudera 3 222 3 5 15 8.9 2 4 • II 3 15 1.57 1 2 2 2 1 2 42 4 

" Mndrlfvlng houd.,. 
atrame 27 
C bewerken " aandrljvlng bewerken 166 

•• A trame " molen " aandrljVIng molen 3 113 4 5 20 7,9 II 4 20 4 3 12 0,37 4 2 • 4 1 4 14 1 
a boudera " aandrljVIng houd.,. 138 
C bewerken " a.ndrljVIng bewerken 185 

tabelS,2 



Module 1 BA " frame & aandrijving mol en" - module 1 BB • houders & aandrijvlng houders & mol en" . 

- Vermogen voor de houderrotatle kan worden afgetapt van de horizontale as die aangedreven wordt 

door de hoofdmotor van de draaitafel. De positle van deze as Is gedefinieerd In de tekenlng 

WB-195-02-01 van bijlage 10. 

Module 1 BB • houders & aandr. houders & molen- - module 1 BC • bewerken & aandrljvlng bewerken". 

- Het hart van de produkten ligt op een diameter van 1172 mm. vanult het hart van de draaitafel. 

- De insmeltrand ligt op een hoogte van 1400 mm. 

- De produkten bevlnden zich tijdens het insmellen in de volgende positie op de mol en: 

figuur 5.5 

insmelthoo9te 
1400 mm. 

586 mm. 9"2[eo 
vonof hart drooitofel 

eindprodukt 

- De roefelstellen worden met behulp van pennen die tegen de geleidebaan lopen gepositioneerd. De ',~ 
doorsnede op het hart van de geleldebaan is 1172 mm. en het laagste punt van de geleldebaan is J_ 
1800 mm. 

Module 1 BA "frame & aandrijving moienN 
- module 1 BC • bewerken & aandrijving bewerken". 

- Bewerkingsunlts kunnen worden bevestigd op de vaststaande buitenrand van de basismolen. Ze 

worden gepositioneerd door middel van positioneerpunten die precies In het midden van een 

·standsegment" IIggen, op een diameter van 1322 mm. en 1522 mm. De positloneerpennen hebben 

een diameter van 25 G7 (mm.). 

- De aandrijving kan afgetapt worden van de tandkrans op de draaitafel die aangedreven wordt door 

de hoofdmotor. Het hart van de tandkrans ligt 84 mm. onder de bovenrand van de tafel. De 

steekclrkeldiameter is 1552 mm. en de dikte van de tandkrans bedraagt 45 mm. 

- De branders dienen op de posit/es waar verhitting nodlg Is, In een krans om de molen te zljn I) 

opgesteld waarbij het hart van de vlam gerlcht Is op de middellljn van een ·standsegment", ± 28 ') '-1'~' 

mm. achIer het hart van het produkt op de insmelthoogte 1400 mm. Het hart van de bevestigings-

voel van de branders IIgt op een diameter van 1332 mm. ( 1172 mm. + 160 mm.). De bevestigings-

krans v~~r de branders wordt door middel van een frame gemonteerd op de draaitafel en 

gepositioneerd middels de daarop aanwezige positioneerpennen. 
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5.3 De keuzen die leiden tat het uiteindelijke antwerp. 

Van de modulen die op nlveau 1 naar voren zijn gekamen, zijn aileen de modulen 2BB en 2BC verder 

opgesplitst. Voor de module 2BA: frame & aandrijving molen is een standaarduitvoering gebruikt , daar 

het onverstandlg zou zijn een module te ontwerpen als er een te koop is die aan de elsen voldoet. De 

keuze is gevallen op de Philips basismolen M24-1. Deze voldoet aan de elsen en had als voordeel dat 

deze ultgerust Is met een tandkrans waarvan de aandrljvlng van de bewerklngseenheden kan worden 

afgeleid. 

Voordat module 2BB verder uitgewerkt kon worden, moesten de functles van nlveau 0 en 1 verder 

gedetailJeerd worden: 

Vasthouden: 

~ Pakken: 

Het grijpen van de produkten. 

- Centreren: 

Het positloneren van de produkten ten opzlchte van het hart van de houders. 

- K1emmen: 

Het niet laten glJppen van de produkten. 

- Posltioneren 1: 

Het positioneren van de produkten ten opzichte van elkaar. Olt bestaat ult: 

a : het positioneren van het hart van belde onderdelen van het produkt, concentrlsch ten opzlchte 

van elkaar. 

b : het op hoogte plaatsen van het stel in de ballon. 

- Posltloneren 2: 

Het positloneren van de produkten ten opzichte van de draaltafel. 

- loslaten: 

Oe mogelijkheid bleden aan de inzetters en uitnemer om de houders te openen, zodat de produkten 

losgelaten worden. 

Aandrijving van de houders: 

- Orienteren: 

Het realiseren van een voorgeschreven houderstand. 
~ Stilstaan: 

Het garanderen van stilstand van de houders, In een bepaalde stand, op enkele opeenvolgende 

positles. 

- Campenseren: 

Het minimaliseren van de snelheidsvariatie van de houderrotatle, ten gevolge van de doorzetbeweging 

- Aandrijven: 

Oe rotalle van de houders verzorgen. 
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Roteren van de houders: 

- Doorvoeren: 

Het verzorgen van de overdracht van de rotatie van de aangedreven houder naar de bijbehorende 

houder. 

- Synchroniseren: 

Synchroniseren van de rotatle van de ballonhouder en bijbehorende stelhouder. 

Verplaatsen tussen de bewerkingsstatlons: 

- Dragen: 

Dragen van de houders. 

- Sewagen: 

De overdracht verzorgen van de beweglng van module 1 BA, uitgevoerd als draaitafel, naar de 

houders voor de verplaatslng. 

Hat bleek dat hat gebruik van oon frame om de houders ten opzlchte van elkaar te positioneren 

voordelen had ten opzlchte van het positioneren van de houders in de molen. De houders kunnen dan 

namelijk volledig bulten de machine afgesteld worden. Nastellen In de machine is dan nlet noodzakelijk. 

Er Is gekozen voor 32 frames die afzonderlijk aan de molen bevestigd kunnen worden. De molen 

(module 3BBA). is oon 32- voudlg poIygoon dat aan hat draalende deel van de baslsmolen bevestigt 

wordt 

De module 3BBB werd opgesplitst In twee del en. Een deel dat zorgt voor de funetles aandrijven en 

compenseren ( module 3BBBA) en een deel v~~r het orienteren en stilstaan (module 3BBBB). Voor het 

aandrijven en compenseren is. na het doorlopen van niveaus 3 en 4. oon V-riem-aandrijving met een 

wlsselstroommotor met frequentieragelaar gekozen. De V-riem is zoor geschikt. omdat tljdens het 

aanlopen van de houderaandrijvingen (V-schijf) er slip kan optreden, waardoor de schok geringer zal 

zijn. De motor is zo gekozen orndat deze zoor robuust Is en snel door het regelen van de riemsnelheld 

hat snelheidsverschil ten gevolge van het doorzetten op kan vangen. 

Module 3BBBS is niet verder uitgewerkt. Er wordt echter verwacht dat het huldige principe van een 

zwenkwieltje toepasbaar blijft. Daarbij kan door mlddel van een aanslag gegarandeerd worden dat het 

wieltje in de stablele stand terechtkomt. 

Ook voor de module 2BC was het nOodzakelljk om de functle bewerken verder te specificeren. De 

volgende funeties kwamen daarult voort: 

1. Hat precies op hoogte brengen van het stel en de ballon (de hoogtedrukker). 

2. Verwarmen van het stel en de ballon. 

3. Het ·soppen- van het stel. dat is hat continu op de gewenste hoogte positioneren van het stel In de 

ballon (de geleidebaan). 

4. Het aandrukken van de insmeltrand (de roefelaandrukker). 

5. Het Inblazen van stikstof. 

6. Koelen van het eindprodukt. 
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Op niveau 2 zijn de functies die te combineren waren bij elkaar gebracht, zodat 3 modulen overbleven. 
Dit waren de modulen hoogtedrukker & roefelaandrukker, geleidebaan & stikstoftoevoer en verwarmen 
& koelen. Deze drie modulen zijn op niveau 3 verder opgesplitst, maar er zijn daarvoor geen interfaces 
en ruimteverdelingen meer opgesteld. Voor de module 2BCA willen wi) nog opmerken dat gebruik van 
de standaard aandrljf- en nokkenunlts van Philips een goede mogeUjkheid IIjkt [31. Deze passen binnen 
de gedefinieerde rulmte en realiseren de bevestiging aan de basismolen en de aandrijving van de 
bewerklngseenheden. De mechanismen moeten dan nog afzonderljjk ontworpen worden. 
De andere modulen, geleidebaan en gasbranders, kunnen bij ons herontwerp in principe op eenzelfde 
wljze uitgevoerd worden als blj de huldlge SLS-machine. 
Om enlg inzicht te krijgen in de opbouw van de machine wordt verwezen naar de tekeningen In 
bijlage 10. 
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HOOFDSTUK 6: VERGEUJKING TUSSEN HET ORIGINELE ONTWERP EN HET HERONTWERP VAN 

DE SLS-INSMELTMACHINE. 

De belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het originele ontwerp en het herontwerp zullen 

in het onderstaande worden beschreven. De meeste verschillen betreffen het insmeltgedeelte van de 

totale SLS-insmeltmachine, aangezien dit het gedeelte is dat door ons grotendeels opnieuw ontworpen 

is. 

- De inzetters en uitnemer worden bij de aanvoer, respectievelijk de afvoer, gerekend. 

Daar het uitnemen en inzetten in wezen een vorm van transport is, passen de inzetter en uitnemer 

als zodanig bij de transporteenheden aanvoer en afvoer. 

De problemen ten geVOlge van de software-koppeling tussen de uitnemer en de machine zijn niet 

groter of veelvuldiger dan die van een software-koppeling tussen de uitnemer en de tang van de 

afvoereenheid zeals de huidige machine die kent. Waarschijnlijk zijn de gevolgen van eventuele 

botsingen zelfs geringer, want als de uitnemer onverhoopt een houder raakt, zal deze, in 

tegenstelling tot de tang van de afvoereenheid, meegeven door te draaien. 

- De baslsstructuur van de machine is in beide ontwerpen identiek: een mOlen met verticale 

produktstand en intermitterende beweging. 

- Het verwarmen en ook de andere bewerkingen worden op eenzelfde wijze uitgevoerd als bij de 

huidige machine, zoals bijvoorbeeld de geleidebaan en de stikstofinblazing. 

- Een groot verschil tussen de ontwerpen is de constructie van de hardware-koppeling tussen de 

hoofdaandrijving en de via de hoofdaandrijving aan te drijven onderdelen. De hoofdaandrijving is bij 

beide uitvoeringen de motor van een Philips basismolen (M24-1). Bij het originele ontwerp worden 

daarmee 2 nokkenassen aangedreven waarvan een onder en een boven in de machine geplaatst is. 

Door stangen en stoters worden de nokfuncties overgebracht naar de mechanismen, die veelal op 

aanzienlijke afstand van de nokkenassen zitten. 

Bij het herontwerp drijft de hoofdaandrijving een tandkrans aan ter grootte van de draaitafelomtrek. 

Deze is net iets onder de tafelhoogte gepositioneerd (figuur 6.1). Deze tandkrans kan dan de 

aandrijving van de verschillende nokkenassen voor de bewerkingseenheden verzorgen. Ook kan 

daarbij gebruik gemaakt worden van een Philips nokkenunit. 

- Een verschil is er in de wijze van houderrotatie. Het principe is gelijk: een V-riem die een riemschijf 

aandrijft waardoor de houderrotatie gereallseerd wordt. Bij de huidige machine wordt de 

ballonhouder rechtstreeks aangedreven en door een overbrenging met verticale as naar de 

stelhouder wordt ook deze aangedreven. Bij het nieuwe ontwerp wordt een verticale as die voorzien 

is van een riemschijf door de riem aangedreven, waarna de as beide houders doet roteren. Ook de 

uitvoering van de riemaandrijving verschillend. De riem ligt btj het herontwerp om de hele 

insmeltmolen, terwijl de aandrijving van de riem geschiedt door een aparte motor die is uitgevoerd 

met een frequentieregeling om de snelhetdsvariatie tijdens doorzetten te minimaliseren. Bij de huidige 

machine is de aandrijving van de houderrotatie afgeleid van de hoofdaandrijving en bevindt de 

aandrijfriem zich aan die kant van de molen waar de houders aangedreven moeten worden, waarbij 

een speciaal mechanisme zorgt voor het verkleinen van de snelheidsvariatie. 
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- Bij het herontwerp lijken de houders grotendeels op de huidige houders, maar zij worden in frames 

geplaatst. In tegenstelling tot het huidlge ontwerp. waarblj de houders "'os· in de molen geplaatst 

worden en daar ook afgesteld (of In leder geval nagesteld) moeten worden, kunnen de houders bij 

het gebrulk van frames bulten de mol en gepositioneerd worden, waarna het frame dan bevestlgt 

wordt In de machine. De posltle van het frame Is vastgelegd door paspennen die een julste 

posltlonering garanderen. 

- De Interface-afspraken zijn bij de huldige machine niet apart vastgelegd. Om deze te achterhalen 

moaten meerdere tekeningen bestudeerd worden. Bij het herontwerp zljn deze gedefinieerd In de 

ingangstekenlng (black box) van de module-nlveaus. Vaak zijn de interfaces weergegeven In 

constructieve vorm, dat wil zeggen als paspennen, gaten enz.. $oms zijn ze gedefinieerd a1s 

bevestigingsvlakken waarbij na het ultwerken van het ontwerp weer constructieve eenduidlge 

Interfaces worden gedefinleerd. 

TANOKRANS 

OMZETKAST 

AANORIJVING 
ONOERSTEl 

© Property of Philips Lighting PHILIPS 
figuur 6.1 
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- De modulaire opbouw van het herontwerp komt tot uitdrukking door het feit dat voor de 

verschillende functies duidelijk aparte eenheden aanwezig zijn. De modulen zullen eenvoudig 

gemonteerd kunnen worden door de eenduidige interface-afspraken die voor de onderlinge 

bevestiging van de modulen gemaakt worden op de in de tekeningen aangegeven bevestigingsvlak

ken (bijlage 10). 

Bij de huidige machine is vooral dit laatste enigszins verwaarloosd. 

- Ten aanzien van de maakprijs van de SLS-machine kunnen de volgende aspecten een rol spelen: 

- De prijs van de tandkrans en de benodigde nokken voor de bewerkingseenheden zal ongeveer 

gelijk zijn aan de huidige twee nokkenassen. 

- Omdat elk frame op enkele plaatsen nauwkeurig bewerkt dient te worden, zal dit duurder zijn 

dan de uitvoering van de originele versie. Ook het feit dat er 32 overbrengingen zijn zal de prijs 

verhogen. 

- Door de modulaire bouw zal montage eenvoudiger en sneller kunnen waardoor de montagekos

ten lager zullen uitvallen dan in de huidige situatie. 

- Door de modulaire bouw en het gebruik van een standaarddraaitafel kunnen de modulen indien 

gewenst op andere machines toegepast worden (zowel de hardware als de ontwerptekeningen). 

De kostenbesparing die dit bij volgende ontwerpen zal opleveren is niet in te schatten. 
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HOOFDSTUK 7: EEN VERGEUJKING VAN EEN ONTWERPPROCES MET, RESPECTIEVEUJK 

ZONDER, TOEPASSEN VAN MODULAIR ONTWERPEN. 

Bij de beschrijving van de invloed van modulair ontwerpen, worden ook de effecten van de 

projectstrategie meegenomen, aangezlen deze bij het door ons ultgevoerd ontwerpproces van grote 

invloed zijn geweest. In het volgende worden de effecten die optreden zljn behandeld. 

- Modulalr ontwerpen leldt tot een proces dat, vanwege de structuur die ontstaat, beheersbaar is ten 

aanzien van de voortgang, het budget en de kwalitelt van het ontwerp en dat een goede 

projectbewaking mogelijk maakt. 

Hiervoor is het wei nodig een richtlijn te hebben betreffende de benodigde tijd voor een module

verdeling. Dlt is mogelljk door gebruik te maken van de projectstrategie en de formules voor de 

ontwerptijden die daarvoor bepaald zijn. Doordat vooraf de tljd die nodig is voor een ontwerp 

bepaald kan worden, is het ook gemakkelijk de ontwerpproJecten te plannen en de capaciteit van 

de ontwerpafdellng te beheersen (vergroten of verkleinen aI naar gelang de situatie verlangt) 

Een voorwaarde hlervoor is echter wei dat deze formules redelijk de werkelljkheld weergeven. Door 

de theoretische tijden te berekenen en te vergelijken met de tijden die wij gedurende het 

ontwerpproces hebben bljgehouden, kan hlerover een indicatie worden verkregen. In tabel 7.1 zijn 

de theoretisch berekende tijden weergegeven zowelln de sltuatie dat de verschllfactor 0 is en In de 

situatie waarbij is uitgegaan van een schatting van het aantal onderdelen per module die blj de 

verdelingen naar voren kwamen (tot niveau 3). Ook is de werkelijk gerealiseerde doorlooptijd 

weergegeven en de afwijking die optreedt. 

Ten eerste blijkt dat het verschil tussen de theoretische tijden als een gevolg van de verschllfactor 

behoorlljk groot kan zljn. Dlt betekent dat blj gebruik van de projectstfc!tegieformules voor 

capaclteits- en doorlooptijdbepaling er rekening mee moet worden gehouden dat de werkelijke 

theoretlsche doorlooptijd enigszins van de zuiver theoretische zaI afwijken omdat een verschllfactor 

van 0 in werkelijkheid niet te realiseren Is. In sommige gevallen is het zelfs beter een verschil in 

moduJegrootte te tolereren orndat de moduleverdeling dan aan andere eisen voldoet ( zoals 

bijvoorbeeld een logische verdeling) die belangrijker worden geacht. 

Ten aanzien van de vergelijking met de werkelijk gerealiseerde doorlooptijden dient opgemerkt te 

worden dat de vergelijkingen slechts tot niveau 3 mogelijk zljn en vanaf niveau 3 aileen betreffende 

de module 3BBB. V~~r de andere modulen zou een vergelljklng nlet realistisch zijn want deze zijn 

niet volledlg uitgewerkt ( de orientatlefase en planfase zljn gedeeltelijk uitgewerkt). De gerealiseerde 

tilden voor deze modulen zijn daarorn nlet in de figuur weergegeven. 

Het blljkt dat vooral op de hogere niveaus vrijwel aile gereallseerde tljden IIggen binnen een marge 

van 20 Ok, ten opzlchte van de theoretlsche tljd uitgaande van de geschatte modulegrootte. Ook valt 

op dat de meeste gerealiseerde tljden onder de theoretische tljd IIggen. Een mogelijke verklaring 

v~~r de afwijklngen is het gegeven dat er Informat!e en constructies van bekende machines 

waaronder de huldige SLS-insmeltmachine is gebruikt, zowel in de orientatiefase als de andere fasen. 

Het blijkt dat bij module 2BA waar gebruik is gemaakt van een bekend onderdeel (de Phntps 

basismolen) en module 2BC, waar gebruik wordt gemaakt van vele prlnclpes van de huidige 

machine, de grootste afwijkingen voorkomen. Daar waar mlnder gebrulk wordt gemaakt ligt de 

afwljking onder 7,5 Ok. 
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Je kunt echter stell en dat een ervaren constructeur zoveel constructies en mogelijke oplossingen 

kent dat hij ook gebruik maakt van bekende onderdelen. Daze zijn dan echter nlet toegespJtst op 

de te ontwerpen machine en de afwijkingen zullen daardoor geringer zl]n. A1s dit wei het geval is 

zullen de berekende tijden wei afwijken van de werkelijk bestede tijden, maar daze zullen onder de 

berekende tijd liggen waardoor er geen problemen optreden ten aanzlen van het overschrijden van 

de geplande ti]d of het ontwerpbudget. 

Bij modulen waarbij het ontwerp welnig relatias heeft met het huidige ontwerp liggen de 

gerealiseerde tijden lets boven de theoretische tijd. Oil wijden wij aan een gebrek aan ontwerp

ervarlng. 

De afwijkingen zijn echter zodanlg dat Je mag stellen dat de formulas een redelijke Indlcatie gaven 

van de te bested en tlJd voor een ontwerpniveau. Er moet bij de berekening vooraf wei een factor 

meegenomen worden in de berekening om rekening te houden met de verschilfactor. 

Modulair ontwerpen met proJectstrategie maakt het inderdaad mogelijk om het ontwerpproces te 

beheersen. Of dlt ook mogelijk is bij modulalr ontwerpen gestructureerd door een andere methode 

van projectmatig werken is nlet bekend, daar er geen gegevens bekend zijn over de geldigheid van 

de formules van de projectstrategie bij andere methoden waarvoor zelf geen formules opgesteld zijn. 

T.(fzO) T.(geachalle Gerealiseer- Afwijking Afwijking 

module- de antwerp- t.o.v. T. (f=O' t.o.v. T.( 
grootle) 

tljden geschalle, 

niveau 0 430,4 430,4 425 -1,2 % -1,2 % 
, 

niveau 1 157,1 B 178,1 165 +5,0% -7,3 % 

niveau 2 60,8 BA 84,4 67 +9,0% -20,6 % 

BB 78,3 83 +36,0 % +6,0% 

Be 79,5 68 +11,0 % -14,4 % 

niveau 3 24,9 BBA 31,6 

BBB 31,6 33 +25,0 % +4,0% 

BBC 31,6 

niveau 4 10,8 BBBA 15,3 19 +76,0 % +24,0 % 

BBBB 15,3 17 +57,0 % +11,0 % 

nlveau 5 5,7 5,8 

niveau 6 4,0 4,0 

tabel7.1 
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• Bij gebruik van modulalr ontwerpen zal de doorfooptijd korter zljn dan blj andere ontwerpmethoden, 

aangezien meerdere ontwerpers of teams, gelijktijdig aan afzonderfljke delen van het ontwerpproject 

kunnen werken. 

De maximale som van de ontwerptijden per tak van de boomstructuur ( zie figuur 5.1 ), is de 

doorfooptljd.lndien dit ontwerp gemaaktwordt zonder dat parallel aan verschillende modulen gewerkt 

wordt,zou de doorfooptijd gelijk zijn aan de ontwerptljd. 

De doorlooptijd van het ontwerp komt niet overeen met de dooriooptlJd van het elndstudieproject 

daar vele uren niet aan het elgenlijke ontwerp besteed zljn maar aan andere met het project 

gerelateerde zaken. Ook in de praktljk zaI er rekening mee moeten worden gehouden dat een vooraf 

bepaalde doorlooptijd aan de hand van de theorie van modulalr ontwerpen nlet overeen hoeft te 

komen met de werkelijke doorlooptljd by. orndat aan meerdere projecten gelljktijdig wordt gewerkt. 

• Blj modulair ontwerpen moeten de interface-afspraken eenduldlg beschreven worden, aangezlen een 

ontwerper op een laag niveau geen totaaloverzlcht heeft over de te ontwerpen constructle. Dit In 

tegenstelling tot conventioneel ontwerpen, waarbiJ de ontwerpers veela~giobaal )eten hoe de totale 

constructie functioneert. ~_/ 
Voor optimaal moduralr ontwerpen dienen In principe aile Interfaces beschreven te worden op het 

niveau van de opdellng. De interfaces ziJn namelijk bepalend voor de onafhankelijkheld van de 

modulen. Echter, daar de wljze van bevestigen In grote mate afhankelijk is van het gedetailleerde 

ontwerp, kunnen detallbeslulten over bevestlgingen de ontwerpers op de lagere niveaus onnodlg aan 

band en leggen. Het lijkt daarom beter om nlet de exacte bevestiglngspunten vast te leggen, maar 

om bevestlgingsvlakken te definieren. Er wordt dan vastgelegd waar de modulen aan elkaar 

bevestigd worden, zodat de ontwerper er rekening mee kan houden dat die vlakken met een van 

tevoren bepaalde dlepte, nlet voor andere constructieve aspecten dan de onderfinge bevestlglng van 

de modulen gebruikt mag worden. A1s het ontwerp gereed Is • worden de bevestigingsvlakken dan 

door een ontwerper of In onderling overleg vastgelegd. 

Deze methode kan natuurlijk niet gebruikt worden als bepaalde bevestigingsbeperkingen optreden 

(bv. In het geval van bestaande aansluitingen) of als er geen mogelijkheld is om te wachten tot het 

ontwerp gereed is ( by. blj krltische modulen die eerder dan de andere modulen gereed moeten zijn 

voor testen). 

• Een overeenkomst tussen nlet modulair en modulair ontwerpen Is dat een groep ontwerpers met 

meerdere niveaus tegelijk bezig Is, hoewel dit eigenlijk nlet de bedoeling van modulair ontwerpen 

is. Een ontwerper die op een hoog niveau bezig Is houdt zich dus ook in detail bezig met 

onderliggende niveaus. Oit leldt tot enkele problemen. Aangezlen volgens de projectstrategie gewerkt 

zou moeten worden, dient een ontwerper op een hoog niveau In principe ook met behulp van 

Orientatie • Plan~ Uitvoerlng over de onderflggende niveaus te behandelen. A1s dit wordt 

gedaan, wordt een gedeelte van de tljd van lagere niveaus opgesoupeerd door een hoger niveau. 

Oit moet dan bljgehouden worden wat een lastlge taak Is voor de ontwerpers. Ook zou dit betekenen 

dat de ontwerper op hoog niveau een deel van een lager niveau ultwerkt, waarna een lager niveau 

het werk nogmaals uitvoert. Olt Is nlet de bedoellng. De ontwerper moet daarom zonder 0 • P • U 

toch een beslissing nemen over de lagere niveaus. . ,. "l~ ~-k~ 
~~~Th\- il. l?'-' 

wJ,.. ~~.\\l'Cf.... 
tL\~I..L.w. .• },W<kc\""'. 39 



Met zijn voorstelling over de constructie bepaal~ij dan de ruimte en de interfaces die als elsen naar ? 
het lagere niveau gaan. Zou daar echter, na het uitvoeren van 0 - P - U, een andere moduleverdeling 

naar voren komen, kan dit grote problemen veroorzaken aangezien het nlet meer past. Het kan er 

zelfs toe leiden dat met een mlnder goede verdeling genoegen moet worden genomen. Oit probleem 

is helaas niet te ondervangen. Het enige dat het risico kan beperken, is de hogere niveaus door zeer 

bekwame en ervaren ontwerpers te laten uitvoeren en hopen dat ze geen s1echte dag hebben en 

een vergissing maken. 

- Bij modulair ontwerpen is het noodzakelijk de hierarchlsche structuur te hand haven. Er mogen aileen I 
I~ ,,,, ,~ 

contacten zijn bij de overdracht van de opdracht met het niveau dat een trap hoger ligt (tijdens de ,," "U~' , 
I,) "",-vii WU""-

orientatie) en met het opvolgende niveau bij de overdracht van de module (als opdrachtgever). 

Indien noodzakelijk voor de voortgang van een project moet ook terugkoppeling p1aats kunnen 

vinden.Onderiinge communicatielijnen tussen de modulen op een niveau zijn niet toelaatbaar, daar 

deze kunnen leiden tot onderlinge afspraken waar andere modulen niets van weten. 

Dit communicatiepatroon vergt echter grote (zelf-) discipline van de ontwerpers en bijzonder in het 

geval dat de modulen van een niveau op een afdeling uitgevoerd worden is het zeer moeilijk te 

realiseren, want men loopt dan gernakkelijk bij elkaar binnen. 

Bij niet modulair ontwerpen is het niet noodzakelijk, soms zelfs niet wenselijk, deze contacten te 

voorkomen. 

- Indien men een modulaire opbouw van de constructie wil bereiken is het noodzakelijk de methode 

van modulair ontwerpen toe te passen. Modulair ontwerpen is echter ook nuttig als niet de nadruk 

op modulaire bouw wordt gelegd ,maar op andere aspecten. De moduleverdelingen worden dan 

gericht op en getoetst aan andere eisen dan de In dit verslag gebrulkte eisen by. het image van het 

produkt, opslagmogelijkheden enz. 

- Door de structuur van het ontwerpproces is het duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor een 

bepaalde module. Oit heeft als voordeel dat het zoeken van informatie eenvoudig is orndat men 

precies weet wie deze informatie bezit. In het geval dat een team aan een machine werkt zonder dat 

een modulaire structuur wordt gebruikt, is het vaak onduidelijk wie de verantwoordelijkheld draagt 

en wn men in geval van problemen vaak de schuld op iemand anders schuiven. Het is dan 

moeilijker de ware oorzaak van de problemen te achterhalen, waardoor het ook moeilijker is de 

problemen in het vervolg te voorkomen 
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HOOFDSTUK 8: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

8.1 Conclysles. 

Conclysles betreffende modylair ontwerpen: 

- Door het toepassen van modulair ontwerpen kan de doorlooptijd van een ontwerpproject worden 
verkort. 

- Modulalr ontwerpen structureert het ontwerpproces waardoor het beter beheersbaar Is wat betreft 
doorlooptljd, kosten en voortgang. 

- Slj modulair ontwerpen is het van groot belang dat de Interfaces eenduidlg beschreven worden. 

- Modulalr ontwerpen leidt tot een constructie die Is opgebouwd uit modulen waardoor montage, 
onderhoud en reparatie gunstig worden beTnvloed\ A1s bij de moduleverdellngen wordt gelet op de 
elsen met betrekking tot een modulalre opbouw komt dit effect nog sterker naar voren. 

- Blj modulalr ontwerpen stromen de gegevens in principe van de hogere niveaus naar de lagere \_] 
niveaus, maar indien het noodzakelijk is voor de voortgang van het ontwerpproject moet ook \\ 
terugkoppeling van gegevens plaats kunnen vlnden. 

- Correcties op een niveau waarvan de moduleverdelingen al uitgegeven zljn als afzonderlijke 

opdrachten, leveren vrijwel altljd vee! problemen, behalve als de correctie aileen positieve gevolgen 
heeft voor een module en geen gevolgen v~~r de andere. 

- Communicatie over een bepaalde module mag aileen plaatsvinden tussen de gerelateerde module 
van een niveau hoger en de gerelateerde modulen die een niveau lager IIggen. Onderlinge 
communicatie op een niveau Is nlet toegestaan. 

- De formules van de projectstrategie geven een goOOe Indicatie van de te bestOOen ontwerpuren . 

Conclysies ten aanzien van de constructie: 

- Grote delen van de huidige machine lijken ook blj modulair ontwerpen te voldoen aan de elsen. 

- De problemen bij de montage waren nlet zozeer een gevolg van een nlet modulaire opbouw als wei 
een gevolg van interface...afspraken die nlet duidelljk waren gOOeflnieerd. 
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8.2 Aanbevellngen. 

Aanbeve!lnqen ten aanzlen van modulair ontwerpen: 

- Terugkoppeling moet ook bij modulalr ontwerpen een moge!ljkheid zijn, met name in die gevallen 

wanneer het om constructleve of economische redenen noodzake!ljk Is om de moduleverdelingen 

aan te passen. Een voorbeeld van deze noodzaak is de rulmtebeschrijv1ng. De rulmte die een 

bepaalde module in mag nemen wordt op een hoog nlveau vastge!egd. Het kan echter zo zijn dat 

blj uitwerking van die module blijkt dat deze minder rulmte nodig heeft dan toegewezen Is. De rulmte 

die bij die module nlet gebruikt wordt Is a1s deze nlet teruggekoppeld zou kunnen worden nlet 

beschikbaar voor andere modulen. 

- Om de communlcatlelijnen correct te houden Is het aan te raden om de groepen die een van de 

afzonderlljke takken van de modulen uitwerken ook fysiek van e!kaar te schelden. 

- Bij de planning van een ontwerpproces aan de hand van de tlJden die volgen utt de formules van 

de projectstrategie moet er rekenlng mee worden gehouden dat door het verschilln modulegrootte 

dat voor zal komen, de doortooptijd groter zaI worden dan de zulver theoretische waarde. Het is 

verstandlg om btj elke moduleverde!ing te controleren of de doorlooptljd blnnen de marge IIgt waar 

bij de planning rekening mee is gehouden, of dat de opdrachtgever het verschil kan accepteren. 

Aanbevellngen ten aanzien van de SLS-insme!tmachine. 

- Onderzoek of horizontale insmelting moge!ijk Is. Blj toepasslng van horlzontale lnsmelting kunnen 

de 'nzetter en uitnemer eenvoudlger worden uitgevoerd ( de beweging om de ballon vanuit een 

horizontale posltle In een verticale posltie te brengen is dan nlet noodzakelijk), of zelfs achterwege 

worden gelaten. 

- Onderzoek of compensatie van de snelheidsvariatie die optreedt tljdens het doorzetten van de 

draaltafel noodzakelijk Is bij Insmelting van SLS-Iampen. SLS-Iampen zijn tljdens insmelting namelijk 

mlnder breukgevoelig dan PLC-Iampen aangezien de laatste een insnoering tot ca. 2 mm. doorsnede 

hebben en daardoor zeer breukgevoetig zijn. Het compensatiemechanisme is bij het antwerp van 

de SLS-insmeltmachine overgenomen van de PLC-lnsme!tmachine zander dat onderzocht is of het 

bij SLS-Iampen we! noodzakelijk is. 

Aanbevelinqen ten aanzien van de ootie Assemblies L Components van Unigraphlcs II: 

- Als men een black box heeft gedeflnleerd en via file component heeft opgeslagen, moet het systeem 

automatlsch melden als men butten de gedefinieerde black-box-rulmte komt als men het part 

verande~ 
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- De Junctle update a/I component parts moet eigenlijk per component per niveau vragen welke 
reference set men van die component wli zien. In de huldige sltuatle wordt bij file component part 

bepaald welke reference set bij update all components opgehaald wordt. Men kan nu aileen bij 
single component update bepalen welke reference set men per niveau per component men wil zien. 
Het is echter nogal omsiachtig am op deze wijze de gehele boomstructuur van files door te werken. 

Overige aanbevelingen: 

- Het is nuttig am het uitwerken van bepaalde modulen als onderzoeksopdracht ult te laten voeren. 
Zo kan dan gecontroleerd worden of er problemen rijzen bij het afzondertijk uitwerken van de 
modulen in het geval dat men geen voorkennls heeft van hogere niveaus. 
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BIJLAGE 1: OPDRACHTOMSCHRIJVING. 
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Toellchting: 
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lng. J.J.M. Schrauwen 
Ing. J.J.M. Kips 
MAG. van der Meijden 
Modulair Ontwerpen 

20juni 1992 

Modulair ontwerpen is een werkwijze waarbij een project wordt opgedeeld in goed om~~hreven modulen 
die onafhankelijk van elkaar ontworpen, samengesteld en getest kunnen worden. 
Oit heett als voordeel dat kritische modulen getest kunnen worden voordat het gehele project af is, zodat 
er nog eventuele maatregelen genomen kunnen worden als de module niet voldoet. 
Ook is het mogelijk meerdere modulen gelijktijdig te ontwerpen, zodat de dooriooptijd van het project, 
zowel wat ontwerpen a1s monteren betrett, korter kan worden, omdat meer mensen gelijktijdig aan een 
project kunnen werken. 
Oit is van belang omdat produkten tegenwoordig een steeds kortere economlsche levensduur hebben. 
Willen deze produkten economisch aantrekkelijk blijven dan moeten de produktlemiddelen sneller en 
goedkoper ontwikkeld worden. 

Opdracht: 

Herontwerp een gedeelte van een constructie waarbij deze herhaaldelijk onderverdeeld dient te worden 
in modulen, die onafhankeUjk van elkaar kunnen worden ontworpen. samengesteld en getest, hierbij 
gebruik makend van de projectstrategie zoals beschreven in het dictaat projectstrategle van J. van Bragt. 
Binnen een module worden daarbij steeds 2 tot 5 deelmodulen gedefinieerd tot op het niveau waarop 

een module nog slechts 10 tot 20 specifieke onderdelen beval. 

Doe een uitspraak omtrent de gerealiseerde doorlooptijd, de kwaliteit van het herontwerp en andere 
effecten die deze werkwijze met zich meebrengt. 

Het ontwerp uit de praktijk waarvan een gedeelte herontworpen zal worden, wordt geleverd door Philips 
Ughting te Eindhoven en betrett een insmeltmachine voor SLS lampen. 

Het ontwerp dient te worden uitgevoerd binnen het pakket Assemblies & Components van 
Unigraphics II. 
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Het formele kader van de afstudeeropdracht is beschreven in het memorandum • afstuderen in de 

produktletechnologie en ·autornatisering • dat verkrijgbaar is bij het secretariaat van de vakgroep WPA. 

N.P.D.M. van Aken J.A.P de Rooij 

Voor accoord: 

- }. 
Ing. J.J.M. Kips 
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BIJtAGE 2: PROJECTSTRATEGIE. 

II 

ORIENTATIE: 
Beantwoord de, met het 
oog op het komende 
planproces. relevante 
vragen. 

SpeciflC8tie 
( vaak eisenpakket ) 

~ 
PlANf!iIIIm: 
Bepaal hoe de uitvoering 
zalzijn. 

Plan 

UITVOERING: 
Voer het plan uit. 

II 

0: Welke vragen spelen een rol. 

c:::) vragenlijst 

P: Waar kunnen de antwoorden 
worden gevonden. 

c:::) plan 

U: Zoeken van de antwoorden 
op de in het plan 
beschreven plaatsen. 

0: MogeOjke uitvoeringsvorrnen 
bepalen. 

c:::) mogeIijkheden 

P: Keuze maken m.b.v. speciflC8tie 
die uit ORIENTATIE naarvoren 
kwam. 
Risicoanalyse en maatrege/en 

c:::) voorstel 

U: Specificatie van deelprojecten 
door beschrijven van interface
afspraken en faalkansanalyse. 
( vaak nieuwe ontwerpstap ) 

0: Wat is nodig om het plan 
uit te voeren en waar is het 
tevinden. 

c:::) basisgegevens uitvoeringsplan 

P: Bedenken van uitvoeringsplan 
en methode van projectbewaking. 

c:::) uitvoeringsplan 

U: Opdrachten uitgeven en 
bewaking inste/len. 
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BIJLAGE 3: INLEIDING BIJ DE BIJLAGEN. 

In de bijlagen 4 tfm 8 wordt elk niveau van het herontwerp In een aparte bijlage weergegeven. Bijlage 
4 voor niveau 0 tot en met bijlage 8 voor niveau 4. In het schema op pagina 5 zijn aile gecreeerde 
modulen weergegeven. De modulen die volledJg zijn uitgewerkt zl]n voorzien van een tekeningnummer. 
Uit figuur 3.1 blljkt ook op welk niveau van uitwerklng de modulen zich bevinden. Dit wordt weergegeven 
door het cijfer in de code van de modulen. De letters geven de mogelijkheid de herkomst van de module 

te traceren. De letter op de eerste positie representeert de module van origine op niveau O. de letter op 
de tweede positie de module van niveau 1 enz. Elke bijlage is onderverdeeld in een aantal paragrafen. 
In deze paragrafen staan de ontwerpstappen zoals die door ons zl1n uitgevoerd. uitgebreld beschreven. 
In figuur 3.2 Is weergegeven welke ontwerpstap In een paragraaf beschreven wordt. A1s er om een 
bepaaJde reden van daze structuur wordt afgeweken, bv. omdat blj een bepaalde module geen verdere 
verdeling nOOlg is, zaI dit In de betreffende bijlage worden vermeld. 
Op elk niveau worden de gecreeerde moduleverdellngen getoetst aan de criteria betreffende de 
mOOulariteit. Hiervoor zaI vaak gebruik worden gemaakt van een waarderingstabel. Door middel van 

waarderlngscijfers wordt de mate waarln ~errmodiJlever~ellng aan een criterium voldoet. weergegeven. 
De waarderingscijfers varieren tussen 1, (onvoldoende) tIm 5 ( zeer goed). Het belang van de criteria 
wordt door middel van gewichtsfactorenUitgedrukL Befangrijke criteria hebben daardoor meer Invloed Ie;, 
op de keuze dan minder belangrijke criteria. De gewichtsfactoren die worden gebruikt. zullen in het ' 
onderstaande verklaard worden. Als op een bepaald niveau blljkt dat andere gewlchtsfactoren gebruikt' ~\Jt /~ 
moeten worden, zaI dit op die plaats worden genoemd en beargumenteerd. 

3.1 Verklaring van de gewlchtsfactoren. 

Logische verde!ing [5 punten]; 

Een moduleverdeling dient bovenallogisch te zijn. Een logische opbouw bevordert het inzicht, zOOat het 
ontwerpproces gemakkelljker vervolgd kan worden. Oak bevordert dlt inzlcht een goede omschrljving 
van de interfaces wat positleve effecten heeft op het ontwerpproces. 

Ooorlooptijd 14 punten]: 

De doorlooptijd is zeer be/angrijk, daar dit de e\genlijke reden is waarom mOOulair ontwerpen wordt 
toegepast B1] een moduleverdeling die een goade doorlooptijd heeft maar nlet logisch Is, zijn echler 

problemen te verwachten, die de doorlooptijd negatief zullen be'invloeden. Daarom wordt de loglsche 
verdeling belangrijker geacht. 
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Bij gebruik van de projectstrategie is de doorlooptijd T. voor een ontwerpniveau. als voigt te berekenen: 

Ts = TSl + Ts2 + Ts3 met: 

T =0 0091*nO,95B 
sl ' 

TS2=O, 0078* (n*d) 1,12 

T =0 16 *d* ( n) 0,612 
s3' d 

TS1 ' tijd voor orientatiefase 

T s2' tijd voor het zoeken van en kiezen uit de alternatieven 

T s3' tijd v~~r specificatie van de deelprojecten 

n: het totaal aantal te nemen besluiten ( n = 20 * N; N: specifieke aantal onderdelen) 

d: de deelfactor, deze representeert het aantal deelprojecten dat bij een moduleverdeling ontstaat. 

De ontwerptijd voor een niveau, is de som van aile doorlooptijden van dat ontwerpniveau. 

In tabel 3.1 is de optimale deelfactor voor een moduleverdeling gegeven. Dit is te gebruiken als 

~ijdindiC~ indien het aantal specifieke onderdelen niet zo nauwkeurig is te schatten dat de 
berekening gebruikt kan worden. 

DEELFACTOR 

Z Z 2 2 85 @ W W 
U) CL Q) 3 Q) Q) Q) Q) U) 1-0:: 
4: U

W @) 4 4 4 4 4 
I-CL w3: 5 5 5 5 WW 0::1-
-0 _Z 6 6 ZI- 00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 00 ..q- N 0 0Cl 0 0 0 0 

N r<) ..q- ..q- v N 0 0 
..q- r<) <0 ..q-
~ ..q- N <0 

n 00 
:> 

De omcirkelde waarden geven de voor de doorlooptijd optimale deelfactor. 

tabel3.1 

Interfaces [3 punten]: 

Bij elke opdeling dienen de deelmodulen ~di9 ~specificeerd te worden door een goede 

beschrijving van de interfaces. Elke onvolledigheid brengt risico met zich mee voor het verdere verloop 

van het ontwerpproces. 

20 kan een onvolledigheid de oorzaak zijn dat een verdere moduleverdeling niet goed verloopt. Het is 

daarom van groot belang dat de interfaces bekend zijn en eenduidig te beschrijven zijn, binnen een 

bepaald ontwerpniveau. 

7 



Verschllfactor [2 punten]: 

De verschllfactor f geeft het verschil In moduJegrootte weer. 

De verschilfactor wordt berekend uit de onderstaande formule: 

f=2* [ grootste module - kleinste module] 
grootste module + kleinste module 

Oeze verschUlen tussen de modulen beinvloeden de doorlooptljd van het ontwerpproces en de 

produktie. 

De ontwerpdoorlooptijd wordt dus nlet aileen bepaald door de deelfactor (zie doorlooptijd), maar ook 

door de verschilfactor. Oit laatste blijkt ook uit flguur 3.3. ( meer niveaus betekent een langere 

doorlooptijd ) 

9 

figuur 3.3 

Verschillen in modulegrootte lelden ertoe, zowel bij het ontwerpen als bij de produktie, dat bepaalde 

modulen eerder gereed zijn dan andere modulen. Bij het ontwerpproces is dit nauwelijks een probleem, 

omdat een gereedgekomen module geen ruimte inneemt. Blj de produktie ligt dit anders. Oaar neernt 

een gereed produkt ruimte in. Als het aantal produkten groot is, geeft dit grotere problemen dan bij 

kleinere produktaantallen. Bij deze opdracht worden er uiteindelijk slechts enkele insmeltmachines' 

gemaakt en is het belang en dus de gewlchtsfactor klein. \ 

Het verschil in dooriooptiJd van de verschlllende modulen kan ondervangen worden door blj de \ 

produktie verschillende startdata voor de modulen te kiezen. Oit kan organisatorlsche problemen 

opleveren. 
./ 



In onderstaande tabel is weergegeven welke waardering bij een bepaalde verschilfactor hoort. 

Als de berekende factor op de grens ligt, dan de gemiddelde waarde nemen. 

factor waardering 

0,0 < f < 0,3 5 

0,3 < f < 0,6 4 

0,6 < f < 0,9 3 

0,9 < f < 1,2 2 

1,2 < f 1 

tabel3.2 

Bekende modulen, constructles en prlncipes [1 punt]: 

Het laatste en minst belangrijke criterium is de mogelijkheid van toepassing van bekende modulen, 

constructies en principes. Oit heeft geen gevolgen voor de modulaire opbouw van het ontwerp. Het is 

aileen praktlsch om zo te voorkomen dat veel werk wordt gestoken In het ontwerpen van een module 

die al eens ontworpen is. Deze wens wordt dus gebruikt om bij erg kleine verschillen tussen de 

moduleverdellngen toch een keuze te maken. 
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BIJLAGE 4 NIVEAU 0, DE SLS-INSMELTMACHINE. 

4.1 Eisen & wensen. 

Elsen utt GS 90-30.3; 

- De eindprodukten moeten voldoen aan de elsen met betrekklng tot de produktgeometrle voor de 

lamptypen 900 1m., 1200 1m., 1500 1m. en 1700 1m. Deze zljn gedefinieerd in de tekenlng 7222 068 

20263 A2. die In bijlage 9 Is toegevoegd. De lengte van de af te voeren produkten Is type-afhankelijk 

en ligt tussen 202,9 mm. en 329,9 mm. 

- De mlnimale Jengte van de In te smelten bulzen, ball onnen genoemd, bedraagt 122 mm. (121,9 mm.) 

en de maxima!e Jengte 250 mm. 

- Ontwerpsnelheld: 3000 stuks/uur. 

- Uitvalpercentage maxlmaal 1,5 %: bij voorkeur kleiner. 

Het ultvalpercentage wordt bepaald door vergelljklng van het aanta! In de Insmeltmo!en ( het 

procesgedeelte van de SLS-insmeltmachine) ingezette ball onnen en stellen en het netto aantal 

eindprodukten dat dit gedeelte afJevert. Het netto aanta! elndprodukten is het aantal uitgaande 

produkten dat aan de elsen zoals gespecificeerd In tekenlng 7222 068 20263 A2. voldoen. 

- Stilstand door storing maximaal 5 %; bij voorkeur kleiner. 

Stilstand door storing is de verhouding stilstandstijd : produktletljd. Geplande stilstand, bijvoorbeeld 

voor onderhoud, wordt nlet gerekend als behorende blj de stilstandstljd. Onder storing wordt 

verstaan dat door nlet goed functioneren de produktie nlet aan de eisen voldoet. 

(Zowel het ultvalpercentage als de stilstand door storing hebben betrekking op de bedrijfszekerheld. 

Stilstand door storing is ook afhankelijk van de onderhoudsvriendelijkheid.) 

- Maximale produktie-verlies-tijd bij omstellen van de vier genoemde lamptypen maximaal 4 min: blj 

voorkeur kleiner. 

- Geluidsniveau < = 85 d8(A) leq 

- Veiligheid volgens de huidlge voorschriften (wet. Philips). 

Eisen die vola en ult de interfaces tussen de SLS-insmeltmachine en zijn omgeving: 

De SLS-Insmeltmachine moet passen In de huldige machlnestraat, zoals deze Is weergegeven op 

bijlage 9. Dit betekent dat er geen aanpasslngen van de lijn noodzakelljk zijn als de gewijzigde SLS

insmeltmachine daar wordt geinstalleerd. De SLS-insmeltmachine moet daarom voldoen aan de 

volgende elsen: 

- De afmetingen van de produkten die door de SLS-Insmeltmachlne Ingesmolten moeten worden, zljn 

gedefinleerd In de tekeningen 7222 068 20323 A2 en 3222 049 80140 A4 (zie bijlage 9). 

- De machine moet binnen de beschlkbare rulmte passen, zoals die is weergegeven In tekening 

WB-195-00-OO In bljlage 10. 

- De Jengte van de huldige machine moet bij het nieuwe ontwerp gehandhaafd blljven : 7500 mm. 

- Het toelaatbare gewicht/m2 op de fabrieksvloer bedraagt 750 kg/m2. 

- ElektriciteitsaansJuiting moet geschikt zijn voor 230/400 V. 

10 



- De benodigde procesgassen dienen verkregen te worden via de volgende aanwezige aansluitingen: 

Perslucht, ongesmeerd; aansluiting 1/2"; druk op standrek: 4 bar. 

Stookgas; aansluiting 3/4"; druk op standrek: 30 mbar. 

Zuurstof; aansluiting 3/4"; druk op standrek: 150 mbar. 

Branderblower; aansluiting 3/4"; druk op standrek: 100 mbar. 

Stikstof; aansluiting 1/2"; druk op standrek: 1 bar. 

De plaats van het standrek moet binnen de gegeven ruimte liggen, maar de exacte plaats kan na 

ontwerp van de SLS-insmeltmachine worden bepaald. Het standrek dient bij voorkeur geplaatst te 

worden op die plaatsen in de vloer waar eventueel benodigde leidingen gemakkelijk bereikbaar zijn. 

- De plaats waar de ball onnen de SLS-machine binnenkomen moet aansluiten op de plaats waar ze 

aangeboden worden. De aanvoer van de ball onnen geschiedt op een hoogte van 940 mm. volgens 

de tekeningen. De open zijde van de ball onnen ligt bij aile typen links (stroomafwaarts gezien). 

- De stellen dienen In een voorraad aan de machine te worden aangeleverd. Zij worden handmatig 

ingezet 

- De eindprodukten dienen afgevoerd te worden op een hoogte van 1111 ,5 mm. vol gens de 

tekeningen. Bij de produktafvoer moet de insmeltrand van de produkten naar het hart van de SLS· 

insmeltmachine gericht zijn. 

- De afstand tussen de open zijde van de ball on bij de aanvoer en insmeltrand van de eindprodukten 

bij de afvoer moet 439 mm. bedragen. 

Aanvullende eisen: 

- Levensduur ± 150.000 uur met uitzondering van de slijtonderdelen. 

- Slijtonderdelen moeten een minimale levensduurvan 500 uur hebben en eenvoudig te vervangen zijn. 

- Modulaire bouw. 

Wensen: 

- Hoge bezettingsgraad van de houders. 

- Indien mogelijk standaard- en/ of normonderdelen gebruiken. 

- Bewerkingseenheden bij voorkeur hardware-matig gekoppeJd aan de hoofdaandrijving. 

- Bij voorkeur een mechanische uitvoering van de bewerkingseenheden. 

- Bii equivalente functievervulling wordt de voorkeur gegeven aan Philips produkten. 

- Kosten binnen het budget: 

Ontwerpen en detailleren PLC-Insmeltmachine ± f 290.000 

Herontwerpen en detailleren SLS-insmeltmachine f 309.000 

De ontwerpkosten mogen dus ongeveer f 600.000 bedragen. 

Maakkosten SLS-insmeltmachine f 625.000, waarvan f 560.000 voor het mechanische gedeelte. 

11 
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4.2 Functies. 

In flguur 4.3 zljn de funeties weergegeven die In de huldlge SLS-Insmeltmaehlne toegepast worden. De 
versehillende funeties die door de insmeltmaehine uitgevoerd moeten worden zljn daaruit afgeleid en 
in het onderstaande gedeflnleerd. Blj de lagere nlveaus kan blljken dat sommlge funettes vervallen of 
gecomblneerd worden met andere functies. 

Toevoeren: 
De ingangsprodukten (het stel en de ballon) transporteren van de voorafgaande machine naar en 
specifiek punt dat de ingang is voor de funetie -inzetten-. 

1nzetten: 
Het transformeren van de positie en orientatie van de ball on en het stel, vanaf het punt waar de toevoor 
stopt tot in de houder die hiervoor bij de functie -inzetten- geopend wordt. 

Vasthouden: 
Het pakken en vervolgens vasthouden van de bailon, respectlevelljk van het stel, in een bepaalde stand 
zodat de versehmende bewerkingen, nodig om het eindprodukt te verkrijgen, uitgevoerd kunnen worden, 
waarna dit nog enige tljd wordt vastgehouden. 

Beweging: 
- Verplaatsing van de houders tussen de versehillende bewerklngsstatlons. 
- Rotatle van de houders, indien noodzakelijk voor het lnsmeltproces (bv. bij verwarming met 

gasbranders). 

Bewerken; 

Aile aettes en/of processen die uitgevoerd mooten worden als de ballon en het stel door de houders 
vastgehouden worden, opdat het Juiste eindprodukt wordt verkregen. Hiertoe kunnen functtes behoren 
die in flguur 4.3 zijn weergegeven als hoogtedrukken, verwarmen van ball on & stel, Indrukken van ballon 

& stel, lnblazen stikstof in ballon & stel, aandrukken van insmeltrand, afkoelen van het eindproclukt. Of 
deze funeties ook daadwerkelijk hiertoo behoren is afhankelijk van het nieuwe ontwerp van de SLS
insmeltmachine. 

Uitnemen: 

Het uit de daarvoor te openen houder nemen van het elndprodukt en het overzetten van het elndproclukt 
van de houder In de afvooreenheld. 

Afvoor. 

Transport van de etndprodukten, die door de uitnemer uit het insmeltgedeelte van de SLS-insmeltmachl
ne zijn genomen, naar de volgende machine. 

Ondersteuning: 

Constructie waarop aile mechanismen en manlpulatoren op gemonteerd worden en die zorgt voor de 
algemene stijfheid van het geheel. 
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Aandrijvlng: 
De samenstell1ng van onderdelen die de energie voor de beweglng van mechanlsmen en manlpulatoren 
overbrengen ( zowel de motor als de overbrenging, of een combinatle van beide kunnen blj de 
aandrijvlng behoren ). 

De verschillende functies die de modulen moeten uitvoeren zijn de volgende: 

1. Toevoeren ball on 
2. Toevoeren stel 
3. Inzetten ballon 
4. Inzetten stel 
5. Vasthouden ballon 
6. Vasthouden stel 
7. Bewegen groot (verplaatsing tussen de bewerklngsstations) 
8. Sewegen klein (rotatie van de houders ~ndlen noodzakelljk» 
9. Bewerken 

10. Ultnemen 
11. Afvoeren 

12. Ondersteunen (frame) 
13. Aandrljving 

Het Is trlvlaal dat elke module aangedreven en aan het frame bevestlgt moet kunnen worden. Deze twee 
functies worden daarom nlet bij elke module van de In de volgende paragraaf beschreven module
verdelingen speclfiek genoemd. 

4.3 De alternatieve moduleverdelingen. 

Nu worden verschillende moduleverdelingen beschreven, waarblj achter elke module Is weergegeven 
welke functies deze moet uitvoeren. 

Alternatleyen: 

1. geen moduteverdellng 1 tfm 13 

2. A toevoer & inzetten 1,2,3,4,12,13 
B machine 5,6,7,8,9,12,13 
C afvoer & uitnemen 10,11,12,13 

3. A toevoer 1,2,12,13 
8 machine & inzetten & uitnemen 4,5,6,7,8,9,10,12,13 
C afvoer 11,12,13 
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4. A aandrijving & frame & bewegen groat 7,12,13 

B bewerken & vasthouden & ultnemen & inzetten 3,4,5,6,9,10 

C afvoer & toevoer & bewegen klein 1,2,8,9,11,12,13 

5. A aandrijving & frame & bewegen groat 7,12,13 

B toevoer & afvoer 1,2,11,12,13 

C bewerken & vasthouden & bewegen klein & 3,4,5,6,8,9,10 

uitnemen & inzetten 

6- A aandrijving & frame & bewegen groat 7,12,13 

B toevoer & afvoer 1,2,3,4,10,11,12,13 

C bewerken & vasthouden & bewegen klein 5,6,8,9 

7. A aandrljving & frame & bewegen groat 7,12,13 

B toevoer & afvoer 1,2,11,12,13 

C bewerken & inzetten & uitnemen 3,4,9,10 

o vasthouden & bewegen klein 5,6,8 

8. A aandrijving & frame & bewegen groat 7,12,13 

B toevoer & afvoer & ultnemen & inzetten 1,2,3,4,10,11,12,13 

C bewerken 9 
o vasthouden & bewegen klein 5,6,8 

9. A aandrijving & frame & bewegen groat 7,12,13 

B toevoer 1,2,12,13 

C afvoer 11,12,13 

o bewerken & inzetten & ultnemen 3,4,9,10 

E vasthouden & bewegen klein 5,6,8 

10. A aandrijvlng & frame & bewegen groat 7,12,13 

B toevoer & inzetten 1,2,3.4,12,13 

C afvoer & ultnemen 10,11,12,13 

o bewerken 9 
E vasthouden & bewegen klein 5,6,8 

Deze module verdelingen worden nag eens verduidelijkt via 10 figuren, die op de volgende bladzljde 

staan. De omkadering Is als voigt: 

module 
module 
module 
module 
module 

A :-------
B 
C 
o 
E ;--------
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4.4 De voorlopige keuze. 

Uit de waarderingstabel (tabel 4.1) blijkt dat alternatief 2 het beste Is. Het veranderen van de 

gewichtsfactoren (G) en/of de waardering ()N) blnnen verdedigbare grenzen, heeft hierop geen invloed. 

De argumentatie voor de waarderingen van de alternatieven bij een bepaald criterium is als voigt: 

1. Loqische verdelinq. 

Bij de produktie van SLS-Iampen worden twee parallelle lijnen gebruikt voor het insmelten van 

roefelstellen. Een lijn v~~r het insmelten van een stel met draden en een voor het insmelten van een stel 

20nder draden. Er wordt door ~ns aileen gewerkt aan de lijn voor Insmelting van roefelstellen met 

draden. AI de machines voor de produktle staan dus in IIjn. Door de transportbanen onderllng software

rnatig te koppelen en tavens software-rnatig te koppelen aan de procesgedeelten van de machines, 

ontstaat een regelbare buffer die het aanlopen en leegdraaien van de machines vereenvoudigt. Het is) ( . L...... 

dus logisch de aan- en afvoer, die aileen met software aan het insmeltgedeelte van de SLS- ! ~ 
insmellrnachine gekoppeld zijn, als afzonderlijke modulen te zien. t..cA 

h~k-(:;t-
Daar de inzetter en uitnemer het stel of de bailon, respectievelijk het eindprodukt, transporteren en wei 

van draagblok naar houder of omgekeerd, is het logisch deze bij het transport te rekenen en te 

combineren met de aanvoer respectievelijk de afvoer. De aanvoer & inzetter en afvoer & uitnemer 

worden dus als twee aparte modulen gezien. 

In de figuren 4.4.1 tim 4.4.10 zijn de module-indelingen weergegeven. Dit kan een hulpmiddel zijn om 

het aI dan nlet loglsch zijn van een moduleverdeling te bepalen. 

2. Doorlooptijd 

De doorlooptijd wordl berekend volgens de op pagina ... beschreven formules. De waardering die v~~r 

een bepaalde doorlooptijd geldt, Is in onderstaande tabel weergegeven. Als de waarde van de 

berekende doorlooptijd op een grens ligt, dlent men het gemlddelde te nemen. 

doorlooptijd in we ken [dft] waardering 

18,5 < dft < 19,5 5 

19,5 < dll < 20,S 4 

20,S < dll < 21,S 3 

21,5 < dlt < 22,5 2 

22,5 < dlt 1 

tabel 4.2 
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module A:- - - - - --
module B : ............ . 
module C :- . -
module 0 :--
module E : -------

volgorde proces : <:: ===== 
signool 
-begin proces : - - - - - -+ 
-einde proces. naar 
volgende station : +-4 ----
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module A :- - - - - - -
module B : ............ . 
module C:- . . -
module 0 :- - - - -
module E : -------

volgorde proces : <::====== 
signoal 
-begin proces : - - - - - .... 
-einde proces. noar 
volgende station : ...... ----
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3. Interfaces 

Hoewel de modulen onafhankeJijk van elkaar zijn, hebben ze toch ondertlnge relaties. Deze relaties 

maeten in interface..afspraken weergegeven worden, zodat de modulen met eJkaar kunnen worden 

gekoppeld. Ais er veel interface-afspraken nodig zijn om de reJatles te beschrijven krijgt de moduleverde- ~ 
ling weinig punten. Als er sprake Is van een groot aantal modulen, zijn er vael Interface-afspraken te 

verwachten. " 

Ook als een groat deeJ van de Interface-afspraken nlet op het huidige nfveau bekend zljn. krljgt het 

alternatief minder punten. 

4. Verschilfactor, 

Na berekening van de verschilfactor voigt de waardering ult de tabel 3.2 op pagina 9. 

5. Bekende modulen. constructies en princlpes 

De waardering wordt bepaald door de mate waarin bekende module-uitvoeringen gebruikt kunnen 

worden en de mate waarln bekende constructies en principes toegepast kunnen worden. 

Voorbeelden van bekende modulen zijn: - basismolen Philips 

- nokunits voor baslsmolen 

- transportbanen voor toe- en afvoer 

4.5 Overwegingen betreffende de technische realiseerbaarheid. 

Uit tabel 4.1 blljkt dat de drie beste altematleven • de nummers 2. 3 en 5 zijn. 

alternatief 2: A toevoer & inzetten 

B machine 

C afvoer & ultnemen 

alternatlef 3: A toevoer 

B machine & inzetten & ultnemen 

C afvoer 

alternatief 5: A aandrijven & frame & bewegen groot 

B toevoer & afvoer 

C bewerken & vasthouden & 
bewegen klein & ultnemen & 
inzetten 

67 punten 

54 punten 

54 punten 

Elk alternatlef is technisch realiseerbaar. Als voorbeeld daarvoor kan de huidige machine dlenen. 

De machine moet blj voorkeur een bufferfunctie hebben en leeggedraaid kunnen worden. Dlt Is aileen 

mogelljk indlen de aan- en afvoer softwarematig met de machine gekoppeJd zijn en onafhankeJijk van 

elkaar werken. Een combinatle van aan- en afvoer Is daarom minder geschikt dan een afzonderlijke aan

en afvoer. 

20 



z C/) HOOGTEDRUKKER ..J 
LrJ Z ~ 
(!) 0 (I) z F 
~ <C f-

VERWARMEN VAN LrJ f- Z :t: <C C/) 
BAllON &: STEL ~~ <C :::.::: Z ..J a::: a. ~ ~!:: LrJ 

a::: N Z 
~ LrJ INDRUKKEN VAN C/)..J 0 

a STEL IN BALlON f5~ 
..J 

LrJ ..J 
Z <C a LrJ OC/) CD ..J ----- ::> z ..J Of- LrJ 

~ 5: INBlAZEN STiKSTOF :I: w a 
0 IN BALlON &: STEL 

:I: 
C/) LrJz z z a::: °LrJ ~ W 
~ -----a::: Zz w AANDRUKKEN VAN ~g z C/) w :::; a INSMEL TRAND LrJ 

z..J a <C w<C ::> w z 0 a::: LrJ ----- -CD 
C/) « :I: .... (I) AFKOELEN VAN HET «LrJ .... 

LrJ i2 a::: a (I) 

:I: EINDPROOUKT a ~ 

- -
UITNEMEN EINDPRODUKT 

AFVOER EINDPRODUKT 

figuur 4.5 

21 



Uit het oogpunt van doorlooptijd Is het nuttig dat kritische modulen naar voren worden gehaald. 
Uitnemen en inzetten zijn zulke kritische modulen. Als deze losgekoppeld worden van de machine en 
bij de afvoer respectievelijk de aanvoer worden geplaatst, kan de hele toe - en afvoerbeweging getest 
worden tot het punt waar de ingangsprodukten aangeboden worden aan de machine. 
Op grond van het bovenstaande Is de beste keuze met betrekklng tot de module-eisen, ook de beste 
keuze vanult technische oveawegingen. Deze keuze is In flguur 4.5 nogmaals weergegeven. 

Aangezien het gebrek aan modulariteit duideJijk naar voren kwam bij het procesgedeelte van de 
SLS-insmeltmachlne. Is er besloten aileen dit gedeelte verder ull te werken. Oil Is de module 08: 
de SLS-machine. In dlt gedeelte van de totale SLS-insmeltmachine vinden aile acties plaats die direct 
van invloed zijn op het aan elkaar smelten van de ball onnen en de stell en. In flguur 4.5 zijn deze functies 
met ......... omkaderd. 

4.6 Technische keuze. 

4.6.1 Het verhlttlngsmedlum. 

Bij het insmeltproces zoals dat plaatsvindt bij de huidige SLS-machine, maakt men gebruik van 
gasbranders. Dit is een verhlttingsmethode waarmee men bij Philips Lighting vertrouwd is. De andere 
method en van verhltting worden nlet toegepast voor dit type proces. Als men deze andere methoden 
zou willen toepassen, dan zaI men er eerst onderzoek naar moeten verrlchten. wat tijd en geld kost. 

Uitgaande van de eigenschappen van de verschillende verwarmingsmethoden kunnen de meest 
geschikte methoden worden geselecteerd. 

Alternatieven: 

-C02 laser 
specifieke eigenschappen: - contactloze verhlttlng (zeer zuiver) 

- geen slijtage van het gereedschap 
- golflengte 10.6 l1m 
- groot regelbereik van de procesparameters 
- hoge bewerkingskwaliteit 
- hoge energledlchtheid 
- zeer geschlkt als hoge elsen worden gesteld aan bewerkingszuiverheid en 

maatnauwkeurigheid 

- watervriJ 
- zeer k1eine spot mogelijk 
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-Gasbrander 

specifieke eigenschappen: - bekend 

- goeclkoop 

- goed regelbare van de procesparameters 

- niet watervrij 

- vlamtemperatuur tussen ± 1000 °C en ± 3000 °C (afhankelijk van de 

samenstelling en snelheid van het gas) 

-Hoogfrequentenergie 

specifieke eigenschappen: - contactloze verhitting 

- groot regelbereik van de verhittingszone 

- hoogfrequent veld ontstaat als door een tot spoel gewikkelde koperen buis 

hoogfrequente stroom wordt geleid 

- produkt moet in spoel gebracht worden 

- spoelen moeten gekoeld worden (veelal met water) 

- watervrij 

-Plasmabrander 

specifieke eigenschappen: - ± 20.000 °C 

- chemisch inert 

- gas en elektriciteit nodig 

- groot regelbereik van de procesparameters 

- grote warmte-overdracht 

- watervrij 

- zeer kleine vlam mogelijk 

-V1amboog 

specifieke eigenschappen: - elektrische ontlading tussen twee elektroden 

- kan in zuurstofvrije omgeving worden gebruikt 

- zeer geschikt voor lassen van glasvezels en kleine glazen componenten 

- zeer kleine vlam 

- hoge energetische intensiteit 

De CO2 laser is in principe geschikt voor het insmeltproces. Er is hierbij slechts een stand nodig voor 

het insmelten. De aanschafkosten zijn echter zeer hoag. Ook zou het procesonderzoek opnieuw moeten 

worden uitgevoerd. 

De gasbrander is goeclkoop in aanschaf en gemakkelijk in gebruik. Deze manier van verhitting is 

onderzocht en bekend bij Philips Ughting en wordt bij de huidige SLS-insmeltmachine toegepast.. 

Ook hoogfrequentenergie is geschikt voor dit insmeltproces. Hierblj is maar op een stand verhitting 

nodig. Een nadeel is echter wei dat de ball on en het stel in de spoel gebracht moet worden. 

Sij de plasmabrander is de temperatuur veel te hoog en deze valt dus als mogelijkheid af. 

De vlamboog is aileen geschikt v~~r kleine produkten en niet voor produkten van de gewenste omvang, 

zodat ook deze als mogelijkheid afvalt. 
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Hoewel de CO2 laser en verhittlng door hoogfrequentenergle als voordeel hebben dat er maar op een 

stand ingesmolten hoeft te worden. Is er toch gekozen voor de gasbrandermethode. Er Is dan sprake 

van enlge doortrektijd. die bevorderlijk is voor de kwalitelt van het eindprodukt. Verder hoeft er geen 

procesonderzoek ultgevoerd te worden. 

De gasbranders kunnen op drie manleren geplaatst worden ten opzichte van de produkten: 

1. Een of twee branders op hat produkt richten. Om er voor te zorgen dat er een gelijkmatige verhitting 

is meeten de produkten roteren. 

2. De branders rondom de produkten opstellen. Een nadeel hiervan Is dat de produkten steeds In de 

branderring gebracht moeten worden, vanaf de onder of bovenkant. Dit moet bij elke branderstand 

herhaald worden. 

3. Een andere mogelijkheld is het gebrulk van gedeelde branderringen. De delen worden tegen elkaar 

geplaatst als het produkt op sen stand staat en gaan van elkaar af op het moment dat de houders 

doorgezet worden. Nadelen hiervan zijn. dat er op elke branderstand een mechanisme moet zijn dat 

de branderring opent en sluit en dat het produkt niet 100% gelijkmatig verhit wordt. 

Uit de bovenstaande drie mogelijkheden. blijkt de oplosslng met roterende houders en een of twee vast 

opgestelde gasbranders de beste keuze. 

4.6.2 De uitvoeringsvorm. 

De uitvoeringsvorm van de machine wordt hoofdzakelilk bepaald door de configuratie van de machine 

( liln, molen of onafhankelijke werkstatlons). de manier van transport ( continu of Intermitterend) en de 

stand waarin de produkten worden ingesmolten ( horizontaal of verticaal). Ten aanzien van elk aspect 

zaI nu een vergelijklng worden gemaakt tussen de verschlllende mogelljkheden. 

4.6.2.1 Configuratie van de machine. 

lijnmachlne. 

voordelen: 

- Goede toegankelgkheid die bevorderlijk is voor inspectle en onderhoud. 

- Compacte boyw. gemakkelijk aan te passen aan de beschikbare ruimte. 

- Rechte geleidebanen. 

- De bewerkingseenheden kunnen boven, onder en aan beide zijden van de lijn opgesteld worden. 

- Hardware-koppeling van de aandrljvingen van de bewerkingseenheden en de hoofdaandrijvlng is 

eenvoudig ( een centrale as langs de lijn). 

- Het is eenvoudig om de insmelting van ballonnen met het dummystel respectievelijk het roefelstel 

op een lijn uit te voeren. 

- Mogelijk geen produktrotatie nodig door toepasslng van een vlammenzee (aileen bi) horizontale 

insmeltlng). 

- De constructie v~~r eventuele houderrotatie is eenvoudiger. 
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nadelen: 
- Gevoeligheld voor glasgruls ( de lagering boven de produkten plaatsen of afdichten vermindert dlt). 
- Het dynamisch en statlsch gedrag van deze configuratle is nlet beproefd bij dit Insmeltproces. 
- De verplaatslngsnauwkeurigheld is vaak mlnder goed dan bij een mol en en verslechtert tijdens 

gebrulk. 
- Bezettingsgraad van de draagblokken < 100 % wegens het terugvoeren elVan ( als de kosten van 

deze draagblokken hoog zijn kan de oplossing hierdoor duurder worden). 
- Behalve bij aandrijving met een indextafel dlent de positionering per positle afzonderiijk uitgevoerd 

te worden. 
- De machine moet zo aangepast worden dat de toe- en afvoerbanen zoals ze In de huldlge situatle 

gesitueerd zijn. gebrulkt kunnen worden. 
- Hogere kosten dan blJ een molen 

voordelen: 
- lagering Is eenvoudig af te schermen (belangrijk In verband met glasgruls) 
- Bezettingsgraad van de draagblokken 100 %. 

- Compacte bouw. 

- Robuust. 
- Goede positionering door ornzetmechanlsme gewaarborgd. 
- Zekerheid omtrent technische reallseerbaarheld, de machine is blj dit insmeltproces al beproefd. 
- Gering onderhoud. 
- Hoge levensduur. 
- Kosten lager dan blj een IInealre machine. 
- De uitvoering van de huldlge toe- en afvoerbanen zljn zonder meer geschlkt voor toepassing blj een 

molen. Er zijn dus welnlg aanpassingen nodlg. 

nadelen: 
- Hardware-koppeling van de hoofdaandrlJvlng en de andere aandrijvlngen is moeilijker te reallseren1 i? 

dan blj een lijnmachlne. / t 

- De bewerkingseenheden kunnen rond de mol en geplaatst worden en met enlge moeite In het 
midden van de molen 

- De geleldebanen zijn circulair. 

- Houderrotatle is noodzakelijk voor een gelijkmatige Insmeltlng ( bij verwarming door branders). 

Een aantal werkstatlons die elk aile functles velVullen. 

voordelen: 

- Falen van de machine leidt nlet tot stagnatle van de gehele produktle. 

nadelen: 
- Om de gewenste produktiesnelheld 1e berelken zijn een groot aantal Identieke machines nodig. Alles 

dient dus een aantal maal ultgevoerd te worden. 
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- Elke machine moet afzonderlijk voorzlen worden van prOOukten, zOOat er btj elke machine aan- en 
afvoerbanen nOOlg zljn. 

- Door het grote aantaJ machines is deze oplossing duur. 
- De bewerkingseenheden zljn nlet contlnu In actie. 

4.6.2.2 Manier van transport. 

Continue beweglng. 

Continue beweging Is aileen toepasbaar als de bewerkingsstations RmeereizenR of over enlge Jengle 
verspreld 2ijn. Bij de voor de Insmeltlng noodzakelijke bewerkingen, is continue snelheid mogellJk. Er 
dlent dan gebrulk gemaakt te worden van een vlammenzee voor verwarmen. De andere bewerkings
mechanismen (bv. een hoogledrukker, geleidebaan en roefelaandrukker) dlenen dan uitgevoerd te 
worden als nok (anders moeten ze meebewegen). 
Een nadeel is dat er geen doortrektijd mogelijk is en dat de technische reallseerbaarheld onbekend is. 

Intermitterende beweging. 

Bij de huidlge machine wordt gebruik gemaakt van een intermitterende beweglng. Er Is dan per definltie 
sprake van enige doortrektijd tijdens de slap. Ook is het proces bekend btJ deze vorm van transport. 
Een nadeel is de noodzaak van goede positionering op elke stand. 

4.6.2.3 De stand van de produkten bij het insmelten. 

Horizontale insmelting. 

voordelen: 
- De prooukten hoeven nlet In een andere stand gezet te worden bij aanvoer van de prOOukten aan 

de machine en bij het uitnemen van de prOOukten. 
- Eenvoudlger gebruik van een ballonaanvoerUjn en een dummystelaanvoerlijn en een stelaanvoerlJjn. 

nadelen: 

- Er zijn geen gegevens over het insmeltproces bekend, bijvoorbeeld wat betreft hel uitzakken van 
het glas, de vlamtemperatuur etc. Een nieuw onderzoek is dus noodzakelijk. 

- Er zaI altijd rotatie van de houders nOOlg zijn. daar anders het gJas kan gaan uitzakken. 

Verticale insmelting. 

voordelen: 

- Het proces is bekend en beproefd in het gevaI van insmeltlng met het stel boven de ballon. 
nadelen: 

- De prOOukten moeten gedraaid worden voor ze In de julste stand In de machine kunnen worden 
geplaatst. 
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4.6.3 De keuze. 

Per aspect wordt nu naar aanleiding van de voor- en nadelen een afweging gemaakt welke optie de 

voorkeur verdient 

Aangezien een interrnitterende beweging mlnder onzekerheden In de produktie veroorzaakt omdat dit 

bij de huidige machine gebrulkt wordt, wordt deze beweglngsvorrn geprefereerd. 

Hoewel horizontale insmelting enkele voordelen heeft ten opzlchte van verticale insmelting, is toch voor 

de laatste gekozen omdat het Insmeltproces hiervan door ervaring en onderzoek meer zekerheid biedt. 

Het verdient aanbeveling om de mogelljkheld van horizontale insmelting te onderzoeken, daar hierbij de 

storingsgevoeligheid van de kritische in- en uitnemer vermindert daar deze modulen vereenvoudigd 

zouden kunnen worden en mogelijk zelfs achterwege zouden kunnen blijven. 

De mogelijkheld van een aantal afzonderlijke werkstations heeft zoveel nadelen dat deze mogelijkheld 

verder niet overwagen wordt. De keuze van de machineconfiguratie gaat dan tussen de molen en de 

lijnmachine. 

Zowel de molen als de lijnconfiguratie hebben voordelen. De voordelen van een molen wegen ons 

inziens zwaarder dan die van de lijn. Ze hebben namelijk betrekking op belangrijke eisen zeals o.a. de 

nauwkeurigheid, levensduur en bed rijfszekerheid , terwijl de voordelen van de lijn vooral betrekking 

hebben op de eenvoud van de constructie en het antwerp. Dit Is zeker niet onbelangrijk, maar bij 

machines voor massaproduktie van minder groot belang dan bijvoorbeeld de bedrijfszekerheid. Een 

andere belangrijke reden am een molen te kiezen, is het feit dat er bij de lijnmachine onzekerheid 

bestaat over een correcte functievervulling, orndat blj Philips Lighting geen gegevens bekend zijn wat 

betreft een lijnmachine. 

De uitvoeringsvorm die door ons gekozen wordt: een mol en met verticale insmelting en intermitterende 

beweging, moet voldoen aan de eisen zeals beschreven zijn In paragraaf 4.1 op pagina 10. ...-------

4.7 Risicoanalyse & faalkansanalyse. 

Risiceanalvse. 

--------7 ~, c,t-'t 
el\JJ~~ ~ 

- De aanvoer van ballonnen stagneert door falen van de aan de insmeltmachine voorafgaande machine. 

Ballonnen die nag op de aanvoerbaan aanwezig zijn worden in de machine gezet. Als er geen 

ball onnen meer ingezet kunnen worden omdat deze niet meer op de toevoerbaan aanwezig zijn, leidt 

dit tot dezelfde acties als in het geval dat de ballontoevoer van module OA faalt. (zie faalkansanalyse). 

- De ball onnen worden nlet In de julste pasitie en orientatie aangeleverd op de aanvoerbaan van de 

insmeltrnachine. Oit zal ertoe leiden dat het eindprodukt niet aan de eisen voldoet. 

Op de aanvoerbaan dienen daarom de pasitie en orientatie gecorrigeerd te worden. Oit is mogelijk 

door geleidebanen op de aanvoerbaan te plaatsen. In het geval van een verkeerde orientatie kan 

bijvoorbeeld de verkeerd georienteerde ballon verwijderd worden (bijv. met een stoter). 

- De aanvoer van stellen naar de operator die de stellenbaan vult blijft uit. Oit betekent dat er logistieke 

acties ondemomen moeten worden om dit probleem op te lossen en in de toekomst te voorkomen. 

- De afname van de produkten door de op de Insmeltmachine volgende machine stagneert. De 

afvoerbaan van de insmeltmachine raakt dan vol. Indien er geen plaats meer is voor nieuwe 

produkten dient de insmeltmachine gestopt te worden. Verdere acties zijn dezelfde als in het geval 

dat module OC faalt 
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- De elektriciteitsvoorziening valt weg. Indlen nlet geproduceerd kan worden met behulp van een 
noodstroomaggregaat stopt de machine en moet de bedrijfsstoffentoevoer afgesloten worden. 

- Bij uitval van de bedrijfsstoffenvoorziening van de branders en/of stlkstofvoorzleningen dient de 
machine gestopt te worden om de produktuitval te beperken. De toevoerbanen lopen vol en worden 
dan gestopl De afvoerbanen lopen leeg en mogen leeg verder draaien. 

Faalkansanalvse. 

·Module OA faalt: 
- De aanvoerbaan van de ball onnen stagneert: 

Dit betakent dat de balloninzetter zijn funetle nlet kan uitvoeren, waarop de aetles die ondemomen 
worden dezelfde zijn als in het geval dat de ballonlnzetter faaIt 

- De balloninzetter faalt: 
Module OB deteeteert dat er geen ballon Is Ingezet en blokkeert softwarematig de stelinzetter. 
(lndien deze nlet wordt geblokkeerd, zaI het stel bi] het uitnemen vallen en er zal glasgruis in de 
machine komen.) 

- De aanvoer van stellen stagneert: 
Hiervoor zijn twee mogelljke oorzaken. Ten eerste kan de aanvoerbaan voor de stellen talen en ten 
twaede kan de operator talen, waardoor er geen stellen op de baan worden aangevoerd. In beide 
situaties worden de nog aanwezlge stell en verwerkt. Als er geen stel meer aanwezlg Is, wordt de 
ballonlnzetter softwarematig geblokkeerd. 

- De stelinzetter faalt: 
Module OB detecteert dat er wei een ball on Ingezet is maar geen stel. Module B stopt, zodat er 
geen ballonnen als eindprodukt naar de volgende machine worden gevoerd. 

Module OB faalt 
- De elndprodukten voldoen nlet aan de elsen. De machine wordt door de operator gestopt, waama 

de storingen verholpen worden en de machine weer wordt opgestart. 
- De module levert geen produkten af. De aclie die ondemomen wordt is dezelfde als in het geval 

dat de eindprodukten nlet aan de elsen voldoen. 
Dit kan het geval zijn als de houders de produkten kapotknijpen of nlet vasthouden. De aclies die 
dan ondemomen moeten worden zijn beschreven op paglna 37 en 38 blj niveau 1. 

- Module OB stagneertDit wordt gedetecteerd door module OA die dan stopt met het Inzetten van 
de ball onnen. 

Module OC faalt: 

- De afvoerbaan stagneert: 
De uitnemer wordt stilgezet zodat er geen produkten ult de machine worden genomen. Verdere 
aeties zljn identlek aan die In het geval van talen van de ultnerner. 

- De uitnemer werkt nlet: 
Als er geen produkten uit module OB genomen worden zaI deze gestopt worden. 
Als de produkten wei uit module OB worden genomen , maar nlet op de afvoerbaan worden gelegd, 
bijvoorbeeJd door een storing van de ultnerner, dient de ultnemer stilgelegd te worden. Er worden 
dan geen produkten uit module OB genomen als gevolg waarvan deze stopt. 
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4.8 Interface-afspraken & ruimteverdeling. 

De interface-afspraken. 

OaaT wij aileen module OB "machlneR zullen herontwerpen. worclt verondersteld dat de onderdelen van 

de andere modulen grotendeels zo blijven als ze zijn. Voor de interface-afspraken gaan we dan ook uit 

van de huidige onderdelen die door ons In module OA en module OC zijn ondergebracht. 

De Interface-afspraken zijn: 

- De hoogte van de insmeltrand bedraagt 1400 mm.(alle hoogtematen ten opzlchte van de vloer tenzij 
anders aangegeven) 

- Hat hart van de produkten bevlnclt zich op een straal van 586 mm. van hat hart van module B 
Rmachlne", 

- Op stand 1 worclt een ballon door module OA 'oevoer & inzetten" In de module OB "machine" 
geplaatst. Hlerblj komt hat hart van de ballon op een straal van 586 mm. van het hart van de 
machine Ie liggen. De open zljde van de ballon bevlnclt zlch dan op de insmelthoogte van 1399 mm, 

- Op stand 2 wordt een roefelstel door module OA Ingezet in module OB. Het hart van het roefelstel 
worclt daarbij geplaatst op een straal van 586 mm. van het hart van de Insmeltmachine. De bovenkant 
van het stelligt dan op een hoogte van 1512,4 mm. 

- Op stand 32 wordt het eindprodukt door module OC Rafvoer & ultnemenR ult module OB genomen 

Blj hat uitnernen bevinclt de insmeltrand van het produkt zich op een hoogte van 1400 mm. Het hart 

van hat produkt is op aile standen gelijk aan die van stand 1, dus 586 mm. van het hart van de 

insrneltmachine. 

- Als door module OB gedetecteerd wordt dat er op positie 1 geen ballon aanwezig is. dient een 
signaal doorgegeven te worden aan module OA opdat er door deze geen stel wordt ingezet. 

- Indlen module OB stopt, dlent dit doorgegeven te worden aan module OAt waarop deze gestopt moat 
worden. 

- Als module OC weigert, moat de module "machine" gestopt worden. 
- Indien aileen een ballon aanwezig is, dlent dlt doorgegeven te worden aan module OC, zodat deze 

aetles kan ondememen (bv. ballon weggooien). 

- De baIIoninzetter van module OA grijpt de ballon op de onderstaande plaatsen met het hart van zijn 

3 mm dikke bekjes: H - 7 mm. 

H -51 mm. 
H -81 mm. 
H -130 mm. 

H -195 mm. 
waarbij H de hoogte van de insmeltrand weergeeft. 

Hat stet wordt via de stelinzetter van module OA In de stelhouder geplaatst. De stellnzetter pakt het 

stel bij de verdikking en bieclt het stel zodanlg aan dat de stelhouder het aan de steel vastgrijpt. 

De uitnerner van module OC pakt hat produkt op posltie 32. Hiervoor griJpt deze het eindprodukt op 

drie plaatsen mat hat hart van zijn bekjes: 

H - 7 mm. (met bekje van 12 mm. dikte) 
H - 35 mm. ( met bekje van 8 mm. dikte) 

H - 48,5 mm. ( met bekje van 3 mm. dikte) 
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De ruimte tussen deze grijppositie is beschlkbaar om de houder het produkt te laten grijpen. 

De ruimteverdeling. 

- De beschikbare ruimte voor module OB is weergegeven In bijlage 10, tekening WB-19S-Q2-00. 

Dit is de totale beschikbare rulmte voor de SLS-insmeltmachine met aftrek van de gedeelten die 

nodig zijn voor OA en OC. De ruimte voor deze 2 modulen is afgeleid van de huidige constructie van 

de aanvoer en de afvoer en inzetter en uitnemer. 
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BIJLAGE 5: NIVEAU 1, MODULE 1B: DE SLS-MACHINE. 

De SLS-machine is de module 08 zoals die op niveau 0 naar voren is gekomen. Op het huidige niveau, 

niveau 1. zal hij module 1 B worden genoemd. 

5.1 Eisen & wensen. 

Eisen uit GS 90-30.3: 

- De eindprodukten moeten voldoen aan de elsen met betrekking tot de produktgeometrie voor de 

Jamptypen 900 1m .• 1200 1m .• 1500 1m. en 1700 1m. Deze zijn geclefinieerd in de tekening 7222 068 

20263 A2. die in bijlage 9 is toegevoegd. De lengte van de af te voeren produkten is type-afhankelijk 

en Iigt tussen 202,9 mm. en 329.9 mm. 

- De minimale lengte van de in te smelten buizen, ball onnen genoemd, beclraagt 122 mm. (121,9 mm.) 

en de maximale lengte 250 mm. 

- Ontwerpsnelheid: 3000 stuks/uur, dus de cyclustijd beclraagt 1,2 s. 

- Uitvalpercentage maximaal 1,5 %; bij voorkeur kleiner. 

Dit gecleelte van de SLS-insmeltmachine is rnaatgevend voor het uitvalpercentage. Dit blijkt ook uit 

de definitie zoals die is beschreven bij de eisen voor de SLS-insmeltmachine. Daarom is het maximale 

uitvalpercentage van de insmeltmachine gelijk aan dat van de gehele SLS-insmeltmachine. 

- Stilstand door storing maximaal 2 %; bij voorkeur kleiner. 

Door de softwarekoppelingen van de module invoer en de module afvoer met de insmeltmachine, 

zijn storingen te verwachten bij het inzetten en uitnemen. De insmeltmachine op zich, moet dus een 

kleiner percentage storing hebben dan de gehele SLS-insmeltmachine(2%lijkt een reclelijke keuze. 

(Zowel het uitvalpercentage als de stilstand door storing hebben betrek~p de beclrijfszekerheid. 

Stilstand door storing is ook afhankelijk van de onderhoudsvriendelijkheid.) 

- De produktie-verlies-tijd mag maximaal 4 minuten zijn voor de gehele SLS-insmeltmachine. V~~r het 

deel -machine- kan een produktie-verliestijd van nul bereikt worden, door ervoor te zorgen dat de 

houders voor aile lamptypen geschikt zijn en de insmeltrand voor elk type op dezelfde hoogte ligt, 

zodat de bewerkingseenheclen niet opnieuw afgesteld hoeven te worden. 

- Geluidsniveau < = 85 dB(A) leq 

- Veiligheidseisen volgens de voorschriften (wet, Philips). 

Aanvullende eisen: 

- De machine moet kunnen voldoen aan de interface-afspraken van niveau O. 

- De machine moet binnen de op niveau 0 toegewezen ruimte passen, zoals die is weergegeven in 

tekening W8-195-00-00 in bijlage 10. 

- Levensduur ± 150.000 uur, uitgezonderd slijtonderdelen . 

- Slijtonderdelen moeten een minimale levensduur van 500 uur hebben en makkelijk te vervangen zijn. 

- Modulaire bouw. 

- Maximaal toelaatbare gewicht per m2 van de werkvloer beclraagt 750 kg/m2
• 
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- Verplaatslngsnauwkeurlgheid mlnimaal 0,05 mm.; en het liefst nauwkeuriger. 
- Proceseisen met betrekklng de insmelting zijn nlet als zodanlg bekend. Er werd ~ns geadviseerd 

deze in dezelfde orde te kiezen als blj de huidige machine. (Voor de berekening zie bijlage 11 ) 
- Bij insmelten door middel van gasbranders blijkt dat de Insmelttijd mlnlmaal 21,6 s bedraagt 

( 24,8 s. Is toelaatbaar ). 
De insmelttijd bestaat voor 5/8 dee! ult opwarmtijd, dat wli zeggen dat de produkten zich In de 
v1am bevinden, en voor 3/8 dee! uit doortrektijd, dat Is de tijd dat de produkten zlch tussen twee 
standen bevinden en er geen rechtstreekse verwarming plaatsvlndt. 
Na insmeltlng wordt het produkt mlnimaal 9,6 s. aan de lucht afgekoeld. 

- De produkten dienen In de v1am te roteren met een rotatiesnelheid van ongeveer 3 omw Is. 
Om een gelijkmatlge verwarming te krIjgen mag er geen bepaald rotatlepatroon gebrulkt worden, 
opdat de v1ammen niet, bij het verplaatsen van de produkten van stand naar stand , tel kens op 
dezelfde plaats op het produkt, het beglnnen te verwarmen. De rotatie moet In die zin dus 
willekeurlg zljn. 

- Het aantal standen dlent minirnaal 31 te zijn en maxirnaal 38. De laatste waarde Is bepaald ult de 
maximale ruimte die voor de machine beschikbaar Is ( diameter 2000 mm.; op elke positle een ruimte 
van 150 mm. doorsnede ). 
Indlen geforceerde koeling wordt toegepast is een minimum aantal standen van 26 toelaatbaar. Bij 
voorkeur dienen 32 standen te worden gebruikt orndat in dat geval het hele proces bekend en getest 
is. 

Wensen: 

- Hoge bezettingsgraad van de houders. 
- Indien mogelijk standaard- enl of normonderdelen gebrulken. 
- Hardware-matige koppellng van de bewerkingseenheden en blj voorkeur mechanisch. 
- De bewerkingseenheden bij voorkeur mechanlsch ultgevoerd. 
• Bij equivalente functievervulling wordt er voorkeur gegeven aan Philips produkten. 
- Kosten binnen het budget: 

Ontwerpen en detaDleren PLC-Insmeltmachine ± f 290.000 
Herontwerpen en detailleren SLS·lnsmeltrnachine f 65.000 
Het totale budget is de som van deze twee bedragen en bedraagt dus ongeveer f 355.000. 

5.2 Functies. 

De functies die module 1 B moet uitvoeren zijn aile functies die op niveau 0 naar voren zijn gekomen, 
met uitzonderlng van de functies aanvoeren en Inzetten die door module 1A worden gerealiseerd en de 
functies afvoeren en uitnemen die module 1 C uitvoert. 
De definitles die voor de functies geld en zljn op niveau 0 beschreven. 

Het Is trMaal dat aile modulen ook bevestlgt moeten kunnen worden. De functle bevestigen is daarom 
niet speciaal genoemd. 
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Oe verschillende funeties die module 1 B moat uitvoeren zljn de volgende: 

1. ondersteunlng (frame). 

2. verpJaatsing van de houders tussen beweridngsstations (molen). 

3. aandrijven van de verplaatslng tussen de bewerkingsstatlons ( aandrijving molen). 

4. vasthouden van de ball on. (houders) 

5. vasthouclen van het stet (houclers) 

6. roteren van de houders. 

7. aandrijven van de houderrotatle. (aandrljving houders) 

8. bewerken van de ballon en hat ste! (bewerken). 

9. aandrijven van de bewerkingsunits. (aandriJving bewerken) 

5.3 Oe altematieve moduleverdelingen. 

Er volgen nu 6 verschlUende moduleverdellngen waarbij de functles die de modulen uitvoeren oak zijn 

weergegeven. 

1. A. aandrijvlng molen & frame 1,3 
B. houcIers & aandrijvlng houders & moIen 2,4,5,6,7 
C. bewerken & aandrljving bewerken 8,9 

2. A. frame 1 

B. bewerken & houders & molen 2,4,5,6,8 
C. aandrljving algemeen (molen, houders, bewerken) 3,7,9 

3. A. aandrijving molen & aandrijving bewerken 3,9 
B. frame 1 
C. houders & mol en 2,4,5,6 
D. aandrijving houders 7 
E. bewerken 8 

4. A. moren & aandrlJving mol en 2,3 
B. bewerken & aandrijving bewerken 8,9 

C. houders & aandrljvlng houclers 4,5,6,7 
D. frame 1 

5. A. moran & aandrijving molen & 2,3,4,5,6,7 
houcIers & aandri"JVlng houders 

B. frame 1 
C. bewerken & aandnjving bewerken 8,9 

6. A. frame & molen & aandrlJving mol en 1,2,3 
B. houclers & aandrijving houders 4,5,6,7 
C. bewerken & aandrijving bewerken 8,9 
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Aental Logisch DoorIooptljd Intertace Verschllfaotor aekende Totul punten 
MODULE VERDEUNQ o.elfeotor onderdelen module 

(d) (NI 
W Q R dlt(W) W Q R W Q R f W Q R W Q R Rtot Rang 

1. A frame .. undrljvlng moten 3 81 4 15 20 7,11 15 4 20 .. 3 II 0,82 3 2 • 5 1 I IS 2 
B houde,. .. undrljvlng houders .. moten 162 
C beWerkH .. undrljvlng lI_rnn 165 

LAframe 3 27 1 15 5 8,7 3 4 12 3 3 • 1,1515 1 Ii 2 1 1 I It 15 
a lIewerken .. houders .. moletl 175 
C undrllvlng Ilge_ 212 

3. A undrljvlng molen .. e.ndrljvlng beWerken 5 150 2 5 10 11,2 1 4 .. 1 3 3 1,34 1 2 2 2 1 2 21 e 
aframa 27 
C houdare .. moIetI 100 
D •• ndrljvlng houdere 62 
EbeWerken 75 

4. A moletl .. undrlJvlng moten .. 86 5 5 IS 8,7 2,5 .. 10 2 3 • 1,44 1 2 2 3 1 a 41 3 
B beWerken .. undrlJvlng "-rkH 165 
C houde,. .. undrljvlng houders 136 
Dfrema 27 

S. A molen .. undrljvlng molen .. houdare 3 222 3 5 15 8,9 2 .. • 5 3 15 1,57 1 2 2 2 1 2 42 .. 
& undrlJvlng houdere 
Bframa 27 
C beWerkan & undrlJvlng bawerken 165 

t. A frame & moletl & undrlJvlng moIen 3 113 4 15 20 711 15 .. 20 .. 3 II 0,37 .. 2 • .. 1 4 M 1 
a houdare & undrljvlng houders 136 
C beWerkan .. undrljvlng bawerksn 165 

tabe15.1 



5.4 De voorloplge keuze. 

Uit de waarderingstabel. tabel 5.1, b11jkt dat de alternatieven 1 en 6 beduidend bater zljn dan de andere 

alternatieven. waarbij de moduleverdeling 6 de beste is. De waardering voor elke moduleverdellng bij 

een bepaald criterium is gebaseerd op de volgende argumenten: 

1. Logische verdefing. 

Oe molen verzorgt de verplaatslng van de houders ( de draagblokken voor de produkten) van de ene 

bewerkingseenheld naar de andere. In wezen is het de drager van de houders. Daarom kan de molen 

met de houders en de aandrijvlngen van de houders een logische module vormen. 

Een andere mogelijkheld Is de molen met de aandrijvlng van de molen samen, als een geheel te 

beschouwen. Dit heeft echter wei een relatie met het frame, daar zawel het frame als de aandrijving van 

de molen, de basis vormen waarop de overlge modulen dienen te worden bevestigd. De molen, het 

frame en de aandrijvlng van de molen kunnen dus ook als een module worden gezien, maar deze 

mogelijkheld wordt qua functiecombinatie als minder logisch besehouwd als de eombinatle 

houders & aandnlvlng houders & molen. 

De bewerkingseenheden worden met hun aandrljvingen als een logische module gezien. Ze vormen met 

hun aandrljvlng dan een module die getest kan worden, zodat aan de elsen met betrekking tot een 

module voldaan kan worden. Dezelfde overweging ligt ten grondslag bij de logica van de combinatie 

van de houders met hun aandrijvingen. 

Het meest logische Is om de bewerkingseenheden afzonderlijk van de houders te zien. De bewerklngs

eenheden voeren namelijk bewerklngen uit aan de produkten (aetlef), terwijl de houders de produkten 

aileen vasthouden (passief). 

2. Doot1ooptijd. 

Oe doot1ooptijd is berekend volgens de formules beschreven op pagina 7. De waardering die voor een 

bepaalde doorlooptijd geldt. Is in onderstaande tabel weergegeven. 

Indlen de waarde van de berekende doorlooptljd op een grens ligt dan dient men het gemiddelde te 

nernen. 

doorlooptijd In weken [dlt] waardering 

7.8 < dlt < 8,1 5 

8,1 < dlt < 8,4 4 

8,4 < dlt < 8,7 3 

8,7 < dlt < 9,1 2 

9,1 < dlt 1 

tabel5.2 
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3. Interfaces. 

Hoewel de modulen onafhankelijk van eJkaar zijn. hebben ze toch onderlinge relaties. Deze relaties 
moeten in interface-afspraken weergegeven worden, zodat de modulen met elkaar gekoppeld kunnen 

worden. Als er veellnterface-afspraken nodlg zlln om de relaties te beschrijven. krijgt de moduleverdeling 
weinig punten. Als vele van de noodzakelijke interface-afspraken niet bekend ziln op het huidlge niveau, 
krijgt het alternatlef ook minder punten. 

4. Verschilfactor. 

Na berekening van de verschilfactor voigt de waardering ult tabel 3.2. 

5. Bekende modulen, constructies en principes 

De waardering wordt bepaald door de mate waarin bekende module ultvoeringen gebruikt kunnen 
worden en de mate waarin bekende constructies en principes toegepast kunnen worden. 

5.5 Overwegingen betreffende de technlsche realiseerbaarheid. 

Het verschil tussen de twee beste altematleven bedraagt slechts 1 punt. Daar de waarderingscljfers niet 
als absolute waarheid kunnen worden gezien. zullen de aspecten die betrekking hebben op de 
technische reallseerbaarheid doorslaggevend voor de keuze ziJn. 

altematief 1: A aandrijving molen & frame 

B houders & aandrijvlng houders & mol en 
C bewerken & aandrljvlng bewerken 

altematief 6: A aandrijving molen & frame & molen 

B houders & aandrijving houders 
C bewerken & aandrljvlng bewerken 

[ 87] 
[162] 
[165] 

[113] 

[136] 
[165] 

Module C is bij beide alternatleven hetzelfde. Het verschll zit aileen In de modulen A en B. Bij altematief 

1 is de molen ondergebracht In module B, terwijl deze blj 6 Is ondergebracht bij module A. Oil heeft tot 

gevolg dat bij 1 aileen de manler waarop de mol en aan de aandrljving van de molen gekoppeld moet 
worden bekend moet zijn en er Interface-afspraken nodig zijn met betrekking tot de posltle, orientatle 
en afmetingen van de molen. 
Bil alternatlef 6 zljn er Interface afspraken nodlg om de rulmtelijke positie van de houders vast te leggen. 
zodat de insmeltrand op de juiste hoogte IIgt en de hartlijnen van de produkten op de werkdiameter 
IIggen. 
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Bij belde altematieven ztjn er meerdere Interface-afspraken nodlg. Het voordeel van a1tematief 1 is dat 
de afspraken eenvoudiger gedefinleerd kunnen worden. 
Alternatjef 1 heeft nag een voordeel, namelijk dat bekende modules beter toegepast kunnen worden 
(bijv. de PhHlps basismolen). Een nadeel Is echter dat het verschil in module grootte groter is dan btj 
altematief 6. Dit blijkt ult de waarden die tussen "brackets" zijn weergegeven. Daar module A van 
altematief 1 grotendeels, of zelfs helemaal. bekend is, blijven er echter twee modulen van ongeveer 
gelijke grootte over. Orndat de voordelen van groter belang zijn dan het nadeel, is de keuze gevallen 
op alternatief 1. 

5.6 Technlsche keuze. 

De ultvoerinavorm van de houders. 

Er is gekozen voor een houder in de vorm van een tang die gesloten is in onbekrachtlgde toestand. De 
tang wordt ultgevoerd met bekjes die de produkten vasthouden. De ultvoeringsvorm van de houders zaI 
lijken op die van de houders die blj de huidige SLS-rnachine in gebruik zijn. 

5.7 Risicoanalyse & faalkansanalyse. 

Rlslcoanalvse: 

- De aanvoer van ingangsprodukten ( ballonnen en stell en) stagneert: 
Zie faalkansanatyse van module OA op pagina 28 

- De afvoer van de elndprodukten is geblokkeerd: 
Zle faalkansanalyse van module OC op paglna 28 

- De toevoer van de energledragers stopt: 
Indlen er geen lucht, stikstof of gas wordt toegevoerd, wordt de machine gestopt. 
De machine stopt autornatlsch als de elektrlciteltsvoorzlentng wegvalt. In dat geval dienen de 
gastoevoer en stikstoftoevoer autornattsch afgesloten te worden. 

Faalkansanalyse: 

Module lBA faalt: 
- De aandrijving van de molen stopt: 

In dit geval worden ook de andere modulen gestopt en wordt de gas- en stlkstoftoevoer afgesloten. 

Module 1 BB faalt: 

- A1s de houders njet goed werken kunnen zich verschillende situaties voordoen. Ten eerste de 
situatie waarin het produkt kapot gaat en er gJasgruts in de machine komt. Oit doet zich voor als 
de houder de produkten kapot kntjpt of a1s de produkten nlet met voldoende kracht vastgehouden 
worden waardoor het produkt vall. Indlen dlt voorkomt btj de bailon, moet dtt gedetecteerd worden 

op het moment dat er een stel ingezet zou worden. Het inzetten van het stel wordt dan verhinderd. 
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Ook als een stel als gevolg van het falen van de houder afwezig is, moet dit gedetecteerd worden. 

A1s wet een banon aanwezig Is. dient deze of automatlsch uitgeworpen te worden. of er dlent een 

signaal gegeven te worden, zodat de operator het verkeerde produkt uit de afvoer kan halen. 

Software dient ervoor te zorgen dat In beide situaties geen ball on meer geplaatst wordt tot de 

operator hier toestemmlng voor geeft (de houder(s) zijn dan gerepareerd), automatisch wordt ook 

de stelinzetter gestopl Ten twaede is er de mogeJijkheid dat de produkten nlet goed gepositioneerd 

en/of georlenteerd blijven. Oit kan ertoe leiden dat de elndprodukten minder nauwkeurig worden 

en nlet meer aan de eisen votdoen. In dat geval zullen de operators als ze de produktafwijklngen 

constateren de uitval proberen te mlnlmaliseren en Indlen nodig de machine te stoppen. Indlen de 

produktafwJjklngen nlet met het blote oog waarneembaar zl1n zullen deze blj de kwallteltscontrole 

opvallen en dan moeten, na terugkoppeting hiervan, de problemen bij de machine verholpen 

worden. 

- De rotatle van de houders stagneert: 

Het Is nlet nodig dit met. behulp van sensors te detecteren orndat dit meteen opvalt bij de 

operators, die de machine moeten stoppen. 

Module 1 Be faalt: 

- De bewerklngen op de produkten worden nlet of nlet goed ultgevoerd: 

In het ergste geval zullen de produkten nlet aan de elsen voldoen en wordt de produktuitval erg 

groot. Het is mogetijk het functioneren van de bewerklngseenheden te controleren door gebruik te 

maken van sensors en camera's. Maar in de praktijk zullen de operators als ze het probleem 

waarnemen verhelpen of, indien nodig. de machine stoppen. In het geval dat de produktafwijklngen 

nlet met het blote oog waarneembaar zijn zullen deze bij de kwaliteltscontrole wei opvallen en dan 

moeten, na terugkoppeling hiervan, de problemen bij de machine verholpen worden. 

5.8 Interface-afspraken en ruimteverdellng. 

Interface-afspraken. 

Module 1BA· frame & aandrijving molen" - module 1BB" houders & aandrlJvlng houders & mol en" . 

- Vermogen voor de houderrotatie kan worden afgetapt van de horlzontale as die aangedreven wordt 

door de hoofdmotor van de draaltafet. De positie van deze as Is gedeflnleerd in de tekenlng 

WB-195-Q2-Q1 van bijlage 10. 

- Bevestiglng van de molen ( het draagblok van de houders) op het draalende gedeelte van de 

draaltafet zie bijlage 9. 

Module 1 BB • houders & aandr. houders & molen" - module 1 Be • bewerken & aandrijvlng bewerken". 

- Het hart van de produkten Jigt op een diameter van 1172 mm. vanuit het hart van de draaltafet. 

- De insmeltrand ligt op een hoogte van 1400 mm. 

- De produkten bevinden zlch tijdens het insmelten In de volgende positie op de molen. zle flguur 5.3. 
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figuur 5.3 

insmelthoogte 
1400 mm. 

586 mm. gezien 
vanaf hart droaitafel 

eindprodukt 

- De roefelstellen worden met behulp van pennen die tegen de geleidebaan lopen gepositioneerd. De 

doorsnede op het hart van de geleidebaan is 1172 mm. en het laagste punt van de geleidebaan is 

1800 mm. 

Module 1 BA "frame & aandrijving molen· - module 1 Be • bewerken & aandriiving bewerken". 

- De plaats waar de geleidebaan op de draaitafel bevestigt kan worden is in bijlage 9 weergegeven. 

Op deze vaststaande ring kunnen eventueel ook andere bewerkingseenheden bevestigd worden. 

- Bewerkingsunits kunnen worden bevestigd op de vaststaande buitenrand van de basismolen. Ze 

worden gepositioneerd door middel van positioneerpunten die precies in het midden van een 

·standsegment" liggen, op een diameter van 1322 mm. en 1522 mm. De positioneerpennen hebben 

een diameter van 25 G7 (mm.). 

- De aandrijving kan afgetapt worden van de tandkrans op de draaitafel die aangedreven wordt door 

de hoofdmotor. Het hart van de tandkrans ligt 84 mm. onder de bovenrand van de tafe!. De 

steekcirkeldiameter is 1552 mm. en de dikte van de tandkrans bedraagt 45 mm. 

- De branders dienen op de posities waar verhitting nodig is, in een krans om de molen te zijn 

opgesteld waarbij het hart van de vlam gericht is op de middellijn van een ·standsegmentH
, ± 28 

mm. achter het hart van het produkt op de insmelthoogte 1400 mm. Het hart van de bevestigings

voet van de branders ligt op een diameter van 1332 mm. ( 1172 mm. + 160 mm.). De bevestigings

krans voor de branders wordt door middel van een frame gemonteerd op de draaitafel en 

gepositioneerd middels de daarop aanwezige positioneerpennen. 

Ruimteverdeling. 

Module2BA: 

- Zie hiervoor in bipage 10 de tekeningen: WB-195-02-00 en WB-195-02-01. 

Module 2BB: 

- Zie hiervoor in bijlage 10 de tekeningen: WB-195-02-OO en WB-195-02-02-00. 
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Modyle 2BC: 

- Zie hiervoor In bijlage 10 de tekenlngen: WB·195-D2-OO en WB·195-D2-D3-OO. 
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BIJLAGE 6: NIVEAU 2. 

BIJLAGE 6.1: NIVEAU 2, MODULE 2BA: FRAME EN AANDRIJVING MOLEN. 

Blj elk antwerp is het belangrljk dat er. indien mogelijk. gebruik wordt gemaakt van bestaande 
uitvoeringsvormen voor de verschillende modulen en princlpes. Zo kan worden voorkomen dat men tljd 
investeert am, bi) wijze van spreken. het wiel opnieuw uit te vinden. 
Voor de module 2BA "aandrijvlng molen & frame", zou gebrulk kunnen worden gemaakt van 
standaarddraaitafels die door verschillende leveranciers geleverd kunnen worden. Deze dienen te worden 
getoetst aan de technlsche elsen en wensen. Indien meerdere standaarddraaitafels geschikt zijn. wordt 
het beste alternatief gekozen. Blijkt echter dat de leverbare uitvoeringen nlet voldoen, dan dlent men zelf 
een draaitafel te ontwerpen of een standaardtafel zo aan te passen dat aan de elsen en wensen wordt 

voldaan. 

Enkele firma's hebben draaltafels in hun assortiment die aan de belangrijkste elsen met betrekking tot 
de positioneringsnauwkeurigheid, belasting en omvang voldoen. 
Dtt zijn: - Philips (Ieverancier Philips) 

- Fibre ( leverancier Technisch bureau Meininger) 
- Expert ( leverancier Arp las ) 

Daar de uitvooringsvormen van draaitafels leglo zijn, is de keuze op de volgende manTer tot stand 
gekomen. Indlen het aantal keuzemogelijkheden gering zou zijn, zou deze manier niet toopasbaar zijn. 
Daar de uitvooringsvorm van de draaitafel bepalend is voor vele eigenschappen van de draaitafel, wordt 
een keuze uit de drie assortlmenten gemaakt aan de hand van de eigenschappen met betrekking tot de 
diameter van de tafel ( 700 - 850 mm.) en het aantal posities van de tatel ( 32-voudige uitvooring ). Dan 
kunnen de uitvoeringsvorm-afhankelijke elgenschappen worden gespeciflceerd waarna de gekozen 
draaitafels getoetst worden aan de eisen. Ais een draaitafel nlet aan aile eisen voldoet, wordt gekeken 
of een andere uitvooringsvorm mogelijk Is die wei aan de elsen voldoot. 

Van de overgebJeven draaitafels wordt bekeken in welke mate ze aan de wensen voldoon, waarna de 
beste uitvoering wordt gekozen. 

Hieruit bJljkt dat de opbouw van deze bijlage anders is dan In de inleiding bij de bljlage (bijlage 3) 
beschreven is. 

6.1.1 Eisen" wensen. 

- De cyclustijd bedraagt 1,2 s., waarvan 0,45 s.( opzethook 135°) voor de doorzetbeweging (doorzettijd) 
en een stilstandsperiode van 0,75 5.. 

- Levensduur ± 150.000 uur. uitgezonderd slijtonderdelen . 
- Slijtonderdelen mooten een mlnlmale levensduur van 500 uur hebben en makkelljk te vervangen zijn. 
- Geluidsnlveau ~ 85 Db(A) leq. 
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- VenJgheidselsen volgens de voorschriften ( wet, Philips). 

- Het minimale aantal standen van de draaitafel beclraagt 31, het maximale aantal 38. Er dient bij 

voorkeur gebrulk te worden gemaakt van 32 standen. 

- De verplaatslngsnauwkeurlgheid moet mlnlmaal 0,05 mm. zijn, blj voorkeur nauwkeurlger. 

- Het toelaatbare gewlcht op de draaitafel moet mlnlmaal 750 kg. beclragen, waarbij het gewicht 

vrijwel rotatiesymmetrlsch Is verdeeld. 

- Het maxima!e massatraagheidsmoment beclraagt 300 kgm2
• 

- lagering beschermt of te beschermen tegen glasgruls. 

- Modulaire opbouw van de draaitafel. 

- Het moet mogelijk zljn om op de rotatietafel en de vaststaande tafel van de draaitafel positioneerpunten 

aan te brengen. Daze dlenen naar specifleke opgave van de ontwerper door de leverancier op de 

draaitafel aangebracht te worden. Indien er bij sen draaitafel door de producent gegeven 

positionserpunten zljn die bij het ontwerp gebruikt kunnen worden, heeft dit de voorkeur. Ais op deze 

punten eventuele standaard-modulen te plaatsen zijn, Is dit nog sen extra pluspunt. 

- De draaitafel moet aan de volgende afmetingen voldoen: 

- 700 mm. s rotatietafeldiameter s 850 mm. 

- 600 mm. s hoogte van de draaitafel s 850 mm. 

- diameter draaitafel < 2 meter. 

- De module moet voldoen aan de interface-afspraken die volgen ult nlveau 1, tussen de modulen 1 BA 

en 1 Be en de modulen 1 BA en 1 BB. 

- Beschikbare ruimte voor de module Is weergegeven in bljlage 10, tekening WB-195-02-01. 

Wensen: 

- Bedrljfszekerheid 100 %. 

- Onderhoudsvrlendelijk. 

- Hardwarekoppeling tussen de aandrijving van de molen en de aandrijvlngen van de bewerklngs-

eenheden. 

- Bewerklngseenheden plaatsbaar op het frame. 

- Bi} equlvalente functievervulling voorkeur v~~r Philipsprodukten. 

- Indien mogelijk standaard- enl of normonderdelen gebruiken 

6.1.2 VoorJopige keuze. 

Uit de gegevens van de leveranciers. bleek dat de Philips basismolen type M24-1. utt het Philips 

assortiment, het beste aan de 2 criteria voldoet ( 32-voudig & diameter tussen 700 - 800 mm. ). Blj de 

firma Fibrotor Is dlt een draaitafel die gebasserd Is op de standaarddraaitafel Fibrotor EM 07. De 

gegevens die de firma Expert ons deed toekomen kwamen erg laat (na 6 weken) en waren onvoldoende. 

Vele eigenschappen bleven namelijk onbekend. Ult verder onderzoek (ClO. TU Eindhoven) bleek dat 

de aanbevolen draaltafel nlet voldeed aan de specificaties zoals die door ons waren opgegeven. 

Vanwege de beperkte tljd. hebben we nlet nogmaals informatle aangevraagd over sen Expert draaitafel 

die waarschljnJijk wei aan de elsen voldoet (type E56/32 of E16/32). 
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De keuze wordt daarom gemaakt tussen de Fibrotor en de Philips draaitafel. De elgenschappen van de 
2 draaltafels zijn In tabel 6.1 weergegeven. 
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.... positioneerpunten oonwezig noor eigen opgQve 

tabel6.1 

Het blijkt dat de Phllips basismolen In tegenstelling tot de Fibrotor aan aile elsen en wensen voldoet (er 
wordt verondersteld dat de Philips basismolen met voldoende nauwkeurigheid te leveren is). Een nadeel 
van de Phlllpsmolen is dat de priJs hoger is dan die bij de Flbrotor. Het Is echter waarschijnlijk dat de 
investerlngen die gedaan moeten worden om de Flbrotor geschlkt te maken voor een hardwaremallge 
koppellng van de bewerkingseenheden met de aandrijving van de draaitafel en toepassing van standaard 
uitvoeringen van de bewerkingseenheden, groter zlJn, dan de meerpriJs van de Philips draaltafel. 

6.1.3 Rlsicoanalyse & faalkansanalyse. 

Risicoanalvse: 

- A1s er stroomstoring optreedt, stopt de machine automatisch. 
De operator moet de machine daama weer opstarten. 

Faalkansanalvse: 

- De verplaatsingsnauwkeurigheid wordt nlet meer gehaald, waardoor de ultval te groot zal worden. 
De machine moet gestopt worden. Hiema moet de machine opnleuw afgesteld worden en eventuele 

versleten of kapotte onderdelen moeten vervangen worden. 
- Een van de tandrlemen breekt of sllpt ( spanner kapot ). In het eerste geval stopt de machine en In het 

tweede geval bemerkt de operator het probleem en stopt de machine onmiddellijk. Het probleem kan 
voorkomen worden door periodieke controle van de draaitafel en periodleke vervanglng van de 
tandriemen. 
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6.1.4 Interface-afspraken & rulmteverdellng. 

Interface-afspraken: 

Aangezlen er geen moduleverdeling Is gemaakt hoeven er geen interface-afspraken te worden 

beschreven. Voor de duiclelijkheicl wordt hler wei weergegeven op welke posities van de draaitafel 

bepaalde functies worden uitgevoard. 

~ 
positie 1: inzetten ballon +23,7 mm 

posltle 2: inzetten stel +23,7 mm 

posltie 3: stel en ball on op hoogte brengen + 0,0 mm 

posltle 4: 

posltle 5: stikstof Inbl. houderrot. + 0,5 mm 

positle 6: .. voorverwarmen + 0,5 mm 

I .. .. 
positie 9: .. voorverwarmen + 0,5 mm 

positie 10: .. tt insmelten + 0,5 mm 

I .. " " 
poshie 14: 

" .. + 0,5 mm 

positie 15: .. .. aandrukken insmeltrand ~ 0,3 mm 

positie 16: .. " 
aandrukken insmeltrand - 0,3 mm 

positle 17: .. " tt eventueel aandrukken insmeltrand - O,3mm 

I •• tt tt 

positie 21: 
" lnsmelten - O,3mm 

positie 22: 
" .. naverwarmen + 1,0 mm 

positie 23: stikstof inbl 
" naverwarmen + 1,0 mm 

positie 24: houderrot koalen + 1,0 mm 

I OJ 

positie 31: koelen + 1,0 mm 

positie 32: uitnemen eindprodukt + 1,0 mm 

Ruirnteverdeling: 

- Zie hiervoor in bijlage 10, de tekenlngen: WB-195-02-OO en WB-195-02-01. 
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BIJLAGE 6.2: NIVEAU 2, MODULE 288: HOUDERS & AANDRIJVING HOUDERS & MOLEN. 

Module 1 BB die bij niveau 1 naar voren is gekomen, te weten de module houders & aandrijving houders 
& molen, wordt nu in kleinere modulen opgesplitsl 
Tot op dit nlveau was het mogelijk de moduleverdelingen te maken uitgaande van de funetie
omschrijvingen die op paglna 12 en 13 zijn beschreven. Voor de nu volgende moduleverdelingen worden 
eerst de funeties verder gespecificeerd. 

6.2. 1 Eisen & wensen. 

- De produkten die moeten worden gehanteerd zijn: 
- Ballonnen, met een minlmale van !engle 122 mm.en een maximale lengle van 250 mm. die voldoen 

aan de geometrie zoals gedefinieerd in 7222 068 20323 A2 ( bijlage 9 ) 

- Roefelstellen, zoals gedefinieerd in 322204980140 A4 (bijlage 9) 

- Eindprodukten, de lamptypen 900 1m., 1200 1m., 1500 1m., 1700 1m .. Daze zijn gedefinleerd in 
7222068 20263 A2.( bijlage 9) De lengle is type afhankelijk en ligl tussen de 202,9 en 329,9 mm .. 

- De produkten dlenen In de vlam te roteren met een rotatiesnelheid van ongeveer 3 omw/s. 
Om een gelijkrnatlge verwarming te krljgen mag er geen bepaald rotatiepatroon gebruikt worden, 
opdat de vlammen nlet btj het verplaatsen van de produkten van stand naar stand, tel kens op 
dezelfde plaats op het produkt beginnen met te verwarmen. De rotatie moet in die zin dus wiliekeurig 
zijn. 

- Rotatie van de houders op 20 opeenvolgende standen, beglnnende minimaal 1 stand voor de 
verwarming begint en eindigend minirnaal 1 stand na het einde van het verwarmen. 

- De verandering van de rotatiesnelheid van de houders tijdens de doorzetbeweging moet klein zijn. 
- De tolerantie op de concentriclteit van de balton t.o.v het stel mag maxirnaal 0,1 mm bedragen. 
• Een levensduur van ± 150.000 uur, met uitzondering van de slljtonderdelen. 

• Slijtonderdelen moeten een mlnlmale levensduur van 500 uur hebben en makkelijk te vervangen zljn. 
• Modulalre bouw. 

- VeUigheid volgens de voorschriften (wet, Philips). 
- Houders In onbekrachtlgde toestand gesloten en uitgevoerd met bekjes. 
- Max/maa! gewicht van de complete module 750 kg. 
• De module moet voldoen aan de interface-afspraken die volgen ult nlveau 1, tussen de modulen 1 BA 

en 1 BB en de modulen 1 Be en 1 BB. 

• Beschikbare ruirnte voor de module is weergegeven in bijlage 10, tekening WB-19S-Q2-02-OO. 

Wensen: 

- Hoge bezettingsgraad van de houders. (100 %) 
-Indien mogelijk standaard- enl of normonderdelen gebrulken. 

- Bij equlvalente funetievervulling voorkeur voor Phllipsprodukten. 
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6.2.2 Functies. 

Voordat de moduleverdellng gemaakt wordt, zljn de functles van niveau 0 en 1, Indien nodig verder 

gedetailleerd. 

Vasthouden: 

- Pakken: 

Het grijpen van de produkten. 

- Centreren: 

Het pasitloneren van de produkten ten opzlchte van het hart van de houders. 

- Klemmen: 

Het nlet laten gllppen van de prodUkten. 

- Positloneren 1: 

Het pasitioneren van de pradukten ten opzichte van e1kaar. Oit bestaat uit: 

a : het pasitioneren van het hart van beide onderdelen van het pradukt, concentrlsch ten opzichte van 

alkaar. 

b : het op hoagte plaatsen van het stal in de ballon. 

- Positloneren 2: 

Het positioneren van de produkten ten opzlchte van de draaitafel. 

- Loslaten: 

De mogelijkheid bled en aan de inzetters en uitnemer om de houders te openen, zadat de produkten 

losgelaten worden. 

Aandrljving van de houders: 

- Orienteren: 

Het realiseren van een voargeschreven houderstand. 

- Stilstaan: 

Het garanderen van stilstand van de houders, In een bepaalde stand, op enkele opeenvolgende 

pasitles. 

- Compensaren: 

Het minirnallseren van de snelheldsvariatie van de houderrotatie. ten gevolge van de doorzetbeweging 

- Aandrijven: 

De rotatie van de houders verzorgen. 

Roteren van de houders: 

- Doorvoeren: 

Het verzorgen van de overdracht van de rotatie van de aangedreven houder naar de bijbehorende 

houder. 

- Synchroniseren: 

Synchronisaren van de rotatle van de ballonhouder en bljbehorende stelhouder. 
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VerpJaatsen tussen de bewerklngSS1ations: 

- Dragen: 
Dragen van de houders. 

- Bewegen: 
De overdracht verzorgen van de beweglng van module 1 BA, ultgevoerd als draaltafel, naar de 
houders voor de verplaatsing. 

Het is triviaal dat bij e1ke module ook een bevestlglng noodzakellJk is, om de verschillende onderdelen 
die in verbinding staan met de module te verbinden met e1kaar. 

De verschDlende funettes die de modulen moeten ultvoeren zijn dus: 

1. Pakken 
2. Centreren 
3. Klemmen 
4- Positloneren 1 (hart produktonderdelen concentrlsch ) 
4b Positioneren 1 (op hoogte plaatsen van stel in ballon ) 
5. Positloneren 2 
6. Sedienen 
7. Orlenteren 
8. Stilstaan 
9. Compenseren 

10. Aandrljven 
11. Doorvoeren 
12. Synchroniseren 
13. Dragen 
14. Sewegen 

6.2.'3 De altematleve moduleverdelingen. 

De modulen worden opgebouwd uit een of meerdere onderdelen die bepaalde functies ultvoeren, zodat 
het geheel van modulen aile gewenste funetles van module lBB in zlch heeft. Ten einde een goede 
moduleverdeling te kunnen maken, zijn eerst mogelijke onderdelen met hun functies beschreven. Hierna 
is met behulp van een morfologisch schema een seleetie gemaakt van de loglsche onderdelen
comblnaties. die de basis vormen voor de mogelljke moduleverdelingen. 

De houders. 

Er zljn twee sltuaties mogelijk. Ten eerste die waarbij de ballon en het stel afzonderlijk worden 
vastgehouden en er dus twee houders, de ballonhouder en stelhouder, noodzakelijk zijn. De funetle van 
beide houders bestaat dan uit het klemmen van de bailon, respectievelijk het stel, en het centreren van 
het hart van de produkten in de houders. 
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Ten tweede kan de situatie voorkomen dat er een houder Is die zowel de ballon als het stel vasthoudt. 
Olt soort houder noemen we een produkthouder. Oit betekent dat de houder naast de functles 
"k1emmen- en -centrerenM

• ook het stel ten opzlehte van de ball on moet positloneren. 
In beide situaties moet de houder eigensehappen bezltten die het mogelijk maken dat de houder met 
de molen verbonden wordt en dal de houder geroteerd kan worden. Het verblnden van de houders met 
de molen Is een funetie die wordt beschouwd als behorende bij de molen, terwijl de aandrijvlng en 
overbrenging de houderrotatie verzorgen. 

Demolen. 

Ook hier zijn twee mogelijkheden, namelijk het gebrulk van een molen of van twee mol ens. De functies 
zijn in beide gevallen identiek. De hoofdfunetie is het dragen van de houders, terwljl de mol en ook moet 
zorgen voor de verblndlng van de houders met de draaitafel en het positloneren van de houders op een 
gedefinleerde pfaats op de molen. Ook kan het voorkomen dat de molen de positionering van de 
ballonhouder ten opzlehte van de stelhouder als extra taak heeft, zodat de ballon en het stel goed 
gepositioneerd zijn. 
Indian de houders zijn uitgerust met een frame. worden enkele taken van de molen door dit frame 
overgenomen ( zie de beschrijving van het frame ). 

Het frame. 

Bij gebruik van een frame kan zowel een frame toegepast worden als twee frames. In het laat8te gevaJ 
heeft zowel de ballonhouder als de stelhouder een elgen frame die de funetle "dragen" van de molen 
ovemeernt. 

Indlen slechts 1I11n frame gebruikt wordt waarln beide houders zijn geplaatst. dan zijn de functies van 
het frame het dragen van de houders en het positloneren van de ballon ten opzichte van het stel. Wordt 
een frame echter slechts gebrulkt voor een houder ( dit kan de baJlonhouder maar ook de stelhouder 
zijn ), dan wordt het positioneren van de houders ten opzichte van elkaar uitgevoerd door de molen 
waarop het frame geplaatst wordt 
In ieder gevaJ worden blj gebrulk van een frame de eigenschappen die eerst de houders hadden om het 
verbinden met de molen mogelijk te maken nu door het frame overgenomen. 

De aandrijving. 

Met de aandrijving wordt uitsluitend de aandrijving van de houders bedoeld. De funetie Is dus 
-aandrijven-, dat is het verzorgen van de retalle van de houders. Het is mogelijk om een aandrijving toe 
te passen die de rotalle verzorgt van de produkthouder, of in het geval van twee houders. van de 
bal10nhouder en de stelhouder. Ook kunnen v~~r beide houderrotaties afzondertijke aandrijvingen 
worden gebruikt die dan gesynehroniseerd moaten zijn. 

De overbrenglng. 

De overbrenging dient ervoor te zorgen dal bi] gebrulk van een aandrijvlng, beide houders synchroon 
roteren. Het moet dus de retalie van de ene houder koppel en aan de rotatle van de andere houder. 
Hierult blijkt aI dat bij gebruik van 1I11n houder geen overbrenging noodzakelljk is. 
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De moduleverdelingen. 

In flguur 6.1 zijn aile combinaties van de mogelijke onderdelen weergegeven. De onderstaande 

moduleverdelingen zijn ontstaan door aile 56 mogelijke combinaties, te beoordelen via onderstaande 

argumenten: 

- Het gebruik van twee molens is in het geval van toepassing van een houder absurd en dus zeer 

onlogisch. 

- Het is zeer onlogisch om een houder die rechtstreeks in een mol en geplaatst kan worden van een 

extra frame te voorzlen. 

- Het is onlogisch om twee aandrljvlngen te gebruiken bij twee houders, daar men dan synchronisatie

problemen oproept. Bij een houder Is het gebruik van twee aandrijvingen zelfs zeer onlogisch. 

AIleen de logische combinaties worden als alternatief beschouwd en tussen deze wordt een verdere 

keuze gemaakt. Achter elke module van onderstaande alternatieven is weergegeven welke functies deze 

moet uitvoeren. 

1. A. molen 5,13,14 

B. aandrijving 7,8,9,10 

c. stelhouder & overbrenging & frame 1,2,3,48,4b,6,11,12 

D. ballonhouder 1,2,3,6 

2. A. molen 5,13,14 

B. aandrljving 7,8,9,10 

c. ballonhouder & overbrenging & frame 1,2,3,48,6,11,12 

D. stelhouder 1,2,3,4b,6 

3. A. molen 48,5,13,14 

B. aandrijving & overbrenging 7,8,9,10,11,12 

c. ballonhouder & stelhouder 1,2,3,4b,6 

4. A. molen 1 & ballonhouder 1,2,3,48,5,6,13,14 

B. molen 2 & stelhouder 1,2,3,48,4b,5,6,13,14 

c. aandrijving & overbrenging 7,8,9,10,11,12 

5. A. molen 5,13,14 

B. aandrijving 7,8,9,10 

c. produkthouder 1,2,3,48,4b,6 

6. A. molen 5,13,14 

B. aandrijving 7,8,9,10 

c. ballonhouder & stelhouder & frame & overbrenging 1,2,3,48,4b,6,11,12 
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betekenis lijnen: - logische combinatie 
- onlogische comblnatle 
- zeer onlogische combinatle 

figuur 6.1 
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Lotlsch DooriooptlJd Interf_ Verscllllfaotor B"'ende Totea. punteD 
MODULE VERDEUNG DMlfactor module 

(d) 
W G R W Q R W G R W G R W Q R ~ Reng 

I.A molen " 2 II 10 3 " 12 2 3 • 3 2 • 3 1 3 37 II 
8 aandrllvlng 
C eteIhouder & IMIfbrenglng & trame 
D ballonhouder 

2. A moten " 2 II 10 3 4 t2 2 3 • 3 2 • 3 1 3 37 5 
B aandrllvlng 
C ballonhouder & overbl'englng & frame 
D 8telhouder 

3. Amolen 3 3 II 15 II " 20 " 3 12 2 2 4 II 1 II 51 3 
B aandrljvlng & IMIfbrenglng 
C ballonhouder & eteIhouder 

4. A moIen I & ballonhouder 3 1 II • II " 20 II 3 15 " 2 • 1 1 1 4. " B molen 2 & ,telhouder 
C aandrljvlng & overbrenglng 

a.Amoten 3 II !is 25 15 " 20 5 3 15 3 2 • 2 1 2 II 1 
Baandrllvlnll 
C produkthouder 

LAmoien 3 " II 20 II " 20 II 3 tS 2 2 " " 1 4 IS 2 
8 aandrlJvlng 
C ballonhouder & eteIhouder & frame 

& overbrenlllnll 

tabel6.2 



6.2.4 De voorloplge keuze. 

De keuze van de beste moduleverdellng met betrekking tot de modularitelt Is ultgevoerd met behulp van 
een waarderingstabel, tabel 6.2. Deze is op de vorige paglna weergegeven. De beste keuze blijkt 
altematlef 5 te zjjn. De waardering voor elke moduleverdeling blj een bepaalde criterium is gebaseerd 
op de volgende argumenten. 

1. Logische verdellng. 

Hoewel aile moduleverdelingen loglsch zljn, zijn ze toch niet allen even logisch. In vergelijking met de 
andere geselecteerde moduleverdellngen worden die moduleverdelingen waarbij het positioneren van 
de balloo- en stelhouder ten opzichte van elkaar over twee modulen verdeeld is, als zeer onlogisch 
beschouwd. De waardering voor de altematieven 1, 2 en 4 is daarom gering. 
Aangezien het ook niet logisch is om de overbrenglng gescheiden van de houder te zlen, omdat bij elke 
houder, behalve in het geval van een produkthouder, een overbrenglng noodzakelijk is, wordt alternatief 
3 lager gewaardeerd dan 6. De meest logische optie is In onze ogen alternatief 5. De positionering van 

de produkten ten opzichte van elkaar vindt daar dicht bij de produkten plaats, zodat de som van aile 
toleranties op de verschillendeonderdelen naar verwachting kleiner is dan In de sltuatie dat er veel 
onderdelen nodig zijn om de afstand te overbruggen. Ook het feit dat er geen overbrenging nodlg is 
heeft een positlef effect op het logisch zlln van de verdeling. 

2. DoorloQptijd. 

Omdat het gebruik van het al bestaande ontwerp afneemt, wordt voor de doorlooptijd vanaf dit stadium, 
de theoretische doorlooptijd gebruikt. Oat wi! zeggen dat er wordt verondersteld dat de modulen die na 
een splltslng ontstaan, allen even groot zl]n. De doorlooptljd Is in dat geval aileen afhankelijk van de 
deelfactor. Welke doorlooptijd blj een bepaald aantal specifieke onderdelen het beste Is, Is In tabel 3.1 
weergeven. 

3. Interfaces. 

De waardering voor de Interfaces Is bepaald door het aantal afspraken tussen de modulen die 
noodzakelljk zijn. Hoe groter het aantal deste gerlnger de waarderlng. 

Als de Interfaces onbekend zijn op het huidige niveau is de waardering ook lager. 

4. Verschilfactor. 

Evenals v~~r de doorlooptijd geldt voor de verschilfactor dat, omdat er mlnder gebrulk wordt gemaakt 
van het bestaande ontwerp, het beter is niet meer van die gegevens gebruik te maken. Er wordt daarom 
een schatting gemaakt van het modulegrootteverschll dat binnen een moduleverdeling voorkomt, zonder 
daarblj gebruik te maken van de gegevens van de bestaande machine. De waardering voor dlt criterium 
wordt nu hierop gebaseerd. In een normate ontwerpsituatie, dus geen herontwerp waarblj veel gegevens 
over een mogelijk ontwerp bekend zljn, zal op elk nlveau zulk een schatting het uitgangspunt voor de 
verschilfactor zjjn. Deze kan dan dus nlet berekend worden zeals wij dat op de nlveaus 0 en 1 gedaan 
hebben. 
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5. Bekende modylen. princioes en uitvoeringen. 

Aigemene standaardoplossingen zijn voor daze modulen nauwelijks, of nlet, verkrijgbaar. Er kunnen dus 
aileen vergelljkingen met de huldige machine gemaakt worden. 
Aangezien alternatief 3 de moduleverdeling is waarblnnen de huldlge machine grotendeels vall, zl]n 
voor 3 veel bekende modulen aanwazig. Alternatief 3 krljgt dus een hage waardering. 
In de gevallen waarbiJ gebruik wordt gemaakt van een molen, zijn meer overeenkomsten van de 
modulen met de huldlge machine dan In het geval van twee moIens. Daarom heeft 4 s1echts 1 punt. 
Door het felt dat bi] altematlef 5 een houder wordt gebrulkt, kan er van de huldige houders niets 
gebruikt worden. De waarderlng Is dus lager dan die van de andere altematieven met een molen. 

6.2.5 Overwegiogen betreffende de technische realiseerbaarheid. 

Mogelij1<held 5, die het beste blljkt te ziJn, Is technisch zeer moeillJk te reaJlseren zodat de 
betrouwbaarheld afneernt. Oil wordt veroarzaakt doordat de produkten geroteerd moeten worden In de 
houders, om zo schaduwwerking van de houders op de insmelting te voarkomen. 
De andere oplossing die vrljwel even goed Is als 5, oplosslng 6, is technlsch goed uitvoerbaar en heeft 
het voordeel ten opzichte van de overlge 4 mogelijkheden, dat de houders ten opzichte van elkaar en 
ten opzichte van de ballon en het roefelstel, bulten de machine zijn af te stell en. Bij de andere 4 

magelijkheden moet steeds mlnimaaJ een houder In de machine worden afgesteld. ( Dit gebeurt oak bij 
de huldige machine. Het afstelgereedschap is wei te gebruiken, maar oak dan moeten de houders nag 
nagesteld worden in de machine.) 

6.2.6 Technische keuze. 

Er is voor gekozen om de 32-voudigheld van daze module door 32 afzonderlijke frames met daarop de 
houders & overbrenging te realiseren. Ott omdat een falende module dan eenvoudig te verwijderen is 
en er dan maar een paar houders uitvalt van de 32. Ook het gewicht van de uit te nemen module speell 
hlerbij een rol. 
De frames worden met behulp van paspennen op de molen gepositioneerd en met behulp van bouten 
bevestlgd. Hiervoar Is gekozen omdat een geschelden posltionering en bevestiging minder problemen 
blj montage zullen geven dan pasbouten. De boutverblndlng is gekozen omdat deze eenvoudig te lossen 
is en toch een goede bevestlging garandeert. 

53 



6.2.7 Risicoanalyse & faalkansanalyse. 

Rlslcoanalyse; 

- De aandrljvlng van module 2BA ( frame & aandrijving molen )stopt, waardoor het doorzetten van de 
houders stagneert. 
Zie de faalkansanalyse van module 2BA op pagina 43. 

- De bewerkingseenheden hoogtedrukker en/of roefelaandrukker blokkeren In hun laagste stand, 

waardoor doorzetten zonder botsen onmogelljk Is geworden. 
Zle de faalkansanalyse van module 2BC op pagina 60 en de faalkansanalyse van module 3BCA op, 
paglna 77. 

Faalkansanalyse: 

Module 28BA faalt: 

- De positioneerpunten zljn nlet meer nauwkeurlg. 
De houders worden dan verkeerd geposltioneerd, wat kan leiden tot eindprodukten die nlet aan de 
elsen voldoen. Daze fout moet gecorrlgeerd worden, eventueel door het plaatsen van nleuwe 
positloneerpennen. 

Modyle 28BB faalt: 

- Houderaandrljving gebeurt nlet correct 
Olt heeft tot gevolg dat de houderrotatle of nUl, of nlet meer contlnu Is qua snelheid. De eindprodukten 
zullen dan nlet meer aan de gestelde elsen voldoen. De machine moet gestopt worden, zodat het 
probleem verholpen kan worden. 

- De positie van de houders op stand 31 is nlet correct. 
De machine moet automatisch stoppen, zodat het probleem verholpen kan worden. A1s dlt nlet zou 
gebeuren. dan zouden de modules OA en OC bolsan met de houders. 

Module 2BBC faalt: 

- De houders functioneren nlet goed. 
Zie de faatkansanalyse van module 1 BC op pagina 38. 

- De overbrenging tussen de ballonhouder en de stelhouder faalt (bv. door vastlopen). 
Het eindprodukt zal dan breken of de produkten zlJn nlet goed aan elkaar gesmolten. De module moet 
dan verwijderd worden uit de machine voor reparatle. Men kan eventueel deze module vervangen door 
een reserve-exemplaar. 
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6.2.8 Interface-afspraken & ruimteverdeling. 

Interface=afspraken: 

Tussen module 288A en 28BC 

- De 32 frames worden mlddels bouten aan de molen gemonteerd. die hiervoor is uitgevoerd als een 
32-voudig poIygoon. Elke kant van het poIygoon is voorzien van 2 paspennen die zorgen voor de 

positionering. zie figuur 6.2. De ingeschreven cirkel van het polygoon heeft een diameter van 840 mm. 

0 

~ 

41.35 41.35 

I 

+ 
~ 

I. B2.7 , I 

flguur 6.2 

Daar de frames voor de stljfheld zorgen die nodig Is voor het vasthouden van de houders met de 
gewenste nauwkeurigheld van posltloneren ( posltioneren 1 ). hoeft de molen niet over de volle lengte 
van het frame aanwezlg te zijn. De molen moet zorgen voor een goade bevestiging. hiervoor Is een 
hoogte van ongeveer de halve framelengte voldoende. 

Tussen de module 2B8B en 2BBC 

- De koppeling tussen deze twee modulen vindt p/aats mlddels de as van de overbrenging die blj de 
module 2BBB hoort. Deze bevlndt zich op een straal van 510 mm. vanult het hart van de machine 
gerekend. De afmetlngen van de as staan In flguur 6.3. 
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figuur 6.3 
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Rulmteverdellng: 

Module 2BBA 

510.0 

frame & 
molen 

~ gezien vanaf 
hart molen 

- Zle hlervoor in bijlage 10, de tekeningen: WB-195-02-02-OO en WB-195-02-02-01. 

Module 2BBB 

• Zie hlervoor in bijlage 10, de tekeningen WB·195-02-02-00 en WB·195-02-02-02-OO. 

Module 2BBC 

• Zie hiervoor in bijlage 10, de tekeningen WB·195-02-02-00 en WB-195-Q2-02-Q3-OO. 
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B1JLAGE 6.3: NIVEAU 2, MODULE 2BC: BEWERKEN EN AANDRIJVING BEWERKEN. 

De moduleverdeling van daze module is slechts gedeeltelljk volgens de bekende structuur opgebouwd. 
De keuze van de beste moduleverdellng en het creeren van alternatieven Is op een afwijkende manier 
aangepakt en is beschreven In paragraaf 6.3.3. Dit leldt ert09 dat de rlsicoanalyse & faalkansanalyse en 
interface-afspraken & ruimteverdeling In 6.3.4 en rasp. in 6.3.5 worden behandeld. 

6.3.1 Eisen. & wensen 

- Levensduur ± 150.000 uur, met uitzonderlng van de slijtonderdelen. 
- Slijtonderdalen moeten een minlmale levensduur hebben van 500 uur en eenvoudig te vervangen zijn. 

- T olerantie op de positionering van de Insmeltrand van de produkten door de hoogtedrukker en 
roefelaandrukker ± 0,1 mm. 

-Insmeltrand zit op een hoogte van 1400 mm. 

- Modulaire bouw. 

- Het elndprodukt moet voldoen aan aile gestelde eisen, zoa/s gedefinieerd In bijlage 9, 

tekening 7222 068 20263 A2. 
- De insmelttljd bedraagt minimaal 21,6 s. (24,8 s. is toalaatbaar). De insmelttijd bestaat voor 5/8 deel 

uit opwarmtijd, dat wil zeggen dat de produkten zich In de vlam bevlnden, en voor 3/8 deal uit 
doortrektljd. dat is de tijd dat de produkten zich tussen twee standen bevinden en er geen 
rechtstreekse verwarming plaatsvindt. 

- Na insmelting wordt het produkt minimaal 9,6 s. aan de lucht afgekoeld. 
- De beschlkbare ruimte voor de module Is weergegeven in bijlage 10, tekening WB-195-02-03-Q0. 
- De module moet voldoen aan de interface-afspraken die volgen uit nlveau 1. tussen de modulen 1 BB 

en 1 BC en de modulen 1 BA en 1 BC. 

Wensen: 

- Onderhoudsvriendelijk. 

- Hardware-matlge koppeling van de bewerklngseenheden met de aandrljvlng van module 2BA. 
- De bewerklngseenheden dlenen bl] voorkeur mechanlsch uitgev09rd te worden. 
- Indien mogelijk standaard- en/ of normonderdelen gebruiken. 

- Bij equlvalente functievervulling voorkeur voor Philipsprodukten. 
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6.3.2 Functies. 

Om de moduleverdeling voor de bewerklngseenheden te ontwikkelen, dient eerst gekeken te worden 

welke bewerkingen noodzakelijk zijn. Deze kunnen worden afgeleid uit de functles die de huidige 

machine uitvoert, zoals deze nogmaals zijn weergegeven in flguur 6.4. De functle die blj module 2BC 

horen zijn als een blok weergegeven en van elkaar gescheiden door stippellijnen. Daarbij moet 

opgemerkt worden dat met "indrukken van ballon & stel-, zowel het op hoogte drukken van de 

comblnatie ball on & stel, bedoeld wordt, als het soppen van het stel ( dit Is het op hoogte brengen van 

het stel in de ballon ) gedurende de gehele produkti&-eyclus. 

Er moeten dus 6 functies uitgevoerd worden: 1. Het precies op hoogte brengen van het stel en de 

ballon ( de hoogtedrukker ). 

2. Verwarmen van het stel en de ballon. 

3. Soppen van het stel positioneren van het stel ( de 

geleidebaan ). 

4. Het aandrukken van de Insmeltrand ( de 

roefelaandrukker ). 

5. Het inblazen van stlkstof. 

6. Koelen van het eindprodukt. 

6.3.3 Keuze tussen mogelijke moduleverdelingen. 

De functies 1 en 4 zijn In een module te combineren. In beide gevallen moet namelijk iets, nJet continu, 

op een gedefinieerde hoogte worden gedrukt. De hoogtedrukker en de roefelaandrukker kunnen daarom 

vol gens hetzelfde principe werken. Bij de hoogtedrukker wordt als druklichaam een "blokje" gebruikt, 

terwijl bij de roefelaandrukker een rollend IIchaam de insmeltrand moet aandrukken. Oit omdat de 

hoogtedrukker aclies aan een stilstaand produkt moet uitvoeren terwijl de roefelaandrukker een roterend 

produkt moet bewerken. 

Daar beide van hetzelfde principe gebrulk maken, kan men een module ontwerpen, waarvan men pas 

bij detaUleren de nokschijf en het onderdeel wat ultelndelljk contact maakt met de produkten voor beide 

bewerkingen apart kan ontwerpen. 

Ook de functies 3 en 5 kunnen worden geintegreerd, daar de stikstot In het stel en de ballon kan worden 

geblazen via de buls die langs de geleldebaan loopt en het stel tijdens verwarmlng op hoogte brengt. 

Functie 6 begint automatisch als de functie 2 "verwarmen- stopt. Daze twee functies zijn daarom 

samengevoegd. 

Het is mogelljk voor elke functle een aparte module te maken (6 modulen), maar ook kan men voor de 

functiecombinaties een module· ontwerpen. Men kan dan een tunctiecomblnatie toepassen zodat men 

vijt modulen krijgt of men kan meerdere combinaties toepassen wat vier of drie modulen oplevert. 

Het is duidelijk dat de laatste optie de beste is, daar deze de meest logische is, de kortste doorlooptijd 

heeft, de minste interfaces en veel bekende moduleuitvoeringen kent. Oaarom Is de keuze door middel 

van een waarderlngstabel achterwege gelaten. Ook Is het alternatief technlsch realiseerbaar, dus het Is 

njet noodzakelijk de andere opties te overwegen. 

58 



z V) HOOGTEDRUKKER ~ 

I.&J z ~ 
(,!) 0 V) 
z i= .... ii) <C VERWARUEN VAN I.&J .... .... Z J: <C U') -z 
<C ~ BALLON It STEL ~~ z ~ 0::: 
Q.. 

~ ----- ;it: I.&J 
0::: z 
~ 

N 

I.&J INDRUKKEN VAN U')~ 0 
-' 

I.&J 
0 STEL IN BALLON ffi~ ~ 

0 z 
OU') <C 

I.&J m 
~ ----- a .... z ~ I.&J 

~ J: INBLAZEN STIKSTOF J:I.&J 0 
U IN BALLON It STEL 

J: 
U') LlJ z Z Z 0::: 01.&J ~ I.&J 
~ -----0::: Zz I.&J AANDRUKKEN VAN ~o z U') LIJ 

::J 0 INSUEL TRAND ~ I.&J 
<C z;;l. 0 

:> 
LtJ z ----- ~m 0 0::: LrJ <C J: U') .... V) AFKOELEN VAN HET <CI.&J .... 
I.&J ~ 

0:::0 U') 

J: EINDPRODUKT 0 ~ 

UITNEMEN EINDPRODUKT 

AFVOER EINDPRODUKT 

figuur 6.4 

59 



De uiteindelijke opdeling in modules Is als voigt: - 2BCA .. hoogtedrukker & roefelaandrukker • 
- 2BCB .. verwarmen (branders) & afkoelen • 
- 2BCC " geleidebaan & stikstofinblazing " 

6.3.4 Risicoanalyse & faalkansanalyse. 

Rlslcoanalyse: 

- De toevoer van sen van de bedrljfstoffen valt wag, waardoor correcte Insmelting onmogelijk is. 
De machine stopt automatlsch, waarna de storing verholpen kan worden. 

- De aandrljving van module 2BA • Frame en aandrljvlng molen • stopt. 
Zie faalkansanalyse module 2BA op, paglna 43. 

Faalkansanalyse: 

Module 2BCA faalt: ~-c 
- De hoogtedrukker en/of roefelaandrukker functioneren niet goad. ) 'vUR~, 

~'y De elndprodukten zullen hlerdoor niet aan de gestelde elsen voldoen. De hoogtedrukker en/of de 
\.Jv""-" 

roefelaandrukker moeten opnleuw afgesteld of gerepareerd worden. Indlen een reserve-exemplaar. 
voorhanden is. is het voordelig dit buiten de machine te doen. 

Module 2BCB faalt: 

- De branders functioneren nlet goed, waardoor de verblnding niet goed wOrdt of de uiteindelijke Jengte 
van het eindprodukt niet aan de gestelde elsen voldoet. In het uiterste geval worden de 
ingangsprodukten In het geheel nlet aan elkaar gesmolten en vallen deze blj het uitnemen kapot. 
Daar de eindprodukten niet aan de eisen voldoen, ontstaat veel uitval. De machine moet dus gestopt 
worden voor reparatie. 

Module 2BCC faalt: 

- Het ·soppen" van het stel in de ballon gebeurt nlet goad. 
Gebeurt dit maar biJ sen houder dan Iigt het aan de stelhouder. Indien aile stell en nlet goed gesopt 
worden. ligt het aan de geleidebaan. Deze zal dan of opnieuw afgesteld. of vervangen moeten worden. 
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6.3.5 Interface-afspraken & rulmteverdellng. 

Interface-afspraken: 

Tussen de module 2BCA en 2BCB 

- Op de standen 15, 16 en 17 moet men rekening houden met de rulmte die de roefelaandrukker 

inneemt en de ruimte die nodig is voor de module 2BCB • verwarmen en koelen to (zie hiervoor 

in bijlage 10, de tekeningen WB-195-Q2-Qa-Q1"()() en WB-195-Q2-Qa-Q2"()() ). 

Ruimteverdeling: 

Module 2BCA 

- Zie hiervoor in bljlage 10, de tekenlngen: WB-195-Q2-Q3"()() en WB-195-Q2-Q3-Q1"()(). 

Module 2BCB 

- Zie hiervoor in bijlage 10, de tekenlngen WB-195-Q2-Qa..()() en WB-195-Q2-Qa-Q2"()(). 

Module 2BCC 

- Zie hiervoor in bijlage 10, de tekeningen WB-195-Q2-Q3"()() en WB-195-Q2-Q3-Qa-Q0. 
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BIJLAGE 7: NIVEAU 3. 

In deze bljlage zal In veel gevallen van de normale structuur worden afgeweken. Vaak wordt datgene 

wat vol gens de normale structuur in verschillende paragrafen beschreven zou zijn in een paragraaf Is 
samengevoegd. De reden hlervoor is, dat de paragrafen anders een zeer geringe omvang zouden 

krijgen, hetgeen niet bevorderlijk is voor de duidelijkheld. 

BIJLAGE 7.1: NIVEAU 3, MODULE 3BBA: MOLEN. 

7.1.1 Eisen & wensen. 

- Levensduur ± 150.000 uur, uitgezonderd slijtonderdelen . 
- Slijtonderdelen moeten een minimale levensduur van 500 uur hebben en makkelijk te vervangen zijn. 

- Modulaire bouw. 

- 32-voudige verdeling voor de bevestiging van 32 frames. 

- Maximaal gewicht van de molen bedraagt (750 - gewicht module 3BBC) kg. en mag ± 200 kg. 

bedragen. 

- Veiligheidseisen volgens de voorschriften (wet, Philips). 

- Beschikbare ruimte voor de module is weergegeven in bijlage 10, tekenlng WB-195-02-02-01. 

- De module moet voldoen aan de interface-afspraken die volgen uit niveau 2, tussen de module 2BBA 
en 2BBB en de modulen 2BBA en 2BBC. 

Wensen: 

- Indien mogelijk standaard- enl of normonderdelen gebruiken. 

- Bij equivalente functievervulling wordt er voorkeur gegeven aan Philips produkten. 

7.1.2 Functies. 

De functles die door de mol en uitgevoerd moeten worden zljn: positloneren 2 

dragen 

bewegen 

( bevestigen ) 

V~~r de definities van deze functies zle paragraaf 6.2.2. 

De hoofdfunctie van de molen is "dragen". Dit wordt gerealiseerd door de construct!e van de molen en 

heeft geen relatle met een moduleverdeling. De andere functies kunnen wei van invloed zijn op de 

moduleverdellng. Het is echter duidelijk dat door het bevestlgen van de mol en aan de draaitafel ook het 

bewegen en positioneren gerealiseerd kunnen worden. Daar het logisch is aile functies in een module 

te realiseren die m!nder dan 20 speclfieke onderdelen heeft, wordt een andere moduleverdeling die nog 

verder gesplitst zou moeten worden, nlet overwogen. 
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Een verdere opdeling In modulen leidt namelijk tot een langere doorlooptijd en zorgt voor extra 

interfaces. 

Van deze module kunnen nu dus de speclfleke onderdelen uitgewerkt worden. 

7.1.3 Technische keuze. 

Ten aanzlen van de uitvooringsvorm van de mol en zijn er 4 mogelljkheden, zle figuur 7.1. 

C1 C2 o 

figuur 7.1 

Alternatief C2 valt af, daar het 2 referentlevlakken heeft terwijl 1 vlak voldoende is. Oit zallelden tot extra 

kosten en eventueel problemen. 

Alternatief A en C1 vall en ook af. Oaar de frames stiit genoeg zljn, hooft de molen niet even hoog te zljn 

als de frames. 

Omdat de molen op de draaitafel bevestigd wordt, Is het belangrijk dat het gewlcht en het rnassatraag

heidsmoment laag blijven. Oit Is de red en waarom uit de overgebleven alternatieven B en D, alternatief 

B wordt gekozen. 

7.1.4 Risicoanalyse & faalkansanalyse. 

Risicoanalyse: 

- De kans op falen ten gevolge van invloeden van buiten is zeer gering. Er hoeven daarom geen 

corrigerende maatregelen genomen te worden. 
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Faalkansanalyse: 

- De paspennen voldoen niet meer aan de gewenste nauwkeurigheid. Dit moat gecorrigeerd worden. 

7.1.5 Interface-afspraken & ruimteverdeling. 

lnterface-afspraken: 

Aangezien geen moduleverdeling is ontstaan, is er geen sprake van interface-afspraken. 

Ruimteverdeling: 

Zie hiervoor bijlage 10. tekening WB-195-D2-D2-D1 
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BIJLAGE 7.2: NIVEAU 3, MODULE 3BBB: AANDRIJVING HOUDERS. 

7.2.1 Eisen & wensen. 

- Levensduur ± 150.000 uur. uitgezonderd slijtonderdelen • 
- Slijtonderdelen moeten een mlnlmale levensduur van 500 uur hebben en makkelijk te vervangen ziin. 
- De produkten dienen in de vlam te roteren met een rotatiesnelheld van ongeveer 3 omw/s. 

Om een gelljkmatige verwarming te krijgen mag er geen bepaald rotatiepatroon gebrulkt worden, 
opdat de vlammen niet. biJ het verplaatsen van de produkten van stand naar stand. tel kens op 

dezelfde plaats op het produkt. het beginnen te verwarmen. De rotatle moet In die zin dus ",!!!.ekeurig 
zi]n. 

- De verandering van de rotatiesnelheid van de houders tijdens de doorzetbeweging. moet erg klein zljn. 
- De aandrijving dient plaats te vinden over mlnlmaal20 opeenvolgende posltles en maximaal over 

(32 - 5 =) 27 posilles. 
- Op mlnlmaal5 opeenvolgende standen (de standen 31-32-1-2-3 ) moet stilstand van de houders 

gegarandeerd zl]n. 
- Blj stnstand moeten de houders zodanlg gerleht zljn dat de bewerkingseenheden hun funetie aan de 

produkten kunnen uitvoeren (dat betekent dat het produkt "naar bulten geriehtft moet 2ijn). 
- Het benodigde aandrijfvermogen bedraagt: 0,2 KW (zle bijlage 11) 
- De beschlkbare ruimte is weergegeven in bljlage 10, tekening WB-195-D2-D2-D2-OO 
- De module moet voldoen aan de Interfaee-afspraken die volgen ult nlveau 2. tussen de module 2BBB 

en 2BBA en de modulen 2BBB en 2BBC. 
- Veiligheldseisen volgens de voorsehriften (wet. Philips). 
- Modulalre bouw. 

Wensen: 

- Indien mogeJijk standaard- enl of normonderdelen gebruiken. 
- SI] equivalente funetievervulling wordt er voorkeur gegeven aan Philips produkten. 
- Onderhoudsvrlendelljk o.a. door goede bereikbaarheid. 

7.2.2 Functies. 

De funetles die door de aandrijving ultgevoerd moeten worden zijn: 1. aandrijven 
2. compenseren 

3. orienteren 
4. stilstaan 

Voor de definilies van deze funeties zie paragraaf 6.2.2. 
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7.2.3 Altematieve moduleverdelingen. 

In het volgende worden enkele mogelijke moduleverdellngen beschreven. Uit de omschrijvingen blijken 
de functies welke elke module uitvoert 

1. A. aandrijven & orienteren & stllstaan 
B. compenseren 

2. A. aandrljven & compenseren 
B. orienteren & stilstaan 

3. A. aandrijven 

B. compenseren 
C. orienteren & stilstaan 

4. A. aandrijven 
B. stilstaan 

C. compenseren 
D. orienteren 

7.2.4 Voorlopige keuze. 

In de waarderingstabel 7.1 Is te zlen welke verdeling het beste aan de modulariteitseisen voldoet. 
De argumentatie voor de verschillende waarderingen zullen In het volgende worden beschreven. 

Logisch Doorlooptljd Interf_ Bekende Totaal punten 
MODULE VERDEUNG Deelfactor modute 

(d) 
W G R W G R W G R W G R Rtat Rang 

1.A .andrljven & orlentaren & stilstean 2 3 5 15 3 .. 12 5 3 15 .. 1 .. ... 3 
8 compenserea 

2. A aandrtjveD & compenseren 2 II 5 25 3 .. 12 II 3 15 II 1 5 57 1 
B orlinteren & .tllstean 

3. A aandrljven 3 4 II 20 II 4 20 .. 3 12 .. 1 4 58 2 
B compenseren 
C oriinteren & stllstean 

4. A aandrljven .. 2 II 10 .. .. 11 2 3 • 3 1 3 35 4 
B .tilsteaft 
C companseren 
Doriintaten 

tabel7.1 
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1. logische verdeling. 

De functle compenseren heeft geen relatle met de functies orienteren en stilstaan. Compenseren heeft 

aHeen een relatie met aandrijven. Het Is daarom logisch aandrijven en compenseren in een module te 

combineren. 

De functle orienteren heeft een relatle met aandrijven, in die zln dat tijdens het orlenteren geen 

aandrijving mag plaatsvinden. Deze relatie rechtvaardlgt echter nauwelijks om deze 2 functles In een 

module onder te brengen. 

Orienteren heeft wei een duidelijke relatle met stilstaan. Nadat een houder georienteerd Is, dient die 

houderstand door de functie stilstaan behouden te blijven. Het Is dus loglsch deze functies In een 

module te combineren, daar beide noodzakelijk zijn voor de julste houderstand. 

Stilstaan en aandrljven hebben als enlge relatie dat ze tegengesteld zijn en worden als module nlet 

overwogen. 

Comblnatles van functies die duldelljke relaties hebben worden als logischer beschouwd dan dat deze 

functtes gesplitst zljn In afzonderlijke modulen, zoals bij alternatief 4. 

2. Doorlooptiid 

Deze Is bepaald met behulp van de deelfactor en voigt ult tabel 3.1 op paglna 7. 

3. Interfaces. 

Interfaces geven de relatles tussen de modulen weer. 

Als de functles onderling relatles hebben, zijn er meer interfaces te verwachten als deze functies over 

meerdere modulen verdeeld worden, dan dat ze In een module samengevoegd zijn. Modulen waarbij 

de gerelateerde functles niet over meerdere modulen verdeeld zijn krijgen dus een hogere waardering. 

4. Verschilfactor. 

Het aantal specifleke onderdelen Is zo afhankelijk van de technls~he keuzen, dat de gegevens van de 

huidige machine niet meer worden gebruikt. Nu zou de verschilfactor bepaald kunnen worden door het 

aanta! onderdelen per module te schatten. Het Is echter vrljwel onmogelljk dlt nauwkeurig te doen. 

Omdat de modulen op dit niveau klein zljn ( :t: 20 onderdelen), hebben klelne onnauwkeurigheden van 

de schattlng, grote gevolgen voor de werkelljke verschilfactor. A1s gevolg draagt dit criterium niet meer 

blj tot een goede keuze ( het is eerder mlsleidend geworden ) en wordt daarom bulten beschouwing 

gelaten. 

5. Bekende modulen, princlpes en constructles. 

Die moduleverdelingen waarbij veel onderdelen van de bestaande machine toepasbaar zijn krijgen een 

hogere waarderlng dan die waarblj dlt nlet het geva! Is. 
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7.2.5 Overwegtngen ten aanzien van de technische realiseerbaarheld. 

De altematieven 2 en 3 zijn qua modulariteit ongeveer even goed en ook belde technisch realiseerbaar. 
Er is gekozen voor alternatief 2 daar het compenseren nauw verbonden Is met het aandrljven en dit blj 
altematlet 2 ook In de modulen naar voren komt. Het Is te verwachten dat deze moduleverdeling leldt 

tot een beter technlsch ontwerp. 

7.2.6 Technische keuze. 

Voordat er interface-afspraken en rulmteverdelingen kunnen worden opgesteld zal er eerst een besluit 
moeten vallen over de manler van aandrijven en de manier waarop de houders gepositioneerd en In een 
bepaalde stand vastgehouden zullen worden. 
V~~r deze drie aspecten zullen nu mogelijke oplossingen worden gegeven, met enkele voor-en nadelen, 
waama een keuze zal worden gemaakt. 

De aandnjvlng: 

Voor elke aan te drijven houder een aparte motor met reduktiekast, zie figuur 7.2A
• 

voordeel: - storing van een motor heeft maar invloed op een paar houders. 

- betrouwbaar 
nadeel: - meer massa, dus hoger massatraagheldsmoment. 

- duur, vanwege 32 motoren met reduktiekast 

Een groot tandwiel in het midden van de 32 houders, zle figuur 7.28
• 

voordeel: - geen slip 
• betrouwbaar 

nadeel: • meer massa, dus hager massatraagheldsmoment. 
• houders moeten ontkoppeld kunnen worden van de aandrijvlng, bijvoorbeeld via 

elektromagnetische koppelingen ( 32 stuks van nodig ). 

Via een ketting of V-snaar, zle figuur 7.2c en 7.2D. 

voordeel: - bekend principe. 
- goedkoop. 
- betrouwbaar. 
- eenvoudig. 

nadeel: - blj V-snaar treedt er slip op tijdens aanloop. 
- blj ketting of getande V-snaar Is schokvrij aanlopen van de houders onmagelijk. 
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figuur 7.2 

A 

Posltloneren & stHstaan: 

Elektronlsch: 

oondrijving 

Blj aandrijving van de houders met 32 aparte motoren (bv. stappenmotor), kunnen de motoren In een 
bepaalde stand stoppen. Gestopt worden de houders In de juiste stand via een elektronische besturlng. 

Door middel van een permanent-magneet: 
Aan de houders wordt een permanent-magneet bevestlgd. Door een andere magneet elektrisch te 
bekrachtlgen zaI deze de permanent-magneet de houders in een bepaalde stand brengen en houden, 
totdat de eJektrische bekrachtlglng verwljderd wordt. 
Zle flguur 7.3A.. 

Via een richtingsbaan en zwenkwlel: 
De houders zijn voorzlen van een zwenkwieltje zoals In flguur 7.39 is getekend. Tijdens de houderrotatie 

maakt het zwenkwiel geen contact met de richtingsbaan. Als de aandrijvlng gestopt is, komt het 
zwenkwiel in contact met de rlchtlngsbaan waardoor het zwenkwlelln zljn stablele evenwlchtsstand komt 
(wieltje sleept) of In zijn Instablele evenwlchtsstand (wieltje wordt geduwd ). Door nu van te voren een 
aanslag aan te brengen, wordt voorkomen dat de houder In de instabiele evenwichtsstand komt. Dit 
principe wordt bij de huldige machine gebruikt. 
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Als aandrljvlng wordt gekozen voor de constructle van figuur 7.2°, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een V-rlem. Op deze wijze wordt een betrouwbare en IIchte aandrljving verkregen, waarbij de schokken 
bij het in- en uitJopen van de rlemschljven gering zijn. Vanwege de keuze van de V-rlem is 7.2? een 
betere optie dan die van f1guur 7.2°, aangezien de V-rlem bij de laalste In twee richlingen gebogen 

wordt. Voor positioneren en stnstaan valt de eerste mogelijkheid meteen af daar deze aileen toepasbaar 
is bij aparte motoren. De tweede mogelijkheid is vee! minder eenvoudlg qua werking dal het zwenkwlel, 
dus voor de laatste mogelljkheld is gekozen. 

7.2.7 Rlslcoanalyse & faalkansanalyse. 

Rlslcoanalyse: 

- De aandrljving van de V-rlem stopt. In dit geval moet de machine stoppen omdat de Insmelting nJet 
meer zal voldoen aan de elsen. 

Faalkansanalyse: 

- De V-rlem breekt of slipt. Ook nu dient de machine automatisch stl'gezet te worden. De V-rlem moet 
gespannen of vervangen worden. 

- De kans dat het zwenkwieltje In de instabiele toestand terechtkomt op positle 31 moet door de 
aanslag voorkomen worden. Indlen het toch voorkomt (bv. doordat het pennetje dat tegen de aanslag 
loopt, afbreekt of het wleltjeniet meer loopt ), moet dit gedetecteerd worden waama de machine 
autornatisch gestopt wordt. 
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7.2.8 lnterface-afspraken & ruimteverdeling 

I nterface-afspraken: 

De interface-afspraak heeft betrekking op het bevestlglngsvlak van de V-schljf, waarop hat zwenkwiel 

met veer kan worden bevestigd. Oit vlak is olijf kleurig getekend in de tekeningen 

WB-195-02-02-02-01-00 en WB-195-02-02-02-02-00 (zle bijlage 10 ). 

Ruimteverdellng: 

Module 3BBBA 

- Zle hlervoor in bijlage 10. de tekenlngen: WB-195-02-02-02-00 en WB-195-02-02-02-01-OO. 

Module 3BBBB 

- Zie hiervoor In bijlage 10, de tekeningen: WB-195-02-02-02-00 en WB-195-02-02-02-02-00. 
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BIJLAGE 7.3: NIVEAU 3, MODULE 3BBe: BALLONHOUDER & STELHOUDER & FRAME & 

OVERBRENGING. 

Voor deze module Is aileen de orientatie- en planfase uitgevoerd. De uitvoeringsfase is achterwege 
gelaten. De Interlace-afspraken en rulmteverdeling zijn dus nlet beschreven. 

7.3.1 Eisen & wensen. 

- Levensduur ± 150.000 uur, uitgezonderd slijtonderdelen . 
- Slijtonderdelen moeten een minlmale levensduur van 500 uur hebben en makkelljk te vervangen zijn. 
- De eindprodukten moeten voldoen aan de elsen met betrekking tot de produktgeometrie voor de 

lamptypen 900 1m., 1200 1m., 1500 1m. en 1700 1m., zoals deze zijn gedefinleerd in de 
tekening 7222068 20263 A2 (zle bljlage 9). 

- De minlmale tengte van de In te smelten bulzen, ball onnen genoernd, bedraagt 122 mm. (121,9 mm.) 
en de maximale lengte 250 mm. 

• Aile ballonlengten moeten vastgehouden kunnen worden, waarbij de open rand voor elk lamptype op 
de bij de interlaces op niveau 1 vastgelegde hoogte van 1399 mm. Ugt. 

• De houders moeten In onbekrachtlgde toestand gesloten zijn. 
• Het totale gewicht van de totale module bestaande ult 32 Identieke frames, etc mag 550 kg. bedragen. 

Oat wD zeggen dat een samenstelllng van frame, houders en overbrenging mag 17 kg. wegen. 
- De concentricltelt van de ballon ten opzicht van het stel mag maximaal 0,1 mm. bedragen. 
• Het hart van de produkten ligt op een afstand van 586 mm. van het hart van de draaltafel, met een 

nauwkeurigheld van 0,1 mm. 

- Houders In onbekrachtigde toestand gesloten en ultgevoerd met bekjes. 

- De modulen moeten eenvoudig van de molen te verwijderen zijn. 
• Veiligheidseisen vol gens de voorschriften (wet, Philips). 
- Modulalre bouw. 
- De module moet voldoen aan de Interlace-afspraken die volgen ult nlveau 2, tussen de modulen 2880 

en 288A en de modulen 28BO en 2888. 

- 8eschikbare ruimte voor de module is weergegeven, In bijlage 10 tekening W8·195-02-02-03-OO. 

Wensen: 

- Indlen mogelijk standaard- enl of normonderdelen gebruiken. 
- 81j equlvalente functievervulling wordt er voorkeur gegeven aan Philips produkten. 
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7.3.2 Functies. 

De functies die door deze module uitgevoerd moet worden zijn: 1. pakken 

Voor de definities van de functies zie paragraaf 6.2.2. 

7.3.3 AHernatieve moduleverdelingen. 

2. centreren 

3. klemmen 

4. positioneren 1 a 

5. positioneren 1 b 

6.loslaten 

7. doorvoeren 

8. synchronlseren 

Achter elke module van een moduleverdellng staan de functles die deze module uitvoert. 

1. A. ballonhouder & stelhouder 

B. frame & overbrenging 

2. A. frame & ballonhouder & stelhouder 

B. overbrenging 

3. A. ballonhouder 

B. stelhouder 

C. frame & overbrenging 

4. A. ballonhouder 

B. stelhouder 

C. frame 

D.overbrenging 

7.3.4 Voorlopige keuze. 

1,2.3,4,6 

5,6,7 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.8 

1,2,3,6 

1,2,3,4,6 

5.7,8 

1,2,3,6 

1,2.3,4,6 

5 

7.8 

In de waarderingstabel, tabel 7.2. is te zlen welke verdeling het beste aan de elsen van modulariteit 

voldoet. 

De redenen v~~r de verschillende waarderingen zullen In het volgende worden beschreven. 

1. Logische verdeling. 

Het Is logisch om het frame en de overbrenging samen als een module te beschouwen. omdat belde 

bepaalde functies toevoegen aan de houders (positionering en rotatle). De ballonhouder en stelhouder 

kunnen beter als aparte modu/en worden gezien omdat de functies nlet identiek zijn. 
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Laglsch Doorlooptljd Inbl"_ 8ekende TotaIIl punn 
MODUI£ VEROEUNO Dee~r module 

(d) 
W G R W G R W 0 R W G R Rtot 

1.A ballonllouder .. atelhOuder 2 4 5 20 3 4 12 3 3 • 3 1 3 44 
B frame .. overbrenglng 

2. A frame .. ballonhouder .. stelllouder 2 2 5 10 3 4 12 5 3 15 2 1 2 3. 
B overbrenglng 

3. A ballonhouder 3 5 5 25 5 4 20 2 3 I 4 1 4 55 
B stelhouder 
C frame .. overnrenglng 

4. A ballonhouder 4 3 5 15 4 4 11 1 3 3 5 1 5 3. 
B ctelhouder 
Clrame 
e overbrenglng 

tabel7.2 

2. Door1ooptijd 

Het geschatte aantal onderdelen Is hager dan 20 en kleiner dan 720. Uit tabel 3.1 op paglna ... blijkt dat 

een deelfactor van 3 voor de doorlooptijd optlmaal is. Een deelfactor van 2 is dan mlnder goed dan een 

van 4, zoals ook uit de tabel blijkt. 

3. Interfaces 

Interfaces geven de relaties tussen de modulen weer. 

A1s de funeties onder1lng relaties hebben, zijn er meer interfaces te verwachten als deze functies over 

meerdere modulen verdeeld worden, dan dat ze In een module samengevoegd zijn. Modulen waarbij 

de gerelateerde functies niet over meerdere modulen verdeeld zijn krijgen dus een hogere waardering. 

4. Verschilfactor 

Oak bij deze module geldt dat gegevens van de bestaande machine nlet meer worden gebruikt. Ook 

schattingen van de verschilfactor bepaald kunnen worden door het aantal onderdelen per module te 

schatten. Het is echter vrijwel onmogelijk dit nauwkeurig te doen. 

Omdat de modulen klein zijn ( ± 20 onderdelen). hebben klelne onnauwkeurigheden van de schattingen 

grate gevolgen voor de werkelljke verschllfactor. Omdat dit criterium nlet meer bijdraagt tot een goede 

keuze ( het Is eerder misleidend geworden ) wordt het buiten beschouwing gelaten. 

5. Sekende modulen. princlpes en constructies 

Met betrekking tot het frame kunnen geen onderdelen van de huidlge machine worden gebrulkt. omdat 

daar geen frame gebruikt wordt. Andere princlpes zullen dus toegepast moeten worden. 

Voar de ballonhouder, stelhouder en de overbrenging kunnen gedeelten van de huidige machine 

overgenomen worden Indlen deze onderdelen aan de ( eerder beschreven elsen) voldoen. De 

waardering Is afhankelljk van de mate van toepasbaarheld. 
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7.3.5 Technische keuze. 

Uit tabel 7.2 blijkt dat alternatief 3 het beste Is. Deze Is ook technisch reaiiseerbaar, zOOat de andere 
uitvoerlngen nlet overwogen worden. Zoals ook al eerder beschreven kunnen de houders qua uitvoerlng 
grotendeels op de bestaande houders lijken. 

7.3.6 Risicoanalyse & faalkansanalyse. 

Oaar de technische keuze njet verder is uitgewerkt, kan deze analyse nlet worden uitgevoerd. 
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BIJLAGE 7.4: NIVEAU 3, MODULE 3BCA: HOOGTE- EN ROEFELAANDRUKKER. 

V~~r deze module is aileen de orientatie- en planfase ultgevoerd. De uitvoeringsfase is achterwege 
gelaten. De interface-afspraken en ruimteverdellng zijn dus niet beschreven. 

7.4.1 Elsen & wensen. 

- Levensduur ± 150.000 uur, uitgezonderd slljtonderdelen . 
- SlijtonderdeJen moeten een mlnimale levensduur van 500 uur hebben en makkelijk te vervangen zijn. 
- Tolerantie op de positionering van de produkten door de hoogtedrukker en roefeJaandrukker: 

± 0.1 mm .. 
- Het aandrukken mag plaatsvinden als het produkt In een bepaalde stand staat. De bewerklngstlJd van 

de bewerkingen mag daarom maximaal 0.75 sec. bedragen en mlnlmaal 0.34 sec. 

(1 omw. van het produkt duurt 0,33 s.). 
- De reproduceerbaarheid van de beweging moet erg groot zljn. 

- De drukkracht v~~r de bewerklngen is nihil. 
- De module moet voldoen aan de interface-afspraken die volgen uit niveau 2, tussen de modulen 2BCA 

en2BCB. 
- Beschikbare ruimte voor de module is weergegeven, In bijlage 10 tekenlng WB-195-02-03-01-00. op 

1/32 deel van de bevestigingsrand van de draaitafeJ. 
- Veiligheidseisen volgens de voorschriften (wet. Philips). 
- Modulalre bouw. 

Wensen: 

- Indien mogelijk standaard- enl of normonderdeJen gebrulken. 
- Bij equivalente functievervulling wordt er voorkeur gegeven aan Philips produkten. 
- Hardware-matige koppeling van de bewerkingseenheden. 
- De bewerkingseenheden blj voorkeur mechanisch uitgevoerd. 
- OnderhoudsvriendeJijk o.a. door goade bereikbaarheid. 

7.4.2 Voorlopige keuze. 

Naast de functles het op hoogte drukken en het aandrukken van de roefelrand, die vergeliJkbaar zijn, 
moet deze module ook zorgen voor het aandrijven van de beweging die noodzakelijk is om de functies 
uit te voeren en het bevestlgen van de onderdelen. 

Er is maar ~~n logische manier om deze functie op te deJen, nameJijk In de aandrijving, de overbrenging 
en het mechanlsme. Blj aile modulen is de bevestiglng geTntegreerd. 
De opdeling is dus als voigt: - mechanlsme 

- aandrljvlng 

- overbrenging 
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7.4.3 Technlsche keuze. 

De moduleverdeling waarvoor is gekozen is technlsch goed te realiseren. Ais voorbeeld kan daarblj 

gedacht worden aan de nokunits van Philips. 

De aandrljving van het mechanisme wordt zelf weer aangedreven door de tandkrans die bij de door ons 

gekozen draaitafel aanwazig is. De rotatie wordt door een nokkenas overgebracht naar het mechanlsme. 

waarbij de nokfuncties de bewegingscyclus vastleggen. Een goede constructieve oplossing lijken de 

Philips nokunits zoals daze blj Philips Ughting bekend zijn. 

Met betrekking tot de mechanlsmen dient vermeld te worden dat het aandruklichaan In het geval van 

de hoogtedrukker een blokje kan zijn terwijl het blJ de roefelaandrukker als een roll end lichaam 

uitgevoerd moet worden. omdat deze een roterend produkt bewerkt. 

7.4.4 RIslcoanalyse & faalkansanalyse. 

Rlslcoanalvse: 

- De aandrijving door de tandkrans stopt door falen van de hoofdaandrijving. Het Is duldelljk dat in dit 

geval de gehele machine nlet meer functioneert. Het probleem moet dus zo spoedlg mogelijk opgelost 

worden. 

Faalkansanalyse: 

- De uitvoerlng van de functles geschiedt nlet meer met voldoende nauwkeurigheld. De module moet 

opnleuw afgesteld worden of de versleten onderdelen moeten vervangen worden. 

77 



BIJLAGE 7.5: NIVEAU 3, MODULE 3BCB: VERWARMEN EN AFKOELEN. 

Voor daze module is aileen de orientatle~ en planfase uitgevoerd. De uitvoeringsfase is achterwege 

gelaten. De Interface-afspraken en ruimteverdeling zijn dus nlet beschreven. 

7.5.1 Elsen & wensen. 

- Levensduur ± 150.000 uur, uitgazonderd slijtonderdelen . 

- Slijtonderdelen moeten een mlnlmale levensduur van 500 uur hebben en makkelijk te vervangen zijn. 

- De procesparameters die een goode Insmeltlng creeren, zoals de vlamtemperatuur, zljn niet bekend. 

Er wordt verondersteld dat daze identlek kunnen worden aan die in de huidige sltuatie, waarmee 

bewazen Is dat een goede Insmelting gecreeerd kan worden. 

• 81] Insmelten door mlddel van gasbranders blljkt dat de insmelttljd mlnimaal 21,6 s bedraagt 

(24,8 s. Is toelaatbaar). De insmelttijd bestaat voor S/8 deel uit opwarmtljd. dat wit zeggen dat de 

produkten zich In de vlam bevinden, en voor 3/8 dee! uit doortrektljd, dat Is de tljd dat de produkten 

zich tussen twee standen bevinden en er geen rechtstreekse verwarming plaatsvindt. 

Na insmelting wordt het produkt minlmaal 9,6 s. aan de lucht afgekoeld. 

• De branders zijn gericht op een hoogte van 1400 mm. De samenkomst van de 2 vlammen IIgt 28 mm. 

achter het hart van de produkten. 

• De benodigde procesgassen dienen verkregen te worden via de volgende aanwezige aansluitingen: 

Stookgas; aansluiting 3/4-; druk op standrek: 30 mbar. 

Zuurstof; aansluiting 3/4-; druk op standrek: 150 mbar. 

8randerblower; aansluiting 3/4-; druk op standrek: 100 mbar. 

• Veiligheidseisen volgens de voorschriften (wet, Philips). 

• Moclulaire bouw. 

- De module moet voldoen aan de interface-afspraken die volgen uit niveau 2, tussen de modulen 28C8 

en 2BCA. 

- 8eschikbare ruimte voor de module is weergegeven, in bijlage 10 tekening W8·19S-D2-03-D2-D0. 

Wensen: 

- Indien mogelijk standaard- en/ of normonderdelen gebruiken. 

- Bij equivalente functievervulling wordt er voorkeur gegeven aan Philips produkten. 
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7.5.2 Technische keuze. 

De verwarming geschiedt door gasbranders zoals op niveau 0 Is besloten. Naast de functle verwarmen 

(via gasbranders) is er ook de functle afkoelen. Het afkoelen geschiedt via de omgevingslucht. Daar Is 

dan ook geen speciale inrichting voor nodig. Ook moet de module zorgen voor de toevoer van 

procesgassen en voor de bevestiging van de branders aan de vaste wereld. Er is slechts een loglsche 

opdellng en dat Is de volgende: - gasbranders & gastoevoer 

- frame 

Er bestaat geen twijfel over de technische realiseerbaarheid, aangezien deze ultvoering ook blj de 

huldige machine voorkomt. 

7.5.3 Risicoanalyse & faalkansanalyse. 

Risicoanalyse: 

- De toevoer van de benodigde procesgassen naar het standrek stagneert. Dit betekent dat er geen 

Insmelting kan plaatsvinden en de machine gestopt moet worden om ultval te beperken. 

Faalkansanalayse: 

- De gastoevoer van het standrek naar de machine neemt af of stopt. Er moet onmlddellijk actle worden 

ondernomen om uit te zoeken hoe dit komt Er kan namelijk sprake zijn van een lek en dit is in het 

geval van gas njet bjjzonder prettig. Ook betekent een gebrekkige gastoevoer dat er geen Ins melting 

kan plaatsvinden en de machine wordt gestopt om ultval te beperken. 

- De branders raken verstopt of ontregeld. Indlen de produkten nlet meer aan de elsen voldoen. moet 

de machine gestopt worden waarna de branders onmiddellijk gerepareerd moeten worden. Als de 

produkten neg wei aan de elsen voldoen. dienen de falende branders blj de eerstvolgende 

machlnestllstand gerepareerd worden. 
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BIJLAGE 7.6: NIVEAU 3. MODULE 3BCC: GELEIDEBAAN EN STIKSTOF INBLAZEN. 

Voor deze module is alleen de orientatie- en planfase ultgevoerd. De ultvoerlngsfase is achterwege 

gelaten. De interface-afspraken en ruimteverdellng nlet dus zijn beschreven. 

7.6..1 Elsen & wensen. 

- Levensduur :t 150.000 uur. ultgezonderd slijtonderdelen • 

- Slijtonderdelen moeten een mlnimale levensduur van 500 uur hebben en makkelijk te vervangen zljn. 

- Het benodigde procesgas dient verkregen te worden via de volgende aanwezige aanslulting: 

Stikstof; aanslulting 1/2"; druk op standrek: 1 bar. 

- De nauwkeurigheid van het contlnu op hoogte drukken Is minlmaal 0,1 mm. 

- De stik$lof dient via het $lei in de ballon geblazen te worden. 

- Veiligheidselsen volgens de voorschriften (wet, Philips). 

- Modulaire bouw. 

- Beschikbare rulmte voor de module Is weergegeven, in bljlage 10 tekening WB-195-D2-03-D3-D0. 

Wensen: 

- Indien mogelijk standaard- enl of normonderdelen gebruiken. 

- BIJ equlvalente functievervulling wordt er voorkeur gegeven aan PhDips produkten. 

7.6.2 Techntsche keuze. 

Deze module Is onder te verdelen In een gedeelte bevestlglng. een gedeelte stikstoftoevoer van de 

aansluiting naar de geleldebaan ( en daardoor naar de produkten ) en het deal dat de functie soppen 

uitvoert. 

De verdeling heeft de volgende modulen: - geleidebaan & stikstoftoevoer 

- frame 

Ook bij deze moduleverdeling kan als bewljs van technische realiseerbaarheid de huidige situatie 

tungeren. 

7.6..3 Risicoanalyse & faalkansanalayse. 

Rislcoanalyse: 

- De toevoer van de benodigde procesgassen naar hat standrek stagneert. Dit betekent dat er geen 

insmeltlng kan plaatsvinden en de machine ge$lopt moet worden om de uitval te beperken. 
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- V~~r het soppen zljn de bestaande houders uitgerust met een verende pen die de geleldebaan voigt. 
Door het draalen van de stelhouderpennen, die voor het ·soppen- zorgen, tegen de geleldebaan zal 
daar slljtage optreden waardoor de nauwkeurlgheld onvoldoende kan worden. Dit kan uiteindelijk ertoe 
lelden dat de geleidebaan vervangen moet worden. Het is waarschijnlijk te voorkomen door de 
geleidebaan te harden. 

Faalkansanalvse: 

- De toevoer van stlkstof van het standrek naar de machine stopt. Dit betekent dat er geen Insmelting 
kan plaatsvinden en de machine gestopt moet worden om de uitval te beperken. 
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BIJLAGE 8: NIVEAU 4. 

BIJLAGE 8.1: NIVEAU 4, MODULE 4BBBA: MNDRIJVING & COMPENSEREN. 

8.1.1 Eisen & wensen. 

- Levensduur ± 150.000 uur, uitgezonclerd slijtonclerdelen . 
- Slijtonderdelen moeten een minimale levensduur van 500 uur hebben en makkelljk te vervangen zijn. 
- De produkten dlenen In de vlam te roteren met een rotatlesnelheid van ongeveer 3 ornw /5. 

Om een gelijkmatlge verwarmlng te krijgen mag er geen bepaald rotatlepatroon gebruikt worden, 
opdat de vlammen niet, bij het verplaatsen van de produkten van stand naar stand , telkens op 
dezelfde plaats op het produkt, het beglnnen te verwarmen. De rotatie moet In die zin dus willekeurig 
zl]n. 

- De verancfering van de rotatiesnelheid van de houders tijdens de doorzetbeweglng moet erg klein zijn. 
- De aanclrijvlng dlent plaats te vinden over minimaal 20 opeenvalgende pasitles en maximaal over 

(32 - 5 =) 27 posities. 
- Het benodigde aandrijfvermogen bedraagt: 0,20 KW (zie bijlage 11) 

- De module moet blnnen de beschikbare rulmte passen, zoals die is weergegeven in tekening 
WB-195-D2-D2-D2-D1-OO in bijlage 10. 

- De module moet valdoen aan de interface-afspraken die volgen uit niveau 3, tussen de module 3BBBA 

en 3SBBS. 

- Veillgheidseisen vol gens de voorschriften (wet, Philips). 
- Modulaire bouw. 

Wensen: 

- Jndien mogelijk standaard- en/ of normonclerdelen gebrulken. 
- Bij equivalente functievervulling wordt er voorkeur gegeven aan Philips produkten. 

- Onderhoudsvriendelijk o.a. door goede bereikbaarheid. 

8.1.2 Functies. 

- Het aandrijven van de V-snaar die op zijn beurt de houders aandriJft. 
- Het compenseren van de aandrijving zodat het snelheidsverschil wat optreedt tijdens het doorzetten 

van de houders zo klein mogelijk Is. 

8.1.3 Technlsche keuze. 

Ten aanzien van het aandriJven zijn er twee mogelijkheden: 
- rechtstreekse aanclrijvlng door een motor (nlet de motor van de draaitafel) 
- aftappen van de snelle as die door de hoofdmotor wordt aangedreven. 
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Aparte motor. 

voordeel: • eenvoudig . 
• betrouwbaar. 

- compensatie kan elektronlsch geregeld worden. 

nadeel: • extra motor nOOig. 

Snelle as. 

voordeel: • geen extra motor nOOlg. 
- synchronisatle met de rest van de machine. 

nadeel: - een overbrenglng van snelle as naar V-snaar is nOOlg. 
- compensatie moet mechanisch gebeuren. 

Voor het compenseren van de snelheidsvariatie zijn er 3 mogelljkheden: - elektronisch. 

Elektronisch. 

voordeel: - compact. 
• universeel toepasbaar (voor verschillende doorzetfuncties). 
- betrouwbaar. 

- planetensteiseL 
- huldlge compensatle-

mechanlsme. 

- 100 % compensatie mogelijk ( afhankelijk van frequentieregelaar ) 

nadeel: - aileen toepasbaar bij gebruik van een aparte motor. 

Planetenstelsel. 

voordeel: - betrouwbaar. 
- 100 % compensatie mogelljk. 

nadeel: - moet aangedreven worden door snelle as en via doorzetbeweging van molen. 
- dure en ingewikkelde constructle. 
- niet universeel toepasbaar. 

Huldige compensatie mechanisme. 

voordeel: - bekend. 

nadeel: - nlet universeel toepasbaar. 

- nokmechanisme nOOig voor de besturing. 
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Aan de hand van aile hierboven genoemde voor-en nadelen ten aanzien van aile mogelljke keuzes, Is 
er gekozen voor een aparte wlsselstroommotor met frequentieregelaar. 

8.1.4 Rislcoanalyse & faalkansanalyse. 

Rlslcoanalvse: 

- Blj een eventuele stroomstoring stopt de frequentieregelaar en de motor. Oaar dan ook de aandrijving 
van de draaitafel stopt, staat de gehele machine stil en veroorzaakt dit nlet meer problemen dan dat 
aileen de aandrljvlng van de draaitafel stopt. 

Faalkansanalyse: 

- De frequentieregelaar stopt of functloneert nlet meer naar behoren. Er dlent altijd een foutmeldlng 
gegeven te worden, omdat de problemen gedetecteerd worden. Blj een te grote onregelrnatigheid 
waardoor problemen optreden ( bv. het breken van de prooukten ), moet de machine gestopt worden 
en moeten de problemen opgelost worden. 

- De motor stopt. Er Is geen aandrijving van de houders zOOat de Insmelting niet goad meer is. Het 
probleem moet verholpen worden. 

84 



BIJLAGE 8.2: NIVEAU 4, MODULE 4BBBB: ORIENTEREN & STILSTAAN. 

De technische keuze voor deze module is al op niveau 3 gemaakt. Uitgaande van de prineipes waarvoor 
daar gekozen Is kan de module nu ultgewerkt worden tot gedetailleerde onderdelen. De elsen en wensen 
ruervoor zljn gegeven. De detaillering van dit niveau is nlet uitgevoerd. 

8.2.1 Elsen & wensen. 

- Levensduur ± 150.000 uur, ultgezonderd slljtonderdelen • 
- Slijtonderdelen moeten een minlmale levensduur van 500 uur hebben en makkelljk te vervangen zljn. 
- Op mlnimaal S opeenvolgende standen ( de standen 31-32-1-2-3 ) moet stilstand van de houders 

gegarandeerd zljn. Op de andere 27 standen moeten de houders vrij kunnen roteren. 
- Blj stilstand moeten de houders zodanig gericht zijn dat de bewerkingseenheden hun functie aan de 

produkten kunnen ultvoeren (dat betekent dat het produkt -naar buiten gericht" moet zljn). 
- De beschlkbare ruimte is weergegeven in bijlage 11, tekenlng WB-19S-Q2-Q2-Q2-Q2-QO. 
- De module moet voldoen aan de interface-afspraken die volgen uit niveau 3, tussen de module 3BBBB 

en 3BBBA. 
- De module moet binnen de beschlkbare ruimte passen, zoals die is weergegeven in tekenlng 

WB-19S-Q2-Q2-Q2-Q2-oD In bijlage 10. 

- Veiligheidselsen volgens de voorsehrlften (wet, Philips). 
- Modulaire bouw. 

Wensen: 

- Jndien mogelijk standaard- enl of normonderdelen gebrulken. 
- Blj equivalente funetievervulling wordt er voorkeur gegeven aan PhUips produkten. 
- Onderhoudsvriendelijk o.a. door goede bereikbaarheid. 
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B1JLAGE 9: PRODUKTTEKENINGEN. 

·_·-:-·-:-·_·:-t 
ill." I! i I~ !tn.1 

-r . . .:: ·:::::::;.-,--:-,~·-·-:-t T 3 

195." tl tfsOo Im.1 

STELTEKENING 

ClPMERl<INGl HIERSIJ BEHJOIlT 3222 O<g 80140 M 

Diameter insmelting 
kip. i ne,- non d i "me t er 

bu,s. Randheid niet 
geder j n i eerd ove,- de 
eerste 2 mm. 

Dummy heert geen 
toevoerdroden 

I' f1 

opmerking: hierbiJ behoort 
3222 049 80140 A4 
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BIJLAGE 10: ·rEKENINGEN 

De tekenlng op paglna 90 geeft de huldlge sltuatle van de SLS-Insmeltmachlne weer. Ter vergelijklng 

staat op pagina 91 de ruimteverdellng en interface-afspraken van de nieuwe sltuatie. 

De tekeningen op pagina 92 tim 104 geven de ruimteverdellng en interface-afspraken van de modulen 

weer zoals deze tijdens het ontwerpproces zljn gegenereerd. Op paglna 92 is de basismodule 1 B 

weergegeven, pagina 93 en 94 geven de eerste tak van de boomstructuur zoals deze in figuur 3.1 Is 

gegeven, beglnnend bij module 2BA. Dan volgen op pagina 95tjm 100 de tweede tak die beglnt met 

module 2BB en op de paglna's 101tjm 104 is de derde tak weergegeven. 

Voor deze tekeningen geldt met betrekking tot de gebruikte kleuren: 

- zwart: 

- rood: 

geometrie 

hartlljnen 

-oHjfgroen: interfaces of bevestiglngsvlakken ( de exacte manler van bevestlgen wordt na verdere 

ultwerklng vastgelegd ) 

- groen: tandkrans 

Op deze tekeningen zijn de afzonderlijke modulen op maxima!e grootte weergegeven. 

In de tekeningen op pagina 105 tjm 107 is te zlen hoe de verschillende modulen van een niveau is 

relatie tot elkaar staan. 
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WB-195-00-00

Ruimteverdeling van huidige situatie.
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WB-195-00-00

Ruimteverdeling en interface-afspraken van nieuwe situatie.
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WB-1 95-02-00

Module 1 B.
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WB-195-02-01

Module 2BA.
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WB-195-02-01

Uitwerking van module 2BA " Philips basismolen ".
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Module 2BB.
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WB-1 95-02-02-0 1

Module 3BBA.
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WB-1 95-02-02-02-00

Module 3BBB.
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Module 4BBBA.
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W B-195-02-02-02-02-00

Module 4BBBB.
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WB-1 95-02-02-03-00

Module 3BBC.
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Module 2BC.
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WB-195-02-03-01-0

Module 3BCA.
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Samenstelling van de drie deelmodulen van de module SLS-machine ( module 1 B ).

Module 2BA ( rood )

Module 2BB (groen)

Module 2BC (blauw)
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Samenstelling van de drie deelmodulen van de module houders & aandrijving houders & molen

module 2BB ).

Module 3BBA ( rood )

Module 3BBB (groen)

Module 3BBC (blauw)
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Samenstelling van de drie deelmodulen van de module bewerken & aandrijving bewerken

module 2BC ).

Module 3BCA ( rood )

Module 3BCB (groen)

Module 3BCC (blauw)
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BIJLAGE 11: BEREKENINGEN. 

11.1 Brandtijden. 

Si] het ontwerpen wordt uitgegaan van een produktiesnelheid van 3000 stuks/uur. De omzetschijf heeft 

een opzethoek van 135°. 

cyclustijd is 3600 s./ 3000 = 1,2 s. 

doortrektijd = doorzettijd = (135/360) 1< 1,2 = 0,45 s. 

brandtijd = stiJstandtijd = (225/360) 1< 1,2 = 0,75 s. 

4 posities voorverwarmen: 4 * 0,45 = 1,8 s. doortrektijd. 

4 1< 0,75 = 3,0 s. brandtijd. 

12 posities insmelten: 12 * 0,45 = 5,4 s. doortrektijd. 

121<0,75 = 9,0 s. brandtijd. 

2 positles naverwarmen: 21<0,45 = 0,9 s. doortrektijd. 

2 1< 0,75 == 1,5 s. brandtijd. 

T otale brandtijd: 13,5 s. 

T olale doortrektijd: 8,1 s. 

T otale mfnimale benodigde opwarmtijd is 21,6 s. 

In de hufdige siluatie is de produktiesnelheid 2600 stuks/uur. 

cyclustijd is 2600 s./ 3000 :: 1,38 s. 

doortrektijd = doorzettijd = (135/360) 1< 1,38 = 0,52 s. 

brandtijd = stilstandtild == (225/360) 1< 1,38 = 0,86 s. 

4 posilies voorverwarmen: 4 1< 0,52 == 2,08 s. doortrektijd. 

4 1< 0,86 = 3,44 s. brandtijd. 

12 posilles 'nsmelten: 12 1< 0,52 = 6,24 s. doortrektijd. 

121<0,86 = 10,3 s. brandtijd. 

2 posilles naverwarmen: 2 * 0,52 = 1,04 s. doortrektijd. 

2 1< 0,86 = 1,72 s. brandtiJd. 

Totale brandtijd: 15,48 s. 

Totale doortrektijd: 9,36 s. 

Totale mlnimale benodlgde opwarmtijd is 24,84 s. 

Deze tijden zijn toeJaatbaar zonder dat de produkten te warm worden. 

Er wordt gekoeld over 8 standen. De tijd voor koelan moet minimaaI8*l,2=9,6 s. bedragen. 
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11.2 Benodlgd vermogen voor de houderrotatie. 

In figuur 11.1 is een globale weergave gegeven van de stelhouder, ballonhouder, overbrenging en v
sChijf. Voor elk onderdeel, gerepresenteerd door het nummer, worden de bijbehorende massa en hat 

massatraagheidsmoment gegeven. Hierbij worden de onderdelen als geometrische objecten beschouwd 

( by. een tandwiel als een ronde schljf). Oaarblj wordt gebruik gemaakt van de volgende parameters: 

O=diameter mm., B=breedte mm., L=diepte mm., H=hoogte mm., d=afstand ( afstand tussen de 

rotatieas en objectas) mm., M=massa kg en p=7800 kg/m3
• 

Massatraagheidsmoment wordt berekend via onderstaande formulas: 

formule a: J = oa 18 * M lkgm~ (ronde schijf ) 

formule b: J = (82 + L ~ 112 * M [kgm~ (blok, rotatieas is de symmetrie-as ) 

formule c: J = «B2 + L ~ 112 + d~ .. M [kgm2
] (blok, rotatleas Is nlet de symmetrie-as ) 

ffi4 
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• 1 • 
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flguur 11.1 

nummer: 4 

nummer: 1 

onderdeel: tandwiel 

afmetingen: 0 = 76, H = 1 0 

massa: 0,354 kg. 

massatraagheldsmoment: 0,0003 kgm2 
( a ) 

nummer: 2 

onderdeel: as overbrenging 

afmetingen: 0=20, H=640 

massa: 1,568 kg. 

massatraagheidsmoment: 0,00008 kgm2 
( a ) 

nummer: 3 

onderdeel: blaaspljp voor stlkstof In stel en "soptR ook stel in ballon 

afmetlngen: 0=30, H=250 

massa: 1,378 kg. 

massatraagheldsmoment: 0,0002 kgm2 
( a ) 

onderdeel: stelhouder 

afmetingen: B=50. L=40, H=80 

massa: 1.248 kg. 

massatraagheldsmoment: 0,0004 kgm2 
( b ) 
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nummer: 5 

onderdeel: ballonhouder 

afmetingen: 6=40, L=60, H::4O 

massa: 0,749 kg. 

massatraagheidsmoment: 0,0002 ( b) + 0,0001 (c) kgm2 

nummer: 6 

onderdeel: bevestigingsarm voor ballonhouder 

afmetingen: 6=20. L=45. H=300 

massa: 2,106 kg. 

massatraagheidsmoment: 0,00 17 kgm2 
( c ) 

nummer: 7 

onderdeel: grondplaat voor ballonhouder 

afmetingen: 0 = 80. H:: 20 

massa: 0,784 kg. 

massatraagheidsmoment: 0,0006 kgm2 
( a ) 

nummer: 8 

onderdeel: v-schijf 

afmetingen: 0=100, H=30 

massa: 1,838 kg. 

massatraagheJdsmoment: 0,0023 kgm2 (a) 

Totale massa: 11,087 kg. 

Totale massatraagheidsmoment: 0,0068 kgm2 

Oe houder moeten ongeveer 3 ornw/s. maken. Oit komt overeen met een hoeksnelheid (')=61f rad/s .. 

Als de produktiesnelheid 3000 stuks/uur is, dan is de doorzettijd 0,45 s .. Oit betekent dat in deze 0,45 

s. de houders op snelheid moeten zijn. Oil komt overeen met een versnelling van 13.331f rad/s2 
•• 

Het benodigde vermogen per houder is dan P=J*(')*6> = 5,4 W. 
Er moeten in totaal 20 houders worden aangedreven, dus Plot = 108 W. Oaar in deze globale berekening 

nog nlet het massatraagheidsmoment van de rest van de aandrijving Is meegerekend ( by. V-schijt 

aandrijvlng ) en er ook geen rekening Is gehouden met wrljving, stellen we dat het benodigde vermogen 

P=200 W. is. 
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