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Bijlage 1.: Invulling Projektstrategie 

Bijlage 1. Invulling Projectstrategie 

Week .. tim .. Subproces in I Werkzaamheden I 1993 Projectstrategie 

1 tim 2 00 Algemene orientatie binnen AMKO • 
opdrachtgebied, wasserijwereld 

3 tim 4 Op Opstellen van een orientatieplan: het indelen van 
orientatiegebieden. vragenlijst opstellen. 
literatuurstudie en patentonderzoek plannen 

4 tim 8 Ou Uitvoeren van het orientatieplan: vastleggen van 
het projectgebied, beantwoording van de 
vragenlijst, literatuurstudie doen, patenten zoeken 
Getoetst: 26 Febr. en afgesloten met een 
orientatierapport 

9 tim 17 Po Zoek naar mogelijkheden: Opstellen van een 
functieverloop met bijbehorend stroomschema. 
Diverse oplossingen verzinnen voor de functies uit 
het stroomschema. 

19 tim 21 Pp Keuze maken uit het stroomschema en risico 
analyse voorstellen 

• Getoetst: 28 MeL tussenrapport Planproces 

22 tim 29 Pp Ontwerp, bouw, programmering en beproeven van 
de zogenaamde puntspreidproef. 

30 tim 31 Vakantie 

32 tim 34 Pu Specificeren 
Opstellen defmitief functieschema + keuze van 
mogelijkheden. 

35 tim 39 Pu Ontwerp va.I1 machineconcept en weergave van de 
modules. 

40 tim 54 Pu Verslaglegging 
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Bijlage 2.: Beantwoording Orientatievragen 

Bijlage 2. Beantwoording Orientatievragen 

2.1. Algemeen 

2.1.1. Waar begint het project en waar stopt het? 

(vanaf welke beginsituatie moet het probleem worden aangepakt en wat is de eind
situatie van de oplossing) 

Het project begint waarschijnlijk met de 
aanname dat reeds gesepareerde lakens op 
een transportband aankomen. De lakens 
zijn dus al gesepareerd en gesorteerd. 
[Lit.5.] 

Aan het eind zijn de lakens vastgepakt op 
een bepaalde plek. Het resultaat is een 
werkend voorontwerp/ voorstel van een 
richtmachine. 

2.1.2. In welke deelprocessen is het probleem 
op te delen? 

[voordrogenl Tumbler 

Input 

Output 

Fig. 1. Atbakening project 

fu het algemeen vervullen toevoerinrichtingen de volgende functies indien men 
toevoert uit een ongeordende voorraad. 

Vaste stof: Scheiden - Richten - Positioneren - Afvoeren 

Vloeistof/gas: Doseren Afvoeren 

Zie verder 2.1.3 

2.1.3. Wat is het PROBLEEM? Welk probleem wordt bij deze opdracht opgelost? 

Toevoeren is meestal het stuk voor stuk aanbieden van enkelstuks onderdelen op de 
juiste tijd, op de juiste plaats en in de juiste orientatie. De toe te voeren materie is 
onder te verdelen in groepen als: vaste voorwerpen, korrels, poeders,-vloeistoffoo- en 
'gassen. Qua scheiden en positioneren vormen de laatste vier groepen het kleinste 
,probleem, want ze zijn goed doseerbaar (scheiden) en in elke vorm te brengen 
(richten en positioneren). De eerste groep vormt een groter probleem aangezien de 
'voorwerpen van elkaar gescheiden moeten worden, daama gericht, gepositioneerd 
en afgevoerd. V oor dit probleem worden zeer vaak trilvoeders gebrnikt,die
,separeren, richten en aanbieden m.b.v. het juiste mechanische filter. 
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Toevoeren is de probleemstelling: Hoe kan een discreet produkt vanuit een gegeven 
plaats in de ruimte, vanuit een gegeven stand worden overgebracht naar een 
gewenste plaats in aangegeven stand. [Lit.7.] 

Lakens hebben geen vast defmieerbare vorm, zijn niet "doseerbaar", moeilijk te 
"filteren" en moeilijk te positioneren. In principe kan elk stofdeel in het laken een 
voortdurend veranderende positie en orientatie innemen t.o. v. bijvoorbeeld het 
zwaartepunt. Het laken heeft geen stijfheidl Het acrief en passief mechanisch 
filteren wordt zo een erg moeilijke zaak. 

Probleem: Het richten en positioneren van een laken. 

2.1.4. Wat is de doelstelling van de opdracht? 

Onderzoek met als resultaat een a twee oplossingen voor het beschreven probleem: 
het vinden van twee punten, een hoek, strook of een punt van een laken en 
vervolgens het eventuele afvoeren hiervan. 
Indien de opdracht/ het project gerealiseerd wordt, is een deelfunctie in het traject 
van voordroger tot aan insteekmachine geautomatiseerd. 

2.1.5. Wat hoort weI en wat hoort Diet bij de opdracht? 

WeI: -Verder gaan met de aannames die men doet t.a.v. de separeermachine. 
-Minimaal twee mogelijkbeden aandragen voor het richten en aanbieden van 
lakens (prototypes, proefopstelling). 

Niet: -Uitwerken, verbeteren van het separeer idee? 
-Het construeren van en werktekeningen maken van een productierijpe 
richtmachine. 

2.1.6. Wat is het beoogde resultaat? 

Rrototype/proefopstelling van een richtmachine, die voldoet aan de gestelde eisen;: ~-- ~ 
waardoor een grotere insteekcapaciteit mogelijk gaat worden. 
Voltooien van de tweede stap van vooronderzoek in de richting van een onbemande 
afwerking van lakens, in een industriele wasserij. 

2.1.7. Wat is het nut van oplossen van dit probleem? 

Afhankelijk van de manier van afvoeren van de lakens wordt de laatste ontbrekende 
schakel uit het wasproces geautomatiseerd indien het probleem wordt opgelost. _ 
Wanneer slechts een punt gevonden wordt, moet er een project "tweede punt 
zoeken" worden opgestart. 
Op dit moment is het deeltraject, dat tussen voordroger en insteekmachine ligt, niet 
of slechts gedeeltelijk geautomatiseerd. Dit betekent dat voor het sePareren en 
richten (wasgoed uit elkaar trekken en insteken) mensenhanden nodig zijn. Viet- ~ 
insteekpersonen zijn niet ongewoon. Dit werk is erg arbeidsintensief en saai, ook 
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lawaai en hygienische omstandigheden spelen een rol. Door automatisering kan 
deze arbeid vervallen en kunnen loonkosten worden bespaard. W ~llicht zijn er ook 
hogere productiesnelheden haalbaar. 

2.1.8. Wie is de opdrachtgever? 

Ontwikkelingsafdeling van AMKO International B.V. 

2.1.9. Wat is de reime met andere projecten? Zijn er andere projecten? 
Be worden projecten bedoeid die invioed hebben op de randvootwaarden. 

Er is een relatie met de AMKO-ROBO·FEED: De AMKO-ROBO-FEED is een 
machine waar een hoek van een laken wordt ingestoken en waarbij de machine 
twee AMKO-klemmen op de rand van het laken plaatst. Met deze twee punten 
verdwijnt het laken opgehangen in het transportsysteem behorende bij de 
TRANSFEED-insteekmachine. (zie bijlage 6) 

Separeermachine (Lit.5.): Deze machine separeert een ongeordende hoop lakens of 
witgoed in enkelstuks die vervolgens worden afgevoerd. Aangezien deze machine 
nog niet is uitgewerkt en dus aIleen als voorstudie bestaat moeten er bepaalde 
aannames worden gedaan. 
Een werkend voorbeeld, dat enkele principes uit het onderzoek bevat, staat in een 
wasserij in Zweden. 

2.1.10. Mag het project gevolgen hebben voor de bestaande lay-out van een wasserij? 

De lay-out van een wasserij bestaat meestal uit een lijngebonden produktie. Het 
wasgoed ondergaat de verschillende bewerkingsstappen waarbij de weg van de ene 
naar de andere kant van de fabriek wordt doorlopen. Tussen de voordrogers en de 
insteekmachine(s) is meestal een ruimte gereserveerd waar insteekpersonen wasgoed 
eventueel sorteren, uit elkaar trekken en insteken. De ruimte wordt ook weI in 
beslag genomen door een transportsysteem bij de zogenaamde TRANSFEED 
insteekmachine (zie bijlage 6.). 
De plaats van de insteekmachine, manger en vouwmachine is meestal vast en de 
machines zijn zeer moeilijk verplaatsbaar, mede omdat de mangel groot en 
onhandelbaar is. Aan de invoerzijde van de insteekmachine is vaak een put waar de 
lakens uit kunnen hangen. 
Dit zijn argumenten om aan te nemen, dat de ruimte die in de wasserij beschikbaar 
is niet vergroot zal kunnen worden voor de beschreven automatisering. 
Indien de klant zich aan moet passen, zal zijn interesse weI eens af kunnen nemen. 

Neem dus aan dat de bestaande ruimte, de beschikbare ruimte is. 

Opm. De in- en uitgang van de klemmenketting bij een transportsysteem is vrij te 
kiezen. 
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2.1.11. Moet/mag er bij het ontwetp[mdeling van een nieuwe wasserij rekening worden 
gehouden met de nieuwe machine? 

Indien men alle ontwetpruimte heeft, kan een lijngebonden lay-out ontwotpen 
worden, waarbij rekening gehouden wordt met de afmetingen van nieuwe machines. 
Er kan dan in principe extra ruimte gereserveerd worden voor de automatisering. 
In een fabriekshal is elke m2 kostbaar, dus is ruimtebesparlng erg belangrijk. 
Meestal wordt de bestaande lay-out gebruikt en moet men zich tot de beschikbare 
ruimte beperken. 
Een nieuwe wasserij mag zich aanpassen aan de nieuwe machine(s), maar de 
nieuwe machine(s) moet toepasbaar zijn in elke bestaande lay-out. 

2.1.12. Welke machine nit de wasstraat is de bottleneck? '" 

Wat is de max. capaciteit van een wasmachine? 
Wat is de max. capaciteit van een voordroger? 
Wat is de max. capaciteit van elk type insteekmachine? 
Wat is de max. capaciteit van een mangel? 
Wat is de max. capaciteit van een vouwmachine? 

---> 1500 stuks/uur 
---> 1500 Ii 1800 stuks/uur 

Na overleg met de service-afdeling van AMKO kan de aanname worden gedaan dat 
de mangel de bottleneck vormt in een wasserij. De rest van de machines moet zich 
hieraan aanpassen. 
De maximale capaciteit van de huidige insteek- en vouwmachines is momenteel 
nog in ontwikkeling en in stijgende lijn. De capaciteit die een richtmachine zal 
moeten krijgen bedraagt dan ongeveer 1500 Ii 1800 stuks per uur. 

2.1.13. Wat is de kans op schoonsorteren? (een baal witgoed, platgoed) 

Zoals in de inleiding beschreven is, bestaan er twee methoden van wassorteren: 
Vuil- en schoonsorteer. Belangrijk is dat wanneer er schoonsorteer wordt toegepast, 
het sorteren na de separeermachine zal plaats vinden. Dit heeft als consequentie dat 
na de separeermachine een werkplek moet komen waar dan handmatig divers kort 
goed kan worden verwijderd. 
Het voorafgaande heeft tot gevolg dat er minder ronstructieruimte is, en dat de 
richtmachine een op zichzelf staand geheel zal moeten zijn. 
Bij toepassing van schoonsorteer zal automatisch separeren veel voordelen bieden, 
omdat het te sorteren wasgoed niet meer uit elkaar getrokken hoeft te worden. 
Het is moeilijk aan te geven wat de kans op schoonsorteren zal worden. 
Het is aan te nemen dat er slechts een uitvoering van de richtmachine gaat komen 
met eventuele opties. Aangezien schoonsorteren zeker voorkomt en een buffer te 
verwachten is, zal de richtmachine dus een op zichzelf staande machine zijn. 

2.1.14. Wat zijn de systeemgrenzen? 

Opdracht: De opdracht moet binnen AMKO worden uitgevoerd en mag 
maximaal ± 9 maanden duren. 
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Resultaat: Richtmachine moet passen binnen bestaande lay-out. 

2.1.15. Wat is de kwaliteit van de verkregen gegevens? 

Infonnatie die d.m. v. literatuuronderzoek, gesprekken, etc. verkregen is wordt altijd 
geverifieerd. Br wordt gepoogd de infonnatie via meerdere kanalen dubbel te 
verkrijgen om zodoende voldoende garantie te krijgen. 

2.2. Lakens 

2.2.1. Wat voor een lakens zijn er? Welke kwaliteiten, afmetin~ uitvoeringen, hoeveel
heden van elke 8OOrt, vochtigheidsgraad, etc. 

Steeklakens: 
lakens: 
Hoeslakens: 
Kophoeslakens: 

Afmetingen: 

(lets dikkere onderlakens t.b.v. vochtopname) 

(knopen, open eind of flap voor dekbedden) 

van 130 * 160 (em) 
tot 270 * 310 : lakens 

van 120 * 150 
tot 140 * 250 : steeklakens 

Zoomafmetingen bedragen volgens nonn tenminste 20 mm. 

Materialen: Katoen, linnen, polyester 
Katoen/linnen, Katoen/polyester 65/35 50/50 35/65 

Gewichten (droog): van 120 tim 220 gr/m2 

Nat: van 180 tim 330 gr/m2 

Br is dus een onderscheid te maken tussen de diverse lakensoorten. Aangezien ~~ 
lakens en steeklakens het grootste aandeel vonnen in het af te werken grootgoed, 
kan men aannemen dat de hoogste prioriteit op het gebied van lakens en 
steeklakens wordt gelegd alvorens de hoeslakens bij het richten te betrekken. 

De aangeboden soorten lakens hebben waarschijnlijk invloed op het richten: 

t\fmeting: 

Restvochtgehalte: 

Materiaal: 

Kleinere lakens hebben een minder gecompliceerde orientatie 
en kunnen minder in elkaar geknoopt zijn. 
Vochtige lakens kunnen moeilijker langs elkaar bewegen. 
Droge lakens die het best handelbaar zijn komen niet voor 
aangezien droog mangelen niet mogelijk is. 
Restvochtgehalte is een percentage ten opzichte van het 
kurkdrooggewicht. 
Polyester lakens nemen minder vocht op dan katoenen en 
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hebben een lagere wrijvingscoefficient + geringer gewicht. 

2.2.2. Wat zijn de verschijningsvormen waarin de lakens aankomen? Na de voordroger 

De verschijningsvorm waarin de lakens aankomen is van de volgende factoren 
afhankelijk: 
-postsamenstelling 
-sorteermethode 

Indien de lakens vuilgesorteerd zijn zullen ze aIleen, of met andere soorten uit de 
voordroger komen. De "baal" zal dan een kluwen hoeveelheid lakens zijn. Zeker is 
dan dat elk enkeldeel een laken is. Nadeel is dat de lakens meestal vast in elkaar 
verstrengeld zitten. 
Bij schoonsorteer is de samenstelling van elke lading sterk varierend. Het kan 
voorkomen dat de lading uit enkel lakens bestaat of uit ander wasgoed. Ook komen 
mixen voor van aUe soorten witgoed door elkaar. Bij zo'n mix zijn de lakens beter 
te separeren. 
De verschijningsvorm heeft gevolgen voor de snelheid van de richtmachine. De 
richtmachine zal alleen lakens te verwerken krijgen en dus zal de effectieve 
hoeveelheid lakens per tijdseenheid varieren, afhankelijk van de postsamenstelling. 

2.2.3. Waarom is het toevoeren van lakens nu juist zo moeilijk? 

De antwoorden op 2.1.3 en 2.2.2 geven aan waarom het aanvoeren problematisch is. 
In niet gesepareerde toestand zijn er talloze verschijningsvormen, in gesepareerde 
toestand eveneens. 
(Een niet gericht laken zou men wiskundig als Chaos kunnen beschrijven. De vorm 
is niet mathematisch te beschrijven. Vergelijk lakens met stromingsverschijnselen) 

-Oplossing? Gedrag van lakens in een luchtstroom. 

2.2.4. Moet de machine "weten" wat de korte of lange zijde van een laken is? 

De invoer van een laken in de mangel moet altijd op dezelfde manier georienteerd 
zijn, d.w.z. altijd invoer van de lange of korte zijde en niet om en om. 
Dit is belangrijk, omdat de mangel op de volle breedte benut moet worden en 
omdat de stapels lakens gelijk georienteerd moeten zijn na de vouwmachine. 
Dit betekent dat de insteekmachine altijd de korte c.q. lange zijde aan dezelfde kant 
aangegeven moet krijgen. 
De zijde positioneren is onder te verde len in: 
-Korte /lange zijde constateren. 
-Korte zijde richten of lange zijde richten 

Afhankelijk van de uitvoer van de richtmachine zal het weI of niet belangrijk/wen
selijk zijn deze deelopdrachten op te lossen. 
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2.2.5. Moet de machine "weten" wat binnen en buirenzijde van een laken is? (zoom/logo 
binnen buiten) 

De binnen- en buitenzijde is vaak belangrijk voor de vouwmachine. Indien de 
positie van een bedrijfslogo of het weI dan niet zichtbaar zijn van de zoom 
beJangrijk is. Het positioneren van binnen- of buitenzijde is op te vatten als een 
deelfunctie. Het exacte tijdstip of de plaats in de "handling"volgorde van deze 
deelfunctie is niet erg belangrijk. Dit wil zeggen dat wanneer de lakens in een 
transportsysteem hangen er nog tijd is om het laken om te draaien. 
De deelfunctie zoom positioneren is te verde len in: 
-Zoomzijde constateren 
-Binnen- of buitenkant richten 
Het is goed mogelijk om de twee deelfuncties op verschillende plaatsen uit te 
voeren bijv. constatering van de zoom in de richtmachine en omdraaien in een 
transportrail. 
Wederom is de oplossing van dit deelprobleem sterk afhankelijk van de uitvoer, die 
de richtmachine moet leveren. 
Deze mogelijkheid zal misschien als een optie geleverd kunnen worden. 

2.2.6. Biedt de machine het laken aan een transportsysteem, of aan een insteekmachine 
aan? 

Het antwoord op deze vraag hangt sterk samen met het antwoord op vraag 2.2.10. 
De nu volgende gedachtengang kan gevolgd worden, wanneer een hoek van een 
laken gevonden wordt. 

Indien een hoek gevonden wordt, kan men stoppen met het verdere richten omdat 
het laken in een hoek aan de ROBO-FEED kan worden aangeboden. De ROBO
FEED biedt de lakens, aan twee hoekpunten opgehangen aan het transportsysteem 
aan. 
Indien lakens aan het transportsysteem moeten worden aangeboden, moet men dus 
twee punten ter beschikking hebben. 
Als de richtmachine deze functie kan vervullen, blijkt de ROBO-FEED overbodig. 
Het beste is dus om met een vinding te komen die twee punten van een laken kan 
vinden. 

2.2.7. Is gebruik van de AMKO-klem vetplicht? 

De Amkoklem is een gepatenteerde 
ophangklem, waarin lakens aan de 
punten worden opgehangen. Het speciale 
van deze klem is, dat lakens die 
ingeklemd zijn niet meer verschuiven 
indien ze naar beneden of zijwaarts 
worden weggetrokken. De klem wordt 
toegepast in het transportsysteem 
behorende bij de TRANSFEED 
insteekmachine en in de TRANSFEED 
compact. Er kan aangenomen worden dat Fig. 2. Amkoklem 

men vrij is in het kiezen van een klem. 
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Er is veel ervaring met de AMKOklem, dus -indien mogelijk- is het gebruik van 
deze klem aan te bevelen. 
Het hierboven beschreven gedeelte staat of valt met de aanname van de manier van 
uitvoer van de richtmachine. 
Vraag 2.2.10 heeft sterke invloed op dit antwoord. 

2.2.8. Mag de richtmachine invloed hebben op de veroudering van lakens of op de 
kwaliteit van het afgeleverde produkt? [Lit.2.] 

Met deze vraag wordt bedoeld, of het geaccepteerd kan worden, dat oudere lakens 
door de nieuwe richtmachine sneller afgedankt worden. Door eventuele 
mechanische handling zoals uiteentrekken, oppakken, ovememen, enz. kunnen 
zwakke plekken in het textiel het makkelijk begeven. 
Een tweede benadering is dat het hele conventionele wasproces niet of nauwelijks 
gestoord wordt door verouderd wasgoed (Scheuren en gaten). 
Na het wasproces wordt kapot textiel gerepareerd of wordt gekozen voor 
vervanging van het goed. 
Het nieuwe te automatiseren deeltraject zal misschien weI gestoord kunnen worden 
door gaten of scheuren in het laken. 
Het is nu nog onduidelijk wat voor storingen op kunnen treden en in welke mate 
dit invloed uitoefent op het slagen of niet slagen van het richten. (De invloed moet 
gering zijn! Hoe gering?) 

Wasserijen kunnen op deze vraag het antwoord geven. Maar het is aan te nemen dat 
de klant het niet accepteert, wanneer zijn wasgoed sneller slijt en vervangen moet 
worden. De volgende eisen gelden dan: 

-Slijtage gelijk 

-Niet beschadigen 
-Niet vervuilen van lakens 

Lakens 115 maal wascyclus doorlopen 
Steeklakens 190 maal. 

2.2.9. Is het zeker dat ren punt aangeboden moet worden? 

Neen, men is in principe vrij in de keuze van afgeven. zie 2.2.10 
N.B. Er zijn nieuwe vindingen die al een punt aan kunnen bieden. De punt is echter 
slechts een "opgefrotte" hoek die niet "aanbiedbaar" is. 
Ecn punt is het minste wat een richtmachine moet kunnen aanbieden. 

2.2.10. Hoe en op welke plek moet het laken aangepakt en afgegeven worden? 

Er zijn verschillende manieren om een laken vast te pakken en af te geven zie 
Fig. 4. 
Twee punten: Bij afvoer in twee punten is de automatisering volledig gerealiseerd 

omdat bij deze methode de lakens in het transportsysteem afgevoerd 
worden, waarmee men binnen AMKO ervaring heeft. 

Een hoek: Bij afvoer in een hoek is de automatisering ook bijna volledig, 
amdat dan een ROBO-FEED de richtmachine op kan volgen. 
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Bijlage 2.: Beantwoording Orientatievragen 

Een strook: Een strook van een bepaalde zijde van het laken is bekend. De 
opvolgende stap is dan het vinden van twee punten. 

Een punt: Een eenpuntszoekmachine is al uitgevonden, maar houdt in dat de 
lakens aan een "opgefrotte" punt worden afgevoerd. Deze punt is niet 
w waardevol omdat die niet is toe te voeren aan het transportsys
teem. 

De eerste drie methoden pakken het laken recht in een klem 
(zie voorbeeld Fig. 3.). 
Het "recht" aanpakken van een punt is beter dan aan een "opge
frotte" punt. 
De hoeveelheid positie-informatie neemt bij de opeenvolgende 
mogelijkbeden toe en de hoeveelheid vrijheidsgraden neemt af. 
Het laken met twee punten aanbieden heeft de hoogste prioriteit 
omdat hiermee alles mogelijk is. 

A 

Twee punten 

~ L I 
C • ) 

Strook 

Fig. 3. Recht 
vastpakken 

D 

Ben punt 

Fig. 4. Ophangmogelijkheden 
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Bijlage 2.: Beantwoording Orientatievragen 

2.2.11. Mogen lakens van herkenbare merktekens worden voorzien? 

Een merksysteem zou mee kunnen helpen aan het vinden van hoeken en/ of zijden 
van een laken. Een ideaal merksysteem moet aan de eis voldoen dat het wasgoed 
voor de wasserij voldoende zichtbaar moet zijn en voor de klant onzichtbaar. Het 
toe te passen merksysteem wordt niet gebruikt voor klanten-identificatie, maar is 
altijd hetzelfde en dient als herkenningspunt voor het eventuele "puntzoeken". 

Men mag de wasserijen geen nieuw merksysteem opdringen, (zie 2.1.10) dus deze 
mogelijkbeid vervalt. 

2.3. Separeren 

2.3.1. Moet het separeetprobleem niet eerst duidelijk zijn of gedeeltelijk worden uitge
werkt'1 

Naar aanleiding van het rapport van B. Luttikhuis [Lit.5.] is aan te nemen dat het 
separeren van lakens met grote betrouwbaarheid is opgelost. 

2.3.2. Hoe betrouwbaar is de aanname dat lakens werkelijk ren voor een aankomen nit 
een separeennachine'1 testresultaten, voorspeUingen e.d 

Eerder zijn er aannames gedaan dat een separeennachine gescheiden staat van de 
richtmachine. Wat de aansluiting betreft, is men bij het ontwerp onathankelijk van 
de separeennachine. Er kan worden aangenomen dat de lakens ren voor een, op een 
transportband aankomen. Bij het separeren kunnen misschien technieken worden 
toegepast, die ook van toepassing kunnen zijn op het richtproces. De voorstudie van 
het separeren kan dus van zeer groot belang zijn voor het richtproces, mede omdat 
de output van het separeren de input voor het richten vormt. Een volledige 
uitwerking van het separeren is waarschijnlijk niet interessant, want hiennee is het 
richtprobleem niet gebaat. Afmetingen zijn Lv.m. de beperkte ruimte erg belangrijk. 

2.3.3. Hoe gaat de separeermachine er nit zien i.v.m. eventueel samenbouwen? (afmetin
gen, vorm) 

De separeennachine bestaat uit een aantal transportbanden die schuin omhoog, 
gekruist tegen elkaar staan en zo een eindeloze Ius vormen. Op deze manier worden 
de lakens gespreid. Bij een voldoende aantal malen doorlopen van de Ius 
gecombineerd met een geringe postgrootte liggen een aantallakens volledig 
gesepareerd. De lakens liggen los van elkaar op een transportband (los van elkaar 
wil zeggen dat de lakens elkaar nog weI kunnen raken). 
Het maximaal in te nemen vloeroppervlak bedraagt bij de conceptmachine 5 * 3.3 
= 17 m2

• 

13 
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2.3.4. Hoe staat het met de ontwikkeling van de separeennachine? 

Zoals eerder vermeld is er een voorstudie gedaan waarbij een proefopstelling van 
een separeermachine is uitgetest. Er zijn enkele voorstellen en aanbevelingen 
gedaan waarmee AMKO verder kan gaan. De voortgang van het separeerproject zal 
waarschijnlijk starten na voltooiing van het richtproject. 

2.3.5. Komen er bufferproblemen tussen separeermachine en richtmachine voor en zo ja of 
misschien. hoe zijn deze dan op te lossen? 

Bufferproblemen zijn moeilijk voorspelbaar. Ze worden bepaald door produktie
capaciteit en variaties in post samenstelling. Het is een probleem dat eigenlijk nog 
niet aan de orde is. Het separeren en richten moet eerst voUedig werken. Hiema 
heeft men zoveel inzicht, dat het bufferprobleem niet zo groot meer is. 

Bij de voorgestelde vorm van de separeermachine bestaat de afvoerband uit een 
eindeloze Ius, waarop de lakens gedeponeerd worden. Bij een storing van de 
richtmachine zal deze Ius tijdelijk wat voller worden. Dit is dan waarschijnlijk de 
buffer. 

2.3.6. Kan de separeermachine ook kleine delen separeren? 

Waarschijnlijk kan de separeermachine ook kleine delen separeren. Dit is niet van 
het grootste belang voor de richtmachine aangezien deze er vanuit kan gaan, dat 
losse gesepareerde lakens worden aangevoerd. 

2.4. Richtmachine 

2.4.1. Wat mag een oplossing hoogstens kosten? 

Het te investeren bedrag wordt bepaald door de besparing per werknemer op 
jaarbasis (Hfl. 45.000,- a 60.000,-). De terugverdientijd van een machine (± 2 a 4 
jaar), de maximale insteekcapaciteit van ren persoon (250 a 300 lakens per uur) en 
de investeringsverdeling tussen de machines die de automatisering uitvoeren. 
:(ROBO-FEED. richtmachine en separeermachine) 
Met deze gegevens komt men tot een maximaal investeringsbedrag van Hfl. 
300.000,- a 400.000.- voor het hele automatiseringstraject. 

2.4.2. :Is er in de wasserijbranche weI interesse voor deze automatisering? 

In de wasserijwereld is zeker weI interesse voor een richtmachine mits: 
-De kostprijs die uit Vraag 2.4.1. voIgt, acceptabel is. 
-De machine betrouwbaar is. 
-Voldoende capaciteit biedt. 
-De machine in volledige harmonie werkt met de andere twee nieuwe ontwikke-
lingen. 
-De machine moet makkelijk in te passen zijn in het bestaande systeem. 
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Bijlage 2.: Beantwoording Orientatievragen 

2.4.3. Wat is de mimte waarbinnen gewerkt moet worden i.v.m. de eventuele deelproces
sen? 

De ruimte wordt bepaald door de wasserijlay-out. De beschikbare ruimte varieert 
dus sterk. In wasserijen die schoonsorteer toepassen is iets meer ruimte voorhanden 
dan in wasserijen met vuilsorteer. Het gemiddelde beschikbare vloeroppervlak 
varieert tussen 30 en 105 m2

• De hoogte varieert tussen 3.5 en 6 meter. De 
oppervlakte moet nog gedeeld worden met andere machines, die deeltaken uit het te 
automatiseren deeltraject uitvoeren. 
Het prototype van de separeermachine neemt een ruimte in van 5 * 3.3 = ± 17 m2

• 

2.4.4. Moet de oplossing ook zelfstandig kunnen weden? D.w.z. zonder separeren en 
instek~ dus enkel de functie "laken richten" vervullen? 

Met zelfstandig werken wordt bedoeld dat de machine ergens staat zonder toe- en 
afvoermechanisatie. De modulaire gedachte zorgt er voor dat de machines apart 
verkocht kunnen worden. Indien de te ontwikkelen richtmachine een veelbelovende 
produktie levert, kan het mogeUjk zijn om lakens te richten voor ovemame met de 
hand. De produktiesnelheid van een monofeed insteekmachine zou hierdoor toe 
kunnen nemen. 
Het defmitieve antwoord voIgt nadat antwoord 2.2.10 en 2.4.12 bekend zijn. 

2.4.5. Zit de machine verweven in een informatiesysteem? (komt er bijv. een melding 
wanneer het nog met gelnkt is om de punt binnen het tijdbestek te vinden?) 

Bij volledige automatisering van het gedeelte tussen voordroger en insteekmachine 
moet zo'n nieuw systeem ook kunnen communiceren met de rest van de machines 
uit de wasstraat. Ook zal de vraag komen, om de gehele besturing van een wasserij 
te centraliseren. 
Aangezien het richten van de lakens slechts het stadium van proefopstelling zal 
bereiken, is deze vraag op dit moment nog niet zo relevant. 

2.4.6. Moet de machine nog eventuele sorteerfuncties vervullen? 
Lange/korte lakens. 

Indien de mogelijkheden zich in de richtmachine voordoen, dan kunnen deze 
gebruikt worden om lange en korte lakens te scheiden. Aangezien deze sortering nu 
wordt uitgevoerd in het transportsysteem, heeft meenemen van deze sorteermoge
lijkheid geen hoogste prioriteit. Wanneer het erg makkelijk blijkt om tijdens het 
richten de lengte-informatie te krijgen, moet deze kans ook benut worden. 

2.4.7. Is de aanname dat zo'n machine compleet zonder bedieningspersoneel werkt reeel? 

Compleet zonder bedieningspersoneel werken is nooit haalbaar. Er zijn vrij weinig 
automatiseringstoepassingen waar geen bedieningspersoneel aanwezig is. De term 
bedieningspersoneel kan beter vervangen worden door controlepersoneeL Machines 
maken ook fouten. Die fouten rnoeten verholpen worden, omdat anders de produktie 
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vastloopt. Het controlepersoneel verhelpt ontstane fouten. Het controlepersoneel 
bewaakt meerdere machines tegelijkertijd, dit vangt de hogere loonkosten (oplei
dingsniveau) op. 

2.4.8. Is het pruces continu? Moet het continu zijn? 

Of de machine continu moet werken is puur athankelijk van de produktiesnelheid 
die de machine moet leveren. Stel dat men een "goedkope" oplossing vindt, die 
parallel geplaatst mime overcapaciteit heeft. dan zal het proces niet continu hoeven 
te zijn. 

2.4.9. Wordt er eventuele nitval geaccepteerd? Hoe groot mogen eventuele storingskansen 
zijn? 

Machines, die men voorheen in de wasserijautomatisering heeft gemaakt, worden 
ontworpen met de aanname dat slechts 1 % uitval wordt geaccepteerd. 
1 % is een hoge eis, maar acceptabel omdat er een lijngebonden lay-out is. (5 
machines op een rij met individuele faalkans van 1 % hebben samen een faalkans 
van 5%) 
Uitval 1 %: 1 op 100 stuks faalt. 

2.4.10. Hoe groot mag bij een eventuele storing de hersteltijd bedragen? 

De hersteltijd is afhankelijk van de werkelijk optredende faalkans. 
Voorbeeld: Eenmaal per dag 15 min. herstel is minder erg dan 5 min. herstel per 
uur. Neem aan dat de hersteltijd ± 20 a 30 seconden mag duren. 

2.4.11. Zijn er op het gebied van scheiden en richten van lakens patenten of octrooien? 

Waarschijnlijk weI. Onderzoek van deze mogelijkheden behoort tot het Po-proces 
waar de oplossingen worden gezocht. 

2.4.12. Aan wat voor een machine moet de richtmachine de lakens afgeven? 

Wanneer het antwoord op vraag 2.2.10 bekend is, weet men welke plek van het 
laken gegrepen moet worden. Hiema komt dan een machine, of persoon waaraan de 
lakens moeten worden afgegeven. Er zijn de volgende mogelijkheden: 
-bedieningspersoon 
-ROBO-FEED 
-transportsysteem (TRANSFEED) 
-TRANSFEED compact (+ de andere insteekmachines) 

Afhankelijk van de keuze van vasthouden van een laken kan de manier van afgeven 
weI of niet gekozen worden. 
Het ontwerp of de constructie van de machine na de richtmachine is pas te geven 
na voltooiing van het richten. 
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2.4.13. Van welke energiebronnen mag de richtmachine gebruik maken? 

In de wasserijen heeft men over het algemeen de beschikking over: 
-Elektriciteit (380 V) 
-Perslucht 
-Stoom 

2.4.14. Moet de richtmachine aan bepaalde max. geluideisen.voldoen? 

Bij TNO-onderzoek [Lit.6.] is gebleken dat de schoonsorteerruimte in een wasserij 
de rustigste omgeving is ± 73 dB(A). 80 dB(A) is het maximum geluidsniveau 
waarbij na langdurige blootstelling geen gehoorschade optreedt. De te ontwerpen 
richtmachine moet dus voldoen aan de 80 dB(A) grens en zou bij voorkeur minder 
dan 73 dB(A) geluid moeten produceren. 
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Bijlage 3. De AMKO-ROBO-FEED 

Binnen het bedrijf AMKO INTERNATIONAL is een voortdurende ontwikkeling gaande, 
om het bestaande produktenpakket te verbeteren en om het produktenpakket uit te breiden. 
Zoals reeds bekend bestaat het produktiepakket uit machines, die de afuandeling van 
gewassen goed in de wasserij mechaniseren. Nieuwe produkten komen dan op de plaats 
terecht, waar de huidige voorontwikkelingen ook plaats vinden; tussen voordroger en 
insteekmachine. 
Toen een aantal jaren geleden, de introductie kwam van de TRANSFEED-insteekmachine, 
met het bijbehorende klemmentransportsysteem, was dit revolutionair, omdat insteken op 
een andere plaats dan voor de mangel nog nooit mogelijk was geweest. 
DOor op een andere plaats in te steken en door een buffer te creeren, was het mogelijk om 
de produktiecapaciteit te verhogen. 
Nadeel bleef, dat de insteekkwaliteit (de positie van de hoekpunt van een laken in de 
AMKO-klem) nooit constant is. Ook moeten er altijd twee hoekpunten worden gezocht om 
in te steken. 

Om de produktiecapaciteit te vergroten en om de insteek kwaliteit te verbeteren, is men 
begonnen met de ontwikkeling van de zogenaamde ROBO-FEED, voorheen ook weI 
eenpuntsophangstation of eenhoeksophangmachine genoemd (Zie tekening bIz. 20), 

De ROBO-FEED bestaat uit twee verticaal opgestelde transportbanden, die tegen elkaar 
aan lopen (hiertussen wordt het laken gefixeerd) . De hoekpunt van het laken wordt 
gepositioneerd op een aangedreven zuigstrook die parallel loopt aan de transportbanden. 

:t:350mm 

Fig. 5. Laken positie ROBO
FEED 

Een zijde van ± 350 mm wordt gespreid (haaks op de 
transportrichting) ingegeven. Door de manier van insteken 
wordt een brede strook aan de zijkant van het laken ver
ticaal omhoog geleid. Het probleem bij deze invoer is, dat 
het laken niet uit zichzelf parallel aan de transportband 
omhoog zal bewegen. De invoer wordt gestuurd door twee 
onder een hoek geplaatste stuurrollen, die beurtelings het 
laken naar links of naar rechts sturen. 
De zijkant van het laken steekt een aantal mm. uit de 
transportband en wordt gesignaleerd door een fotocel. 
Indien de klemopsteekpositie is bereikt, worden de 
transportbanden gestopt om de eerste klem te plaatsen, 
vervolgens lopen de banden verder. Bij constatering van het 
eind van de uitstekende strook, stoppen de banden opnieuw, 
om de tweede klem te plaatsen. De transportband duwt het 
laken nu door in het transportsysteem. 
Wanneer het eerste laken met de onderzijde voorbij de 
insteekpositie is, kan het volgende laken weer worden 
ingevoerd. 

Voordelen van de ROBO-FEED zijn: 
-De machine neemt zeer weinig plaats in en zorgt dat de lakens meteen op de goede 
opvoerhoogte zijn (lakentransport aan het plafond). 
-De produktiecapaciteit neemt toe door een continue insteek en het zoeken naar slechts een 
hoekpunt. 
-Continue insteekkwaliteit. De machine plaatst de AMKO-klemmen altijd op de zelfde 
plaats. Twee verschilLende mensen leveren verschillende kwaliteit. 
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Specificaties: 

-De produktiecapaciteit van de ROBO-FEED bedraagt momenteel 700 lakens per UUf. 

-De kostprijs van een ROBO-FEED bedraagt Hfl 45.000,- tot Hfl 50.000,-. 
-De afmetingen zijn ongeveer 1 x 2 x 3.5 meter 

Om een TRANSFEED te kunnen voeden zijn dus theoretisch twee ROBO-FEED's nodig. 
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Bijlage 4.: De eenpuntzoekmachine 

Bijlage 4. De eenpuntzoekmachine 

Gedurende de orientatieperiode is er een v ideo band gevonden met daarop beelden van een 
zogenaamde eenpuntzoekmachine. De videoband stamt van een ontwikkelingsbureau dat 
zich bezig houdt met ontwikkelingen in de wasserijtechniek. 
De beelden tonen een machine, die aaneen liggende lakens in een willekeurige plek oppakt 
via een zuigklem-methode. De lakens worden vervolgens overgedragen aan een klein stuk 
transportrail, dat tevens een bufferwerking verzorgt. Op de tweede bewerkingsplaats wordt 
het verst verwijderde punt (hoekpunt) van de oppakplek naar een vaste plaats geleid. Op 
deze vaste plaats wordt de hoekpunt overgenomen door een nieuwe klem. De eerste 
hoekpunt is dan op een willekeurige manier ingeklemd. 

Aangezien de hoeveelheid beschikbare informatie over deze machine zeer gering is, kunnen 
een paar slechte foto-opnames van T.V.-beelden misschien een aanvulling zijn: 

Fig. 6. Zuigklem pakt laken in willekeurige plek uit een lakenhoop 
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Bijlage 4.: De eenpuntzoekmachine 

Fig. 7. Bij willekeurig grijpen valt het laken vaak uit de klem, dit wordt 
geconstateerd, waarna een nieuwe grijppoging wordt ondemomen. 

Fig. 8. Grijpen van Hoekpunt 

Midden onder in het beeld is de grijpplaats te zien, waar de hoekpunt van het laken wordt 
overgenomen. 
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Specificaties Eenpuntzoekmachine: 
De hier weergegeven specificaties zijn zeer grove ramingen aangezien geen andere 
informatie voorhanden is. 

-De produktie capaciteit bedraagt ongeveer 450 lakens per uur (cyclus-tijd gemeten vanaf 
video) 
-De kostprijs zal ongeveer hfl 75.000,- bedragen (aan de hand van de complexheid van de 
machine). 
-Het benodigde vloeroppervlak bedraagt naar schatting 2.5 x 5 meter. 

Men zou om de TRANS FEED te voeden, 3 eenpuntzoekmachines nodig hebben. 
De eenpuntzoekmachine betreft echter een prototype, dus valt een toename van de 
produktiecapaciteit wei te verwachten. 
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Bijlage 5. Patentonderzoek 

De hieronder beschreven patentaanvragen hebben alle betrekking op het onderzoeksgebied. 
Bij de beschrijvingen wordt niet op details ingegaan, aangezien er uit de tekeningen bij de 
aanvragen meestal niets is op te maken, omdat de aanvragers erg vaag blijven in hun 
beschrijving. 

A. 
Titel: Method of and apparatus for gripping comer of strip of cloth. (Lit.9.) 
Aanvrager: Ueda, A. 
Publ.nr.: 0.272.368 A1 
Datum: 18-05-87 
Samenvatting: Een methode om de hoeken van een laken te grijpen, die gebruikt kan 
worden voor systerrien die lakens spreiden en insteken. De eerste stap is het willekeurig 
pakken van een plek in het laken. Een tweede stap is het grijpen van de onderste punt van 
het laken opgepakt in de eerste stap. De derde stap is het op dezelfde manier pakken van 
de derde punt als de tweede punt in de tweede stap. De vierde stap is het strak trekken 
over de diagonaal tussen de punten twee en drie. De vijfde stap is het grijpen van de punt 
beneden tegenover een van de ophangpunten twee en drie, waardoor nu twee punten van 
een zijde van een laken zijn bepaald. 
Groot probleem bij deze methode is het grijpen van de vierde punt, omdat de lakens 
diverse afmetingen hebben. Bij toepassen van een grootte is het pakken van de vierde punt 
geen groot probleem, daar de plaats dan altijd vastligt. 

Diagonaalmethode: 
Indien men een laken op een willekeurige plek nr.l. oppakt 
of wegsleept zal altijd het meest afgelegen punt nr.2. ais 
laatste passeren bij uitstrekken. 
Indien punt 2 gegrepen wordt, heeft men al een hoekpunt te 
pakken. Wanneer nu vervolgens het laken aan punt 2 
vastgehouden wordt uitgestrekt, zal punt nr.3. als laatste 
passeren. 

2 

Indien de punten 2 en 3 Fig. 9. Vaste volgorde 

Fig. 10. Diagonaal 

strak worden getrokken, zal 
het laken dus over de diagonaal gaan hangen en het vierde 
punt kan gegrepen worden "tegenover" punt nr.2. 

De punten 2 en 4 zijn de 
twee punten van een lange 
zijde van het laken. 
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B. 
Titel: 
Aanvrager: 
Publ.nr.: 
Datum: 

Bijlage 5.: Patentonderzoek 

Method and apparatus for spreading sheets. (Lit.10.) 
Ueda, A. 
0.372.320 A2 
24-11-89 

Samenvatting: Deze patentaanvraag is een voortzetting van t _ 
de onder A genoemde aanvraag. Door de aanvrager wordt \ -
aangenomen dat slechts een lakenafineting met de oplossing 
te behandelen is en daardoor niet of nauwelijks bruikbaar is. 
De nieuwe methode is het aanbieden van een recht gedeelte 
van een hoek van het laken, zoals beschreven bij de ROBO-
FEED. Het rechte strookje wordt zo vastgehouden en onder 
een hoek geplaatst, zodat de tweede punt vrijwel recht Fig. 12. Hoek uitbangen 
onder de eerste punt hangt. waardoor deze door simpel 
volgen of constateren kan worden gepakt. 

C. 
Titel: 

Aanvrager: 
Publ.nr.: 
Datum: 

Procede de prehension automatisee de deux coins adjacents d'un linge plat et 
machine correspondante. (Lit.II.) 
Fran~is Robin 
0.347.323 Al 
15-06-89 

Samenvatting: Deze aanvraag is vrijwel dezelfde als die onder A vermeld. Het lijkt zelfs 
of de gevonden methode een exacte kopie is van de methode onder A vermeld. Slechts 
enkele deelfuncties wijken af. De methode om twee punten te vinden is die, waarbij weer 
vanuit de diagonaal wordt gewerkt. Het laken wordt opgepakt met een zuigklem en wordt 
vervolgens onderaan overgedragen aan een overpakklem. Hiema wordt bet laken door een 
strekgoot, getrokken om de tegenovergestelde diagonaalpunt te pakken. Het over de 
diagonaal bangende laken wordt over een profiel getrokken, waardoor de derde punt gepakt 
kan worden. 
De uitvoering van de machine verscbilt van die van methode A. 

25 



Bijlage 6. De TRANSFEED 

Flexibilitat vor der Mangel ist heute gleichzusetzen 
mit hOherer Mangelleistung. 

Hierzu wurde von den AMKO-Werken die 
TRANSFEED-Eingabemaschine konzipiert; 
eine vollig neue Entwicklung zur weiteren 
Rationalisierung des Flachwaschefinish
bereiches. 
Die TRANSFEED-Eingabemaschine ist mit 
Aufgabestationen ausgerustet, die jeweils 
mit einer bestimmten Anzahl Klammern 
versehen werden konnen. Die Aufgabe
stationen konnen in jedem Wascherei
Betrieb beliebig aufgestellt werden. So zum 
Beispiel an ein Absortierband. Von hieraus 
k6nnen beim Aussortieren derWaschearten 
die Grossteile sofort aufgehangl werden. 
Hierdurch erubrigt sich auch die kosten
intensive Doppelbearbeitung wie, Aus
sortieren in den Waschewagen, und zusatz
liche Handgriffe beim Herausnehmen und 
Eingeben in die Mangel. 
Wartezeiten gibt es bei der TRANS FEED
Eingabemaschine nicht, da die Anlage 
genugend Klarnmern vorratig hat, welche 
automatisch uber die Aufgabestationen 
verteilt werden. Hierdurch ist eine hohe Pro
Kopf-Leistung gewahrleislet. 
Zwischen den Aufgabestationen und der 
Eingabemaschine kann ein sog. Puffer
system eingesetzt werden, sodass dann im 
Bedarfsfal! anschliessend von der AMKO-

Fully automatic feedingmachine 
Vollautomatische Eingabemaschine 
Machine entiEnement automatique 

TRANSFEED-Ei ngabemaschine abzurufen 
und automatisch in die Mangel einzugeben. 
Die Aufgabe des Puffersys!ems is! es eine 
konlinuierliche StUck-an-Stuck Beschickung 
auch bei hohen Trocknungs
geschwindigkeiten zu gewahrleisten. 
Bei einer ausreichenden Zwischenlagerung 
im Pu'fersystem kann die Mangelstrasse 
dann auch wahrend der Pausen ohne 
jegliches Bedienungspersonal ungehlndert 
weiterbeschickt werden, da die AMKO
TRANSFEED-Eingabemaschine vollauto
matisch arbeitet Selbstverstandlich passt 
sich die Eingabemaschine automatisch der 
Mangelgeschwindigkeit an, 
Die Klammem werden bei der AMKO
TRANSFEED-Eingabemaschine nach dem 
Spreizen und Auflegen der Grossteile weiter 
auf die Aussenseite der Maschine gefUhrt, 
ohne das sie erst wieder in die Mitte zuruck
kommen werden mussen, 
Der Vorteil dieses Systems, gegenuber den 
bestehenden konventionellen Eingabe
mas chine liegt darin, dass bei gleich
bleibender Leistung fUr das Spreizen der 
Wasche mehr Zeit zur Verfugung steht, und 
somit h6here Durchschniltsleistungen 
erreicht werden k6nnen. 
Die AMKO-TRANSFEED-Eingabemaschine 

26 

verfugt ausserdE3 m Jber ein ausgereiftes 
elektronisches Ube,,\vachungs-System, 
welches die Sprelzkrafte der Maschme an 
die jeweilige Konfei.;!ion derWascheteile 
anpasst. 
Die TRANSFEED ka 1n jederzeit muhe- und 
problem los auf elne manuelle Bedienung 
umgeschaltet wercen, sodass dann auch 
ohne Schwierigkelten Kleinteile ohne die 
Eingabemaschine \'erarbeitet werden 
kennen, Die AMKO-"-RANSFEED-Eingabe
maschine komplettert somit das bereits 
vlelseitige AM KO-Falt- und Eingabe
maschinenprograrr'Tl und bietet die 
Mbglichkeit sowohl elnerseits die Pro-Kopf
Leistung und andererseits die Vollnutzung 
der vorhandenen f\!angelkapazitat auch bei 
hohen Trocknungsgeschwindigkeit zu 
erhbhen. 
Die AMKO-TRANSFEED-Eingabemaschine 
ermbglicht hohe Flexibilitat vor der Mangel 
und eine weitere Ra'ionalisierung des 
gesammten Finish 2ereiches fur 
Flachwasche. 
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Flexibility before the ironer means 
higher ironer output. 

To this effect AMKO designed the 
TRANSFEED leeding-system. a revolutionary 
development in laundry mechanisation. The 
TRANSFEED system consists 01 feeding 
stations each supplied with a large number 
of clips. The feeding stations can be placed 
at any suitable position in the laundry La. 
alongside a sorting conveyor. 
After washing and conditioning the sheets 
can be clipped into the feeding clips whilst 
being sorted out, thus eliminating additional 
trucking towards the ironer. 
An additional advantage of the TRANSFEED 
system is that the operators never have to 
wail for empty clips as they are automatically 
devided amongst the various feeding 
stations. This means a higher average 
production per operator. 
A buffersystem can be coupled to the 
feeding stations so that a stock of sheets can 
be built-up which is automatically fed into 
the ironer by the AMKO TRANSFEED feeder. 
This buffersystem in particular contributes 
largely to avoid any fluctuations in the 
workllow towards the ironer. 
With a sufficient number of sheets stored in 
the buffer-system, the TRANSFEED may 
even continue to operate during any work 
breaks, the feeding system itself being fully 

Clippingstation beside conveyor 
Aufgabestation neben Sortierband 
Pastes d'engagement devant Ie convoyeur 

automatic. Also the speed of the feeding 
belts automatically adjusts itself to varying 
ironer speeds. An important feature of the 
AMKO TRANSFEED system is that the clips 
alter spreading and laying the sheet
continue to move sideward without returning 
to the centre of the machine. Thus, more time 
is available as compared with conventional 
feeding systems - at the same workflow for 
the spreading of the sheets and a higher 
production can be achieved. 
Moreover the AMKO TRANSFEED is 
complete with a balanced electronic system 
which automatically adapts the spreading 
forces to the weight of the sheets. At the flick 
of a switch the AMKO TRANSFEED system 
can be changed into a manually operated 
system so that small items such as towels 
etc. can be fed manually at a convenient 
feeding height 
The AMKO TRANSFEED system means a 
welcome completion of the versatile AMKO 
programme of feeding and folding systems 
and enables you to rationalise your 
production systems even further. 
The AMKO TRANSFEED system is flexibility 
before the ironer and really means a higher 
ironer output. 
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Transport of clipped sheets 
Transport von aufgehangten Laken 
Transport des draps par pmces 28 
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Bijlage 8.: Mogelijkheden voor functieblokken 

Bijlage 8. Mogelijkheden voor functieblokken 

De mogelijkheden zijn ingedeeld in de volgende paragrafen: 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 
8.10 

Aanvoermogelijkheden 
Interne transportmethoden 
Methoden om de lakenrand of de punt van een laken te constateren 
Methoden om punten te pakken en vast te houden 
Methoden om verdraaiing te verwijderen en lakens nit te strekken 
Uitspreidmethoden voor een laken of een punt! hoek hiervan 
Punt positioneermethoden 
Randvolg- of oppervlaktevolgmethoden 
Lange of korte zijde constateren 
Methoden om van willekeurige puntinklemming tot AMKO-klem 
inklemming te komen. 

8.1. Aanvoermogelijkheden 

Aanvoer van de te richten lakens is mogelijk op een 
eenvoudige enkele transportband, of op een eindeloze Ius. 
Het voordeel van zo'n eindeloze Ius is, dat bij deze 
aanvoermethode nog separeerwerking te verwachten is. 

De aanvoer is zodanig, dat er altijd lakens op de plek van 
afname aanwezig zijn, zodat de produktie niet stagneert. 

30 
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43 
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Fig. 13. Lopende band 

Fig. 14. Eindeloze Ius 
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Bijlage 8.: Mogelijkheden voor functieblokken 

8.2. Interne transportmethoden 

In de te ontwerpen richtmachine moeten de lakens ook intern van de ene naar de andere 
bewerking worden getransporteerd. Er zijn meerdere mogelijkheden aanwezig om deze 
functie te vervullen. 

1. Geen transport (d.w.z. de volgende bewerking wordt op de plek van de huidige 
uitgevoerd) 

Overzetters: 

2. Pneumatisch bediende systemen (Grote luchtcilinders) 
3. Portaalrobot 
4. Andere robotvormen 
5. Mechanismen 

Transportmiddelen: 

6. Transportrails 
7. Ketting! kabel 
8. Blazen of vacuUm 
9. Zwaartekracht/ Glijbaan 
10. Transportband 
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Bijlage 8.: Mogelijkheden voor functieblokken 

8.3. Methoden om de lakenrand of de punt van een laken te constateren 

1. Fotocel. 

WeI of niet onderbreken van uitgestraald licht bepaalt of 
een voorwerp op de plaats is of niet. 

2. Reflectie fotocel 

Wederom wordt het te constateren laken bepaald '<loor het al 
dan niet onderbreken van een lichtstraal. 

3. Microschakelaar 

De rand of de punt van het laken kan ook afgetast worden 
met zeer gevoelige voelers. V oorwaarde is echter weI dat de 
tasters het laken niet wegduwen of verplaatsen. 

5. Camera 

Bij gebruik van visionsystemen is het mogelijk de punt van 
het laken te herkennen en daarna van de juiste zijde te 
benaderen. 

6. Luchtdruk 

Kleine blaaspijpjes, die weI of niet onderbroken worden 
door een laken, geven een luchtstroom door aan een ander 
pijpje, dat aan het uiteinde een drukopnemer of andere 
vorm van constatering heeft. 
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Fig. 15. Fotocel 

Fig. 16. Reflectie fotocel 

Fig. 17 .Microschakelaar 

Fig. 18. Camera 

Fig. 19. Rand detectie d.m.v. 
lucht 



Bijlage 8.: MogeUjkbeden voor functieblokken 

8.4. Metboden om punten te pakken en vast te houden 

1. Eenvoudige klem (Vele varianten zijn mogeUjk) 

2. Vasthoudklem 

Dit is een mogelijkbeid om een laken tijdelijk over te 
nemen van een andere klem. De ovemame is zo eenvoudig, . 
omdat een andere klem slechts door de klemvingers hoeft te 
bewegen om het laken over te dragen. 

Fig. 20. Eenvoudige Idem 

3. AMKO-klem Fig. 21. Vasthoudklem 

De AMKO-klem is de bij AMKO INTERNATIONAL 
gebruikte gepatenteerde klem, die wordt toegepast in een 
lakentransportsysteem. In deze klem moeten de lakens 
uiteindelijk worden afgeleverd. In de diverse deelsystemen 
moet het goed mogelijk zijn om deze klem te gebruiken. 
Het speciale aan deze klem is, dat bij zijwaarts en naar 
beneden trekken aan het laken, het laken steeds vaster gaat 
klemmen. Fig. 22. AMKO-Idem 

4. Hoekklem 

Dit is een klem om tijdelijk een hoek van het laken vast te 
pakken. 

5. Strookklem 

Deze klem pakt tijdelijk de strook (zijkant) van een laken 
vast (Vele varianten zijn natuurlijk mogeUjk). 
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Fig. 23. Hoekklem 

Fig. 24. Strookklem 



Bijlage 8.: Mogelijkheden voor functieblokken 

6. Zijvlakklem 

Deze klem neemt een klein vlak gebied op uit de zijkant 
van een laken en is een uitbreiding van de strookklem. 

7. Flexibele klem 

Met een flexibele klem wordt een klem bedoeld, die 
voorzien is van klemvlakken die zich aan de vorm van het 
te klemmen voorwerp aanpassen. Er zijn uitvoeringen 
waarbij tijdens het klemmen, het flexibele medium een 
vaste vorm aanneemt. (Zak met staalkogeltjes die onder 
invloed van magnetische bekrachtiging een vaste vorm 
aannemen) 

8. Slipklem 

Met een slipklem wordt een klem bedoeld, die variabele 
klemkracht over kan dragen. De klem moet grof, 
willekeurig in een laken grijpen. Na dit voorgrijpen moet 
de klem het laken langzaam laten wegglippen om 
vervolgens vlak voordat het laken loslaat, de klemkracht te 
vergroten zodat slechts een kleine punt eenlagig is opgepakt 
(deze methode kan men vergelijken met een hijskraanspel 
op de kermis). 

9. Blaaspijpklem 

Een blaaspijpklem is een combinatie van een strookklem 
met een blaaspijp. De blaaspijp zorgt er voor, dat de punt 
van het laken gepositioneerd wordt ten opzichte van de 
inklemming. 

10. Zuigklem 

Een zuigklem is de combinatie van een simpele klem met 
een vacufimmethode. Door de klemvlakken te laten zuigen, 
kan men op geringe afstand van een laken de klemfunktie 
uitvoeren. Het verschil met een "gewone" klem is dat het 
laken naar de klem toe wordt getrokken, voordat de klem 
het laken pakt. Voordeel is dan dat de klem niet in het 
laken hoeft te grijpen en de kans op meedagig grijpen is 

~ ( Z;/~S 
Fig. 25. Zijvlakklem 

Fig. 26. Aexibele klem 

t 
~ 

,(x). 
Fig. 27. Slipklem 

Fig. 28. Blaaspijpklem 

dan verkleind. Fig. 29. Zuigklem 
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Bijlage 8.: Mogelijkheden voor functieblokken 

11. Zuigklem variant 

In deze zuigklem kan slechts een laken tegelijkertijd naar 
binnen gaan. 
Door een opening wordt het laken naar binnen gezogen, 
waarna het daarbinnen wordt vastgeklemd. 

12. Gecombineerde zuigklem. 

Een zuigmond wordt gebruikt om een laken naar binnen te 
trekken, waama een klem dit stuk laken pakt. 

13. Zuigen 

Een zuigmond trekt een laken naar binnen en houdt dit door 
het vacuum vervolgens vast. 

14. Zuigtrechter 

Een laken dat wordt opgepakt, kan van diverse zijden 
worden benaderd: Van boven en van de zijkanten uit is het 
laken erg goed te benaderen. Wanneer men het pakken aan 
de onderkant niet uitsluit, is dat ook een goede methode om 
het laken eenlagig te grijpen. Een variant is dan het grijpen 
onderin een trechter bak, die het laken naar binnen zuigt. 

15. Stropprincipe 

Door een soort strop te gebruiken is het mogelijk om de 
punt van een laken op een simpele manier vast te pakken. 
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Fig. 30. Zuigklem variant 
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Fig. 31. Gecombineerde 
zuigldem 

Fig. 32. Zuigen 

Fig. 33. Zuigtrechter 

Fig. 34. Stropprincipe 



Bijlage 8.: Mogelijkheden voor functieblokken 

16. Grijpwielklem 

Twee naar binnen draaiende rollen snappen een laken vast 
en stoppen met roteren wanneer een laken is ingeklemd. 

17. Zelfde principe als grijpwielklem: Trekbandklem 

Fig. 35. Grijpwielklem 

""'~ r--- r-' 
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Fig. 36. Trekbandklem 

8.5. Methoden om verdraaiing te verwijderen en lakens uit te strekken 

Bij de puntpositioneermethoden zijn een paar varianten die ook strekfuncties vervullen 
zoals de positioneer en afstroopring. De strek-/ positioneergoot. 

1. Laken uitschudden 

Door het laken dat in een klem hangt, verticaal heen en 
weer te schudden, zal het verder uithangen en uitgestrekt 
worden. 
Eveneens zullen eventuele dubbele lakens verwijderd 
worden, omdat het laken slechts in een punt vast kan 
hangen. 

2. Laken hameren 

Door het laken van de zijkanten te bewerken met 
mattenkloppers, hamers of dergelijke zal verdraaiing ver
dwijnen en zal het laken uitgestrekt worden. 
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Fig. 37. Uitschudden 

Fig. 38. Laken hameren 



Bijlage 8.: Mogelijkheden voor functieblokken 

3. Horizontaal wegslepen 

Indien het laken over een row oppervlak wordt weggesleept, 
zal het laken uitgestrekt worden. 

4. Laken ronddraaien 

Wanneer men het laken aan een plek vastgehouden 
ronddraait, zal door de centrifugale kracht het laken gestrekt 
worden. 

5. Beblazen van het laken 

Door het laken van meerdere zijden stootsgewijs of continu 
te beblazen, zal de verdraaiing verdwijnen en zal het laken 
uitgestrekt worden. 

6. Uitstrekken met windtunnel 

Door het opwekken van een zeer sterke luchtstroom kan een 
laken in diverse standen uitgestrekt worden. 

7. Uitborstelen 

Roterende borstels, die het laken naar beneden begeleiden 
strekken het Iaken uit. 
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Fig. 39. Horlzontaal uit
strekken 

Fig. 40. Ronddraaien 

Fig. 41. Beblazen 

Fig. 42. Wind tunnel 

Fig. 43. Uitborstelen 
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8. Blaaspijp 

Twee blaaspijpen kunnen een laken strekken wanneer het 
tussen de pijpen door wordt getrokken. 

9. Bezemstrekker 

Twee parallel geplaatste bezems strekken het laken uit 
wanneer het hierdoor wordt getrokken. 

Fig. 44. Blaaspijpen 

Fig. 45. Bezemstrekker 

8.6. Uitspreidmethoden voor een laken of een punt! hoek hiervan 

1. Spreiddoom 

Wanneer men een laken over een gewelfde doom trekt, kan 
het laken naar alle zijden uitspreiden en zodoende een groot 
oppervlak bespannen. De spreiddoom is een variant van de /\ 
spreidneus. 

" 

2. Trilplaat Fig. 46. Spreiddoom 

Een laken horizontaal uitspreiden met behulp van een hoog 
frequent trillend oppervlak. 
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Fig. 47. Trilplaat 
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Bijlage 8.: Mogelijkheden voor functieblokken 

3. Laken omhoogwerpen 

Wanneer een laken hoog WOrtlt opgeworpen, zal het 
fladderend neerkomen en een groter oppervlak innemen dan 
het oorspronkelijk innam. Met veel geluk ligt het laken dan 
uitgespreid. Het omhoog werpen kan ook gebruikt worden 
als methode om een gunstigere uitgangspositie te krijgen 
voor een tweede oppak, nadat de eerste wegens mislukken 
opgegeven is. 

4. Ronddraaien 

Wanneer het laken in een punt is opgepakt en daama snel 
wordt rondgedraaid zal het laken zich uit gaan spreiden 
totdat het, het grootst mogelijke oppervlak inneemt. 

5. Ballenbak 

Door de lakens aan een punt of twee punten door een bak 
met zware kleine kogels te trekken kan verdraaiing 
verwijderd worden en kan het uitgestrekt worden. 

6. Bak met water 

Het laken kan in een grote bak met water worden 
gedeponeerd waardoor het geen last meer heeft van de 
zwaartekracht. Met geluk zal het laken uit elkaar zweven. 

7. Vlak uitspreiden met borstels of trekhaken. 

Een laken dat op een hoop ligt kan met behulp van 
bestuurde roterende borstels of trekhaken 
(Slipklemprincipe) uit het midden worden getrokken. Na 
een aantal herhalingen moet het laken horizontaal 
uitgestrekt liggen. 
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Fig. 48. Laken ornhoogwerpen 

Fig. 49. Ronddraaien 

Fig. 50. Ballenbak 

Fig. S1. Bak met water 

Fig. 52. TrekhakenlBorstels 
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8. SpreidroUen 

Een achttal gespiraliseerde borstelrollen moeten een laken 
in alle richtingen uiteen kunnen spreiden. Dit zal het best 
verlopen indien de rollen bestuurd worden en uiteen kunnen 
bewegen. 
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Fig. 53. Spreidrollen 



9. Spreidschoenen 

t 

Fig. 54. Spreidschoen 

Bijlage 8.: Mogelijkheden voor functieblokken 

Een viertal 
spreidschoenen 
worden 
tegeUjkertijd van 
boven en van 
onderen op een 
vlak gedeelte van 
het laken op een 
willekeurige plek Fig. 55. Spreidwerking 1 
geplaatst. Een 
spreidschoen is 

een volger die verschillende eigenschappen bezit: de spreidschoen kan zelf verschillende 
orientaties innemen. Indien de spreidschoen een rand bereikt zal deze niet verder over de 
rand bewegen. (fotocellen en klemmogelijkheid) de spreidschoen weet waar een hoekpunt 
van een laken is (tactische opstelling van de fotocellen) De vier spreidschoenen samen met 
hun tegenschoenen bewegen gelijkmatig uit elkaar totdat het laken rechthoekig 

Fig. 56. Spreidwerking 2 Fig. 57. Spreidwerking 3 

georienteerd tussen de schoenen zit. Vervolgens kunnen de spreidschoenen paarsgewijs het 
laken in de lengterichting strekken en tens lotte hangt het laken aan de vier hoekpunten in 
de spreidschoenen. 

Opm. Spreidruimte 

Fig. 58. Horizontaal 

Een laken vlak uitspreiden 
kan op verschillende 
manieren en neemt erg veel 
mimte in. Wanneer men van 
een horizontale methode 
naar verticale methode gaat 
kan men machinemimte 
besparen. Fig. 59. Verticaal 
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11. Spreidneus 

Door een laken dat aan de punt hangt over een ronde rand 
te trekken zal het laken enigszins uitgespreid worden. 

12. Gespiraliseerde spreidrollen. 

Gespiraliseerde rollen trekken het laken omlaag en naar 
opzij. 

13. Punt uitspreiden met rollen 

Met schuin geplaatste draaiende rollen of borstels moet het 
mogelijk zjjn om een laken aan een punt dusdanig uit te 
spreiden dat een hele hoek van het laken beschikbaar wordt. 

14. Spreidbanden 

Het principe van spreidbanden wordt volop gebruikt bij de 
insteekmachines en zou ook gebruikt kunnen worden om de 
punt uit te spreiden. De spreidbanden moeten bestuurd 
worden om het laken gelijkmatig uit te spreiden. Indien het 
uitspreiden niet gecontroleerd gebeurt, is de kans groot dat 
het laken ren spreidband binnenschiet. 
In zo'n geval kan men opnieuw beginnen. 

15. Punt uitspreiden met volgschoenen 

Twee volgschoenen die op de rand van het laken geplaatst 
worden strekken de hoek van het laken uit, wanneer de punt 
van het laken naar boven wordt bewogen. 
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Fig. 60. Spreidneus 

Fig. 61. Gespiraliseerde 
spreidrollen 

Fig. 62. Spreidrollen 

Fig. 63. Spreidbanden 

Fig. 64. Volgschoenen 
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8.7. Punt positioneermethoden 

1. Blaaspijpjes. 

Blaaspijpjes op verschillende plaatsen geplaatst kunnen het 
laken in de gewenste positie brengen of juist bij 
"gevaarlijke" plekken weghouden. 

2. Luchtstroom 

Met een tweezijdige luchtstroom is het mogelijk om de punt 
van een laken te positioneren. Het laken gedraagt zich dan 
enigszins als een stijf object, waardoor de punt van het 
Laken op een "vaste" plek hangt. 

3. Zuigstrook 

Door gebruik te maken van een zuigstrook is het mogelijk 
om de lakens dichter bij de gewenste positie te krijgen en 
dus een positioneermethode. Ben zuigstrook heeft ook een 
fixeerfunctie. Het is hiermee mogelijk om een plek van een 
laken op de gewenste plaats vast te houden. 

4. Positioneergoot 

Door het laken door een goot te trekken wordt het laken 
gedwongen om langs een bepaalde plek te passeren, dus is 
de positie van het laatst voorbij komende gedeelte bepaald. 
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Fig. 65. Blaaspijpjes 

Fig. 66. Luchtstroom 

Fig. 67. Zuigstrook 

\ 

Fig. 68. Positioneergoot 
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5. Instelbare opening 

Door het laken door beweegbare profielen te geleiden kan 
de punt van het laken naar een plek gericht worden. Bij de 
strekfunctie, die deze methode ook vervult kan het midden 
van het laken goed worden opgevangen omdat de opening 
waardoor het laken beweegt varieerbaar is. V oordeel van de 
varieerbare opening is ook dat het begin erg gemakkelijk is 
door een zeer grote beginopening. 

6. Geleidingsplaten. 
Ben in klemmen hangend laken kan door platen worden 
bewogen om op die manier het laken in een bepaald gebied 
te krijgen. 

7. Geleidingsrollen 
Door een laken door twee paar gekruiste rollen te voeren 
wordt het laatste deel van het laken gedwongen om door de 
overgebleven opening te bewegen waardoor dit laatste deel 
(punt) gegrepen kan worden. 

8. Positioneer-, afstroopring 

Wanneer het laken door een ring wordt gehaald komt het 
laatste deel van het laken wederom in een gedefmieerd 
gebied. De ring heeft ook als voordeel dat er een lakenstrek
functie in zit verwerkt. 

9. Blaasring 
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Fig. 69. Instelbare opening 

Fig. 70. Geleidingsplaten 

Fig. 71. Geleidingsrollen 

Fig. 72. Positioneening 

Fig. 73. Blaasring 
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10. Borstelring 

11. Strek-, Positioneerbanden FIg. 74. Borstelring 

Wanneer een laken door de positioneerbanden wordt 
gesleept, trekken twee positioneerbanden aan de zijkant het ~ ~ 
laken naar binnen en de binnenste band strekt het laken. AO i~ 0 

Ieder laken dat op deze manier behandeld wordt, zal zich op 0 N I _ ~ ~ 0 

dezelfde manier moeten gedragen. Dus zal het laatste 
gedeelte van een laken op een plek gepositioneerd worden. 

12. Punt volgen (3e punt) 

Fig. 76. Derde punt bepalen I 

o 
o 

o 

FIg. 75. Positioneerbanden 

FIg. 77. Derde punt bepalen n 

Wanneer een laken diagonaal in twee punten opgehangen is, kan men de rand van het 
laken volgen om tot de derde punt van het laken te komen. Het laken kan in een 
railsysteem bewogen worden en een set fotocellen (opnemers) of een bewegende opnemer 
kunnen de rand aftasten. Wanneer er verandering in het signaal komt, d.w.z. het laagste 
punt is bereikt, kan de punt van het laken gegrepen worden. (Zie de twee varianten) 

Opm. De positioneer methoden kan men vaak gebruiken als voorpositioneermethoden. Dit 
wil zeggen dat de punten zo zijn gepositioneerd dat nauwkeuriger detectiemiddelen verdere 
sturing van het puntpakken ovememen. (Door fotocellen bestuurde klemmen) 
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8.8. Randvolg- of oppervlaktevolgmethoden 

1. Randvolg-principe volgens de AMKO-ROBO-FEED. De 
ROBO-FEED voIgt de rand van het laken met behulp van 
een randvolgmechanisme dat werkt met stuurrollen. De 
zijkant van het laken wordt gefixeerd door twee tegen 
elkaar lopende transportbanden. 

2. Laken aan een hoek uit laten hangen waardoor de zijkant 
gemakkelijk te volgen is of zelfs eenvoudig te grijpen is. 

3. Volgschoen met ski's 

Twee tegenover elkaar staande volgschoenen glijden langs 
de lakenrand naar beneden waarbij ski's de voIgschoen 
sturen. 

4. Volgschoen met stuurrollen 

De volgschoen wordt langs de rand van het laken geleid 
met behulp van stuurrollen, die om de beurt het laken in de 
juiste richting sturen. 

5. Volgschoen met glijrollen 
Een volgschoen met gegroefde rollen, die het laken in de 
dwarsrichting geleiden en die de glijrichting corrigeren 
.indien de volgschoen van het laken dreigt af te lopeno 
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Fig. 78. AMKO
randvolgprincipe 

Fig. 79. Hoek uitbangen 

Fig. 80. Volgscboen met ski's 

Fig. 81. Stuurrollen 

Fig. 82. Glijrollen 
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6. "Strijkbout"volger 

De strijkbout voIgt het laken eenlagig en kan over het laken 
gestuurd worden. 

8.9. Lange of korte zijde constateren 

1. Lang en kort via de 
diagonaalmethode 

Bij de beschreven diagonaal 
methode krijgt men 
opeenvolgend het 
willekeurige punt 1 en 

Fig. 83. "Strijkbout"volger 

2~3 

Fig. 84. Diagonaal bepalen vervolgens de punten 2 en 3 Fig. 85. Lange zijde 2-4 
waarover de diagonaal van 

het laken ligt. Wanneer men het laken over de diagonaal strekt zal punt 4 altijd tegenover 
punt 2 liggen. 

Ook tegenover punt 3 ligt 
een hoekpunt. 

De tegenover elkaar 
liggende punten bepalen de Fig. 86. Diagonaalmethode 
lange zijde. De korte zijde is 
op deze manier dus ook vastgelegd. 

2. Over een rand trekken 
Indien men het laken aan een punt vast heeft en het laken 
vervolgens uitgespreid recht (symmetrisch) over een rand 
heentrekt, zal het punt van de korte zijde het eerst over de 
rand bewegen. Het tweede punt is dan logischerwijs het 
punt van de lange zijde. 
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Fig. 87. Korte zijde vinden 
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3. Hoek uit laten hangen I 

Wanneer men een gedeelte van de hoek van een laken 
symmetrisch oppakt met een hoekklem dan zal als gevolg 
van de plaats van het zwaartepunt de ophanghaak scheef 
gaan hangen. 
De kant waar de lange zijde van het laken hangt, is het 
zwaarst. De scheefstand van de ophanghaak is gemakkelijk 
te constateren. Vervolgens is dan bekend aan welke kant 
van de punt zich de lage zijde bevindt. 

4. Hoek uit laten hangen II 

Wanneer men wederom een gedeelte van de hoek van een 
laken symmetrisch oppakt, dan zal de punt van het laken 
aan de kant van de lange zijde van het laken hangen. Indien 
men dus kijkt waar de punt van het laken hangt. heeft men 
de lange zijde van het laken bepaald. 

5. Lengte! breedte verhouding bepalen 

Indien men een laken in de hoekpunten heeft hangen en die 
hoekpunten strak trekt, kan men met een vierkant raam -dat 
verbonden is met de hoekpunten- erg gemakkelijk de korte 
of lange zijde bepalen. Een bedekte fotocel geeft aan dat 
men de korte zijde heeft aangepakt. 
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Fig. 88. Scheef hangen 

IotoceI 
ri' 

o 0 

Fig. 89. Uithangzijde 
constateren 

Fotocel ~ 

Fig.9.7.Lengtel breedte 
verhouding 
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8.10. Methoden om van willekeurige puntink:lemming tot AMKO-klem 
inklemming te komen 

1. Simpel overpakken 

Wanneer men met de AMKO-klemmen in staat is om zo 
dicht mogelijk bij de puntinklemming te komen kan het 
mogelijk zijn om de punten over te nemen door enkel het 
laken strak te spannen tussen de oorspronkelijke 
inklemming. Er bestaat echter weI het gevaar dat er te 
grote "flappen" uit de AMKO-klemmen steken. Dit 
uitsteken vergroot de kans op verkeerd opleggen van een 
laken op het singelbed van de insteekmachine. (Ezelsoren 
in het eindprodukt) 

2. Over een balk hangen 
Het laken, dat willekeurig in de punten is ingeklemd, kan 
gemakkelijk over een profiel worden gehangen. Daarop 
kan het tijdelijk gefixeerd worden. De punten kunnen 
vervolgens gemakkelijk worden overgenomen door 
AMKO-klemmen. 

3. Blaaspijpmethode 

Een laken willekeurig in de punten opgehangen kan met 
een tussenhandeling worden overgenomen door een 
blaaspijpklem. De blaaspijpklem zorgt dat de punt van 
het laken op een vaste plek in de mimte wordt 
gepositioneerd, waardoor ovemame door AMKO
klemmen een eenvoudige zaak wordt. 

4. Gebruik maken van zuigstrook 

Fig. 91. Simpele overpak 

Fig. 92. Over balk hangen 

Fig. 93. Blaaspijp 

Het laken kan men tijdelijk vastzuigen met behulp van een zuigstrook, waardoor de positie 
van het laken gewaarborgd blijft en het laken simpel kan worden overgepakt. 
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Bijlage 9.: Keuzetabellen Functiestroomschema 

Bijlage 9. Keuzetabellen Functiestroomschema 

Opmerking. 
De resultaten worden uiteindelijk genormeerd weergegeven ten opzichte van het ideale 
geval 100. Dit dient om de hoogte van de waardering uit te drukken. 

Keuzetabel 1. Aannemen/ oppakken 

Mogelijkheden: 
A. Naar een andere ruimte transporteren (omdat behandeling terplekke niet mogelijk is). 
B. Willekeurig vastgrijpen (het doet niet terzake waar en hoe het laken wordt 
vastgegrepen ). 
C. Oppakken in een willekeurige plek in het laken (eenlagig dus niet dubbele lagen). 
D. Wegslepen in een willekeurige plek (eenlagig). 
E. Direct in een punt grijpen. 
F. Direct in een rand grijpen. 

Weeg- Alternatieven Ideaal 
Criteria 

factor A B C D E F 

Betrouwbaarheid 4 16 16 12 12 4 4 16 

Eenvoud 2 8 8 6 6 2 2 8 

Tijdsduur bewerkingsstap 2 8 8 6 6 2 2 8 

Oppervlakte inname 1 2 3 3 3 2 2 4 

Hoeveelheid besturing 1 4 4 3 3 1 1 4 

Kostprijs 1 4 4 3 3 1 1 4 

Modulaire bouw 2 4 4 6 6 4 4 8 

Toename positie-informatie 2 2 2 6 6 8 8 8 

Aantal gevonden oplossingen 1 4 4 3 3 1 1 4 

problemen met patenten 1 4 4 2 2 4 4 4 

Totaal (~) 56 57 50 50 29 68 

Totaal (Genormeerd) 82 84 73 73 43 43 100 

Volgorde 2 1 3 4 5 6 
abel 1. Keuze aannemen/ 0 >akken pp 
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Keuzetabel 2. Lakenvoorbereiding 

Mogelijkheden: 
A. Laken vlak uitspreiden. 
B. Verdraaiing velWijderen en uitstrekken (volgorde niet belangrijk). 
C. WeI dan niet extra tweede willekeurige punt pakken. 

I I w~::ac-I Altematieven II Ideaal 
Criteria 

A B C 

Betrouwbaarheid 4 4 12 8 16 

Eenvoud 2 
i 

2 6 2 8 

Tijdsduur bewerkingsstap 2 2 4 2 8 

Oppervlakte inname 1 1 2 3 4 

Hoeveelheid besturing 1 1 4 2 4 

Kostprijs 1 1 3 2 4 

Modulaire bouw 2 2 4 4 8 

Toename positie-informatie 2 8 2 4 8 

Aantal gevonden oplossingen 1 ") 3 3 4 ... 
problemen met patenten 1 8 8 8 4 

Totaal (E) 31 48 38 68 

Totaal (Genormeerd) 46 71 56 100 

Volgorde 3 1 2 I 
abel 2. Keuze lakenvoorbereldm g 
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Keuzetabel3. Laken voorrichten 

Mogelijkbeden: 

A. Ben vlak uitgespreid laken laten liggen (volgens de defmitie van laken voorrichten 
juist). 
B. Van een vlak uitgespreid laken een plek ergens uit het midden oppakken, om tot de 
'situatie willekeurig eenlagige plek terug te keren . 
.c. Van een laken dat in een wiUekeurige plek is opgepakt de rand opzoeken. pakken en 
volgen. 
D. Van een laken dat in een wiUekeurige plek is opgepakt een punt opzoeken en 
.vervolgens pakken . 
. E. Ben laken dat voorheen direct in een rand is gegrepen verder via de rand volgen. 

I I 
Weeg-

I 
Altematieven I lderud I Criteria 

factor A B C D E 

Betrouwbaarheid 4 16 12 8 12 12 16 

Benvoud 2 8 6 2 6 4 8 

Tijdsduur bewerkingsstap 2 8 8 2 6 4 8 

Oppervlakte inname 1 4 4 2 2 2 4 

Hoeveelheid besturing 1 4 3 1 3 3 4 

Kostprijs 1 4 3 2 2 3 4 

Modulaire bouw 2 8 4 4 6 6 8 

Toename positie-informatie 2 2 2 6 8 6 8 

Aantal gevonden oplossingen 1 4 4 2 4 2 4 

problemen met patenten 1 4 4 4 3 4 4 

Totaal (E) 63 50 33 52 46 68 

Totaal (Genormeerd) 91 73 48 76 68 100 

Volgorde 1 3 5 2 4 I 
abel 3. Keuze laken voomchten 
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Keuzetabel 4. Laken narichten 

Mogelijkheden: 
A. Vlak laken waarvan de hoekpunten moeten worden geconstateerd, lang! kort 
geconstateerd, en tenslotte hoekpunten moeten worden gepakt. 
B. Punt in een klem, tweede punt via de diagonaal en vervolgens twee punten van de lange 
zijde in klemmen (diagonaaimethode) 
C. Punt in een klem, punt uitspreiden, lang/ kort bepalen en vervolgens toevoeren aan de 
AMKO eenpuntsophangmachine. 
D. Punt in een klem, punt uitspreiden, lang/ kort bepalen en vervolgens zelfstandig via een 
randvolgmethode de tweede punt van de lange zijden pakken. 
E. Rand in klem die vervolgens naar twee zijden wordt gevolgd, waarna de punten worden 
gepakt. 

Weeg- Altematieven Ideaal 
Criteria 

factor A B C D E 

Betrouwbaarheid 4 12 8 12 8 8 16 

Eenvoud 2 6 4 6 4 6 8 

Tijdsduur bewerkingsstap 2 4 6 6 4 4 8 

Oppervlakte inname 1 1 1 2 2 3 4 

Hoeveelheid besturing 1 2 3 2 2 3 4 

Kostprijs 1 2 3 2 2 2 4 

Modulaire bouw 2 4 6 8 8 4 8 

Toename positie-informatie 2 6 6 8 6 6 8 

Aantal gevonden oplossingen 1 1 3 3 2 1 4 

problemen met patenten 1 4 1 4 4 4 4 

Totaal (E) 42 41 53 42 42 68 

Totaal (Genormeerd) 62 60 78 62 62 100 

Volgorde - 5 1 - - I 
abel 4. Keuze laken nanchten 

53 
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Keuzetabe15. Keuze Functieverloop 

Nr. Deelfunctie volgorde r, waardering 
Gem. 

Voorkeur 
waaniering 

IGI A A It. A 281 70.2 4 

B 
C B C E 254 64.5 5 
D 

B 
3 C B D B 280 71 3 

D 

B 
4 C B D C 298 75.5 1 

D 

5 
B 
C B D D 282 71.5 2 
D 

6 E - - B 103 51.5 9 

7 E - - I C 121 60.5 6 

8 E - - D 105 52.5 8 

9 F - E E 173 57.7 7 
abel ,. Keuze functleverloo p 
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Bijlage 10.: Foute lakens 

Bijlage 10. Foute lakens 

Wat zijn foute lakens? 

Onder foute lakens worden diverse begrippen verstaan, zoals: 

A. Lakens die zelf fout zijn: 1. Ben "niet laken": dekens, handdoeken, etc. 
2. Lakens die kapot zijn (gaten in het laken, 
uitgerafelde randen, etc.) 

B. Lakens die zich fout gedragen in het richtproces: 

1. Dubbele punten in klem. Dit wi! zeggen dat 
een laken meedagig is opgepakt of dat bij een 
puntpositioneermethode, twee punten over 
elkaar hangen. 
2. Twee of meer lakens tegelijk oppakken. 
3. Deelbewerking van het laken overschrijdt de 
maximum tijd. 
4. Vast zitten in het systeem. 
5. Mis grijpen 
6. Slechts in een punt in het transportsysteem. 
(losschieten) 

BU elke deelfunctie zou gepoogd moeten worden, mogelijkbeden te creeren om het laken 
automatisch terug naar de aanvoer te brengen. Diverse transportmethoden zijn aanwezig. 

Oplossingen om foute lakens te verwijderen en op te sporen: 

A1. 
"Niet lakens" zijn zeer moeiUjk automatisch te constateren, omdat er geen duidelijke 
identieke kenmerken zijn van de verschillende te was sen "produkten". Men moet daarom 
uitgaan van de volgende aannamen: 

A2. 

1. De input betreft met 99% zekerheid gesepareerde lakens. "niet lakens" komen 
dan per defmitie niet aan. 
2. Het "niet laken" vervolgt zijn weg in het systeem en valt op bij de fouten B3 en 
B4 

Kapotte lakens kunnen weI of niet geconstateerd of verwijderd worden afbankelijk van de 
marrier van afwerking. Met afwerking wordt de weg bedoeld, die wordt gevolgd door het 
functiestroomschema. 

1. Cameratechniek 
Bij de methode waar een laken vlak wordt uitgespreid kan een eindcontrole worden 
uitgeoefend met behulp van een camera (Vision-systemen). Gaten en gerafelde 
gedeelten in het laken kunnen dan gemakkelijk worden geconstateerd. 
Op de AMKO APL lakenvouwmachine kan zo'n systeem a1 worden geleverd. 
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2. Variabele aandrijfkracht 
Bij aile volgmethoden, mals volgschoenen, randvolgers, etc., kan de mogelijkheid 
worden ingebouwd, om bij extreme toename van de aandrijfkracht het laken te 
verwerpen. 

3. Contactschakelaars 
Indien er wederom gebruik wordt gemaakt van diverse volgmethoden is het 
mogelijk, om met behulp van sleepcontacten gaten te constateren. 

Oplossing moet tijdens verder onderwek worden gevonden. 

B2. 
Dubbele lakens kunnen geconstateerd worden door een laken aan een plek eenlagig op te 
pakken en vervolgens uit te schudden. Ben eventueel tweede laken zal vanzelf naar 
beneden vallen of weggetrokken worden. De methode staat of valt met de zekerheid van 
het eenlagig oppakken. 

B3. 
De verschillende deelbewerkingen zullen een bepaalde cyclustijd hebben die al dan niet 
vast ligt. Wanneer een deelbewerking een variabele cyclustijd bezit, kan een fout 
geconstateerd worden door overschrijding van een maximale cyclustijd (een constant 
bedekte fotocel kan aanleiding zijn voor een eeuwig doorgaand deeiproces). Na losmaken 
van aile klemmen kan het proces weer verder gaan. 

B4. 
Lakens die vastlopen, zijn lakens die het totale systeem op welke wijze dan ook ophouden: 

Continu bedekte fotocellen. 
Mechanische delen die hun eindstand niet bereiken. 
Vastklemmende delen. 

Het vastklemmen kan men verminderen en voorkomen door het toepassen van zoveel 
mogeUjk gladde geleidende vormen en gebruik van blaaspijpjes om lakens bij "gevaarlijke" 
plekken weg te houden. 

B5. 
Mis grijpen, is grijpen op een plek terwijl er geen laken is. Het gebruik van fotocellen of 
contactvlakjes in de klemmen zelf is bijv. een mogelijkheid om mis grijpen te voorkomen. 

B6. 
In het laken transportsysteem kan kort voor de afievering een detectiesysteem worden 
geplaatst dat met behulp van fotocellen controleert of een laken in twee klemmen in het 
transportsysteem hangt. 

Palen: Laken is niet gOed uit te strekken, omdat het laken meerlagig is vastgegrepen. 
Kans:onbekend 
Op1: Pogingen doen om het laken eenlagig op te pakken. 
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Bijiage to.: Foute lakens 

Falen: Bij het pakken van een hoekpunt worden twee punten gegrepen, die over eikaar 
hangen. 
Kans:Kans op twee of vier punten 

Een methode om tot een hoekpunt van een laken te 
komen is het oppakken in een willekeurig plek 1 en 
vervolgens het Iaken uitstrekken. Het punt op de 
grootste afstand is een hoekpunt van het laken punt 2. 

2 

Fig. 94. Meest afgelegen punt 

2 

Wanneer het 
laken wordt 
opgepakt in een 
punt op de baan 
die op gelijke 
afstand ligt van 

twee aaneenliggende punten heeft men twee punten op 
de diepste, meest afgelegen plaats van het oppakpunt. 
Op de plek waar de twee beschreven banen elkaar 
kruisen heeft men het geval dat vier punten het verst 
verwijderd zijn van het oppakpunt. 

B 

L 

Fig. 95. Gevaarlijk gebied 

De afstand, die de punten bij uithangen van elkaar verwijderd moeten zijn, (66n punt 
pakken) is de strookbreedte S. De Iengte L en de breedte B van het Iaken zijn bekend. 

Statistisch gezien kan elk plekje in het oppervlak van het laken gepakt worden, dus het 
laken pakken heeft 100% kans. Indien het laken wordt opgepakt in het gearceerde gebied, 
heeft men kans op problemen: twee of vier punten op een plek. De procentuele oppervlakte 
inname van dit gearceerde gebied is dan de kans op "fout" pakken. 

Gunstige situatie: 

Ongunstige situatie: 

Foutkans(%) = ...::..(L_+_B_-S)~S 
L*B 

Groot laken met smalle strook van 30 mm. 

(3200+2850-30)*30 ;:: 2% 
3200*2850 

Klein laken met brede strook van 70 mm. 

(1200+900-70)*70 ;:: 13% 
1200*900 

Opl: Een oplossing is niet echt aan te geven, men kan proberen om succesvol te blijven bij 
een zo klein mogelijke strook. 
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Bijlage 11. Risico analyse 

Wat zijn de oorzaken die van buiten af op welke wijze dan ook invloed kunnen hebben 
zodat het project niet tot de gewenste uitvoer komt? Of met andere woorden: welke 
oorzaken van buiten af kunnen er toe leiden dat de gekozen oplossing toch niet wordt 
toegepast ondanks dat het een goede oplossing is? 

[Eaak Reden Maatregel 

Hoge kosten De kosten van de voorstudie zijn AMKO overtuigen van het nut van de gekozen 
vele malen geringer dan de kosten methode. 
van ontwikkeling door engineering 

Wasserij-"wereld" De toekomstige klanten kunnen De gevonden methoden ro lang geheim houden 
sceptisch zijn tegenover nieuwe totdat deze perfect is. 
"spectaculaire" vindingen Goede promotie campagne voeren. 

Verkeerde Bepaalde specificaties kunnen nu Opnieuw de interface-afspraken beschouwen. 
specificaties grote barrieres zijn, waardoor 

besloten wordt tot afzien van de 
oplossing. 

Onvoldoende Het probleem is zo gecompliceerd Doorgaan met zoeken 
alternatieven 
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Bijlage 12. De puntspreidproef 

Fig. 96. De puntspreid constructie 

Fig. 97. De puntspreider: "Brievenbus" voor tandriem en kijkgat voor fotoceI 

..J 
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Bijlage 12.: De puntspreidproef 

Het spreidprincipe kan aan de hand van de volgende foto's worden ge"illustreerd: 

Opm. De foto's betreffen niet de proefsituatie, maar de machine na montage. De 
opeenvolgende stappen zijn hier in scene gezet. Tijdens de uiteindelijke proef is de 
constructie op 2 meter hoogte geplaatst en hangt de hoekpunt van het laken op een 
vaste positie in een AMKO-klem. 

Fig. 98. 

Fig. 99. 

Uitgangssituatie: Spreiders staan open en spreidwagens staan 
in uiterste stand 

Laken is in spreidpositie aangekomen en hangt in de hoekpunt 
vrij naar beneden. 
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Fig. 100. 

Fig. 101. 

Bijlage 12.: De puntspreidproef 

Spreidwagens benaderen het uithangend laken terwiji de 
spreiders geopend zijn. 

De spreiders sluiten en omsluiten het laken (niet zichtbaar is 
de eventuele mogelijkbeid om het laken nu voor te spreiden 
met venturies) 
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Fig. 102. 

Fig. 103. 

Bijlage 12.: De puntspreidproef 

De spreidbanden trekken het laken oaar binnen, waannee het 
spreidproces wordt gestart. 

De eindsituatie is bereikt: Het laken is als eeo hoek 
opgespannen tussen de beide spreiders. 
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Signalen en PLC-programma listing: 

Ingangsignalen: 

OO.Startknop 
01. Noodstop 
10. Mieroswitch begin rail links 
12. Microswiteh begin rail rechts 
11. Mieroswiteh einde rail links 
13. Mieroswitch einde rail reehts 
04. Fotocel begin transportband links 
02. Fotoeel begin transportband rechts 
05. Fotocel einde transportband links 
03. Fotocel einde transportband reehts 

Uitgangssignalen: 

50. Rechtse loopkar naar reehts 
51. Rechtse loopkar naar links 
52. Linkse loopkar naar reehts 
53. Linkse loopkar naar links 
54. Motor tandriem 1 rechts 
55. Motor tandriem 1 links 
56. Motor tandriem 2 rechts 
57. Motor tandriem 2 links 
62. Klep rechtse cilinder uit 
60. Klep rechtse eilinder in lage druk 
61. Klep rechtse cilinder in hoge dmk 
67. Ontluehting reehtse eilinder 
64. Klep linkse eilinder uit 
66. Klep linkse eilinder in lage druk 
65. Klep linkse eilinder in hoge druk 
63. Ontluchting linkse eilinder 
76. Venturies naar binnen 
77. Venturies blazen 
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Kabel: 

14 
9 
13 
8 
4 
1 
3 
2 

M3 
M3 
M6 
M6 
Ml 
M4 
M2 
M5 
7 
5 
6 
16 
11 
15 
12 
10 
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~t~J"f 
VI.i ... ! " 

~+~r+ IIn"n 
<JvQI" I\IIVIJ 

10 Stap startpositi€ bmikt .~ 

Mood stop Mood lrnr.n 
""v,", 

1" ~+:}n Startsignaal gegeven , '" \I~Q}J 

16 ~+~t"i Startsigna~l gsgsven ... \Jl,.Qi" 

4~ Stap klm~n dicht 
wacht op in9rijp 

0."" 0.0 
\JtlHU U ,\ begin band rechts 
Band 3-l begin band links 

Rail E-R • II ,"'el,1 r@chts 81nv@ IUJ"J. 

Kar-R --) rechts€ loopkar --) 

48 etnn ItlGlu\on rH",h+ 
y\;uj.t f\J.vIll1tlI;'H \.IL\,I!tu 

Bdnd S-R D8gin band r8chts 
In 0 l~ Rschtsg cillindu LD ~!.I 1'- 111 

28 Stap Startpositie b8r~ikt 
V€nturis noar binner. 

38 Stap lak€n b€r€ikt 
hl ~'f()n 
U"'1J.4'Y1I 

r. 
'" 

INTERnATIONAL 

16-08-1993 



I?@ R uit I 0023 ORG 
23- ~. tap [ 0024 OUT 
24 1-[ --------1( )J 

071 HOI 
[ 

4@ Band HO R I 0025 ~qG 
25- Cap B-R IN 0026 AND 
28 I ~ H r-I ...----------.,{ )-1 0027 OR 

I 

073 002 442 [0018 OUT 

~ I[ 

~.P I 
1°11 I 
I?@ L Uit I 0029 ORG 

29- I ;~ap II 0030 OUI 
H ~ I (~ 

m ·443 

31- I~LIT~, R Re Lfi I 0031 ORG 
.. r, IN I 0032 OUT 
32 jl----------i( \- I 

\ J I 
«1 OU 

,IHo R Re HO I 0033 ORG 

;v;- f.TN I IN 0034 OUT 
~ r-' --------~( )-

442 061 

[ I 

L
IR uit R@Ui I 00350RG 

35- t I 0036 our 
~6 1--1 ------1( )-1 
. 1140 061 ! 

ilO l - 0 I 0031 ORG 

:~- f,Tfl
j
' HIIiI I ott 0038 AND Nor 

•. I--;-------....,()- 0039 OR 

444 r04 I 063 0040 OUT 

tUi~ 
.(43 I
I I 

I 

VECTOR 
ladd@r- @n lnstrukti@- printout 

011 
440 

013 
002 
012 
m 

~41 

060 

061 

444 
104 
W 
nn 
vvv 

66 

28 Stap 
R Uit 

Band B-R 
3€ Stap 
HD R 1M 

28 Stap 
l Uit 

LO R IN 
R@ lO IN 

HO R IN 
Re HO l~ 

R Ui t 
R€ Uit 

I niT" 
\..lJ 1.. 111 

lUit 
lL OntI. 

Bijlage 12.: De puntspreidproef 

Startpositie b@reikt 
Rechtse cillinder Uit 

kle:=~H1 dicht 
begin band rechts 
laken bmikt 
R~chts€ cillindgr HO in 

stutposi tie bereikt 
Links@ cillind@f Uit 

R€cht~@ cillind@r lO In 
Veni.Rechts@ cillincH LO IN 

R€cnts€ cillind~r HO in 
V€nt.R€chts€ cillind@r HO IN 

R€cntsg cillind€r Uit 
V@nt~Rechtse cillinder Uit 

linkse cillind@r lO In 
Kortg ontluchttijd links 
Links8 cillindef Uit 
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4H l Uit tinks~ cillino@r Uit 
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4e Stap kl~llsn dicht 
Band f-R €inde band r~chts 

Halve wachtijd ingrijp 
B~HO HAlOO? RECHTS 

Mot B R 1 aotor band rechts 1 
Het B R 2 Aetor band rechts 2 

Halve mhtijd ingrijp 
Nacht op ingrijp 
Halv@ Wachtijd ingrijp 
wacht op iogrijp 
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Band H einde band links 
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Hot B L 1 motor band linKs 1 
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2@ Stap Startpositi8 bereikt 
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2e Stap St&rtpositie bmHt 
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T02 wacht~n tot kle: client 
012 3e Stap LaK€n beieikt 
011 R&il E-L Eind@ rail links 
013 Rail E-R gind€ rail rschts 
001 Nood stop Nood stop knop 
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Verklaring van de parameters 

De te varieren parameters zijn o.a.: 

Voor de machine: 
-Constructie 

-Loopkarsnelheid 

-Bandsnelheid 

-Slipkracht 

-Klemkracht 

-Wissel HD --> LD 

-Frictiemateriaal 

De huidige constructie is een eerste aanzet tot het puntspreiden. 
Groot nadeel van de huidige uitvoering is de grote wrijving in de 
vele draaipunten van de parallellogram constructie. waardoor de 
klemkracht op het laken vrijwel onbekend is. Ook de speling in de 
draaipunten zorgt er voor dat de spreidbandparen niet parallel en 
evenwijdig tegenover elkaar staan. De huidige constructie is niet 
zozeer geconstrueerd op uitwisselbaarheid van de onderdelen. Zo zijn 
er meerdere opties aan de constructie te verbeteren die de 
uitgangsituatie beter maken. 
Wanneer de loopkarsnelheid groter wordt. zal de staptijd van met 
name de ijlgangen. drastisch afnemen. Wanneer men in staat is om 
het programma "slimmer" te schrijven, in samenwerking met diverse 
opnemers. kan de loopkarsnelheid tijdens het spreiden continu 
varieren waardoor de procestijd zal afnemen. Nadeel is dat de 
huidige motoren slechts een snelheid kennen. 
Voor de snelheid van de spreidbanden gaat het zelfde op als voor de 
loopkarmotoren. Variaties in spreidbandsnelheid zullen effect hebben 
op het spreidresultaat. 
De benodigde slipkracht wordt geleverd door een cilinder met een 
diameter van 50 mm.Geringe drukvariaties leveren al aanzienlijke 
krachtvariaties, waardoor de regelbaarheid afneemt. Door het relatief 
grote cilindervolume moet er meer lucht door de leidingen stromen 
waardoor de drukopbouw enige tijd vergt. Het kan dan zinvol zijn 
om een geringere cilinderdiameter te kiezen. De te kiezen slipkracht 
zal sterk afhankelijk zijn van de combinatie van frictiemateriaal en 
lakenmateriaal. 
De klemkracht heeft invloed op het eindresultaat. Wanneer de 
klemkracht te groot wordt komen er te grote spanningen in het laken, 
waardoor dit laken te veel slijt. 
Het overschakelen van hoge druk naar lage druk en omgekeerd vergt 
enige tijd. Deze tijd moet gereduceerd worden om bijvoorbeeld het 
laken niet te verliezen tijdens het spreiden. Een andere constructieve 
uitwerking of het zeer dicht plaatsen van luchtbuffers bij de 
luchtcilinders zou kunnen helpen. 
Het materiaall de structuur van de rugzijde van de tandriem kan 
verder beproefd worden. De rugzijde van een eenvoudige tandriem 
blijkt te glad om het laken uit te spreiden, omdat een gladde riem 
niet in staat is om een meedagig opgefrot laken de spreidbanden 
binnen te trekken. Dubbel vertande tandriemen leveren een beter 
resultaat, omdat de tandholten van de tandriem de ruwheden zoals 
plooien en zomen op kunnen nemen en naar binnen trekken. 
Beplakken van standaard tandriemen met diverse frictiematerialen is 
een moeilijke zaak, omdat door de voortdurende buiging de lijmlaag 
loslaat. Het beplakken is mogelijk door uitbesteding aan 
gespecialiseerde bedrijven. Veelal hebben deze bedrijven standaard 
frictiematerialen in het produktiepakket. Nadeel bij experimenteren is 
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dat de levertijden lang zijn voor speciale rugmaterialen. Zachte 
rubberachtige materialen zullen een positieve uitwerking kunnen 
hebben op het spreidresultaat. 

-Riembreedte De riembreedte bedraagt momenteel 25 mm. Door deze geringe 
breedte is de vlaktedruk op het laken relatief groot. Dit geeft diverse 
nadelige effecten zoals: 
-Verhoogde slijtage op het laken. 
-Plaatselijke strekken en uitrekken van het laken, waardoor uitrollen 
bemoeilijkt wordt. 
Wanneer men een bredere riem neemt, zal het laken over een groter 
oppervlak uitgevouwen en uitgerold kunnen worden waardoor het 
spreidresultaat verbeterd wordt. 

-Positie fotocellen De plaats van de fotocellen in de spreiders is nu vast. Wanneer de 
plaats van deze fotocellen veranderd wordt, heeft dit zeker invloed op 
het spreidresultaat. De breedte van het klemvlak kan hierdoor 
bijvoorbeeld geregeld worden. 

-Zuigtijd venturies De duur van de blaaspuls op de venturies heeft invloed op de 
voorspreiding. Deze voorspreiding heeft weer invloed op het totale 
spreidresultaat. 

-Regelstrategie Zoals reeds eerder besproken heeft de vorm van het PLC-programma 
veel invloed op het spreidresultaat. Het betrekken van ervaren 
programmeurs kan een grote aanvulling zijn op het uiteindelijk 
spreidresultaat. 

Lakens: 
-Materiaalsoort Zoals uit de eenvoudige proef blijkt, heeft het lakenmateriaal grote 

invloed op het spreidresultaat. De uiteindelijke keuze van de 
hardware van de spreidmachine is dus afbankelijk van het 
"gemiddelde" lakenmateriaal. 

-Vochtpercentage Natte lakens spreiden moeilijker dan droge. Door aan elkaar kleven 
en veranderende frictie-eigenschappen is dit een groot probleem. Er 
moet gezocht worden naar de beste hardware configuratie, die het 
spreidresultaat optimaai maakt. 

-Zoomvorm De zoom, die vele lakens bezitten, heeft een nadelige invloed op het 
spreidresultaat. 

-Afmetingen De lakenafmetingen hebben invloed op het spreidresultaat omdat 
grote, lange lakens een grotere massa hebben die de zijwaartse 
spreidkrachten tegenwerken. 

-Hoekpuntinklemming De manier van inklemming van de hoekpunt van het laken is niet 
constant (zie paragraaf 4.4.4.) Hierdoor wordt een beoordeling van 
het spreidresultaat bemvloed. 
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Bijlage 13. Mogelijkbeden Punt-strook 

Op de volgende pagina's worden mogelijkheden weergegeven voor de deelfuncties, die 
uitgevoerd dienen te worden, om van puntinklemming tot strookinklemming te komen. 
De deelfunctie punt uitspreiden tot hoek dient niet verder verklaard te worden. 

13.1 Lang! kort bepalen 
13.2 Draaifunctie 
13.3 Transportfunctie 
13.4 Lakenstrook uitspreiden/ vlakken 
13.5 Lakenstrook positioneren 
13.6 Klem of klemmen plaatsen 

13.1. Lang! kort bepalen 

1. Over een rand trekken 

Indien een laken aan een punt is vastgepakt en het laken 
vervolgens uitgespreid recht (symmetrisch) over een rand 
heen wOrdt getrokken, zal het punt van de korte zijde het 
eerst over de rand bewegen. Het tweede punt is dan het 
punt van de lange zijde. 

2. Hoek uit laten hangen I 

Wanneer een gedeelte van de hoek van een laken 
symmetrisch wordt opgepakt met een hoekklem dan zal als 
gevolg van de plaats van het zwaartepunt de ophanghaak 
scheef gaan hangen. 
De kant waar de lange zijde van het laken hangt, is het 
zwaarst. De scheefstand van de ophanghaak is gemakkelijk 
te constateren. Vervolgens is dan bekend aan welke kant 
van de punt zich de lage zijde bevindt. 

3. Hoek uit laten hangen IT 

Wanneer wederom een gedeelte van de hoek van een laken 
symmetrisch wordt opgepakt:, dan zal de punt van het laken 
aan de kant van de lange zijde van het laken hangen. Indien 
dan gekeken wordt, waar de punt van het laken hangt, is de 
lange zijde van het laken bepaald. 
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Fig. 104. Over rand trekken 

Fig. 105. Scheef hangen 

Fig. 106. Puntzijde constateren 
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4. Lengte/ breedte verhouding bepalen 

Indien een laken in de hoekpunten hangt en die hoekpunten 
strak worden getrokken. kan met behulp van vierhoekig 
raam dat verbonden is met de hoekpunten. erg gemakkelijk 
de korte of lange zijde worden bepaald. Een bedekte fotocel 
wi! dan zeggen dat de korte zijde is aangepakt. 

13.2. Draaifunctie 

Het laken moet verdraaid worden omdat er anders twee 
strookorientaties mogelijk zijn. 

1. Verdraaiing puntspreider 

2. 

Indien het laken is uitgespreid en de lange/korte 
zijde is bepaald kan het puntspreidmechanisme al 
dan niet in zijn geheel 180 graden worden verdraaid. 
Vervolgens kan voortgang plaats vinden (belangrijk 
is weI dat de cyclustijd van het puntspreiden toe zal 
nemen; vanwege symmetrie hoeft de puntspreider 
maar 50% van de tijd de draaifunctie te vervullen). 

Verdraaiing in transportsysteem 
De verdraaiing van het laken uit laten voeren door 
het transportmechanisme na de puntspreider. 
In een hoekklem kan het laken verdraaid worden. 
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Fotocel ~ 

Fig. 107. Lengte/breedte 
verhouding 

Fig. 108. Verdraaien 

Fig. 109. Puntspreider roteren 

Fig. 110. Rotatie door 
overzetter 
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3. Juiste plek pakken 
Geen directe verdraaiing toepassen, maar direct. de 
strook aan de goede zijde ovememen en later een 
"echte" verdraaiing toepassen. 

13.3. Transportfunctie 

De transportfunctie heeft, zoals besproken, 
het voordeel dat de cyclustijd van het 
puntspreiden niet wordt opgevoerd. Een 
tweede voordeel is dat door transport, de 
lakenstrook of hoek in diverse 
eindorientaties gebracht kan worden. 

St:Iookzijde 
voorpos1tiomu:en 
haak. op 
D'aChinelijn 

srook:z.ijde 
voorpol!litiOtlel:en in 
puntspreiMitand 

A 

/ 
Fig. 111. Juiste plek pakken 

l!oek omhoog 

":lO.k 

Hoek omlug-

Fig. 112. Eind-orientatie na transport 
1. Transportbaan 

Laken in de puntklem laten zitten, om het een 
bepaalde baanbeweging te geven. Bij de volgende 
deelbewerking wordt het laken pas losgelaten. 
Deze transportmogelijkheid handhaaft de eindsituatie 
van het puntspreiden. 

2. Overzetter 
Gebruik maken van een overzetter, die het laken in 
zijn geheel wegtransporteert in een geschikte klem. 
Die klem spant het vlakke middengebied op. 
Dit oppakken en ovememen van het middengebied 
kan in verschillende klemmen gebeuren: 
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Fig. 113. Transportbaan 

Fig. 114. Overzetter 

I 
G 
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a. Vlakke hoek overnemen en wegtransporteren met 
behulp van een zuigbak. 

b. Vlak middengebied overnemen en van twee zijden 
benaderen met een drie- of vierpuntsklem. 

c. Driehoekklem. die het middengebied opspant. 

d. Een strookklem wordt over het opgespannen 
middengebied van het laken geplaatst. waarna de rest 
van de hoek aan zichzelf wordt overgelaten. 
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Fig. 115. ZUigbak 

~ 
A of 

~ ~ 
o 

Fig. 116. Drie- of 
vierpuntsklem 

Fig. 117. Driehoekklem 

Fig. 118. Strookklem 
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13.4. Lakenstrook uitspreiden/ vlakken -

1. Laken uitborstelen in tegengestelde ricbting van de 
inklemming. 

2. Borstelstroken (variant van 1.) 

3. Blaaspijpen die spreiden, strekken en vlakken. 

4. Toepassing van zuigstroken. Zuigstroken blijven bet 
laken tot in bet uiterste punt strekken. 

5. Blaasstrook 
Een lucbtbuffer strekt het laken uit. Het laken kan vrij door 
de blaasstrook bewegen. 
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Fig. 119. Borstels 

Fig. 120. Borstelstroken 

Fig. 122. Zuigstroken 
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6. Blaaspijpklem. 
De blaaspijpklem klemt en strekt het laken tegelijkertijd. 

7. Zuigbak met strekmes. 
Ben laken wordt over de rand getrokken van een zuigbak. 

8. Strekmessen. 
Strekmessen die aan weerszijden van het laken de strook 
rechttrekken. 

9. Zwaartekracht. 
Door de lakenhoek naar beneden te laten hangen, moet de 
strook plooivrij worden. 

10. Streklinealen. 
Ben zestal streklinealen strekken de lakenhoek van 
weerszijden in twee stappen. 
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Fig. 124. Blaaspijpklem 

Fig. 125. Zuigbak met 
strekmes 

1:,""",·,··;,·<.·,'·,··,.···"···'··,·,,,'··',,····'., .• ,.,"",.', .••. 

:.:;:. 

>" 

Fig. 126. Strekmessen 

Fig. 127. Zwaartekracht 

Fig. 128. Streklinealen 
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13.5. Lakenstrook positioneren 

1. Een lakenstrook is op te zoeken (te positioneren) met 
behulp van een beweegbare strookklem, die in twee 
richtingen kan transleren en om een as kan roteren. 

2. Laken bewegen ten opzichte van de te plaatsen 
strookklem. 

3. Een combinatie van de eerste twee mogelijkheden. 

13.6. Klem of klemmen plaatsen 

1. Klemmen op een vaste plek ten opzichte van de 
gepositioneerde strook plaatsen. Openingen in een 
positioneerstrook spannen het laken op, zodat ovemame 
geen probleem is. 

2. Parallelle strips 
Wanneer de lakenstrook tussen twee paralleUe strips is 
opgespannen, kan de lakenstrook vlak overgenomen worden. 
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Fig. 129. Strookklem bewegen 

Fig. 130. Laken bewegen 

-rcJ 
i 

Fig. 131. Openingen in 
positioneerstrook 

Fig. 132. Parallelle Idem 
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3. De uiteindelijke strookkiem kan tijdelijk deel uit maken 
van het positioneer- en! of strekprincipe, waardoor 
ovemame door die strooklem eenvoudiger wordt. 

4. De strookklem zelf de rand van het laken op Iaten zoeken 
om daama direct de lakenrand over te nemen. 

5. De strookklem plaatsen onder een door vacuUm opgetilde 
lakenstrook. 
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Fig. 133. Strekken en klemmen 

Fig. 134. Klem zoekt rand 

Fig. 135. Strookklem plaatsen 
onder lakenrand 
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Bijlage 15. De modules 

In deze bijlage zijn de diverse modules waaruit de punt-strook-machine bestaat beschreven: 

Puntklemtransport + puntklem stop/los module 
Puntspreid module 

Lang! kort module 
De transportklem 
De transportklem plaats module 
Transportklem transportsysteem + draaisluis module 
Lakenloslaat module 
Blaasstrook module 
Strook positioneer module 
Strookklem plaats module + strookklem transport 
Het machineframe 

De kosten 

82 
zie paragraaf 4.4.4. en 
bijlage 12. 
82 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
85 
85 
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Puntklemtransport + puntklem stop/los module (zie tekening 1.) 

Deze module verzorgt de input van de punt-strook-machine en bestaat uit een nader te 
bepalen transportsysteem met daarin een vrij te kiezen puntklem. In de machinetekening is 
de puntklem weergegeven als de bekende AMKO-klem. Dit is slechts gedaan om weer te 
geven hoe het zou kunnen. Het transportsysteem kan een soortgelijk systeem zijn als 
hetgeen dat wordt toegepast bij het TRANSFEED-systeem. (bijlage 6) De plmtklem komt 
met zijn baan uit, midden boven de puntspreidmodule. Boven de puntspreid module moet 
een stop- en losmechanisme worden ontworpen. Wanneer het laken is losgelaten na 
succesvol puntspreidresultaat kan de puntklem in het transportsysteem worden teruggevoerd 
richting eenpuntzoekmachine. 

Lang! kort module (zie tekening 1.) 

De lang/ kort module heeft als functie het zoeken van de 
korte zijde van het laken. De werking berust op het feit dat 
een laken, dat in een opgespannen hoek wordt opgehangen, 
volgens de nevenstaande manier gaat uithangen. De lang/ 
kort module is uitgevoerd als twee uitstekende profielen, 
waaraan twee fotocellen zijn bevestigd. De horizontale 
profielen kunnen verticaal heen en weer bewegen. Deze 
verticale beweging dient drie redenen: 
-Het vrij maken van de ruimte, waardoor het laken moet 
kunnen bewegen tijdens transport. 
-Aanpassing aan de diverse lakenafmetingen. 

o 

Fig. 136. De methode 

-Beweging tijdens het eonstateren van de korte zijde: De lang/ kort module komt in aetie 
tijdens het uitvoeren van puntspreiding. Dit puntspreiden is een dynamisch proces, waarbij 
het uithangend laken voortdurend in beweging is. De vertieale beweging van de lang! kort 
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module is dan deel van de regelstrategie. De profielen bewegen ornhoog totdat een fotocel 
wordt bedekt. Na dit bedekken beweegt de module weer naar beneden, totdat de fotocel 
vrij komt. De beweging keert weer om en de cyclus start opnieuw. Het aantal keer 
bedekken van de fotocellen wordt bijgehouden. De zijde, die het meest vrij gebleven is, is 
de zijde waar de korte zijde zich bevind. 

De transportklem (zie tekening 4.) 

De transportklem is ontworpen om de grof voorgepositioneerde strook van het laken zo 
goed mogeJijk over te brengen naar de strookpositioneer module. De transportklem bestaat 
uit twee symmetrische klernhelften die door veerkracht voortdurend tegen elkaar geklemd 
worden. Hierdoor is de inklemming van het laken tijdens transport gewaarborgd. De 
symmetrische vorm is gekozen, omdat de klem een verdraaiing van 180 graden kan 
ondergaan. De klem is te openen door de strip aan de bovenzijde van de klem in te 
knijpen. Zoals de lagering van de klem nu getekend is, zal deze in het definitieve ontwerp 
niet uitgevoerd kunnen worden. Door bewegingen van het laken, zal de huidige constructie 
snel schranken. 

De transportklem-plaats-module (zie tekening 5.) 

De transportklem plaats module bestaat uit een kantelbaar transportrailsegment waarin twee 
stopposities en een transportklem los-module zijn opgenomen. De module is tweemaal 
uitgevoerd omdat zowel de linkse als de rechtse lakenrand overgenomen moeten worden. 
De volledige constructieve uitwerking van de module is niet duidelijk, maar de principe 
werking kan aan de hand van de tekening worden verklaard. 
1. In de uitgangsituatie staat de transportklem in dichte toestand te wachten boven de 

puntspreidmodule. 
2. Hiema wordt de klem geopend door de transportklem los-module. 
3. De transportrail inclusief transportklem en los-module wordt onder 45 graden naar 

beneden gekanteld, waardoor de transportklem in opvangstand staat. 
4. Indien de lakenrand gegrepen moet worden, wordt de klem gesloten. 
5. In gekantelde stand wordt de transportklem doorgezet naar afieverpositie. 
6. De transportrail kantelt terug naar boven. 
7. De volle transportklem wordt doorgezet in het transportsysteem en een nieuwe lege 

transportklem wordt in startpositie gebracht. 

Tmnsportklem transportsysteem + draaisluis-module (zie tekening 1) 

De transportklemmen worden in de puntstrookmachine vervoerd door het transportklem 
transportsysteem. Dit transportsysteem is vergelijkbaar met hetgeen gebruikt wordt bij het 
TRANSFEED-systeem (bijlage 6). Transportklemmen met loopwielen worden geleid door 
een rondgaand helmprofiel. De beweging wordt gerealiseerd door zwaartekracht, 
doorzetschuiven, of door rondgaande ketting met meeneemnokken. 
Het transportsysteem bestaat uit twee lussen die elk een van beide transportklem-plaats
modules voorziet van lege transportklemmen. De lussen komen bijeen terplekke van de 
draaisluis module. De draaisluis is een eenvoudig stuk recht helmprofiel, dat door een 
draaicilinder in elke opvangpositie gepositioneerd kan worden. Midden in de draaisluis is 
een voorziening getroffen, waarmee de transportklem vastgehouden kan worden. 
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Afhankelijk van waar de korte zijde van het laken zich bevindt, kan de draaisluis de 
transportklem een verdraaiing van 180 graden geven. Na neerleggen van het laken wOrdt de 
lege transportklem door een wissel geduwd, die het tekort aan transportklemmen aan de 
juiste zijde aanvult. 

LakenIoslaat-module 

Deze module is niet verder uitgewerkt, maar is identiek aan de transportklem-Ios-module, 
'die beschreven is bij de transportklem-plaats-module. In plaats van meebewegen met de 
'kantelbare rail, staat de los-module hier op een vaste positie boven de blaasstrook. 

'Blaasstrook-module 

De blaasstrook module werkt volgens het principe dat 
.beschreven is in paragraaf 4.5.4.: "de blaasstrook 
proef'. In de punt-strook machine is de blaastrook 
uitgevoerd in een bredere dunwandige metalen koker 
,met daarin een blaasblok. De onderste blaasstrookhelft 
is vast aan het machineframe bevestigd. De bovenste 
blaasstrookhelft is weg te draaien waardoor het laken 
neergelegd kan worden. De verdraaiing kan ,met 
,behulp van een draaicilinder worden uitgevoerd. 

,Strook-positioneer-module (zie tekening 6.) 

Lake~op blaasstrook 

Fig. 137. Blaasstrook module 

De strook positioneer module voert de manipuleerhandelingen uit, die tot gevolg hebben, 
'dat de lakenstrook gepositioneerd wordt tussen de blaasstroken. De module bestaat uit een 
'gladde, van alle zijden afgeschermde tafel. waarvan een laken af zou gUjden indien er geen 
,fixeervoorziening zou zijn aangebracht. Het laken wOrdt nadat het op de tafel is neergelegd 
vastgezogen door vacuUm onder het perforeerde tafeloppervlak. De tafel is in staat om een 
'rotatie en twee translaties uit te voeren. Daardoor worden de drie vrijheidsgraden van de 
lakenrand vastgelegd. De uiterste bewegingen van de positioneertafel zijn afgestemd op de 
onnauwkeurigheid van de inklemming van de transportklem en de spreiding, die ontstaat 
bij het neerleggen van het laken op de tafel. 
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Strookklem-plaats-module + strookklemtransport 

De strookklem-plaats-module kan niet worden ingevuld omdat er onvoldoende gegevens 
bekend zijn over hoe de precieze afvoer moet worden gerealiseerd. In paragraaf 4.5.4. "de 
blaastrook proef' is te zien, dat de blaasstrook of met inhammen kan zijn uitgevoerd, 
waarin klemmen kunnen grijpen of een mogelijkbeid waar de lakenstrook rechtstreeks door 
de blaasstrook in een strookklem wordt geblazen. Afuankelijk van hoe de afvoer geschiedt, 
zal de constructie nader moeten worden bepaald. 

Het strookklem transport zal dan uitgevoerd worden in een strookklem of twee 
puntklemmen (zie par. 4.5). Het hierbij toegepaste transportsysteem is niet bekend, 
aangezien de aanpassing aan de ROBO-FEED niet duidelijk is. Wat duidelijk is, is dat het 
transportsysteem het laken ovemeemt op de hoogte van de blaasstrook in de richting 
parallel aan de blaasstroken. 

Het machineframe (zie tekening 1) 

Het machineframe is uitgevoerd in U-profiel 140x80x4 en heeft de hoofdafmetingen 3200 x 
2000 x 3600 mm. De machine is te stellen met uitschroetbare stelpoten. In het 
dwarsaanzicht is te zien, dat de poten zijwaarts zijn uitgebouwd. Dit dient de stabiliteit, 
aangezien de meeste massa in hoger gelegen gedeeltes ligt. Door de grote box-vorm zijn 
alle modules probleemloos te bevestigen en in te stellen. Ook is de toegankelijkbeid 
hierdoor gewaarborgd. 

De kosten 

Puntspreidproef in huidige vorm via materiaal- en naca1culatie: 
Diverse ramingen: 

Lang/ kort bepalen: 
Strookpositioneer module: 
5 Transportklemmen: 
Machineframe: 
2 klemplaats units en een klemlosunit: 
Transportsysteem: 

Totaal kostprijs punt strook machine: 
Door diverse onzekerheden 20% hogere kostprijs: 
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Hfl 13.731,-

Hfl 870,
Hfl 8.736,
Hfl 1.640,
Hfl 3.800,
Hfl 6.000,
Hfl 7.500,
Hfl 42.277,
Hfi 50.000,-
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Bijlage 16. Berekeningen Stappenplan 

Het stappenplan bestaat uit een reeks stapsgewijs achtereenvolgende bewegingen, die van 
eLkaar atbankeUjk zijn in de tijd. Doel is om de processen zo snel mogelijk te Laten 
verlopen om de cycLustijd te verkleinen. 
Twee deeltijden in de conceptmachine zijn moeilijk te bepalen, dit zijn de zogenaamde 
procestijden. Het uitspreiden van de hoekpunt naar een gootere opgespannen hoek is een 
dynamisch pooces, dat een variabele deeltijd bezit. Ook het positioneren van de strook in 
de blaasstrook is een proces, dat variabele deeltijd bezit. 
De rest van de deeltijden betreft normale bewegingen die een minimale hoeveelheid tijd 
benutten om die beweging uit te voeren. Om de minimale tijden te berekenen die de 
diverse bewegingen nodig hebben, moet men een aantal dingen weten. ZoaLs de massa's 
van de te bewegen onderdelen, de maximale aandrijfkracht die een energieboon Levert en de 
maximale transportsnelheid die in het systeem op kan treden. 
De opening- en sluittijd van klemmen is moeilijk te berekenen en wordt atbankelijk van de 
klem aangenomen. 

Aannamen: 
-Neem een maximale transportsnelheid aan van 70 m/min, dit is een acceptabele 
transportsnelheid die veel voorkomt in AMKO-machines. 
-Neem voor het berekenen van de staptijd aan, dat bij kLeine bewegingen bewogen wordt 
met een scheve-sinusfunktie of een paraboolfunktie. Hierbij wordt van het ongunstigste 
geval uitgegaan. In werkelijkheid zaL de staptijd nog geringer kunnen zijn door afwijkingen 
in die aanname. 
-De diverse massa's zijn overdreven en in werkelijkheid waarschijnlijk geringer. 
-De geleverde krachten zullen in werkelijkheid waarschijnlijk gooter kunnen zijn. 

Berekeoingen: 

1. Puntklem openen en sluiten: 

De open- en sluittijd van de puntkLem zijn moeilijk te bepaLen, maar zou mogelijk moeten 
zijn in 0,2 [sec]. 

2. Puntklemtransport: 

Transportsnelheid ;;; 70 [m] _ 1167 [mm] 
[min] [sec] 

Afttand = 600 [mm] 

T slap ;;; A/stand = 600 ~ 0.50 [sec] . 
snelheid 1167 
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Bijlage 16.: Berekeningen Stappenplan 

3. Spreidwagens naar billnen bewegen: 

Scheve sinus en paraboolbeweging: 

Scheve sinus: 

Afttand = 370 [mm] 

2Hm 
T =

m V 
max 

Massa spreider z 40 [kg] 

2-370 
TN"n = -- ::: 0.60 [sec] 

-""*I:' 1167 

A = 2' IT -0.370 z 6 [m] 
max 0.632 S2 

Kracht op spreider = M . A = 40 - 6 = 240 [NJ 

4. Spreiders open en sluiten: 

Stel: parabolisch snelheidsverloop (de kracht wordt geleverd door een cilinder). 

Staptijd I 

I ~=~ M_~~~ll 

I ~m T =2 -
m A max 

Staptijd bij max. versnelling I 

Kracht _ F max 
A = --

max Massa M 
Max. venmelJing tg. v. Kracllt I 

Stel: Ajstand=7S[mm] M Spreider=10[kg] F max=l00[NJ 
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~ H.M T = 2 
m F 

max 

T = 2 0.075' 10 ~ 0.2 [sec] 
m 100 

Bij niet gecontroleerde paraboolbeweging zal de tijd nog geringer kunnen zijn. 

5. Laken spreiden: 

De spreidtijd in de puntspreidproef heeft een gemiddelde duur van ongeveer 5 seconden. 
De voorzichtige aanname, dat deze tijd met 40% gereduceerd kan worden tot 3 seconden is 
te rechtvaardigen. 

6. Lang/ kort bepalen: 
Dit betreft een proces, dat enige tijd mag duren. Het proces moet plaats vinden gedurende 
het puntspreiden. De tijd bedraagt dus ongeveer 3 seconden of minder. 

7. Transportklem openen en sluiten: 
Klem openen of sluiten in 0.3 seconden moet mogelijk zijn. 

8. Transportklem doorzetten naar afleverpositie: 

Afstand = 450 [mm] 

T
stan 

= Afstand = 450 = 0.38 [sec] 
r snelheid 1167 

9. Rail van boven naar beneden en omgekeerd: 

Stel: Ajstand=90[mm] M Spreider=25[kg] F max =250[N] 

T • 2~ 0.090 . 2S • 0.2 [sec] 
m 250 
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10 Transportklem doorzetten naar plaatspositie + doorzet transportklem met laken richting 
sluis: 

Zie punt 8: T &tap = 0.38 [sec] 

11. Verdraaien van draaisluis (met transportklem) richting opvangpositie: 

Stel massa transportklem + rail en klemmechanisme = 25 [kg] 
Breedte = 500 [mm] 
Tmar15.5 [Nm] 
Max. hoek = II rad. 

J ;;;; ~ML2:;;; 1 . 25 . 0.52 ;;;; 0.52 [kgm] 12 12 Massatraagheidmoment 

Sta¢jd I 

T = 2 II, 0.52 ~ 0.60 [sec] 
m 15.5 

12. Transportklem vastklemmen in draaipositie: 
Dit moet mogelijk zijn in 0.2 [sec] 

13. Verdraaien van transportklem in draaisluis richting afleverpositie: 
Hiervoor geldt dezelfde tijd als onder 10. 

14. Transportklem naar loslaatpositie bewegen: 
Transportafstand bedraagt ongeveer 1200 [mm]. 
Snelheid van het transportsysteem bedraagt 1167 [mm/sec], 

T stap bedraagt dan 1 [sec] 

15. Transportklem openen of sluiten: 
Klem openen of sluiten in 0.3 seconden moet mogelijk zijn. 

16. Lege transportklem door wissel bewegen: 
Transport afstand bedraagt ± 600 [mm] ---> Tstap = 0.5 [sec] 

17. Laken vastzuigen: 
Dit is een handeling, die geen bewegingen vergt en dus is een bewegingstijd overbodig. De 
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benodigde zuigtijd wordt eenvoudig vastgesteld aan de hand van het stappenplan. 

18. Blaasstrook plaatsenl wegdraaien: 
De massa van de blaasstrook bedraagt ongeveer 10 [kg]. 
Lengte van de blaasstrook bedraagt 600 [mm]. 
Maximaal geleverd koppel: Tmax= 29.5 [Nm] (grote draaicilinder) 
Max. hoek = % II rad. 

1 1 J = -ML2 ::: - . 10 . 0.62 ;; 1.2 [kgm] 
3 3 

~ 3n . 1.2 
Tm ::: 2 4 z 0.60 [sec] 

29.5 

19. Laken positioneren: 
Het positioneren van het laken betreft weer een procestijd. Het proces is afuankelijk van 
een aantal variabelen, die nu slecht inschatbaar zijn. Indien de positioneertafel van de ene 
uiterste stand naar de andere moet bewegen, is dit een afstand van ± 300 [mm]. Met de 
transportsnelheid van 70 [m/min] is deze afstand in minder dan 0.3 [sec] afgelegd. Neem 
voor het positioneren een tijd aan van 2.5 [sec]. 

20. Strookklem openen en sluiten: 
Wederom een handeling, die snel kan gebeuren. Stel: open- en sluittijd bedragen 0.3 [sec]. 

21. Strookklemtransport doorzetten: i transport.iSland bedraagt 900 ~:]~ ~ z 0.8 [sec] 
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