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Afstudeerdocent: Prof.ir. H.P. Stal 

Begeleider ir. J.H. Odendaal. 

Probleemstelling: 

r 
WPB/85.0416/JO/ln 

Remcilinders van vrachtwagens zijn gemonteerd aan steunen die verschillend 

zijn van uitvoering al naar het type truck, voor- of achteras; bovendien 

bestaan linkse en rechtse uitvoeringen. 

Bij OAF~Trucks worden de steunen door lassen sameng~steld uit profielen en ge

knipte componenten met dikten van omstreeks 8 mm. 

De onderdeeltoleranties zijn vrij grof; de lasvoeggeometrie kan daardoor aan

zienlijk v~rieren. 

De produktieomvang bedraagt een 70.000 stuks per jaar, in hoofdzaak verdeeld 

over' enkele typen, in totaal in de toekomst omstreeks 15 typen. 

9.Edracht:, 

1. Een analyse te maken van de produktie van DAF-Trucks naar soorten, aantallen, 

uit teo voeren (las)bewerkingen. 

2. Een flexibel fabrikagesysteem, geschikt voor het overgrote deel van de pro

dukten, te ontwerpen, 

* dat~ behoudens bulk-aanvoer van onderdelen, normallter onbemand kan funktio-

neren 

z waarbij het uitgangspunt is zo weinig mogelijk voor-hechtingen of inklem

mallen te gebruiken. 

1985-04-23. 
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SAMENVATTING 

Oit is het verslag van de afstudeeropdracht van J.W. de Ree, uitgevoerd 

in het kader van zijn studie tot werktuigbouwkundig ingenieur bij de 

vakgroep WPB , Bedrijfsmechanisatie , aan de Technische Hogeschool te 

Eindhoven. 

Oe opdracht werd uitgevoerd in opdracht van de firma OAF Trucks te Eind

hoven. 

OAF Trucks fabriceert vrachtauto's, bussen en dieselmotoren. 

Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden tot automatiseren van het 

lassen van remcilindersteunen. 

Als eerste is er een analyse gemaakt van aIle voorkomende types remci

lindersteunen (hoofdstuk 2). 

Oaarna is aan de hand van economische overwegingen bepaald hoeveel ro

bots toegepast kunnen worden (hoofdstuk 3). 

Vervolgens zijn voor de robotlascel verschillende alternatieven opge

steld en is het beste alternatief bepaald (hoofdstuk 4). 

Het in hoofdstuk 4 gevonden alternatief werd vervolgens in de praktijk 

getest (hoofdstuk 5). 

Tenslotte worden enkele opmerkingen besproken alsmede enkele aanwijzi

gingen gegeven voor eventuele toepassing in de fabricage (hoofdstuk 6). 

Resultaat van het onderzoek is dat het mogelijk is om de remcilinder

steunen volledig automatisch te produceren. 
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SUMMARY 

This report discribes the final study assignment of J.W. de Ree in ac

cordance with his study for mechanical engineer at the section WPB, Be

drijfsmechanisatie, at the Eindhoven University of Technology. 

The assignment has been carried out by order of OAF Trucks Eindhoven. 

DAF Trucks produces trucks and busses. 

The research was directed to the possibilities to automize the welding 

of the supports for brake-cylinders. 

At first an analysis has been made of all the different types of sup

ports (chapter 2). 

After that a choise has been made for the number of robots that can be 

used economical (chapter 3). 

In continuation, different alternatives has been designed and the best 

one has been chosen (chapter 4). 

The alternative found in chapter 4 has been tested in practice (chapter 

5) . 

Finally some remarks are made and some indications for apply in practice 

are given (chapter 6). 

The result of the research is that automatic welding of the supports for 

brake-cylinders seems possible. 
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VOORWOORD 

V~~r het verspanend produktieproces heeft men a1 enkele jaren de be

schikking over automatische l flexibele produktiecel1en die onbemand kun

nen werken l de Flexible Manufacturing Systems. 

Bij het huidige robotlassen daarentegen iS I tenminste in Nederland l nog 

altijd een bedieningsman nodig om de te lassen onderdelen in een mal te 

positioneren en om het gereed produkt uit de mal te nemen. Er ontstaat 

echter steeds meer behoefte aan een onbemande l f1exibele robotlascel 

ana1009 aan bovengenoemde FMS-systemen. 

In dit verslag wordt het on twerp besproken van een onbemande robotlascel 

voar de produktie van remcilindersteunen voor OAF Trucks. 

Ik wil iedereen bedanken die op een positieve manier heeft bijgedragen 

aan deze afstudeeropdracht, met name: 

van de Technische Hogeschool Eindhoven: 

prof. ir. H.P. Stal, afstudeerdocent 

ir. J.H. Odendaal, begeleider 

in(l. H.A. Bulten 

dhr. J.A.A. van Tartwijk 

van OAF Trucks: 

ir. C.H.P. Stal 

dhr. Ruttens 

en vele anderen. 
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SYMBOLEN 

AB = lijnstuk tussen punten A en B 

AB = lengte van het lijn stuk AB 

XA = x-coOrdinaat van punt A 

XA = x-coOrdinaat van punt A in nominale situatie = normpositite 

YA = y-coOrdinaat van punt A 

Y = y-coOrdinaat van punt A in nominale situatie = normpositie 
A 
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INLEIDING: 

Van Doorne's Bedrijfswagenfabriek DAF B.V., in de wandeling OAF Trucks 

genaamd, houdt zich bezig met het ontwikkelen, beproeven, fabriceren en 

verkopen van middelzware en zware bedrijfswagens (40 - 50 types in dui

zenden varianten), bus-chassis en dieselmotoren. 

OAF Trucks had in 1983 ca. 8.700 werknemers waarvan ca. 7.000 in de pro

duktiebedrijven werkzaam waren. Die produktiebedrijven bevinden zich in: 

-Eindhoven (motoren, chassis- en eindasse~blage). 

-Westerlo (B) (cabines en assen). 

De produktie van bedrijfswagens bedroeg in 1983 11.685 eenheden cerwijl 

men 12.509 voertuigen afleverde. OAF Trucks heeft een produktiecapaci

teit van ca. 15.000 bedrijfswagens en dus overcapaciteit. Deze overca

paciteit is ontstaan door de teruglopende markt voor bedrijfswagens en 

bussen. 

Om een groter marktaandeelce krijgen moet DAF Trucks sneller op de wen

sen van de markt kunnen inspelen en effici~nter kunnen produceren. Om 

dit te kunnen bereiken zal OAF Trucks in het kader van een innovatieplan 

de komende jaren ca. fl.200 miljoen investeren in de toepassing van 

nieuwe fabricagetechnieken. Hiervan zullen flexibele automatiseringssy

stemen een belangrijk deel vormen. In deze systemen zullen computerge- . 

stuurde numerieke (CNC) machines en robots met elkaar gekoppeld worden. 

Op deze wijze ontstaan bewerkingscentra waar de processen geheel geauto

matiseerd verlopen. Op deze wijze kunnen verschillende gelijksoortige 

produkten in willekeurige aantallen en willekeurige volgorde in een cen

trum gefabriceerd worden. 

Dit alles heeft als voordeel dat men veel sneller kan reageren op veran

derende wensen van de markt. Verder kan men dan op bestelling leveren 

i.p.v. uit voorraad zoals nu gebeurt. Hierdoor zal de voorraad gereed 

produkt en onderdelen sterk afnemen. 

In het kader van dit innovatieplan is DAF Trucks oak geinteresseerd in 

de mogelijkheid om de vele noodzakelijke lassamenstellingen te lassen in 
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automatische lascellen die net zoals bovengenoemde systemen onbemand 

werken. 

Vandaar dat men mij de volgende opdracht heeft gegeven: 

Ontwerp een opstelling voor het automatisch lassen van de remci

lindersteunen van OAF Trucks. Deze steunen moeten in een groot 

aantal en in verschillende varianten gemaakt worden. 

Tracht de opstelling zo te maken dat met een minimum aan 

specifieke hulpmiddelen kan worden volstaan, zodat eventuele 

omsteltijden tot een> minimum beperkt blijven. 

Alvorens te beginnen met de analyse van de verschillende remcilinder

steunen zal eerst de huidige produktiemethode omschreven worden. Tevens 

wordt ook iets verteld over de funktie en de opbouw van de verschillende 

remcilindersteunen. 
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1. DE HUIDIGE PRODUKTIEMETHODE. 

De produktie van de remcilindersteunen (in het vervolg ook vaak aIleen 

steunen genaamd) vindt plaats in het produktiebedrijf te Westerlo in de 

assenfabriek. Hier worden complete voor- en achterassen gemaakt, alsmede 

ook onderdelen voor de assen zoals de remcilindersteunen. De onderdelen 

voor de remcilinders·teunen worden gemaakt in Eindhoven of ingekocht. 

Er zijn 7 werknemers bezig met de produktie van de remcilindersteunen. 

Omdat het laswerk eentonig en ongezond werk is, heeft OAF Trucks proble

men met het vinden van voldoende goede lassers. Dit is, naast de nood

zaak tot innovatie, mede een reden om het lassen van de. remcilindersteu

nen te automatiseren. 

Alvorens in te gaan op de huidige produktiemethode wordt eerst de funk

tie en opbouw van de steunen besproken. 

1.1. FUNKTIE VAN DE REMCILINDERSTEUNEN. 

De remcilindersteunen zorgen v~~r de bevestiging van de remcilinders aan 

de aasen. Ze bestaan uit minimaal twee hoofdonderdelen: een ashuis en 

een plaat waarop de cilinder gemonteerd kan worden. Door het Bahuia 

loopt een as welke aan een uiteinde van een S-vormiqe nok voorzien is, 

zie foto 1. Door draaiing van de as drukt deze nok de remschoenen uit 

elkaar waardoor geremd wordt. De remcilinder zorgt middels een hefboom 

voor het draaien van de as. 

foto 1: achteras. 
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1.2. OPBOUW VAN DE REMCItINDERSTEUNEN. 

De remcilindersteunen zijn qua opbouw in twee hoofdgroepen te onder

scheiden, n1. achterassteunen en voorassteunen. 

-Achterassteunen: deze bestaan meestal uit een drieta1 platen welke in 

U-vorm aan elkaar ge1ast worden, zie fig.1. Deze platen zijn achtereen

volgens de zijplaat (pas 1), de kopplaat met bevestigingsgaten voor de 

remcilinder (pos 2) en een subsamenstelling (pas 3). De subsamenstel

ling wordt in een aparte opste11ing ge1ast en bestaat uit een plaat 

waarin een bus (pos 4) gelast wordt. De steun kan eventueel met 3 ver

stevigingsplaatjes (pas 5) versterkt worden. De achterassteunen worden 

op de askoker gelast. 

Voor een tekening van een achterassteun zie bijlage 2.3. 

(j) 

fig.1: schets achterassteun. 

-Voorassteunen: deze bestaan uit drie hoofdonderdelen, zie fig.2. Deze 

onderdelen zijn achtereenvolgens de grondplaat met bevestigingsgaten 

voor de cilinder (pas 1), een ashuis (pas 2) en een vierkante buis (pas 

3) welke de twee eerder genoemde onderdelen met elkaar verbindt. Het 
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ashuis is voorzien van een flens (pos 4) waarmee de steun aan de reman

kerplaat bevestigd kan worden. Deze subsamenstelling ashuis-flens wordt 

in een aparte opstelling gelast. De steun kan eventueel met 2 verstevi

gingsplaatjes (pas 5) versterkt worden. De voorassteunen worden middels 

bouten op de remankerplaat gemonteerd. 

V~~r tekeningen van voorassteunen zie bijlage 2.1 en 2.2. 

fig.2: schets voorassteun. 

1.3. DE HUIDIGE PRODUKTIEMETHODE. 

De huidige produktiemethode is in 3 stappen onder te delen: 

-het lassen van de subsamenstelling 

-het bewerken van de subsamenstelling 

-het lassen en richten van de complete steun. 

V~~r al deze stappen bestaan er zogenaamde bewerkingsvolgorde-formulie

ren (BVO'S), (voor een voorbeeld van een BVO zie bijlage 1.3 en 1.4). Op 
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deze BVO's is per produkt (subsamenstelling of complete steun) aangege

ven welke onderdelen nodig zijn, welke mal nodig is, welke lassen er 

nodig zijn enz. 

Op deze avo's staan ook de stel- en bewerkingstijden (lassen en ,richten) 

vermeld, opgegeven in perioden (= 0,01 uur). De bewerkingstijden zijn 

meestal voor een groot aantal produkten opgemeten en daarna gemiddeld en 

bevatten behalve het eigenlijke werk ook rustpauze's enz. van de lasser. 

Onder de steltijd verstaat men de tijd die nodig is voor het halen van 

mal en onderdelen en voor !let opstellen van de mal op de werkplek. 

De huidige produktie gaat nu ais voIgt: 

De lasser krijgt een BVO van een 5ubsamenstelling. Hij ziet dan welke 

mal en onderdelen er nodig zijn en gaat deze op een centraal punt halen. 

Op de werkplek aangekomen stelt hij de mal op en begint met het laswerk. 

Hij plaatst de onderdelen in de mal en last ze aan elkaar vast. Het'las

sen wordt gedaan met een MIG/MAG-lasinstallatie. 

Als aIle subsamenstellingen klaar zijn, dan worden ze naar de mechani

selle werkplaats gebracht voor de nabewerkingen. Bij de subsamenstellin

gen voor de voorassteunen worden hier de viakken van de flens vlakge

draaid en wordt het ashuis uitwendig op maat gedraaid. De subsamenstel

lingen voor de achterassteunen worden hier inwendig gekotterd waarna er 

een lager bus ingeperst wordt. De subsamenstellingen zijn nu klaar en 

worden tot verdere bewerkingen opgeslagen. 

De lasser krijgt dan een BVO van de complete steun en gaat de benodigde 

mal en onderdelen (waaronder subsamenstellingen) halen. De onderdelen 

worden dan in de mal geplaatst en gehecht waarna de steun uit de mal 

wordt gehaald 

het aflassen 

hand aangevoerd 

om afgelast 

eerst nog de 

en gehecht. 

te worden. Bij de voorassteunen worden vaor 

verstevigingsplaatjes (indien nodig) met de 

De steunen zijn nu klaar maar moeten nog gericht worden. Dit richten ge

beurt op een vlaktafel waar de steun gecontroleerd wordt op haaksheid 

enz. Indien de steun niet haaks op de tafel staat of er niet evenwijdig 

aan loopt, dan wordt dit met enkele hamerslaqen verholpen. 

De achterassteunen zijn nu helemaal klaar , maar de vaorasssteunen gaan 

nu naar de mechanische werkplaats. Hier worden ze inwendig gekotterd en 

er wordt een lagerbu5 ingeperst. 

De steunen zijn nu klaar en worden opgeslagen totdat ze nodig zijn. 
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2. ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE REMCILINDERSTEUNEN. 

De eerste stap in het ontwerpproces van de robotlascel was de analyse 

van aIle soorten remcilindersteunen welke OAF Trucks momenteel produ

ceert. Deze analyse moest uitwijzen welke steunen het eerst voor geauto

matiseerd lassen in aanmerking komen. De analyse is gedaan aan de hand 

van de volgende door DAF verstrekte gegevens: 

-produktie aantallen voor de periode aug.84 - aug.a5, zie 

bijlage 1.1 en 1.2. 

-de bewerkingsvolgorde formulieren (BVO's) voor aIle produk

ten, zie bijlage 1.3 en 1.4 voor voorbeeld. 

De gegevens van alle BVO's u)n samengevat in de bijlagen 1.5 tIm 1.16. 

De bijlagen 1.5 tIm 1.9 geven een overzicht van aIle gebruikte onderde

len, hoe vaak ze toegepast worden en in welke steunen. De bijlagen 1.10 

tIm 1.16 bevatten per steun gegevens zoals lastijd per steun, lastijd 

voor de totale jaarproduktie, het aantal onderdelen waaruit de steun is 

opgebouwd (bij complete steun geldt subsamenstelling als 1 onderdeel) en 

soort en lengte van de lassen. 

2.1. ANALYSE VAN DE ACHTERASTEUNEN. 

Uil: de gegevens zoals die door DAF verstrekt zijn blijkt dat er in het 

lopend jaar (aug.84 - aug.8S) in totaal 27.155 achterassteunen geprodu

ceerd worden. Er zijn in totaal 62 verschillende varianten waarvan er 34 

soorten geproduceerd worden. Van de totale jaarproduktie is slechts een 

zestal steunen van belang. Deze 6 steunen (de codenr's 278673, 278674, 

279591, 279592, 279826 en 279827) vormen met een totaal van 21.910 stuks 

80,7\ van de totale jaarproduktie van achterassteunen. 

De complete steun bestaat meestal uit 3 platen welke in U-vorm aan el

kaar gelast worden, zie fig.1 pag.4. Deze drle platen zijn een subsamen

stelling, een kop-plaat en een zijplaat. De 62 varianten zijn opgebouwd 

uit verschillende combinaties van de volgende onderdelen: 
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14 verschillende kopplaten (bijlage 1.5). 

19 verschillende zijplaten (bijlage 1.5). 

33 verschillende subsamenstellingen (bijlage 1.6). 

De subsamenstelling bestaat uit een plaat waarin een bus gelast wordt, 

al of niet met 3 verstevigingsplaatjes versterkt. De bus wordt aan beide 

zijden van de plaat gelast. 

Voor de 33 verschillende subsamenstellingen kan men kiezen uit: 

23 verschillende platen (bijlage 1.7). 

2 verschillende bussen (bijlage 1.7). 

Er wordt slechts een soort verstevigingsplaatjes gebruikt. 

uit de gegevens blijkt oak dat 48 van de 62 varianten tot een familie 

behoren wat betreft aantal en lengte van de lassen (bijlage 1.10 tim 

1.12). Deze achterassteunen hebben nl. allen 4 hoeklassen van elk 170 mm 

lang. Tot deze familie behoren 92,5% van aIle steunen die geproduceerd 

worden. 

Indien men de lastijden voor aIle produkten optelt, dan komt men voor de 

achterassen tot de volgende benodigde tijd: 

lastijd subsamenstellingen: 

lastijd complete steunen: 

totale lastijd achterassteunen: 

1772,2 uren. 

2124,1 uren. 

3896,3 uren. 

De subsamenstellingen vertonen wat betreft aantal en lengte van de las

sen een grate verscheidenheid (bijlage 1.13). Het is hier niet mogelijk 

am een familie aan te wijzen waartoe het grootste deel van de subsamen

stellingen behoort. 

2.2. ANALYSE VAN DE VOORASSTEUNEN. 

Uit de gegevens blijkt dat er in totaal 27 verschillende voorassteunen 

zijn waarvan er in het lopend jaar 16 geproduceerd worden met een totale 

jaarproduktie van 24.583 stuks. Het blijkt dat slechts twee steunen van 
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belang zijn. Deze steunen (de codenr's 117566 en 117567) vormen met een 

totaal van 20.398 stuks 83\ van de totale jaarproduktie. 

De complete steun bestaat in principe uit 3 onderdelen, eventueel aange

vuld met 2 verstevigingsplaatjes, zie fig.2 pag.5. Deze 3 onderdelen 

zijn een grondplaat, een buis en een subsamenstelling. 

De 27 varianten zijn opgebouwd uit combinaties van de volgende onderde

len: 

4 verschillende grondplaten (bijlage 1.8). 

3 verschillend buizen (bijlage 1.8). 

10 verschillende subsamenstellingen (bijlage 1.8). 

Er wordt slechts een soort verstevigingsplaatjes gebruikt. 

De subsamenstelling bestaat uit een ashuis waarop een flens gelast is. 

Deze flens wordt slechts aan een zijde aan het ashuis gelast. Vaar de 10 

verschillende subsamenstellingen kan men kiezen uit: 

3 verschillende flenzen (bijlage 1.9). 

7 verschil1ende ashuizen (bijlage 1.9). 

Uit de gegevens blijkt ook dat het hier niet mogelijk is am families aan 

te wijzen voor wat becreft de complete steunen. Deze vertonen nl. een 

grote verscheidenheid wat betreft aantal en lengte van de lassen (bij

lage 1.15). De subsamenstellingen daarentegen behoren weI tot een fami

lie, want hier handelt het zich in praktisch alle gevallen am een ronde 

las met een lengte van 195 mm (bijlage 1.16). 

Indien men de lastijden voor aIle produkten optelt, dan kamt men vaor de 

voorassteunen tot de volgende benodigde lastijd: 

lastijd subsamenstellingen: 

lastijd complete steunen: 

totale Iastijd voorassteunen: 

461,8 uren. 

1934,1 uren. 

2395,9 uren. 
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2.3. CONCLusrES UrT DE ANALYSE. 

Er worden dit jaar in totaal 51.738 remcilindersteunen geproduceerd 

waarvoor men 3896,3 + 2395,9 = 6292,2 uren lastijd nodig heeft. 

Uit de avo's blijkt verder dat men voor aIle steunen samen ook nog een 

richttijd van 1424 uren nodig heeft. Verder is er oak nag ca. 200 uren 

steltijd nodig (zie bijiage 1.17). Men vindt dan de volgende produktie

tijd voor de totale jaarproduktie remcilindersteunen: 

lastijd: 6292,2 uren. 

richttijd: 1424,0 uren. 

steltijd: 200 1 0 uren. 

totaal: 7916,2 uren. 

Uit gegevens van OAF blijkt dat 1 werknemer in Westerlo per jaar 1400 

effectieve produktie-uren heeft. De totale produktie van remcilinder

steunen kan dan geproduceerd worden door 6 werknemers (8400 uren). Er 

werken echter 7 man aan de produktie van de remcilindersteunen, dus in 

principe zou men een man kunnen uitsparen. 

Indien men de produkten goed bekijkt, dan ziet men dat er eigenlijk drie 

verschillende deelproblemen zijn: 

-het lassen van de subsamenstellingen. 

-het lassen van de complete achterassteunen. 

-het lassen van de complete voorassteunen. 

Deze drie deelproblemen hebben elk een verschillende oplossing nodig. 

In overleg met prof.ir. H.P. Stal en ir. C.H.P. Stal (DAF) is besloten 

dat aIleen een oplossing wordt gezocht voor het lassen van de complete 

voorassteunen. Deze keuze is gemaakt omdat OAF Trucks bezig is met het 

ontwerpen van nieuwe trucks en hierbij zullen zowel de voor- als achter

assteunen de vorm krijgen van de huidige voorassteunen. 
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3. OPSTELLING VOOR HET LASSEN VAN VOORASSTEUNEN. 

Er moet dus een opstelling ontworpen worden waarmee de voorassteunen ge

last kunnen worden. Deze opstelling moet onbemand kunnen werken en moet 

flexibel zijn. Om deze flexibiliteit te kunnen halen mogen er geen pro

duktgebonden mallen gebruikt worden. Verder moet de aanvoer van de on

derdelen en de afvoer van het gereed produkt automatisch gebeuren. 

Aangezien de opstelling pas in 1987 operationeel kan worden, moet hij in 

staat zijn de voor 1987 geplande produktie te kunnen produceren. 

Oaf Trucks verwacht in 1987 16.700 assets nodig te hebben waarbij een 

asset staat voor 1 vooras + 1,2 achterassen (20% van de trucks heeft een 

dubbele achteras). Per as zijn er twee remcilindersteunen nodig, een 

links en een rechts, dus in 1987 heeft men 

16.700 x 2 x (1 + 1,2) = 73.480 remcilindersteunen nodig. 

Deze steunen moeten zoveel mogelijk automatisch gelast kunnen worden. 

3.1. ECONOMISCHE OVERWEGINGEN. 

Alvorens te beginnen met het opstellen van verschi11ende alternatieven 

voor de opstelling is eerst gekeken wat de investering mag zijn. Hier

bij isuitgegaan van de volgende vuistregel voor de terugverdientijd: 

_ invest~rinq 
terugverdientijd - jaarl.besparing - 14\ van investering 

In 1987 moeten 73.480 remcilindersteunen geproduceerd worden, verdeeld 

over ca. 12 verschillende varianten (6 verschillende steunen in linkse 

en rechtse uitvoering). V~~r een steun met verstevigingsplaatjes is de 

lastijd 287 -sec., voor een steun zonder verstevigingsplaatjes is de las

tijd 220 sec. (bijlage 1.15). Er wordt hier dan ook gerekend met een ge

middelde lastijd van 250 sec. per steun. Dit geeft dan een 't:otale las

tijd van 73.480 x 250 = 1,837.107 sec. = 5102,8 uren. 

Indien men aIle steunen automatisch kan lassen heeft men dus een bespa

ring van 5102,8 manuren. DAF rekent met een besparingstarief van fl. 40, 

per manuur. Dit geeft dan een besparing van fl. 204.111,20 per jaar al-



-12-

leen voor het lassen. Men heeft echter ook een besparing op de richttij

den die nodig zijn. Met een richttijd van 2,31 perioden per steun (voIgt 

uit BVO's) heeft men in 1987 in totaal 1697,4 manuren richttijd nodig. 

Door de veel gelijkmatigere warmte-inbreng bij het robotlassen zal men 

hier minstens 50% van kunnen besparen. nit geeft dan voor het richten 

een jaarlijkse besparing van fl. 33.947,80 en men kan dus een totale 

jaarlijkse besparing van fl. 238.059,80 verwachten. 

Herschrijven van de vuistregel voor de terugverdientijd geeft voor de 

mogelijke investering het volgende: 

investering - terugverdientijd x jaarl.besparingen 
- 1 + 0,14 x terugverdientijd 

Bij OAF streeft men naar een terugverdientijd van maximaal 3 jaren. Uit 

bovenstaande regel voIgt dan dat een investering van fl. 502.941,55 mo

gelijk is. 

3.2. DE VOORASSTEUNEN. 

Ais voorbeeld voor de te produceren steunen is gekozen va or de uitvoe

ringen die dit jaar het meest geproduceerd worden. Dit zijn de vooras

steunen nr.11756B (linkse uitvoering, zie fig.3) en nr.117569 (rechtse 

uitvoering). Voor tekeningen zie bijlage 2.1 en 2.2. 

fig.3: voorassteun nr.11756B 
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Uit de evo's blijkt dat deze twee steunen uit dezelfde onderdelen zijn 

opgebouwd. Deze onderdelen zijn : 

-grondplaat nr.117573. 

-ashuis nr.117S71. 

-buis nr.213958. 

-verstevigingspIaatjes nr.117S72. 

V~~r de tekeningen van deze onderdelen zie bijlage 2.5 tim 2.7. 

In eerste instantie wordt aIleen gekeken naar.een opstelling voor het 

lassen van de complete voorassteunen. De subsamenstelling (ashuis met 

flens) wordt evenals de andere onderdelen geordend aangeboden op een 

vaste plaats. 

Indien men de tekeningen van de voorassteunen bekijkt, zie fig.3 op vo

rige pagina, dan ziet men dat de steunen aan de volgende eisen moeten 

voldoen: 

-afstand voorkant flens tot hartlijn door gaten = 218±1 mm . 
+1 -afstand middelpunt ashuis tot onderzijde grondplaat = 115- mm. 

-afstand middelpunt ashuis tot middelpunt groot gat = 13S±1mm . 
o 

-hoek tussen lijn door flensgaten en lijn II grondplaat = 28±O,5 

3.3. VERSCHILLENDE ALTERNATIEVEN. 

Bij het uitwerken van de verschillende alternatieven wordt in eerste in

stantie alleen gekeken naar het samenstellen van 3 onderdelen: grond

plaat l subsamenstelling ashuis-flens (in het vervolg aangeduid met as

huls) en buls. Naar de verstevigingsplaatjes wordt voorlopig niet geke

ken omdat deze toch als laatste worden toegevoerd. 

De onderdelen worden allen geordend en geOrienteerd op een bekende posi

tie aangeboden door verschillende toevoersystemen. 

Ais men de voorassteunen goed bekijkt l zle fig.2 pag.5 1 dan ziet men dat 

de lassen sterk in de ruimte verdeeld liggen en een grillige vorm heb

ben. Dit heeft als gevolg dat de voorassteunen zeer goed geschikt zijn 

am met een robot gelast te worden. 
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De eerste keus die dan gemaakt moet worden is de keuze van het aantal 

robots. Deze keuze gebeurt voornamelijk op grond van economische overwe

gingen l de maximale investering is ca. fl 500.000'1 zie paragraaf 3.1. 

Voor een robot kan men uitgaan van de volgende kostprijzen: 

robot: f1. 130.000, (incl. besturing). 

lasrobot: fl. 250.000, (incl. lasinstallatie , afscherming enz.l. 

Wat betreft het aantal robots zijn er de volgende alternatieven: 

1) 1 robot: de robot voert de onderdelen aan en pakt dan een las

toorts om de onderdelen te lassen. 

2) 2 robots: de ene voert de onderdelen aan en de andere last. 

3) 3 robots: twee robots voeren de onderdelen aan en de derde 

last. 

4) 4 robots: drie robots voeren de onderdelen aan en de vierde 

last. 

De twee laatste alternatieven vallen meL:een af omdat de inversterinq bo

ven het toegestane half miljoen ligt: 

-3 robots 15 fl. 250.000 + 2 x fl. 130.000 = fl. 510.000,. 

-4 robots is fl. 250.000 + 3 x fl. 130.000 = fl. 640.000,. 

Alternatief 1 valt af omdat deze methode te langzaam is door de noodza

kelijke gereedschapswisselinqen en omdat hier een mal nodig is om de on

derdelen in te positioneren en te klemmen. 

De keuze valt dus op een opstelling met twee samenwerkende robots waar

van er een de onderdelen aanvoert en vasthoudt terwijl de andere last. 

In het volgende hoofdstuk wordt vervolqens naqeqaan wat de beste manier 

van werken is met twee robots. 
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4. DE ROBOTLASCEL. 

In het vorige hoofdstuk is de keuze gevallen op een opstelling bestaande 

uit een lasrobot en ~en positioneringsrobot. In dit hoofdstuk wordt na

gegaan in welke volgorde men de onderdelen het beste kan samenstellen. 

De ~anier waarop en de velgorde waarin men de onderdelen aanvoert is van 

groot belang. Door de toleranties van ± 0,5 mm. die de onderdelen verto

nen (zie bijlage 2.4 tim 2.7) kan een verkeerde volgorde van samenstel

len aanleiding geven tot grote problemen. Zo kan het gebeuren dat door 

een verkeerde keuze van aanvoeren de toleranties van de afzonderlijke 

onderdelen elkaar versterken. Dit kan als gevolg hebben dat het middel

punt van het ashuis buiten het t9lerantieveld van ± 1 mm. valt. Ook kun

nen er grote spleten en grate spreidingen in lasnaadposities ontstaan. 

Men moet daarom een volgorde kiezen waarbij de remcilindersteunen ook in 

de ongunstige gevallen (waarbij de toleranties elkaar versterken, bijv. 

aIle toleranties + of - 0,5 mm.) aan de gestelde eisen voldoen. 

Deze eisen hebben vooral be trekking op positie en ori~ntatie van het as

huis t.O.V. de grondplaat, zoals op pag.13 besproken. De positie van de 

buis is van ondergeschikt belang. Deze moet aIleen zodanig geplaatst 

worden dat de optredende spleten overal minimaal zijn. Verder moet men 

oak zoveel mogelijk rekening houden met de volgende lastechnische eisen: 

,'> -DAF wi! het liefst z,onder sensoren lassen, dus de lasnaadposi tie 

moet binnen een tolerantiegebied van ± 0,5 mm. liggen (volgens 
,~, 

afstudeerrapport WPB 0060) . ~ 

-zoveel mogelijk onder de hand lassen. 

-op de plaats waar de eerste hechtlas gelegd moet worden, moet de 

spleet het liefst nul zijn i.v.m. de kans op scheeftrekken. 

4.1. DE ALTERNATIEVEN. 

Bij de drie onderdelen (grondplaat, ashuis en buis) die aan elkaar ge

last moeten worden zijn twee verbindingen aan te wijzen, nl. de verbin

ding ashuis-buis en de verbinding grondplaat-buis. 
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Bij het opstellen van de verschillende alternatieven is de eerste keus 

die men kan maken de keus of men eerst een subsamenstelling (ashuis-buis 

of grondplaat-buis) maakt of niet. De alternatieven kunnen dan in drie 

hoofdgroepen onderverdeeld worden volgens onderstaand schema: 

I: geen subsamenstellingen. 
al tern.< II t d 1 ~ b . 1 b t II' ~: eers gron p aa~- u~s. 

we su samens e 1ngen III: eerst ashuis-buis. 

V~~r elk van deze hoofdgroepen zijn er een of meer alternatieven te be

denken. Deze worden nu achtereenvolgens beschreven: 

4.1.1. GROEP I: 

Er wordt geen subsamenstelling gemaakt. Men moet dus ashuis en grond

plaat in een mal t.O.V. elkaar positioneren. Vervolgens moet men dan de 

buis tussen grondplaat en ashuis plaatsen. Men heeft dus een mal nodig 

die er als voIgt uit kan zien, zie fig.4: 

fig.4: mal 



-17-

De mal bestaat uit twee platen die haaks op elkaar staan. De rechtop

staande plaat heeft een gat en twee positioneerpennen voor het positio-

neren van 

voor het 

van door 

het ashuis. De liggende plaat heeft twee positioneerpennen 0· 

t/V -positioneren van de grondplaat. De mal is natuurlijk voor~ll 
~-----

de robot bedienbare kleminrichtingen voor het vastklemmen van 

de onderdelen. De werkwijze is dan als voIgt: de positioneerrobot 

plaatst de grondplaat en ashuis in de mal en neemt dan de buis. De buis 

kan op ~e manieren tussen grondplaat en ashuis geplaatst worden en er 

zijn dan oak ~~verschillende alternatieven: 
~2 
,~) 

-Alternatief 1a: de buis wordt met de schuine kant over de grondplaat 

geschoven totdat hij op goede plaats is , zie fig.5. Men moet de buis 

weI iets scheef houden zodat hij onder het ashuis door kan gaan. 

o 
-

fig.5: alternatief 1a. 

-Alternatief 1b: de buis wordt met de uitsparing op het ashuis ge

plaatst en vervolgens hierom gedraaid totdat de schuine zijde van de 

buis de grondplaat raakt, zie £ig.6: 

fig.6: alternatief 1b. 

, 
:.> 

,J- , 
\ 

.. 

? 
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4.1.2. GROEP II: 

In deze hoofdgroep wordt eerst de verbinding grondplaat-buis gemaakt. De 

grondplaat wordt op een plaat met positioneerpennen gepositioneerd en 

vastgeklemd. Vervolgens wordt door de positioneerrobot de buis aange

voerd op een van de volgende manieren: 

-Alternatief 2a: de robot heeft de buis vast ter hoogte van de uitspa

ring. De uitsparing wordt dan op de goede plaats gebracht waarna er 

om het middelpunt van de uitsparing gedraaid wordt totdat de schuine 

zijde ~an de buis de grondplaat raakt, zie fig.7: 

.. 

fig.7: alternatief 2a. 

-Alternatief 2b: de buis wordt zodanig aangevoerd dat zijn hartlijn 

samenvalt met de gewenste lijn onder een hoek van 36,5°. Vervolgens 

langs deze lijn bewegen totdat buis de grondplaat raakt, zie fig.8: 

.. 

fig.8: alternatief 2b. 
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-Alternatief 2c: de buis wordt zodanig aangevoerd dat punt A van de 

buis op de goede plaats is en dan wordt am punt A gedraaid totdat de 

schuine zijde van de buis helemaal aanligt, zie fig.9: 

i2? .... 

A 

fig.9: alternatief 2c. 

-Alternatief 2d: de buls wordt zodanig aangevoerd dat punt C van de 

buis op de goede plaats is en dan wordt om punt C gedraaid totdat de 

schuine zijde van de buis helemaal aanligt, zie fig.10: 

... 

fig.10: alternatief 2d. 

4.1.3. GROEP III: 

In deze hoofdgroep wordt eerst de verbinding ashuis-buis gemaakt. De 

werkwijze is als voIgt: de positioneerrobot plaatst het ashuis in een 

klem en plaatst vervolgens de buis met de uitsparing op het: ashuis. De 

positioneerrobot houdt de buis vast totdat de lasrobot de hechtlassen 

gemaakt heeft. Nadat de las robot de hele verbinding gelast heeft wordt 
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de zo ontstane subsamenstellin9 op een van de volgende manieren t.o.V. 

de grondplaat gepositioneerd: 

-Alternatief 3a: de subsarnenstelling wordt zodanig gepositioneerd dat 

de midde11ijn van het ashuis op de goede plaats 1igt en vervolgens 

wordt om deze lijn gedraaid totdat de buis de grondplaat raakt, zie 

fig. 11 : 

CD II" 

fig.11: alternatief 3a. 

-Alternatief 3b: subsamenstelling zodanig aanvoeren dat hartlijn van 

de buis samenvalt met de gewenste lijn onder een hoek van 36,5°. Ver

volgens langs deze lijn bewegen totdat de buis de grondplaat raakt, 

zie fig.12: 

• 

/ '\ 3b,S' 
/' I 

fig.12: alternatief 3b. 
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-Alternatief 3c: subsamenstelling zodanig aanvoeren dat punt A van de 

buis op de goede plaats is en dan om dit punt: draaien totdat de 

schuine zijde van de buis helemaal met de grondplaat samenvalt, zie 

fig .13: 

... 

fig.13: alternatief 3e. 

-Alternatief 3d: subsamenstelling zodanig aanvoeren dat punt C van de 

buis op de goede plaats is en dan am dit punt draaien totdat de 

sehuine zijde van de buis helemaal met de grondplaat samenvalt, zie 

fig.14: 

.. ' 

fig.14: alternatief 3d. 

Er zijn in totaal dus 10 alternatieven en hieruit moet de beste gekozen 

worden. 



-22-

4.2. KEUZE urT DE ALTERNATIEVEN. 

In deze paragraaf wordt gekeken welke alternatieven in principe bruik

baar zijn en vervolgenswordt uit de dan overgebleven alternatieven de 

beste gekozen. De alternatieven moeten aan de volgende eisen voldoen: 

,T-ook bij extreme afmetingen van de onderdelen moet ori~ntatie en 

/v posi tie van het ashuis t. o. v. de grondplaat voldoen aan de eisen 
./ 

r zoals die uit de tekeningen volgen, zie pag.13. 

~Vl 
'-de lassen moeten altijd van goede kwaliteit zijn. 

\,~ d, ~>-de spleten tussen de onderdelen mogen niet te groot zijn (bij 
6 ;p 

/ grote spleten kans op scheeftrekken en slechte lassen). 

,'-de positie van de lasnaad mag geen grotere spreiding dan ±O,5 mm. 

vertonen omdat dan sensoren toegepast moeten worden (of zwaaiend 

lassen). 

De alternatieven worden weer per groep aan bovenstaande eisen getoetst: 

4.2.1. GROEP I. 

Bij de alternatieven 1a en 1b wordt het ashuis in een mal t.O.V. elkaar 

gepositioneerd. Hier wordt dus altijd aan de gestelde eisen betreffende 

positie en oriAntatie voldaan zodat deze twee alternatieven in principe 

weI voldoen. :'~::"') , I " 

4.2.2. GROEP II. 
c, 

De alternatieven 2a tIm 2d hebben enkele nadelen: 

1) Ten gevolge van de toleranties van de buis weet men niet exact 

waar de uitsparing van de buis is. Indien men nu het ashuis aan

voert dan bestaat de kans dat het ashuis niet precies in de uit

sparing van de buis valt, zie fig.15a op pag.23. Oit heeft als ge

volg dat er aan een kant tussen ashuis en buis een extra grote 

spleet ontstaat terwijl men ook niet weet aan welke kant deze 

spleet ligt. Oit alles geeft aanleiding tot zeer grote verschillen 

in lasnaadvolume hetgeen betekent dat men sensoren moet toepassen, 
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maar zelfs dan is het onzeker of de robot dit kan lassen.Bovendien 

ontstaat er een grote spreiding in de positie van de lasnaad. Dit 

aIIes leidt er toe dat men niet voor honderd procent zeker is dat 

de lasverbinding aan de kwaliteitseisen voldoet. Om zeker te kun

nen zijn van de kwaliteit van de verbinding ashuis-buis moeten de 

spleten tussen ashuis en buis aan beide zijden minimaal zijn. Dit 

is alleen te bereiken als men het ashuis zodanig positioneerd dat 

de hartlijn van de buis door het middelpunt van het ashuis gaat, 

zie fig.15b. Dan is de spleet aan be ide zijden even groot terwijl 

ook de verschillen in lasnaadvolume kleiner zijn. 

2) De bereikbaarheid van de lasverbinding ashuis-buis is door de aan

wezigheid van de grondplaat niet erg goed zodat er met het werk

stuk gedraaid moet worden. Men heeft dus een extra manipulator no

dig. 

De twee bovenstaande punten geven aan dat men niet zeker is of de ver

binding ashuis-buis weI de goede kwaliteit heeft. Omdat de verbinding 

ashuis-buis niet door verstevigingsplaatjes versterkt wordt moet men ze

ker zijn van de kwaliteit. Men kan hieruit concluderen dat de alterna-

tieven 2a tim 2d niet geschikt zijn. ( '. 
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4.2.3. GROEP III. 

Omdat de alternatieven 3a tim 3d op het eerste oog best weI geschikt 

Iijken (eerst lassen van verbinding ashuis-buis) wordt er flink aan ge

rekend. Eerst worden enkele afmetingen bij de verbinding ashuis-buis be

rekend, vervolgens worden de afmetingen bepaald van de subsamenstelling 

ashuis-buis in de extreme gevallen. Daarna worden enkele posities be

paald in het nominale geval (aIle toleranties nul) en tot slot worden de 

verschillende alternatieven doorgerekend. 

De verbindinq ashuis-buis: 

Bij de alternatieven 3a tIm 3d wordt eerst de verbinding ashuis-buis ge

last. Indien men bij het samenstellen van deze twee onderdelen ervoor 

zorgt dat de hartlijn van de buis door het middelpunt van het ashuis 

gaat, zie fig.15b, dan zijn de spleten aan beide zijden even groot. Bij 

het samenstellen van ashuis en buis ontstaat de volgende situatie, zie 

fig. 16: 

fig.16: verbinding ashuis-buis. 
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Als gevolg van de produkttoleranties (zie tekeningen op bijlage 2.4 en 

2.6) kunnen in figuur 16 de volgende afmetingen vari~ren: 

-diepte y van uitsparing varieert van 6,5 tot 7, 5 mm. 

-straal R van uitsparing varieert van 31 tot 36 mm. 

-straal r van ashuis varieert van 30,25 tot 30.75 mm. 

In bij1age 3.3 tim 3.6 zijn voor de verscl1illende combinaties van boven

vermelde afmetingen de spleetbreedte 5 en het oppervlak van de dwars

doorsnede van de lasnaad berekend. Deze berekeningen geven de volgende 

resultaten: 

-de spleet stussen ashuis en buis varieert van 0,09 tal:: 2,06 mm 

en wordt in hoofdzaak bepaald door de afmeting van de straal R 

van de uitsparing: een grotere waarde voor R geeft: een grotere 

spleet. 

-het oppervlak van de dwarsdoorsnede van de las varieert van 13 

tot 21 mm2. en wordt in hoofdzaak bepaald door de afmeting van de 

diepte y van de uitsparing : een grotere waarde voor y geeft een 

k1einer oppervlak. 

-de positie van de lasnaad 1igt min of meer vast, aIleen de posi

tie van de de onderkant van de buis (met lengte a+s) kan van po

sitie vari~ren t.g.v. de variaties van de afmeting y. 

Uit de berekeningen kan men conc1uderen dat de verbinding ashuis-buis 

goed te lassen is mits men rekening houdt met de grote variatie van het 

lasnaadvolume. Men moet bij het lassen zoveel toevoegmateriaal afsmelten 

dat ook bij een lasnaadoppervlak van 21 mm2 de lasnaad volledig gevuld 

is. Dit heeft weI als gevolg dat men bij kleinere lasnaadoppervlakken 

teveel materiaal toevoegt. 
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Extreme gevallen van 5ubsamenstelling ashuis-buis. 

V~~r de subsamenstelling ashuis-buis vinden we de volgende situatie, zie 

fig.17 : 

fig.17: subsamenstelling ashuis-buis. 

Ten gevolge van de fabricagetoleranties van de onderdelen zijn er voor 

de subsamenstelling ashuis-buis 4 extreme gevallen aan te wijzen waarbij 

de afmetingen minimaal of maximaal zijn. De afmetingen van deze 4 extre

me gevallen staan vermeld in tabel 1. Hierin staan ook de afmetingen van 

de nominale situatie vermeld zijn (geval 5). Voor berekeningen zie 

bijlage 3.1 en 3.2. 

- - - --geval , 11 13 1 =BM 2 
('( ~ 'Y AM CM AB,BC 

1 141,25 207,60 174,43 37,0 10,04 6,87 143,45 209,10 41,54 

2 141,25 210,07 175,66 36,0 10,04 6,79 143,45 211,55 42,53 

3 143,75 210,10 176,93 37,0 9,87 6,79 145,91 211,58 41,54 

4 ' 143, 75 212,57 178,16 36,0 9,87 6,71 145,91 214,03 42,53 

5 142,50 210,07 176,29 36,S 9,95 6,79 144,68 211,55 42,03 

tabel 1: afmetingen subsamenstelling ashuis-buis. 
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Posities bi; de nominale situatie. 

Alvorens de alternatieven 3a tIm 3d doorqerekend worden, worden eerst de 

normposities (posities in nominale situatie) van de punt en A, B en evan 

de buis (zie fiq.17) berekend. Er wordt uitqeqaan van een x-y-assenstel

sel met oorsprong in he'c middelpunt van het grote gat van de grondplaat, 

zie fig.18: 

-XI1 

·~---x 

M 

fig.18: nominale situatie. 

Bij gebruik van dit assenstelsel heeft het middelpunt van het ashuis de 

nominale coOrdinaten: 

In de nominale situatie ligt de schuine zijde van de buis helemaal tegen 

de qrondplaat zodat de X-coOrdinaten van de punten A, B en e nul zijn. 

De afmetinqen van de lijnstukken AM, BM en eM volgen uit tabel 1, geval 

5 : 

AM = 144,68 mm. 

BM = 176,29 Inn\, 

eM = 211,55 mm. 

o 
j3 = 9,95 . 

o 
1 = 6,79 . 
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Uit fig.18 voIgt: €1 = 90 -36,S - {3 = 43,550 

90 -36,5 0 
€2 = = 53,5 . 

90 -35,5 0 
£3 = + "1 = 60,29 . 

Hieruit voIgt voor de c06rdinaten van de punten A, a en C: 

XA = XM - AM.cos £1 = 105 - 144,6B.cos 43,55 = 0,14. 

YA = YM + AM. sin £1 = -138 + 144,68.sin 43,55 .: -38 1 32. 

Xa = ~ - aM.cos £2 = 105 - 176,29.cos 53 1 5 = 0,14. 

Ya = YM + aM.sin £2 = -138 + 176,29.5in 53,5 = 3,71. 

211,55.cos 60,29 = 0,14. 

YC = YM + CM.sin £3 = -138 + 211 1 55.5in 60,29 = 45,74. 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat de X-c06rdinaten van de 3 pun

ten geIijk zijn aan 0,14 terwiji ze nul moeten zijn. Hieruit kan men 

concluderen dat de xM-co6rdinaat is afgerond en dat deze in werkelijk

heid geIijk is aan 104,86 i.p.v. 105 zoals uit de tekening voIgt. We 

vinden dan de volgende normcoOrdinaten: 

punt A: X = A 0 YA = -38,32. 

punt a: X = 0 B Y = a 3, 71 . 

punt C: X = C 0 Y = C 45,74. 

punt M: X = M 104,86 YM = -138. 

Berekening alternatieven 3a tim 3d. 

In deze paragraaf worden voor de alternatieven 3a tIm 3d de volgende 

gegevens bepaald: 

- X-c06rdinaat van de punt en A en C; deze zijn een maat voor de 

spleet tussen buis en grondplaat. 

- Y-coOrdinaat van de punten A en C· , deze zijn een maat veer de 

spreiding van de lasnaadposities. 
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- De coOrdinaten van het middelpunt M van het ashuis, deze moeten 

aan de volgende eisen voldoen: 

o 
- Hoek €4 (zie fig.18): ais €4 = 36,5±0,5 , dan voldoet ook de 

o 
hoek van de Iijn door de flensgaten aan de eis van 28±0,5 

De berekeningen geven de volgende resuitaten: 

\ L' t 
l ( 

-Alternatief 3a: (bijlagen 3.7t/m 3.9) 

In dit geval heeft het middelpunt M de goede positie en voor de co(jr

dinaten van de punt en A en C vinden we de volgende waarden, zie tabel 

2 : 

geval XA YA Xc YC 1:: 4 

1 0/0 -40,12 0,10 42/97 36/93 

2 0/74 -39/33 0,0 45/74 36/50 

3 0/0 -36,54 1,34 46/53 36,08 

4 0,06 -36,48 0,0 48,59 36,04 

tabel 2: alternatief 3a. 

Uit deze berekeningen kan men concluderen dat dit aiternatief in prin

cipe geschikt is omdat de co6rdinaten van het middelpunt met de eisen 

overeen]{omen en omdat hoek €4 ook binnen de tolerantiegrenzen vaH. 

Toch is dit alternatief niet geschikt omdat er grate spleten kunnen 

optreden (tot max. 1,34 mm.) en omdat de lasnaadposities grote sprei

dingen vertonen tot max. 5,62 mm. voor Yc)' Deze lassen zijn niet 

door een robot te lassen zonder een sensor te gebruiken. 
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-Alternatief 3b: (bijlagen 3.10 tIm 3.13) 

o Bij deze methode wordt de buis onder de gewenste hoek van 36,S aange-

voerd, dus nu is £4 = 36,50
, dus de hoek van de lijn door de flensga

ten voidoet aan de eis. Voor de eo~rdinaten van het middelpunt M en de 

punten A en C vinden we de volgende waarden, zie tabel 3: 

geval XA YA Xc Y
C 

XM YM 

1 0,0 -38,32 0,73 44,76 104,12 -136,99 

2 0,74 -39,32 0,0 45,74 104,86 -138,00 

3 0,0 -38,32 0,73 44,76 105,60 -139,00 

4 0,74 -39,32 0,0 45,74 106,35 -140,01 

tabel 3: aiternatief 3b. 

Uit de berekeningen voIgt dat dit aiternatief niet gesehikt is omdat 

de positie van het middelpunt van het ashuis buiten de tolerantiegren

zen kan vallen, zie geval 4. 

-Alternatief 3e: (bijlagen 3.14 en 3.15) 

Bij deze methode wordt punt A van de buis op de goede plaats geposi

tioneerd en vervolgens wordt om punt A gedraaid. Omdat de hoek a van 
+0 SO +0 50 

de sehuine zijde van de buls 36,5-' is, is ook £4 = 36,5-' . Vaor 

de eoOrdinaten van de punten M en C vinden we de valgende waarden, zie 

tabel 4: 

geval Xc Yc XM YM 

1 0,0 44,76 104,97 -136,08 

2 0,0 46,74 103,25 -137,90 

3 0,0 44,76 106,48 -138,08 

4 0,0 46,74 104,72 -139,92 

tabel 4: alternatief 3e. 
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Uit de berekeningen voIgt dat ook dit alternatief niet geschikt is om

dat de positie van het middelpunt van het ashuis buiten de tolerantie

grenzen valt in aIle 4 de gevallen. 

-Altarnatief 3d: (bijlagen 3.16 en 3.17) 

Bij deze methode wordt punt C op de goede plaats gepositioneerd. Hier 

geldt, om dezelfde reden als bij alternatief 3c, dat de hoek van de 

lijn door de flensgaten aan de eis voldoet. Voor de coOrdinaten van de 

punt en M en A vinden we de volgende waarden, zie tabel 5: 

geval XA YA ~ YM 

1 0,0 -37,34 104,97 -135,11 

2 0,0 -39,33 103,25 -138,91 

3 0,0 -37,34 106,48 -137,10 

4 0,0 -39 / 33 104,12 -140,93 

tabel 5: alternatief 3d. 

Uit de berekeningen voIgt dat ook dit alternatief niet voldoet omdat 

het middelpunt van het ashuis in aIle 4 de gevallen buiten de toleran

tiegrenzen val t. 

Conclusies. 

Uit de voorafgaande berekeningen voIgt dat van de 10 alternatieven In 

principe aIleen de alternatieven 1a en 1b bruikbaar zijn. Nadere be

schouwing leert echter dat ook deze twee alternatieven niet bruikbaar 

zijn en weI om de volgende redenen: 

1) Bij beide alternatieven is een produktgebonden mal nodig en dit 

is strijdig met de eis dat de opstelling flexibel moet zijn. 

2) Bij alternatief 1a krijgt men hetzeIfde probleem als bij de al

ternatieven uit groep II: er ontstaan problemen bij het lassen 

van de verbinding ashuis-buis. 
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3) Alternatief 1b vertaont een sterke overeenkamst met alternatief 

3a en men mag dus aannemen dat bij alternatief 1b dezelfde pro

blemen aptreden l nl. grate spreidingen van de lasnaadposities. 

Bij de gegeven produkttoleranties van ± 0 1 5 mm en ±O,So is er dus geen 

geschikte methode te vinden. Indien men toch een robotiascel wil toepas

sen zal men iets aan de produkttoleranties moeten doen. Vooral de tole

ranties van de buis moeten kleiner worden. Uit overleg met ir.Stal (OAF) 

is ~ebleken dat de buis zander veel extra kosten ook met tolerantles van 

±0,2 mm. en ±0,2° geproduceerd kan worden. Om na te gaan of de alterna

tleven dan weI aan de elsen voidoen zijn de alternatieven 3a tIm 3d op

nieuw berekend. 

4.3. BEREKENINGEN MET TOLERANTIES ±O,2. 

De buis heeft nu ais toleranties ±0,2 mm. en ±0,2°. Vaor de subsamen

stelling ashuis-buis krijgen we dan de volgende situatie, zie fig.19: 

fig.19: subsamenstelling ashuis-buis bij toleranties ±O,2. 
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Ook nu zijn er voor de subsamenstellinq 4 extreme qevallen aan te wijzen 

De afmetinqen van deze·extreme qevallen staan vermeld in tabe1 6: (zie 

ook bij1aqen 4.1 en 4.2). 

- - - --qeval 11 13 1 =BM 2 a ~ 'Y AM eM AB,BC 

1 141,85 208,93 175,39 36,7 9,995 6;82 144,04 210,42 41,83 

2 141,85 209,92 175,88 36,3 9,995 6,79 144,04 211,40 42,23 

3 143,15 210,23 176,69 36,7 9,906 6,78 145,32 211,71 41,83 

4 143, 15 211,22 177,18 36,3 9,906 6,75 145,32 212,69 42,23 

tabel 6: afmetinqen 5ubsamenstelling bij toleranties ±O,2. 

Indien men nu de spleetbreedte s en het oppervlak van de lasnaaddoorsne

de berekent (bij1agen 4.3 en 4.4) krijqt men de volgende resultaten: 

- spleetbreedte s varieert van 0,09 tot 0,45 mm. 

- opperv1ak van de lasnaaddoorsnede varieert van 14,8 tot 18,9 mm2 

In vergelijkinq met de situatie met toleranties ±0,5 is de verbindinq 

ashuis-buis nu vee1 beter te lassen omdat de maxima1e spleetbreedte s nu 

vee1 k1einer is (0,45 mm t.o.V. 2,06 mm) en omdat de variatie van het 

oppervlak veel kleiner is (4,15 mm2 t.O.V. 8,01 llllll2).De verbindinq as

huis-buis is nu zonder problemen te lassen. 

Voor de alternatieven 3a tIm 3d vinden we nu: 

-Alternatief 3a: (bijlagen 4.5 en 4.6) 

Het middelpunt van het ashuis heeft de qoede pasitie en vaar de coOr

dinaten van de punten A en C vinden we de volgende waarden, zie tabe1 

7 : 
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geval XA YA Xc Y", 
'- £4 

1 0,02 -39,23 0,0 44,43 36,71 

2 0,34 -38,90 0,0 45,56 36,53 

3 0,0 -37,39 0,62 46,27 36,28 

4 0,0 -37,39 0,03 47,06 36,28 

tabel 7: alternatief 3a bij toleranties ±0,2. 

Uit deze berekeningen kan men concluderen dat alternatief 3a ook nu 

niet voldoet. De spreidingen van de lasnaadposities zijn nog te groat: 

max. 2,6 mm. voor punt C. 

-Alternatief 3b: (bijlagen 4.7 en 4.8) 

Omdat de buis onder een hoek van 36,5 0 wordt aangebracht, zal de hoek 

van de lijn door de flensgaten aan de eis voldoen. Vaor de caOrdinaten 

van de punten M, A en C vinden we de volgende waarden, zie tabel 8: 

geval XA YA Xc YC ~ YM 

1 0,0 -38,32 0,29 45,34 104,47 -137,48 

2 0,30 -38,72 0,0 45,74 104,77 -137,88 

3 0,0 -38,32 0,29 45,34 105,25 -138,52 

4 0,30 -38,72 0,0 45,74 105,54 -138,92 

tabel 8: alternatief 3b bijt.oleranties ±O,2 

Uit deze berekeningen kan men concluderen dat alternatief 3b nu zeer 

goed voldoet. Het middelpunt van het ashuis valt binnen de tolerantie

grenzen, de maximale spleet tussen grondplaat en buis is 0,3 mm (XA) 

en de spreiding van de lasnaadposities valt nu ook ruimschoots binnen 

de taegestane ±O,S mm (vaar de punten A en C een maximale spreiding 

van 0, 4 mm.). 
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-Alternatief 3c: (bijlage 4.9) 

o 
Omdat de hoek n van de schuine zijde gelijk is aan 36,5±o,2 zal de 

lijn door de flensgaten onder de gewenste hoek staan. Voor de coOrdi

naten van de punten M en C vinden we de volgende waarden, zie tabel 9: 

geval Xc Y
C ~ YM 

1 0,0 45,34 104,82 -137,11 

2 0,0 46,14 104,13 -137,84 

3 0,0 45,34 105,59 -138,16 

4 0,0 46,14 104,90 -138,89 

tabel 9: alternatief 3c bij toleranties ±O,2 

Uit deze berekeningen kan men conciuderen dat alternatief 3c nu wei 

voldoet. De positie van het middelpunt valt binnen de tolerantiegren

zen en de spreiding van de lasnaadpositie is kleiner dan ±O,5 mm 

(±O,4 mm. voor punt C) 

(bijlage 4.10) 

Ook nu klopt de hoek van de lijn door de flensgaten. Voor de coOrdina

ten van de punten M en A vinden we de volgende waarden, zie tabel 10: 

geval XA YA XM YM 

1 0,0 -37,93 104,82 -136,72 

2 0,0 -38,72 104,13 -138,24 

3 0,0 -37,93 105,59 -137,76 

4 0,0 -38,72 104,90 -139,30 

tabel 10: alternatief 3d bij toleranties ±O,2. 

Uit deze berekeningen voIgt dat alternatief 3d ook nu niet geschikt is 

omdat het middelpunt buiten de tolerantiegrenzen kan vallen. 
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4.4.UITEINDELIJKE KEUZE. 

uit de berekeningen van paragraaf 4.3 blijkt dat er bij een produktieto

lerantie van ±O,2 mm twee alternatieven vo1doen, n1. 3b en 3c. De uit

eindelijke keuze valt om de volgende redenen op alternatief 3b: 

1) Alternatief 3b vertoont een kleinere spreiding van de lasnaad

posities dan alternatief 3c (0,4 mm t.O.V. 0,8 mm.). 

2) De rechtlijnige beweging waarmee bij alternatief 3b de subsa

mens telling wordt aangevoerd is voor de robot veel gemakkelij

ker uit te voeren dan de gecombineerde beweging (rechtlijnig 

met een rotatie) bij alternatief 3c. 

We hebben dus een robotlascel waarin een lasrobot en een positionerings

robot samenwerken. Ret lassen gebeurt op twee verschillende stations: 

-station 1: hier wordt de verbinding ashuis-buis gelast. 

-station 2: hier wordt de subsamenstelling ashuis-buis onder de 

gewenste hoek aangevoerd en aan de grondplaat gelast. 

De twee robots pendelen dan ook tussen de twee stations he en en weer en 

er moet voor gezorgd worden dat ze niet met elkaar in botsing kunnen ko

men. 

Volgens de berekeningen voldoet bovengenoemde robotlascel aan de eisen 

zoals die worden gesteld. Om te controleren of dit in de praktijk ook zo 

is, is er een proefopstelling gemaakt. Deze proefopstelling wordt in het 

volgende hoofdstuk besproken. 

Qpmerkinq: bij de berekeningen van paragraaf 4.3 is geen rekening gehou

den met de invloed van de anderel::oleranties van de onderdelen, zoals de 

tolerantie van de grondplaatdikte. De dikte van de grondplaat heeft een 

tolerantie van ±O,35 Mm. Indien men de grondplaat aan de onderkant posi

tioneerd, zie fig.20a, dan vertoont de bovenkant van de grondplaat een 

spreiding van 0,7 mm. Bij het positioneren van de buis kan er dUB een 
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extra grote spleet ontstaan. Indien men echter de grondplaat aan de bo

venkant positioneerd, zie fig.20b, dan Iigt de bovenkant altijd op de

zelfde positie. Dan ontstaat er tussen grondplaat en buis geen extra 

spleet. 

fig.20a fig.20b 

Wel moet door de tolerantie van de plaatdikte van ±O,35 mm. de X-coOrdi

naat van het middelpunt aan een strengere eis moeten voldoen, nl. 

X -10S±O,65. X -10S±1 . f' 21' M - 1.p.V. M - rom., Zle 19. . 

103'5' 
-' bOllenK0J7-/ ltatd 

qb!; -

- J()'S' 

1I116~ 

II~ ~~S-

, 

fig.21 

M 

-
-

Uit fig.21 volgt dat ais ~ t.o.v. de bovenkant van de grondplaat vol-
+0 65 doet aan ~ = 105 - I I dan zal XM t.O.V. van de onderkant van de 

grondplaat voldoen aan de eis dat XM = 105 ±1. Uit tabel 8, pag.34 

bIijkt dat bij alternatief 3b XM varieert tussen 104,47 en 105,54 en dus 

voldoet aan de eis van X = 105 ±0,65 
M 

Alternatief 3b blijft dus aan aIle eisen voldoen. 
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5. DE PROEFOPSTELLING. 

In dft hoofdstuk wordt het praktisch deel van het onderzoek beschreven. 

Om te controleren of de in hoofdstuk 4 gevonden methode (alternatief 3b) 

in de praktijk ook bruikbaar is, zijn enkele steunen volgens deze metho

de gemaakt. Omdat er slechts aen robot tar baschikking was, is alleen 

gekeken naar het werk van de positioneringsrobot. Deze voerde de onder

delen aan waarna deze met de hand aan elkaar gehecht werden. Naar het 

eigenlijke lassen is niet gekeken omdat dit een min of meer routine ma

tig karwei is als de onderdelen eenmaal op de goede manier gehecht zijn. 

Op deze manier zijn 4 voorassteunen gehecht welke vervolgens op een 3D

meetmachine gemeten werden. 

In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens beschrevende positio

neringsrobot met grijper, station 1, station 2 en de eindresultaten. 

5.1. DE POSITIONERINGSROBOT MET GRIJPER. 

foto 2: de grijper. 



-39-

Er is gebruik gemaakt van de in het laboratorium voor Bedrijfsmechanisa

tie aanwezige ASEA IRB6/2 robot. Dit is een 5-assige robot met een 

draagvermogen van 6 kg. (voor meer gegevens zie bijlagen 5.1 en 5.2). 

De gebruikte grijper is ook van ASEA, zie bijlage 5.3. Vaor deze grijper 

zijn speciale vingers gemaakt waarmee het mogelijk is am zowel ashuis, 

buis als grondplaat vast te pakken, zie foto 2 (voor maten zie bijlage 

5.4) . 

De onderdelen mogen niet in de grijper kunnen bewegen, dus de klemmingen 

moeten statisch bepaald zijn. V~~r het vastklemmen van de grondplaat 

heeft de ene vinger 3 en de andere vinger 1 pen. De grondplaat heeft dus 

een driepunts oplegging. De buis en het ashuis worden tussen een pen op 

de ene vinger en een ringvormig deel op de andere vinger geklemd. Dit 

ringvormig deel is uitgekotterd op de kleinste straal van het ashuis. 

5.2. STATION 1. 

Volgens alternatief 3b moet eerst de verbinding ashuis-buis gelast wor

den. Dit gebeurt op station 1. Station 1 bestaat uit de volgende onder

delen, zie foto 3: 

foto 3: opstellinq station 1. 
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-pallet voor de aanvoer van het ashuis (midden op de foto). 

-klem voor positioneren van het ashuis (links op de foto). 

-toevoersysteem voor de buizen (rechts op de foto). 

pallet waarin het ashuis aan de posil:ioneringsrobot wordt aangeboden 

zeer eenvoudig, zie foto's. Ret is niet meer dan een plaat met een 

en een positioneringspen. Deze positioneringspen zorgt ervoor dat 

ashuis in een zodanige stand in de klem gepositioneerd wordt dat in 

uiteindelijke steun de hoek van de lijn door de flensgaten voldoet 
de eis van 28tO ,5. 

De klem waarin het ashuis gepositioneerd wordt heeft een ronde uitspa

ring, zie foto 3 (voor afmetingen zie bijlage 5.5).Het ashuis wordt door 

de positioneringsrobot in de ronde uitsparing van de klem gelegd en door 

aandraaien van de bout door het hoekprofiel aangedrukt en vastgeklemd. 

Ret toevoersysteem van de buizen is duidelijkte zien op de foto's 3 en 

4 (voor afmetingen zie bijlage 5.6). 

foto 4: toevoersysteem buizen. 
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De buizen bevinden zich in een glijgoot en worden tegen twee hoekprofie

len gedrukt. Vervolgens wordt de voorste buis door een stoterstang naar 

boven gedrukt en wordt daar in een vierkante kooi opgevangen. Omdat de 

stoterstang t.g.v. een vaste aanslag steeds dezelfde positie inneemt 

weet men ook zeker dat het diepste punt van de uitsparing van de buis 

steeds op dezelfde plaats is. Dit toevoersysteem zorgt er dus voor dat 

de buis altijd in dezelfde positie aan de positioneringsrobot wordt aan

geboden (afgezien van de speling tussen buis en kooi). 

Er is gekozen voor een zodanige opstelling dat het ashuis horizontaal 

ligt terwijI de buis daar vertikaal op staat, zie fig. 22a: 

~ 

.. ~ 

B A A 

- -

-
fig. 22a. fig. 22b. 

Deze stand is gekozen omdat nu de gehele verbinding ashuis-buis gelast 

kan worden zonder dat er met de subsamenstelling gedraaid moet worden. 

Er is dus geen extra manipulator nodig. Indien buis en ashuis goed 

t.o.v. elkaar gepositioneerd zijn dan is er bij A en B (zie fig. 22a en 

22b) geen spleet tussen buis en ashuis. Deze twee punten zijn dan ook 

zeer geschikt om er de hechtlassen te leggen. 
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5.2.1. METINGEN STATION 1. 

Alvorens begonnen werd met het programmeren van de robot is eerst geke

ken of de onderdelen weI aan de toleranties ±O/2 voideden. Daarom zijn 

eerst de afmetingen bepaald van de 4 buizen en de 4 ashuizen (bijlagen 

5.7 en 5.8). Uit deze metingen bleek dat de ashuizen weI en de buizen 

nlet aan de eisen voldeden. De buizen werden daarom eerst bijgeslepen 

totdat ze weI aan de eisen voldeden. De lengte van de buizen was slecht 

te meten maar de metingen doen vermoeden dat ze te kort zijn. 

Opdat de positioneringsrobot de buis goed kan oppakken moet het toevoer

systeem van de buizen exact op de positioneringsrobot uitgericht worden. 

De hartlijn van de glijgoot moet de rotatie-as van de positioneringsro

bot snijden. zie fig.23: 

!o6ot 

--
" 

~ 
"-

a.s Au;, 

fig.23: opstelling station 1. 

t()evoer '!I,te.eM 
hul'ZtJII 

De klem staat zodanig opgesteld dat de hartlijn van het ashuis ook de 

rotatie-as van de positioneringsrobot snijdt. 
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De pallet is zodanig opgesteld dat de lijn door de flensgaten onder een 

hoek van 8,50 staat met de lijn die de rota tie-as van de positionerings

robot snijdt. 

Ret programma dat de positioneringsrobot werd ingevoerd (zie bijlagen 

5.9 en 5.10) bestond ult de volgende stappen: 

1) vanuit een ruststand het ashuis uit de pallet pakken (foto 3). 

2) het ashuis in de klem positioneren en daar wachten totdat de 

klem dichtgedraaid is. 

3) als de klem dichtgedraaid is dan de buis uit het toevoersysteem 

oppakken (foto 4). 

4) de buis op het ashuis positioneren, iets doordrukken (zodat er 

zeker geen spleet tussen buis en ashuis meer kan zijn) en in 

deze stand wachten totdat de hechtlassen gelegd zijn (foto 5), 

5) als de hechtlassen klaar zijn terug naar uitgangsstand. 

foto 5: wachten op hechtlassen. 
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Resultaten van de verschillende experimenten: 

- Bij een snelheid van 250 mm/s. (maximale robotsnelheid = 1000 mm/s.) 

duurt het doorlopen van de stappen 1 tIm 4 ca.30 seconden (van rust

stand tot de stand van foto 5). 

- De herhalingsnauwkeurigheid van de positie van het ashuis in de klem 

is ± 0/1 mm. (bijlage 5.11). 

- De herhalingsnauwkeurigheid van de positie van de buis t.O.V. de 

flens is ± 0/4 mm. (bijlage 5.11). Hier merkt men waarschijnlijk de 

invloed van de speling van de buis in de kooi van het toevoersysteem. 

De buis en het ashuia zijn altijd goed t.o.V. elkaar gepositioneerd: 

haaks op elkaar en geen spleten. (bijlage 5.11). 

- De beste manier van hechten is het hechten met kleine hechtlasjes. 

Eerst een kleine hechtlas op plaats A (fig.22a) en meteen daarna, 

voordat de hecht bij A kan afkoelen t een iets grotere hechtlas bij B. 

Op deze manier gehecht blijft de buls nagenoeg haaks op het ashuis 

staan: op een hoogte van 120 mm. boven het ashuis heeft de buis in dat 

geval een maximale uitwijking van 0/01 rom. (bijlagen 5.12 en 5.13). 

Uit al deze resultaten kan men concluderen dat de verbinding ashuia-huis 

geen problemen oplevert en dat station 1, zoals hierboven omschreven, 

goed voldoet. AIleen de speling van de buis in de kooi van het toevoer

systeem moet verminderd worden (dit kan bereikt worden door enkele blad

veren in de kooi aan te brengen). 
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5.3. STATION 2. 

Op station 2 wordt de subsamenstelling ashuis-buis (gelast op station 1) 

op de grondplaat gelast. De subsamenstelling bevindt zich nog in de klem 

van station 1 en verder zijn er nog de volgende onderdelen nodig: 

-een toevoersysteem voor de grondplaten, zie foto 6 (voor afmetin

gen zie bijlage 5.14). 

-een klem am de grondplaat in te positioneren, zie foto 7 (voor 

afmetingen zie bijlage 5.15). 

foto 6: toevoersysteem grondplaten. 

Het toevoersysteem voor de grondplaten bestaat uit twee deIen, zie foto 

6: een Hmagazijn" waarin de platen Iiggen en een schuif. Deze schuif is 

voorzien van 2 pennen. Dit toevoersysteem werkt als voIgt: nadat de po

sitioneringsrobot de grondplaat heeft weggenomen wordt de schuif naar 

binnen getrokken (op de foto naar rechts). Door het eigen gewicht van de 

grondplaten in het magazijn zal de onderste grondplaat over de 2 pennen 
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vallen. Vervolgens wordt de schuif weer uitgeschoven en de 2 pennen ne

men dan de onderste grondplaat mee en deze kan dan weer door de positio

neringsrobot gepakt worden. 

foto 7: klem voor grondplaat. 

Zoals men op de bovenstaande foto kan zien staat de klem schuin op de 

tafel. De grondplaat ligt dus niet horizoncaal maar schuin. De opstel

ling is zo gekozen omdat nu de buis en de verstevigingsplaatjes verti

kaal staan (zie ook de foto's 8 en 9). In deze stand kunnen aIle lassen 

gelast worden zonder dat er met de steun gemanipuleerd moet worden. De 

grondplaat wordt over twee positioneerklemmen geschoven en naar boven 

tegen een strip gedrukt. 

5.3.1. METINGEN STATION 2. 

Alvorens begonnen werd met het programmeren van de positioneringsrobot 

zijn eerst de afmetingen van de grondplaten bepaald (bijlage 5.16). Uit 

deze metingen bleek duidelijk dat de plaatranden zeer onnauwkeurig zijn. 
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Ten gevolge van het afschuiven tijdens het knippen en ponsen is slechts 

2 a 3 mm. van de plaatdikte echte snijrand, zie fig.24a: 

fig.24a 

vlrkleiniwJ ;; LQat dd(te 
e.9'v 4I1!1k l'(u:/rt kLelH 

fig.24b. 

Door de willekeurige volgorde van knippen en ponsen ligt bovendien ook 

niet vast aan welke kant van de plaat de snijrand ligt. 

Omdat men zeker moet zijn van een goede positionering van de grondplaat 

in de klem mogen de positioneerpennen niet taps toelopen, maar moeten ze 

over de gehele plaatdikte dezelfde diameter hebben, zie fig.24b. In dit 

geva1 maakt het dan niet uit of de snijrand van het gat aan de boven- of 

onderkant van de grondplaat 1igt. 

De goede werking van station 2 is in twee stappen gecontroleerd: 

-positionering van de grondplaat'in de klem. 

-positionering van de subsamenstelling op de grondplaat. 

Positionerinq qrondplaat in k1em: 

Ook nu moeten toevoersysteem en klem voor de grondplaten t.O.V. de posi

tioneringsrobot uitge1ijnd worden. De positioneringspennen van de klem 

moeten deze1fde stand t.O.V. de positioneringsrobot innemen als de pen

nen vanhet toevoersysteem. De opstelling ziet er dan als voIgt uit, zie 

fig. 25: 
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fig.25: opstelling toevoersysteem en klem grondplaten. 

Het programma dat de positioneringsrobot werd ingevoerd bestond uit de 

volgende stappen (zie bijlage 5.17): 

1) vanuit russtand de grondplaat uit het toevoersysteem pakken. 

2) de grondplaat in de klem plaatsen, over de positioneringspennen 

schuiven en dan de plaat iets naar voren trekken (naar positio

neringsrobot toe) zodat men zeker is van het goed aanliggen van 

de positioneringspennen in de gaten. 

3) in deze stand wachten totdat,de bouten worden aangedraaid. 

4) nadat bouten zijn aangedraaid terug naar ruststand. 

Bij een snelheid van 250 mmls duurt het doorlopen van de stappen 1 tim 3 

ca.19 seconden (van ruststand tot het wachten op het aandraaien van de 

bouten) . 

Positionering van de subsamenstellinq op de qrondplaat: 

De opstel1ing ziet er nu als voIgt uit, zie fig.26: 
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fig.26: opstelling subsamenstelling-grondplaat. 

Bet programma dat de positioneringsrobot werd ingevoerd bestond uit de 

volgende stappen (bijlaqe 5.19): 

1) vanuit ruststand de buis van de subsamenstelling vastpakken en 

wachten totdat klem geopend wordt. 

2) als klem open dan de subsamenstelling uit de klem nemen en ver

volgens de buis op de grondplaat positioneren en in deze stand 

blijven wachten totdat de hechtlassen gelegd zijn (foto 8). 

3) als de hechtlassen geleqd zijn teruq naar de ruststand. 

foto 8: positionerinq subsamenstel1ing op grondplaat. 
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Bij een snelheid van 250 mmls duurt het doorlopen van de stappen 1 tIm 2 

ca. 12 seconden (van ruststand tot de stand van foto 8). 

Resultaten van de verschillende experimenten: 

Herhalinqsnauwkeuriqheid van de positie van de qrondplaat in de klem 

is ±O,1 mm. (bijlaqe 5.20). 

De maximale spleet die tussen buis en qrondplaat optreedt is 0,15 mm. 

(bijlaqe 5.20). 

- De beste manier om de hechtlassen te leqgen is de volgende: eerst een 

kleine hechtlas bij punt C (fiq.27) en meteen daarna een 2-maal zo 

grote hechtlas bij punt A. Dan is er op een hoogte van 120 mm. boven 

punt A een verplaatsing van 0,04 mm. (bijlagen 5.23 tim 5.25). 

buts 

fig.27: hechtlassen bij buis-grondplaat. 

Uit al deze resultaten maq men concluderen dat ook de verbinding buis

grondplaat geen problemen oplevert en dat station 2 ook voldoet. 

Ten slotte werden de versteviqinqsplaatjes m.b.v. een e~ektro-:-l!l.aqneet 

gepositioneerd en gehecht, de foto 9. Ook dit levert geen problemen op. 
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WeI is er weinig plaats tussen de twee verstevigingsplaatjes. Oit heeft 

als gevolg dat het zeer moeilijk is om in de hoek verstevigingsplaatje

grondplaat-buis te lassen. 

foto 9: positioneren van verstevigingsplaatjes. 

Ais laatste werd met de positioneringsrobot de complete steun uit de 

klem gehaald en weggelegd. Oit levert geen problemen op maar men moet er 

rekening . mee houden dat het totale gewicht dat de positioneringsrobot 

moet hanteren aan de hoge kant is. Oe grijper met vingers weegt 1(4 kg 

en de complete steun weegt 5(6 kg. Het totale gewicht is dus 7 kg. Oit 

houdt in dat de positioneringsrobot bij het wegleggen van de complete 

steun niet met een te grote snelheid kan bewegen en dat men oak dicht 

bij de rotatie-as van de positioneringsrobot moet blijven (arm niet 

helemaal strekken). Oe tijd nodig om de steun uit de klem te halen en 

weg te leggen is ca. 20 seconden (vanuit een ruststand, wegleggen en 

weer terug naar ruststand). 
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5.4. HET UITEINDELISKE RESULTAAT. 

De 4 steunen die gemaakt zijn werden vervolgens op een 3D-meetmachine 

gemeten. De steunen werden hier vooral gecontroleerdop positie en ori

entatie van het ashuis t.o.v. de grondplaat. 

De resultaten van deze metingen zijn als voIgt, zie tabel 11: (bijIagen 

5.26 tim 5.30) 

steun X = 115±1 Y = 13S±1 1 = 218±1 IV = 2S±0,5 
M M 

DAF 115,75 137,34 218,19 29,15 

1 114,64 134,85 221,03 28,65 

2 115/25 134/85 221,50 29,08 

3 114/58 134/89 221 /77 27/10 

4 113,55 134,43 221,89 28,71 

gemiddelde: 114,4±O,85 134,66±O,23 221,46±o,43 28/09±O,99 

tabel 11: afmetingen steunen. 

Bespreking tesultaten: 

- De gemiddelde waarden met de spreidingen die in tabel 11 vermeld zijn 

gelden natuurlijk voor de 4 steunen die gehecht zijn. 

- De eerste steun die in tabel 11 is opgenomen is de steun die door DAF 

als voorbeeld is geleverd. Uit de metingen blijkt dat deze steun wat 

betreft ZM' YM en 1 goed aan de eisen voldoet. De waarde van ~ valt 

echter flink buiten de tolerantiegrenzen. Deze steun voldoet dus niet 

aan de eisen. 
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X
M 

= 114,4±O,85 (moet zijn 11S±1) 

De spreiding (±Ot8S mm) ligt binnen de geeiste spreiding van ±1 mm, 

maar de absolute waarde (114,4) is ietste klein. Dit komt waar

schijnlijk doordat de buizen iets te kort zijn. 

- y = 134,66±o,23 
M 

(moet zijn 138±1) 

De spreiding (±O,23 mm) ligt ruimschoots binnen de geeiste sprei

ding van ±1 mm, maar de absolute waarde (134,66) is veel te klein. 

Dit komt doordat tijdens het programmeren van de positioneringsro

bot voor de buis een verkeerde positie op de grondplaat is genomen. 

De buis werd> namelijk op de grondplaat gepositioneerd door middel 

van strepen op de grondplaat, zie fig.28. Bij het positioneren van 

de buis op deze strepen Kunnen dan gemakkelijk foul:::en gemaakt wor

den omdat men niet goed kan zien of de buis weI op de strepen staat 

omdat de wanden van de buis niet scherp doorlopen maar iets afge

rond zijn. 

fig.28: positioneren buis op grondplaat m.b.v. strepen. 

- 1 = 221,46±O,43 (moet zijn 21S±1). 
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De spreiding voldoet oak nu weer ruimschoots aan de eisen maar ook 

nu is de absolute waarde veel te groot. Ook dit komt doordat tij

dens het programmeren gepositioneerd is met behulp van een streep 

op de grondplaat, zie fig.28. 

(moet zijn 281.0 ,5). 

In dit geval klopt de absolute waarde redelijk (afwijking omdat 

zeer waarschijnlijk de hoek van 8,50 van fig.23 niet helemaal klop

te), maar nu is de spreiding (1.0,99) veel te groot. Deze spreiding 

wordt echter grotendeels bepaald door de slechte kwaliteit van de 

pallet waarmee het ashuis aangevoerd werd. Deze bestond uit een 

plaat met een gat en een positioneerpen. Deze posi-tioneerpen heeft 

een diameter van 17 mm terwijl het flensgat een diameter van 18 mm 

heeft. Dit geeft dus tussen positioneerpen en flensgat een speling 

van 1 mm. Er is echter oak een speling van mm tussen het ashuis 

en de plaat van de pallet. We hebben dan de volgende situatie, zie 

fig.29a: 

-

fig.29a fig.29b. 

Zowel middelpunt van het flensgat als van het ashuis vertonen een 

spreiding van 1 mm. Dit geeft dan een mogelijk hoekverschil t.g.v. 

de slechte kwaliteit van de pallet van 1,80
, zie fig.29b. Ais men 

de pallet nauwkeuriger maakt zal een spreiding van 1.0,50 makkelijk 

gehaalt worden. Een pallet met bijv. twee positioneerpennen met elk 
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een diameter van 17,5 mm heeft ais qevolq van de spelinqen tussen 

positioneerpennen en flensgaten nag maar een spreiding van 10,24°. 

EINDCONCLUSIE: 

Indien toevoersystemen, pallet, klemmen enz. maar nauwkeurig genoeg 

qemaakt worden en ais er ap de qaede manier qepragrammeerd wordt is 

het mogelijk am met de hier beschreven methode remcilindersteunen te 

producer en die aan aIle eisen voldaen. 



6. OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN. 

In dit hoofdstuk worden enkele opmerkingen besprcken a15mede enkele aan-

bevelingen gegeven voor ccn 2v2ntuele even 

robotld5cel in de produktie. 

6.1. PRODUKT-AANPASSING. 

Zoals ve!~eld is op pag.S1, is er tussen de twee vers 

plaatjes te weinig plaats yoor de lastoorts. Het is daarcm noodzakelijk 

d.;-;t het produkt wordt aangepast: de 2 schulne plaatjes moeten y'ervangen 

worden door 1 plaatje dat rechtop staat, zie .30: 

fig.30: produkt-aanpassing. 

Behalve de betere bereikbaarheid van sen van 1 

rechtopstaand plaatje nag enkale voordelen: 

1) Er is nag maar 1 plaatje dus ar is minder laswerk. De staun is 

daardoor sneller klaar ~~ 

2) De grondplaat kan nu horizontaal in een klem gepositioneerd 

worden i.p.v. schuin zoals gebeurd is in hoofdstuk 5. Dit heeft 

ais voordeel dat de klem eenvoudiger wordt en goedkoper. 
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6.2. BEWEGINGSDIAGRAM. 

Vaar de twec samenwerkende robots is er een bewegingsdiagram opgesteld. 

Vaar de benodigde lastijden is uitgegaan van de lassnelheden zeals die 

gegeven worden op de schuif van Hoek Laos (praktijkgegevens): 

-hoeklas 3 rum hor izo!~t.aal: v = ·12/5 mm/s. 

-hoek1a5 .., mm vertikaal dalend: v = 1 '1 I 1 mm/s. -) 

-hoek las 5 mm horizontaal: v = 6/7 m!n/:3. 

-stompe las: v = 6,0 mm/s. 

Bij het opstellen van het bewegingsdiagram is uitgegaan van een aange-

paste steun met 1 verstevigingsplaatje. Het bewegingsdiagram ziet er dan 

ais vol'jt uit, 2ie £ig.31: (bijlagen 6.1 t/m 6.3) 

/1( - .. 

/! /i 
1'./( 

, 
':it( 

, 
I 
I 
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I I 
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\ 

I 
j, 

120 ->f3ec] 

I ,3 
! I i 
~ I .t .. __ . ___ ..... _._. __ . ~ ___________ ~_I .... 1 

'e."Z. 

fig.31: bewegingsdiagram. 

In het bewegingsdiagram is voor de laSlobot (LR) en de positioneringsIo

bot (PR) af te 1ezen waar ze op een bepaa1d moment zijn, op station 1 of 

op station 2. De verschillende stadia uit het diagram zijn: 
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fig.32: lasvolgorde bij verbinding ashuis-buis. 

Indien blijkt dat steunen telkens naar dezelfde kant scheeftr~kken 

moet men aan de andere kant meer warmte inbrengen zodat het scheeftrek

ken wordt tegengegaan. Indien de steunen ondanks deze maatregelen tach 

sci1eeftrekken 

inbreng) . 

kan men eventueel pulserend lassen (minder warmte-

6.4. KLEMMEN EN TOEVOERSYSTEMEN. 

In deze paragraaf worden enkela aanwijzigingen gegeven ho~ men de V2I 

schillende klammen en toevoersystemen het beste kan construeren. 

worden de eisen vermeld waaraan de verschillende onderdelen moaten vol-

doen. 

6 . 4 . 1. KLEr1 ASHur s . 

De klem vaar het ashuis dient zodanig geconstrueerd te worden dat de bo

venzijde van het ashuis 20 90ed mageli jk op een vasta plaats litJL Dan 

zijn er de ~inste problemen te verwachten met betrekking op het optreden 

van spleten tussen ashuis en buis. Een goede keuze een zeIfcentreren-

de drieklauw. Deze zargt ervoor dat de hartlijn van het dshuis steeds op 

ligt. De bovenzijde van het dshuis vertoont dan een 
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spreiding van to, 25 mm en eli t ka.n positioneringsrobot goed aan (aan~ 

voeren buis onder voorspanning). 

6.4.2. KLEM GRONDPLAAT. 

De grondplaat moet horizontaal gepositioneerd worden (1 rechtopstaand 

verstevigingsplaatje) en de positie van de bovenkant van de grandplaat 

muet vast liggen. De grondplaat moet dus naar boven tegen cen strip aan-

gedrukt worden. Deze strip voorzien van twee positioneringspennen met 

een diameter van 16 mm. Deze pennen moeten over de hde plaatdikte een 

constante diameter hebben (zie paq.47) en de hartafstand tus5en de twee 

pennen moet 120,6 mm zijn (zie ook bijlage 6.4). 

6.4.3. PALLET VOOR ASHUIZEN. 

Zoals op pag.54-55 al vermeld is moet de kwaliteit van de pallet voor 

ashuizen zeer goed zijn. Dit heeft ais gevolg dat 

zi . Aangezien uit het tijddiagram is gebleken dat de positioneri~g5ro

bot ca. 25 seconden over heeft ligt het voor de hand om deze de taak te 

geven de ashuizen exact in de goede stand te positioneren. De posi 

rings robot kan het ashuis bijvoorbeeld loslaten in een richtorgaan dat 

ervoor zorgt dat de lijn door de flensgaten de gewenste stand 

De positioneringsrobot kan dan het ashuis stanG. 

Het richtorgaan kan bestaan uit een tr ter taps 

pennen in de goede stand ataan. De pallet kan dan veel onnauwk~uri-

ger uitgevoerd worden: de pennen hoeven nu t meer exact uitgelijnd te 

zijn. WeI meet men ervoor zorgen dat de ashuizen niet 180u gedraaid WOI-

den omdat dan de smeernippel aan de ver~eerde 

huizen met twee smeernippels toepassen). 

6 . ~. 4. TOEVOERSYSTEErJI BUTZEN. 

t zit (men kan oak as-

Het toevoersysteem voor de bu moet de uitsparing van de buizen al-

tijd op dezelfde plaats positioneren. Set toevoersystecm zaals 

in hoofdstuk 5 is goed bruikbaar (men kan oak een variant hierop namen 

waarbij de stoterstang naar beneden gaat i.p.v. naar hoven). Er dient 
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echter voor gezorgd te worden dat er geen speling meer mogelijk is tU5-

s en kooi. Verde! ~ , . ~ , . er nog een vOOrradQmagazlJn nOQlg waarln 

buizen cpgeslagen worden. Dit voorraadmagazijn kan bijvoorbeeld een ta-

fel zijn waarop m.b.v. strippen gaten gemaakt fig.33: 

I ... 

[, 
toe voer stJ:s.-t:(U~M: 

J 

fig.33: voorraadmagazijn buizen. 

Door een luchtcilinder worden de buizen uit de goat naar voren in het 

toevoersysteem gedrukt. Is e~n goat leeg dan maakt de tafel een stap zo

dat een nieuwe goat voor het toevoersysteem komt te staan. Op een ta 

v.:l.n ca. 500 x 500 mm. kunnen dan 10 rijen van 10 buizen elk geplaat3t 

worden. De buizen dienen weI op de goede manier op de tatel 

worden. 

6.4.5. TOEVOERSYSTEEM GRONDPLATEN. 

Het toevoersysteem van de grondplaten moet zodanig geconstrueerd worden 

dat de gaten van de grondplBt s op dezel plaats zijn. Het toe-

voersysteem van foto 6 (pag.45) goed bruikbaar. WeI dient ervoor ge-

zorgd worden dat de platen t in de schuif kunnen bewegen. Het ma-

gazijn waarin de grondplaten EI;PJen kan in principe 20 '.Jroot gemaa.kt 

worden ais men wil. WeI dient men rekening te houden met hel gewicht van 
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de platen: bij een magazijn van 100 platen is het totale gewicht ca. 165 

kg. De schuif moet ook dan in staat zijn om de onderste grondplaat onder 

de anderen uit te schuiven. 

6.4.6. TOEVOERSYSTEEM VERSTEVIGINGSPLAATJES. 

Voar het aanvaeren van de verstevigingsplaatjes kan men het baste een 

trilvoeder gebruiken. De trilvoeder moet voorzien jn va.n r iC:-l nen 

d.ie erVCt')I zort3'en dat de plaatjes altijd dezelEde stand innemen~ 

6.5. BESTURING EN BEWAKING. 

Er een PLC besturing nodig voor besturing en bewaking van het hele 

systeem. De PLC moet ervoor zorgen dat de twee robots op de goede manier 

met elkaar samenwerken. Verder moet de PLC zorgen voor de besturing van 

de luchtcilinders van de toevoersystemen en de klemmen en dient hij het 

hele systeem te bewaken. Omdat de robotlascel onbemand werkt moet steeds 

gecontroleerd worden of de onderdelen op de goede plaats zijn (in de 

toevcersystemen). 

De besturing voor de twee robots is relatief eenvaudig omdat meestal de 

ene robot pas wat doet als de andere stilstaat of op een ander station 

bezig l~. BijvQorbeeld: de laSlobot begint pa3 te hechten als de posi-

tioneringsrobot het signaal heeft gegeven dat hij staat te wachten. 

6.6. DE OPSTELLING. 

De robots, klemmen en toevoersystemen moaten zodanig opgesteld zijn t 

zowel de linkse als de rechtse uitvoeringen geproduceerd kunnen worden. 

~- houdt in dat men klemmen en de toevoersystemen zeer goed op e1 

kaar en de positioneringsrobat moet ui ijnen. Cit is noodzakelijk we

gens het ontbreken van de zesde rotatie-as. Voor het aanvoeren en posi

tioneren van de verschillende onderdelen zou het zeer handig zijn als 

men die zesde as zou hebben, maar bij de ASEA IRE 6/2 is het draagvermo-

gen dan nag maar 4 kg en dit is te weinig. Men zou dus een zwaardere ro-

bot moeten gebruiken, maar dit brengt weer e~tra kosten met zich mee. .., 
.J 
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het .li1{ Va:l ingsroDot z de beste op:::tell 

t-:;r als vclgt (zie oak bijlagen 5.5 
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fig.34: apstelling. 

n.7. FINANCIEEt OVERZICHT. 

In paragraaf wordt een schatting gegeven van de totale kosten. Er 

wordt onder andere geen rekening gehouden met 

meerkosten en:. De kasten voar de verschillende anderdelen zijn dan 

lasrobot geh2~1 compl~et 

-positioneringsrobot 

-ptc met opnemers enz. 

-trilvoeder vaor versteviging8plaatjes 

-klem voor ashuis 

-klem vaar grandplaat 

-toevoersysteem buizen 

toevoersysteem grondplaten 

-richtorganen aahuis 

tatale kosten 

fl 
,;..1. 

.(:""! 

fl. 

f1 ~ . 
.(:1 

(-'1 

fl. 
q 

fl 

fl. 

.000, 

130.000, 

20.000, 

20.000, 
h .000, ~ 

5 .000, 

25 .000, 

15 .0007 

5 .000, 

,~75. 000-,-



Van deze totale kosten moet .men dan aftrekken de besparingen die er zijn 

owdat er nu geen ffiallen no~ig = fl. 60.000,) en sm 

dat er minder handlasapparatuur en lascabines nodig zijn. Men krijgt dan 

een investering van f'"":' 4'1 400.000,. Adngezien op pal; . 12 aId , - ~ - '-
~'-' .i...l.. -i..;:) '.,A';~ ',,,,, 

(!e tering ca. fl SOO.coo, Ina iJ zijn zou men lUogen aannenlen da t. 

robotlascel economisch ve:antwoord 

j een teit van de voorraadmaga jnen van 100 x.an de 

opstelling dus 200 minuten werken. am de dIie uur moeten de magazijnen 

Jan gevuld worden. t dan extra onkosten de vorm van manuren 

maar deze vallen weg d2 extra besparingen die men heeft omdat d2 

twee rohots slechts 2450 uren nodig hebben voar het lassen van de steu-

nen~ De .indere uren (1550 uren bij 3-pl~)egendienst) kunnen d.in gebruikt 

worden vaar andere taken, bijvoorbeeld het lassen VJn de flenzen aan de 

.1shuizen. 

6.B.FLEXIBILITEIT VAN DE OPSTELLING. 

In deze paragraaf wordt gekeken hoe flexibel de robot las eel is en aan 

eisen de nieuwe r steunen zc~jen moeten valdaen. 

trerende drieklauw vele 

versehillende diamters kan vastklemmen, dus de diameter van de vers 1 _ 

lende ashuizen kan rustig variAren. Ook de lengte van de ashuizen kan 

willekeurig variaren. Het enige wat produktgebonden kan zijn is de stand 

van de positioneerQennen van de richtorganen. Bij 'v\.::'!l verschil 

lende flenzen met verschillende hartafstanden vall de flensgaten moet men 

du~ meerdere ganen apstellon waarvan de 

steeds de goede neeml. Het apstel van meerdere richtorganen voar de 

a~huizen brengt niet veel extra ~o3ten met zich mee. 

Het taevoersysteem vaar de buizen is wei duidelijk produktgebonden en 

dan voornamelijk wat betreft de o~trek van de buizen (50 x 50 mm.,. 

Indicn men altijd hetzelfde toevoersysteem wil gebruiken zal men dus 

vear alle steunen l:mizen met afmetingen 50 x SO mm moeten toepassen. De 
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lengte van de buizen mag vari~ren, avenals de afschuiningshoek en de af-

metingen van de uitsparing_ WeI moet keol op e~n zodan hooq-te zijn 

dat oak de langste buizen er onder door kunnen. he!: lent]tever-

sehil te groet is moet men de stoterstang naar beneden laten bewegen. 

Men kan dus concluder en dat sta , 
.l. op voorwaarde dat 

de buizen aItijd de afmeting 50 x 50 mm. hebben. 

Stat.ion ..,~ 

De flexibiliteit van station 2 wordt gehee1 bepaald door de hartafstand 

van de gaten van de grondplaten. Indien deze steeds fde hartafsta.nd 

hebben dan kunnen de klem en het toevoersysteem vaar verschillende mo-

dellen gebruikt worden. Men dient dan weI ervoor te zargen dat het VOOI

raadmagazijn van het toevoersysteem aangepast kan worden aan de ver

schillende afmetingen van de grondplaten. Iruiien het niet mogelijk is am 

gaten altijd dezelfC!e hartafstand te geven zal men extra maatregelen 

meeten nernen. De klem is makkelijk aan te passen door de strip met de 

elhaar te maJ:en. Indien men bes tuurbare klemrnen vaer deze 

strip gebruikt zou de positioneringsrobot zalf de strip kunnen verwisse-

Het toevoersysteem is oak op deze manier aan te passen door de 

s'.:huif te voorzien van een verwisselbare plaat met pennen. Di t alles .lS 

echter omslachtig en het verdient dan ook aanbeveling am zoveel mogelijk 

dez fde harlafstand te gebruiken. Bij toepassen van twee verschillende 

hartafstanden kan men eventueel twee klemmen en twee toevoersystemen op-

stellen. 

Conclusie: de rabotiascel is erg flexihel ais men bij hat on 

de verschillende steunen rekening houdt met de volgende voorwaarden: 

-afmetingen buizen steeds gelijk, bijv. 50 x 50 mm. 

-steeds dezelfde hartafstand van de gaten van de grondplaten. 

Indien men aIle steunen door elkaar wil produceren moet men voor 

onderdeel een apart toevoersysteem met voorraadmagazijn hebben. 

van 



7. SLOT. 

Tn dit laatste hoafds worden enkele opmerkingen t over 

hemand lassen in het algemeen. Indien men onk produkten wil las-
. . up cw marner t verslag besproken dan moet men met de 

volgende opmerkingen rekening hcud~n; 

van de onderdelen maeten zodanig zijn dat 

de extreme situaties aan de gestelde eisen voldaan 

- De manier waarop men werkt is van groat belang. Men maet steeds 

uitgaan van vlakken aan elkaar gelast moeten 

Men moet er steeds weer venr zorg0c dat d2 positie v~n dA las~a-

den s h1-.:d-".'7_'" 1 
.. ..;. ..... ' ........ '- J.. D:t lS v(F)r.3!.l V,:Ul b,::lan'1 j ond.erdel:::n 

niet recht jn :l1 fi~;r ~ :uen ni8t v-an ·.:"Ie po-

5 evan het te lassen vrije uiteinde maar van de pos 

de VOO1.: la.5. Dit t a1.:; dat de la3v~rbinding 

slecht 15. Gaat men uit van de positie van 

doordat men het onderdecl daar vastpakt dan 

goed, zie fig 3S.h. 

I)ler 
positl anBrv, 

.3fja f .35b 
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BIJLAGE 1: PRODUKT GEGEVENS. 

1} aantallen achterassteunen 

2) aantallen voorassteunen 

3) avo van voorassteun 117566 

4) onderdelen complete achterassteunen 

5) onderdelen subsamenstellingen acilt.erassteunen 

6) onderdelen complete voorassteunen 

7) onderdelen subsamenstellingen voorassteunen 

8) gegevens complete achterassteunen 

9) gegevens subsamenstellingen achterassteunen 

10) gegevens complete voorassteunen 

11) gegevens subsamenstellingen voorassteunen 

12) berekening steltijd 

Pdg. 

1 . 1 

1 .2 

1.3 

1 .5 

1.7 

1 .8 

1.9 

1.10 

1. n 
1. 15 

1 . 16 

1. 17 
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ACBTERASSTEUNEN COJIPLEET 

tal Voor de steunen: 

0107250 0 0107240. 0107241. 
0162082 15 0505244. 0505245, 0162074. 0162075. 
0179436 799 0228665, 0228666, 0255970. 0171697, 0171698. 0255969, 0261626, 

0261627, 0331587. 0331588. 
0267579 670 0283373, 0283374. 0267575, 0267576. 
0286507 232 0286510, 0286511. 
0288429 94 0288424, 0288425. 
0501170 2080 0279826, 0279827. 0255079, 0255080. 
0576334 730 0176517, 0176518. 
0588288 0 0588645. 
0620017 14676 0218673, 0278674, 0283369, 0283370, 0620007, 0620008, 0267681, 

0267682. 
i 0620060 6549 0279591, 02'{9592, 0282607, 0282608, 0627019, 0627020', 0620052, 

0620053, 0280348, 0280349, 0284225, 0284226, 0626932, 0626933. 
0644369 0 0644368. 
0652436 588 0652435. 
0652808 722 0281088, 0281089, 0652804, 0652805, 0674481, 0674483. 

. laat Aantal Voor de steunent 

0107249 0 0107240, 0107241. 
0109286 15 0505245, 0505244. 
0171704 0 0162074, 0162075, 0171697, 0171698. 
0173299 2080 0279826, 0279827, 0255079, 0255080. 
0176520 730 0176517, 0176518. 
0253702 730 0176517, 0176518. 
0267705 468 0283369, 0283370, 0267681, 0267682. 
0331592 0 0331587, 0331588. 
0501171 799 0228665, 0228666, 0255970, 0255969. 
0588649 0 0588645. 
0620016 20582 0278673, 0278674, 0279591, 0279592, 0283373, 0283374, 0288424. 

0288425, 0620001, 0620(i08. 
0620059 41 0620052, 0620053. 
0626939 1038 0282601. 0282608, 0286510, 0286511. 0626932, 0626933. 
0626941 0 0280348, 0280349, 0284225, 0284226. 
0627026 92 0627019, 0621020, 0267575, 0261576. 
0644370 0 0644368. 
0652439 588 0652435. 
0652810 122 0281088, 0281089, 0652804, 0652805, 0614481, 0674483. 
0261633 0 0261626, 0261621. 



/. t. 

ACHTERASSTEUNm OOIlPLEE'l.' 

y, d 

0107246 0 0107240, 0107241. 

0118983 0 0162075. 

0162079 0 0162074. 

0173298 0 0255079, 0255080. 
0261631 0 0261626, 0261627. 

0272546 0 0267681. 

0212548 0 0267682. 
0282006 7088 0278673. 
0282008 7088 0278614. 
0282010 6280 0279591, 0219592, 0283373, 0283374. 
0284174 2080 0279826, 0279827. 

0284512 361 0281088. 

0285206 361 0281089. 

0287284 806 0282607, 0282608, 0284225, 0284226. 

0287286 234 0283369. 
0287288 234 0283370. 
0288615 232 0286510, 0286511. 

0293883 94 0288424, 0288425. 

0331590 0 0331587, 0331588. 

0500857 0 0588645. 0588644. 
0501168 799 0228665, 0228666, 0255969, 0255970. 

0505250 5 0505244. 
0505251 10 0505245. 
0620013 10 0620007. 
0620014 22 0620008. 

0620057 41 0620052, 0620053. 
0626940 0 0280348, 0280349, 0626932, 0626933. 
0627024 92 0267575, 0267576, 0627019, 0627020. 

0639243 0 0171697, 0171698. 
0664723 0 0652804. 
0664724 0 0652805. 

0679433 0 0674481. 

0679435 0 0674483. 



Pl 

0107246 0 

0162080 0 

0173299 0 

0261632 0 

0267704 0 
0278677 14176 

0279595 6280 

0279830 2080 

0281085 722 
0282604 806 

0283368 468 
0286506 232 
0288428 94 
0331591 0 
0501169 799 
0505252 15 
0620015 32 
0620058 41 
0626941 0 

0627025 92 
0630977 0 
0652809 0 
0674479 0 

0500283 15017 

0534895 10820 

ACHTE~W SW!}§AJWfSm·I.I;NG 

de steunenz 

0107240, 0107241. 
0162075, 0162074. 
0255079, 0255080. 
0261626, 0261627. 
0267681, 0267682. 
0278673. 0278674. 
0279591, 0279592, 0283373. 0283374. 
0279826, 0279827. 
0281088, 0281089. 
0282607, 0282608, 0284225, 0284226. 

0283369, 0283370. 
0286510. 0286511. 
0288424. 0288425. 

0331587. 0331588. 
0228665, 0228666, 0255969, 0255970. 

0505245, 0505244. 
0620007, 0620008. 
0620052, 0620053. 
0280348, 0280349. 0626932. 0626933. 
0267575, 0267576, 0627019. 0627020. 
0171697, 0171698. 
0652804. 0652805. 
0674481, 0674483. 

v: 
0505245, 0505244, 0268673, 027867~, 0283369. 0283370, 0286510, 
0286511, 0288424, 0288425, 0620007, 0620008, 0162074, 0162075, 

0261681, 0261682. 
0219591, 0279592, 0283373, 0283374, 0279826, 0279827, 0282607, 
0282608, 0284225, 0284226, 0223665, 0228666, 0255969, 0255970, 

0281088, 0281089, 0267575, 0267576, 0627019, 0621020, 0620052, 
0620053, 0107240, 0107241~ 0255079, 0255080, 0261626, 0261627, 

0331587, 0331588, 0280348, 028GB49, 0626932, 0626933. 0171697, 
0171698, 0652804, 0652805, 0614481, 0674483. 

I·t 



( 

r 

" 

0111573 
0213957 

0214610 

0663910 

0102277 
0191391 
0213958 

0117570 
0179701 
0191392 
0294296 
0512051 
0583218 
0629537 
0671128 
0627118 
0627119 

20398 
2144 

1137 

174 

1017 
120 

22542 

20.398 
1588 
1134 

0 

3 
0 

556 
0 

80 

94 

1 

VOORASSTEUNEN COJIPLEET 

Voor de steunen: . 
0111566, 0111561, 0668308, 0668309. 
0119691, 0179698, 0614895, 0614896, 0514039, 0514040, 0583225, 
0583226. 
0621194, 0627193, 0213840. 0213841, 0102344, 0102345, 0512047, 
0512048. 
0663912, 0663911. 

0627193, 0627194, 0102344, 0102345, 0512048, 0512047. 
0213840, 0213841. 
0117566, 0117567. 0179697; 0179698,0614895, 0614896, 0514039, 
0514040, 0583225, 0583226, 0668308, 0668309. 

de steunen' 

0117566, 0117561. 
0179697. 0179698, 0514039, 0514040. 
0102344, 0102345, 0213840, 0213841, 0627193, 0627194. 
0289537, 0289538. 
0512047, 0512048. 
0583225, 0583226. 
0614895, 0614896. 
0668308, 0668309. 
0663911. 
0663912. 



I&! 

yOQRASSTEUNEN ST1BSAlfENSTELLING 

Flens tal Voor de steun I 

0195227 1131 0627193, 0627194, 0213840, 0213841, 0102344, 0102345, 0512047, 
0512048. 

0213960 23272 0117566, 0117567, 0179697, 017'698, 0514039, 0514040, 0576331, 
0614895, 0614896, 0583225, 0583226, 0668308, 0668309. 

0667947 0 0289537, 0389538. 

al Voor de ste en-

0117571 20398 0117566, 0117567, 0668308, 0668309. 
0196640 1134 0627193, 0627194. 0213840, 0213841, 0102344, 0102345. 
0289018 0 0289537, 0289538. 
0512052 3 0512047, 0512048. 

( 0573238 730 0576331. 
0583219 1588 0179697, 0179698, 0514039, 0514040, 0583225, 0583226 •. 
0629536 556 0614895. 0614896. 
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6) ashuis 117571 2.6 

7) sleunplaatje 117572 2.7 
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BLTLAGE 3: BEREKENINGEN ALTERNATIEVEN BIJ TOLERANTIES ±O,5. 

1) bepaling extreme a.fmetin'Jen 

'" bepaling invloed toler a i.J op verbinding a~huis-buis 

3) berekeninq .. =tl ternd.tid 3d. 

4 ) herekening alternatief 3b 

5) berekeni1l9 alternati>2f 3c 

6) berekening alternatief 3d 
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geval 11 13 12 0< -, 1 AU ffii AB,'B'e 

1 141,25 207,602 174,426 37,0 10,037 6,867 143,445 209,102 41,541 
2 141,25 210,069 175,660 36,0 10,037 6,787 143,445 211,551 42,533 
3 143,75 210,102 176,926 37.0 9,866 6,786 145,908 211,584 41,541 
4 143,75 212,569 178,160 36,0 9,866 6,708 145,908 214,034 42,533 
5 142,50 210,071 176,286 36,5 9,951 6,787 144,676 211,553 ,42,029 
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7,5 31 30,25 4"182 19,937 0,280 
7,5 31 30,75 4,782 20,125 0,093 
7,5 36 30,25 3,006 19,937 2,057 
7,5 36 30,75 3,006 20,125 1,869 
6,5 31 30,25 6,007 18,735 0,258 
6,5 31 30,75 6,P07 18,908 0,086 
6,5 36 30,25 4,566 18,735 1,899 
6,5 36 30,75 4,366 18,908 1,726 
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ij R r a. (znn1l s (mnD b {I1IiiJ a. + s opp[mm~ 

7,5 31 30,25 4,782 0,280 5,119 5,063 14,476 
7,5 31 30,75 4,782 0,093 5,346 4,875 13,031 
7,5 36 30,25 3,006 2,057 5,719 5,063 14,476 
7,5 36 30,15 3,006 1,869 5,346 4,875 13,031 
6,5 31 30,25 6,007 0,258 6,119 6,265 21,047 
6,5 31 30,75 6,001 0,086 6,346 6,092 19,330 
6,5 36 30,25 4,366 1,899 6,119 6,265 21,047 
6,5 36 30,15 4,366 1,726 6,346 6,092 19,330 
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Eyo:: fjO-[3 -P= ~o- ;.'3,029-10,03'1:::. 36, 93"1 0 

-~ 2: /111:: Ilt3, y~-r- fHf'rl; Ctf::: ]11, S-SI /'11,.., ~:::.lq017()£t, t= 6. 7'lJl~ 
)(/1 lOY, tfr, c 

IJ: a.J2c~ A7t = OAcCr9:> 1'i3Yvr..:' '13,0)., .. 
, .0 

[, C [l t j3 1"1-: '13,029 + I~ 031 + 6, ,31.::' s-~ tJr3. 

X,.=: i tt - Z71 ChJ[, =r lOY, 8~ -111, Sn Ct7'J s~ ~S"J= -~ 38'r: ~ 

X, ~ ~ ~ pu.;d C J).aJ a£ ~~ cit ~"'dtlaa/ Ao.k.. 
XI1 10'(, tP~ 6 c 

t;:: CVU:.u::a ?if:: QA~ JII, S-SI :: 60, l8 

~;: YI1 T Di ~ £,::. -139 t ;/~ rrl ~ 60, ]36:- IIl-; 7J~. 

El;:: [, ~ fi-i~ 60, 2.~6 - /O,Oit - 6,lfJ1 = '11, V 6; ~ 
XI/'=- K/1-lift w:t:J[~.:::" loy,ar"9-IY~ ity'l(..iY.) 1f3, '161= C(lY1 . 

Y/1:= Yt1 t /f1J s~ fl = -/38"1 1't3~ Y'IS"" /.JV, I.(~; yt]:= -3~32d. 

I.,(-=- 90 -~ fo::: 90 - 6q 296 - 6,t~1:: 36, rOI 0 

f}11 ::- 1'1 ~ 9()(jh1ff1, Ch = 2/1, S'8't ikM, ,. = g,a66 0 
I2.J" t:· 6, 186 .° 

x" lOY, Qr9 0 

'l:: Q./2CCQ'!) Ali" t2/)c~ IV~ ~ac?::: l..{'I,os-t . 

li:: EJ +p t t= '1'1, ost;'f ':t (j66-+ 4?v6-- 60, t06'~ 
x,.:: iN - en UT:JEt: /0'1, c?f'9 - ;/1, S'~v Gb:) 6~ to I.: ~J4f?~ Kc"> 
~ ~ Yn f f;"n /.jiM [3':- -13'fi>-f IY~ 9fJe /.Ji;, I.IY; 0')6:: - 3~ S~2. 

Yc:: '111+ il1 ~ti..ll ::. -/3(J+ :111, Say /.)~ 60,10<9:- 1.16, S30. 

Cy:: 9D - £3 - f3 -= Je -I.{~ 0 s6 - ~ ,J~6 :- 36, 0la~ 



.:3.9 

... ~ 1': M; l<t~-. '1lJ8fH"" i71:. 2/'1, 03Y/I,-r"", f C' ~ 966 0 
.f2J,. 6= ~ 10(j~ 

Xn 10"1, c9S~ c 
ll'::: ~ . /fii :: Q/2cCI7:J l'fr-, 9 G i? :: '1'1, 0 'S'6 . 

/.,= ~~ ~ IS ~6-:: 't'1,osi., ~ 866 -r ~ ~&o:: 6(', 63C ~ 

Xc::: X'11 - cit unl, #' /0'1, 8r9- J.1't, O.lya:n 60,630.: -<8 /1 f' ~ 

X~~O; k ~ c ;:;a.i a.k t?/i.Mc/e cIR ~cf,;iaol/2~. 
X/1 to", cy::,-g . (; 

[,:: MCCC") (.71::: M.c.e&:> ).1'1, ~3 Y =- 6 Cj 66 r . 

II == [, - Ii - t:: 60, 6 6 ~ - '5, /Y 66 - ~ ttxY.::- y~ 091 ~ 
y, $I' Yn -t en /.Ju. [,:, -/ J e -t ;I't, 03'1 ~ 6~ 6 6s .z-CfI9, saiJ. 

lit:=< X17 -11ft un£j :::: IO~ asq -1'tS: 9o(j/ CJ:rj S'lt, 091 :: ~ 06;; . 

Y!i: YI7 .,.f}ft~EJ:: -13i?T 1'-15;90&4;';' 'tY,~fj/=--l~ 'tll? 

["", 50 - fi r t = ~o· 601 66r + 4 lOc?::- 3~ O~3 ~ 

~hcL~., ~ ~c6 M~~~~ ~Jp kef: 
£" lp ~ 31/'~31°, ~ :kel ..uc.u, ¥. dxn 
~~~ ~ deu. ~ (J(j> ro.s-O). M~ ¥ cit; 
~ ~~ VCJ.I-. elL j~hGQ00~ (~ ~ 
-36, via .:*rI-I('1117 r..,1L. 0. y" 1./'ll4. Y~!366 io1 'to; s.-ecPh.n.,J 

a, tit. ~ ~ d:i ~ cpt/w.ok. (~= e;?yJ h1h., 

~ X',,::: I, J'3cY fhl+J J 



3./G 

( 



.3. " 

fJd H' 3 ~ oaf : 

y;:: [£~3~r= 

(jJ h.2 ,uri~ d~ cL cor:n~c:d&. f/(XJ( fl ~ C: 

- CtJi)~~ pwd IJ: iii = ()~ Yil:: rts - y-.z 

- C/)~d&. pwJ c.: X,::;;7 1)iJ, 0, r. ~:: Y,r, +~ UYJ (,;s 

UJ f# /. c.rot~ dOA c4 ui;~o/.u,~ ,~ MA.J.doltdt~ 11: 
X/1:: X; r (i8 -r &Ii) 4~ ~s-

Y/1 -:: ~ - (BB f B 1/ ) (pj:$ ~ c; 

VO(Q ok ~ I PA 3 ~cfo.t,. t.ue dOJ",.-
- ~ I: itS:: vI, 'fS"1 "''''', ~7i ~ /1'1. If}6 Ihlh ~ IlZ-- 0'3, OcY2 1J1/h. 

X ;: fJ -g; /,:)u, 0, s-= y I, V SI /.JiJ" l3S-__ 0, 363 fh", . 

-' 
"'Z t::- If IS U:r:s ~ S- = f.{ If 4 \I (,d':J () '):::. VIS' J 9 It? rn . 

)< I .,.L I I =- 0, oWl 
(j-g .: su., 36 r :: .s~ J' SO' ;: Q, 609 f),1;,. 

X • I O,l63 

Y = YtUt.J6,)"::: ieu...l', r::: q Y'O h71'11. 

pwJ It : X,q:::o, y~,::: 98 - y-z:: 4io9 - 0, 't9~ -lj~ ')39:::. -3cR .5-70 

~ l.' 'xc:.:: Ac. .....,~ 0, r:: a~ aal 4l.J.t~S::: ~12) 

Yt, -:: >'H + liZ un c: 5":: -3~ 320 t /)3, oa>~ c.tn q f":: 'I~ 'j-S3 

pwJ Ii: Xtt ;- X8.; (iB., t f1 ) .su" ~.f;: I~ bO!J f '1Y, '126) Su, .3 ~ ) 

-== /O~ 11r- , 

iff -:: ~ - (I.:.g r Sir ) t.C:J16~-:: 3,109 -(qbc:J9r Jl~ Yl6J(.,(flJ~ 

::: -/36 99V , 

- ~J': A~ = 'II, V!;'I A", J B71::li6, 926,""". ~ liZ = tPJ, OIl 1111!.1. 

X:: Ii"i S~ ~ S-.: "''' 'f SI ,~'" 'a, r:: q 363 ,"Ih. 

Z ~ 1113 un 0, 5' ~ ly" 'f SI Ct:n ~ S-.: 'II, S 39 fl.1fl.t. 
X (J,36J 

13/3;: 50, 3( r:::. ~ 3~ r = q ~O.9 1lI1I1._ 
l( GlbJ 

Y -= '1a.".. )o,}"::: )feu.. 16, r.: 0, "19 f.:) ~n.,_ 



3.12 

pu.;J It: ,(11::0, ~: ~ -y-Z: 3,9f)fj - q"t9{; - 'II, $""JSL:- -30;3:«(;, 

~ c.: X<:::- 112 ju, ~)-.: 2~ OO'} 4U, q )-:: '1 T~:r 

Y<:::: Y/t f /tc c,f:r:)~ J= - J d, 32c; f 8.J, 0 if A ~ C; s-.:: <'l~ 1S':1. 

p..vJ t1: Xtt:: (lE l' /37j) siN, 3~ )" =- (q609f I:;~ '1;/) s (J, 3 ~ l-

.:: lOS; 60.(. 

YH -;.. Ya -( Ii of itt ) CJ1J 36, l': 3, i09 - (q 6()Sf / t~ '3 26) C/:J:J .3~ r 
:::: -139 00"1 

" 

IlJ h7 ,vdr/.. x:- c.? f~ ~J €A Z:: Ci KUJjqS 

(jJ It J~' 8~ : S"'36,.~ ~ ji'" :ia-.36,s-
/lJ ri. 6 A/()e~ dQ.l., elk? Cf;01ck,~ ~ J) ~ c: 

-ui:.ncit.A aSk. ~ c. : x,.: c'); ~ # ~ - ¥'rZ 

- ~0wLu.~ pu..ki 11: X~.:;C ~ ql, ;'11= Y( - A7 ~c!? s-
IJiI f&~. i/r;~ d~ d.t;. c.oinrk,~ .J/Ufl ~ H.· 

. kif:: li& l' 9ft ) ~UJ 36, r I Y/1 = Ye -( llJ t lit) c.trJ 3~~-



( 

\ . 

..3.13 

V002 r1 ~ 2 fA It J.IiJ.. ck l.ve dM : 
- ~.2.' C {] = it ~ S- 3 3 /'vi,...., J 1Jfi.: /1s: 66 0 h-tf1.t -'?t.. Ii c..: !.?~-. (; b {; ~"'-I. 

X:: {..B ,<Ju, 0 S- = c..;, 5"3 :5 .~ 0 ::;-: 0,3.::;/ h1n-;. 
I I I -, 

z::- C8 c,.(;r:) 0t j-!: 't 2., ~- 31 GJ:r) 0, S"'.: <f 2, S3/ Ykl'h. 

-- ~ ~371 
eg ::; Su. 34s .:- .su,]qr.:: 0,6;'-1 """'It-? 

X G "I.:;' 
y -::. leu.. 36, r == :tWo 16, r= ~ S"02 i1-trl? 

ptudC: XC:: V, Ye.; YES -r'rl';3,109-9S07I-Y~'S31::YS;::r38 
~ It: Xfi.: ffc /)u" ~S- =- as; 066 /.:iii- q s-.:= q lY:< 

Yp:: X: - tiC Cb:)O:l': 'IS;; :138 - iYS;O~b UXJO S: -39. 3~Y 17 I 1 I, 

fWdl1: Xtt : (S/3 rtliJOth34)-:: (q62l(fI1~66o )~~ 39 r 

::= /O~ ~S'll. 

YIt: Y6 - (lit- BI1) em 16,): :;109 -(0, 62Yf.J;r66) Uo 3 ~ r 

;: -131596>.' 
-~,,: C.S:: 'tZ S33 )Hr;" iii, 11tS? /6c,,..,it.1 ~ At: cPs: D6b,-..n., 

trod}. X, 2, V J2.I" 18 ~ !,y' ~ 2. 

pwJ C. : X c,= 0, y,::" ~ -lit Z .:: ~ rOg - r:; S'02 + Y ~ S31: 't S; t 31) 

~ ft: X/1::: f'c. ~ t?S' :: tYs;o66 ~~ q~::: ~ 1'7'< 

>/, = y, - He CIXlq, s=- 'h,: 1311- rJS;a66 c.ro~ S"..:- -3~ 32S 

ptudN: Xt/: {!ll3t§li).sUt 34s: (o,62f(fl?~Jt)5~ :Sb~r 
= IO~ ll{S 

Yl1 r >8 -( It tih) te.>3~)= ~1oCj -(q6Z'tfl;&;/t) un J~ r 
.::- -I'tooe;d , 

- (q.,kiR.: ~ htdloola .i4 Jiid ~ ~rJcJ kJ ~dcM~ 
Ii .6uJe.. dR. ~~a;., ~ ~ (.rtf= /(}~:t ~ Yn =- -/3/: 

kcu. ~, h.v. ~q. 



3.14 

S)jJ~@ al;/ulVlalifJ{ 
Nu _{,.Idld) ~ Ii ta.. ~ ~ qo ~ ~ ;;tOt:Jh f¥lYJtlWftWld 
( XfJ -- ~ Y/1 = -3d. J; ~) ~ J(lJ, 0A-1 Ii dw.~ rbldaJ end ~ t. 
U~?y. ?.Ie faw. d ~ ct. ~ ~ . 
, 

.It 

~rJ p; ~ ~%J /if! ~ dt ~¥aal 
o ~ a~ riL kei a JJCJA o/t; ~~ 
.~ ck ~ (:6..kI paf J.;) . 

~ ~ 4= (), 'A.:. ~ :: -31l. 3;;;. 

Lbn dR ~~ ~ »r:J~ MJ c/r; Ir-
A8:: XG c: 0 

Ye:: ~ r §X" y" :: Y;; + ~c .: Yn f 1 M. 
X/1:: /Y1 /.)u, tX, YIt: Xs - 811 CJY.> ~ 

c!Jd ~ J.}O(Yl rb y ~ ~ : 
-~ I: IX-:1~ !.8 = tJC.: '(I, r'tl ,..'" eo.. 871 = '1~ ,,;6 """. 

~8: y~ I- f}13.: -J~.s~.< -I- y~ f'y/: 3,11f). 

y,-# }ilt .J !1Z =: -3cS:3.1~ t ~. VI, )"'11: "'" lbc:J. 

XI7 -: §j ~ «IA' '?Y, '126 /.)iI,.Jl::: lOY, 9/1. 

t/1::* YB'" 811 tQ:)r;(:::- ~ :}Il] - 11'1, ,,/,<6 UY.J31= -/J~oay' 

- ~:z : &1= Jb ~ Iiii~ & I Yl,)33 nt'" 0.. lSh: /1~ bb~ "'''''. 
Y/3 -:: ~ t /;8:: -.3 rJ, 312 tv.?, S":!> 3::, ~:1 1/ . 

Yc.. -=- YII1-.1 f}~ :: -3~3');-t '2- "12" ~J.3:: "~'I.fy. 
Kit :: I!R /.)u. «:: I:; r; 660 4" .3 6: If) 3. ; j-f), 

Y!tl> Ys - 13ft c.oo (i. :: ~)'I- 11~ 660 (A":.>36: -Ill 901 . 

-~ .3: «:-::31~ M= /17..: iff, ';''11 Vt iii;" 1;6,926 ,..,,,.,. 

Ye. .,. Yli r 118 = -J ~ J21 t 'It Sy, =- 3, 219. 

y, : f" + 'lM ;: -38,32;( f :1. y~ ,),YJ:: Ljy, 160 

X
H

:: 871 -<1~ Gt .: 1-;6, ~2 6 /.)I.J.. i1= 106# 'f1t 
'Itt::: fa - iii C¥.J«: 1. 11 'j .. 116. 9;6 C#J 31: -/J~,oiiO 



( 

... ~ 4.' C(:: Jb ~ INs:=. 8e.: ~ ~ ~ 31 hvh J2h £fir;: 17'~ /60 ;"n-.. 

Y/3:; ~ 1" 118 :: - JrP, 3;(:1 r It 7, ~"3 '$ = 'I, 211. 

Y,-~ 9R f 2liB ~ -3cJ;3;2f )'Y2,)3?= Cf~ l/t'1. 

XH ::: 811 ~u. ()( :: r;&, 16 (; ~ 36: 10 It, -1 )(). 

YI1-=- its -8ft (..Q? fX::::- fI, )/1- I?c: 160 (.if:; 36.:' -139, g:; s. 



6} r1f~ft J!;tr't9kl J 7) 

Nu. wrrzcll ~ { V(ffi cb ~ 91 ck ~ ;;.faarh ~nf1V2d 
{ i = 0, i::, 'f~~ t 3 iJ) u, dQ.j... Oh-a {cha~ ie:ila/ croIe pw-.I t. 

~;. We fjJcUA vd ~ d ooir--ch f~l . 

H 

Wr.d ~,~ ifrc!vJ. BH 0, ~ rw h410d 

'.uJ F¥ cc-Qt.. ck a/ocfw-U,,~~ keJ .« U""Q.J., e.G 

~ (icJ0 ;;G.j 3 . .?) 
fA ~cLI ~ :- 6 f ~;: Yc.;: 'is; fJiK 

VOdi cLe OM~~ ~Mdf ~ 
lB = Yc. - lZ. XB= Xff :: 0 

~: ){ - &, - //8:- Yc. -,lEt. 
1'11::' 5t /Ju" t I Ytt:' Yo - tit t:.tr:) c(. 

riJd rlI J.Kxfl rh y £~ ~.-
... ~ I: K=::. 51~ . At;::./2 = 'I~ St;/ 111/1., 0, /]71 = /l~ Y~b ""n,. 

YB::' 1,. - /3c .: Y~I 13 P - VI; Sit/: '-I,I9l 

Yff = Yc. ~ 1&{ ::. 'ts'1'!1I- ;'y/,s<t/:::: -Jl, 3'-/v. 

XH = IJtr -<)tA, lX s liY; v~6 /.)u, 31= toY, g71-

iN:; Ys - BI1 UY.J«:: It, 197- r?~ ft2b (.In 11:: -/Jr:/o6. 

- ~2.· C( ~ 36 ~ Its: EZ ? it 1, S33"""" .b.. 817:- /1S:b60 !l-I",., 

YL3 = Yc - & :;- l.j~ i liJ - 't.l S"3 3 :: ~.7os: 

YAs X.-2t3{::: '1\736'- ;;'Y2,S33= -s~?~J? 

Xf7= BH ~J.i" Ii :- 11~ 660 4u" 36:: 103,. :;OS-: 

YI1-= Ys - 8ft un«:: ~ 10 S- - I ?~. 660 Cf)') 36= -/ 3~ 99-

- ~:?: «:: 31~ AI3::. liZ: 'II, St;/ /hn., ~ lIt::: /7~ g~b inA-. 

y~ ~ Yc - Be. :: '1\-; :;3~ - 'II, ~'t/:: ~/91 

Y/1 ~ Yr. -l&C =- t;~ 13J - 1· 'tI, ~YI:: -3~ 3't'l. .. 

kit' lit /.)u, ex s 116/ 9).6 ~ 1t; /04 'tIl 
itt = YB- I3Ii UY.J«~ ~/fjl- 17~ 52b C!J1 31: -131,/{)l 



( 

-~ I.J: p<:: J6 ~ fl8:::. Be..:; y~ S..J,J;11"" J2.4 BIl = 1:;0: IbD ""'fh. 

Y8 =- Y,- - t!2 ' YS;"1 3 J - It), C!) J =- ~ 20S-: 

Y,c9:::- Y, - :( Be. :=: 1.;5", 71((- ). Y; S"33 =- -39,3)J 

X/1-= ef1~u. CI. =- /l~ 160 /ju....36;: IO~ 1:lCi. 

'//1 -=- Y (3 - lR Cij« ~ 3,;20!: - 170: 16 () Cf!JJ 36:: -1110, 9:(9 

:( ;.... ! 

- WVl~i.tJ. .' ~ ~du. M vUJd jy~J;aM ()~doJ ~ ~ ,.
~ J;.rJ Ndddp.uJ H ~ ck Ut~f?~ 
yaj) (1ft~ IO~ rl

l 
Ytt:: -138 -J: I ) 



BIJLAGE 4: BEREKENINGEN ALTERNATTEVEN BTJ TOLERANTTES ±O,2. 

pag. 

1 ) bepaling extreme afmetingen 4.1 

" \ bepaling invloed es op verbindin9 -buis 4.3 L.) 

3) berekening allernat 30. 4.5 . \ berekening alternatief 3b 4.7 'iJ 

5) berekening alternatief "' , 4.9 .. H ... 

6) berekening alternatief 3d 4.10 



! 

..., I 7 :to,,, 
""; 

i 
...,1 

f C. v. d1l /.)~ .~ ¥~ 3. ~ di2 iof:1vt~ ,Vcu" ck ~ 
J..J(b).Q.I.,dMd »r;u, ;I:!! S"' it., :t q 2. lk :J.o f1;;0J,..~ ).)Q.,L. . Ad ~ 
~ :t:. t:.1S- . 
. 1. _1 "1VIh:. 'J "t t:02S' i.ol t:q:< 
pUo:n OR. /~ff: .,u, all hta)/€A 3({S I , 1 I b, 119 

~ R/{ .tJQ7? ~ ~ ~ ~&~/n1. I2.P..L.. ~~ €A 

~ 1Mv.~ah ~ffk" . 
~a.al: ,,:: Jqlf' - ;: ~ r 1I~tJ>::. J Cfl, as" /kn". 

Wla.~u;aJ : i, ~ Jet1C - 6)1 + / 19, ~ = 1'13/ S' 1k/lo'J. 

c/JOo? ck ioiPA~ (j, ck kelt.16, S' -.t'31 A:J~';QOvh I.J07JI. JZik. 
.£~ /Jd-u~ J.)W, if IuJ€R. ~~ /)iJk~ A./Or;( Is: 

$"0 

11.:: 1'Il,tlr? ~]6.7 ::: )OtP,Q.)O.II1A-" 

4:: 1'1/1 &5: 1HfJ?::: fJ ~-o 
.'" ~ :::. I'll eJr- + i;....., slu =- lO':}./JI'?/kI;,. 

I 



geval 11 17i l? Q( /J )( AM aM n,im 
1 141,85 208,930 175,390 36,7 9,995 6,823 144,036 210,420 41,832 
2 141,85 209,917 175,884 36,3 9,995 6,792 144,036 211,400 42,229 

3 143,15 210,230 176,690 36,7 9,906 6,782 145,317 211,711 41,832 

4 143,15 211,217 177,184 36,3 9,906 6,750 145,317 212,691 42,229 



,) 1JCJ1aL.~ ~eJ io~~ 9:' ~~'1 ~ -Atb 
w~ fa~ Jd u::u. cit MJjcIR. ~ (a. r~ oJ, IA. ¥fR 3 

( I2iR. pet,! 3. l e.v. ) 

Scha.af I< ~ dr2 JAJ k~~ ,lJ~ ~ .31 :W 31, ~ IHbt" dz ~ 
y' ~ ciIl W k.u 1:&.5 valU.uvd A.JD.J" 4 .Y '101 j', Z;"'#1 Qh ~ oho.al .Q 

·v~ /l.aJ0:4~ ~,u:u, .3q~s IoIs~l~Jh"". 
!Me 1Jih~ d~ ~eiv,cIdfI dR .uo~ :laAd rwd ~~ : 

ij R r a. (1uniJ s~ b 6nmJ a. + s opp6nm
21 

7,2 31 30,25 5,136 0,274 6,019 5,410 16,281 

7,2 31 30,75 5,136 0,091 5,646 5,227 14,756 

7,2 31,5 30,25 4,956 0,454 6,019 5,410 16,261 

7,2 31,5 30,75 4,956 0,271 5,646 5,227 14,756 

6,6 31 30,25 5,626 0,265 6,419 5,691 16,906 

6,6 31 30,75 5,626 0,068 6,046 5,714 17,272 

6,6 31,5 30,25 5,451 0,440 6,419 5,691 16,906 

6,6 31,5 30,75 5,.451 0,263 6,046 5,714 17,272 

(jJ ~~ iQ~ck r/aJ.,eJ ~ I« citI. ~~ w,~ ~ 
~cA.lie a ~ v~ v,9s6 iaI ~~626 trrfh --:; /,)~cl.u..8 :: ~ 610 hfH-, 

Jp&J~ S ~ au.. o,Od~ Yo! QYS1""", -1 ~cb~::~ 3b6 Jl4n, 

[~It(uAdt!JfP. ~ ~ 1~;!"6W 1!i390b/lh",/- ~ ~ck.8 ;;: ~/Sb ~It.t 4 

!h,c/d... ~ ~ ~ ,(,b)~ Md~ ~ MY 
.4Ja~ 3, dOJ.. JJ.iid M/lJ.. da/ okfJ..XJQ/1~ M.I.l ~ ~ ¥,' 
- dt ~ a& .i.Ua¥d. ~die a .i:, ~ ~ { ~ ~ r6 i.e, v. 3, O{)b 4,,,, ~ 
-cI£ iMa.;W,."alt /,Jp&tJJ ~d:Ie .s ~ ~ ~ (q If!' it /0.1/. .z OJ I ""1V1~ 
- I~Q K. fCVJhaad tpp. .L1 Jut ~ { I ~ 90b "f. 0, v. .( I, Of( 1 1W1k:J 

Iii! a1.~ ~~~cu. ~ GOe-,ca~~ da./ dt ~ck, 
t?,V. dR. /J~~ r/o~~~, hu. ~ ~ t~taM ~: 

drd /.J~bw.dJe s 0 J.A:I2l ~ 0. ~ dR. S~ ia 

fD.4J.QClc/fJPP' v., Nt. ~~. I.JJ a.filza J.4I aJ,. ~ 



( 

Jed oIR lwaJdw.uu. ciR. ~ ~ Wend! ~;: ¥ ~ 
,Vu£ M-Ua.Jv.j+/:iI ~ .~ Yvti207 ~~ OPMda.J I<d ~ 
A./(Lh ~ jCVJj..Qcd y.J..a} ~( /ltI/)~Ue ~ £J., c;t-tdJ cL 
penh UClA d iC0hCtQd ~d//. /:;.~~ ~. 
ton~: ~ laona-a cI .(,Q 1M {;aM Jh. b. v. /U:::hFh 'M:Jhci02 

.>kep~ .~{;U, /.J~CYW1. 



J) ~ a.hblhakj 3 f), 

VOO"J c4 f~ u.. ~ /.W ¥~ 3,pap 3.:; e./( 1Ydck. 
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Presenting the I RB 6/2 -and L6/2 
ASEA's industrial robot IRB 612 is constructed as an all-round 
process robot with high precision and excellent, in some 
respects unique programming features. The mechanical 
design is entirely based on the weD proven Industrial robot 
IRB 6. 

Two basic models, robust and resistant 
to environmental effects. 
Two basic versions of the mechanical robot are 
available, IRB 612 and IRB l6J2. Both are designed to 
function unaffected by severe industrial environments. 
The structural components are aluminium castings 
and all of the bearings are sealed roller or ball 
bearings. 
The lower arm of the IRB L612 is lengthened somewhat 
to increase its reach in applications in which an 
expanded working range is required. IRB 612 robots can 
be inverted and suspend~ from an overhead 
construction. 
The flexible and well-proven ASEAIRB 6AWand 
IR.B L6AW arc welding function packages can be used 
with both robot types. This is characterized by the 
int~ration o~ control and monitOring of the welding 
eqUipment With the robot system. Special arc welding 
instructions permit simple programming. 

6 kg handling capacity 
ASEA's IRB 612 is deSigned for 6 kg handling capacity 
(5-axis version). Depending on the load circumstances 
a higher figure may be permissible. ' 

Precision movements 
A robot system can have up to nine servo-controlled 
axes of which 5 or 6 are robot axes. 
• rotational movement 
• radial arm movement 
• vertical arm movement 
• wrist, rotational movement 
• wrist, bending movement 
• third wrist motion (optional) 
The robot can also be installed on a servo-powered 
track motion. 
The strength of the mechanical robot in combination 
with an advanced control system gives a high degree 
of precision. The repetition accuracy is better than 
:I: O.2mm. 

Quiet and fast 
The electric drive system enables the robot to operate 
quietly. The control system Incorporates feedback and 
allows the movements of the robot to be controlled 
with great accuracy. 

Great flexibility 
Complex programs can be easily and rapidly adapted to: 
• dissimilar items 
• different operating sequences for items 
• addition or omission of steps 
• integration of the whole operating sequence 
Additional variants can be easily entered and other 
criteria can be taken into conSideration. This can result 

in considerable reductions in planning and installation 
costs. 

Simple programming 
The robot is programmed by means of a "dialogue" 
with the control system via a portable programming 
unit. The principle is that the control system poses 
questions in plain language on an alphanumerical 
display and the operator/programmer responds by 
pushing the button or buttons providing the correct 
answer. Manual transposition of the robot arm during 
programming is determined via a joystick on the 
programming unit. The robot can be ordered to move 
according to one of three different coordinate systems: 
- rectangular 
- cylindrical 
- wrist-orientated rectangular 
This new procedure saves some 25% of the time 
normally necessary for programming. In addition to 
positioning instructions, it is also possible to store 
Instructions for control and supervision of welding and 
gloolng equipment, for manoeuvring the gripper, 
switching a number of outputs, digital as well as 
analog, on and off. Programs can be stored on a floppy 
disk prepared for future use. 

Invisible features 
In addition to the visible features such as joystick, 
display and safety pad there are a number of important 
but "invisible" functions in the programming unit. 
Among these are: the definition of up to nine different 
tool centre points (TCPs), a selection of programming 
dialogue languages, a directly keyed choice of 
coordinate systems, the ability to edit positions while 
the program is running, program instructions for 
adaptive control, etc. 

Working range 

Dimensions 
inmm 
lAB 612 
lAB L6I2 

io----A 

ABC 0 E F G 
1159 670 319 200 1618 1150 414 
1314 670 163 200 1850 1390 598 

3 
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5.2 

Technical description 
Main parts, IRB 6/2 
ASEA IRB 612 industrial robot systems include the following 
main parts 
o control c.abinet with portable programming unit 
o measuring and servo system 
o mechanical unit ("the robot") 
As the picture on the back page shows, there are two more 
versions of the mechanical part, IRB 6012 and IRB 905/2. The 
first number indicates the handling capacity and S that the 
robot is specially equipped for spot welding. 

Data, control cabinet 
Permitted ambient temperature 
Total max. power consumption 
Programming capacity, basic version 
Programming capacity, extended 

Max. distance to mechanical part 
Number of definable subprograms 

in program memory 
Battery back-up supply (after mains 

failure) 

Data, mechanical part 
Rotational movement 
Radial arm movement 
Vertical arm movement 
Wrist, bending movement 
Wrist, rotational movement 
Number of degrees of freedom 
Permitted ambient temperature, 

upper arm 
driving motors 

Handling capacity, including gripper 
module 

Repetition accuracy, better than 
Working range 

Programming facilities 

5-45"C 
approx. 2 kW 
470 pOSitions 

10300 positions 
(incl. mass storage) 

15 m 

~ 9999 

min 100 hltyp 1000 h 

340", 114 Dis 
0.90 mls 

1.3 mls 
:I: 90", 138 °ls 

:I: 180", 234 °ls 
5-6 

5-80°C 
5-50°C 

5-axes - 6 kg 
6-axes- 4kg 

:I: 0.2 mm 
see p.3 

The motions of the robot are programmed using a portable 
programming unit connected to the control cabinet. During 
manual operation the robot can be run in one of three 
different coordinate systems: 
o rectangular 
o cylindrical 
o wrist-orientated rectangular 
The robot can be programmed as follows: 
o Point-te-point control with programmable speed (mm/s). 
o Straight-line-controlled search function for operations 

such as picking from stacks of varying height or searching 
for corners. 

o Jump function for simultaneous serving of for example 
nonsynchronised machines. 

o Time delay function, time selectable between 0.1 and 100 
seconds. 

o Wait function in which the robot stops and waits until a 
specified sig~al is received via an input. Only then does it 
proceed with the program. 

o Up to nine different Tool Centre Points (Teps) can be 
programmed. . . . . 

o Up to 100 positions can be stored In positron registers for 
subsequent recall. 

o Up to 100 counting registers can be programmed, each 
with four digits and sign. 

o Straight-line·positioning functions with overlaid oscilla
tory motion. 

o Repeat function, enabling a subprogram to be repeated a 
given number of times. 

o Program structure with main program an subprograms fOI 
easier programming of pattern picking and pattern 
placing. 

o Editing functions for simple alteration, deletion and 
addition in existing programs. 

o Interlocking capability with the machines and equipment 
tended via programmable inputs and outputs. 

o Gripper function to operate one or two gripper modules. 
o Coordinate transformation function, for complete pre

grams or parts of programs. 

Accessories and supplementary functions 
o Flexible disk unit to record and play back compiled 

programs or to store programs (approx. 10300 positions). 
o Gripper modules adapted to application. 
o Pneumatics fitted to robot arm (when pneumatic grippers 

are used). 
o Servo-controlled travel motion, 1.25-11.25 m at intervals 

of1 m. 
o Computer link for communication between robot and has 

computer, image processing unit, etc. 
o Program printout function. 
o Test adapter for servicing and diagnostics. 
o Adaptive control enabling the robot to adapt its p~t~ern 

and speed of motion to the current shape and position of 
the workpiece. This facility contributes to much greater 
flexibility in programming and engineering work. 

o Up to four external axes controlled by the robot (max. 9 
axes). 

o Extended user program (1700 positions). 
o Safety switch. 
o Up to 127 program controlled external connections (input~ 

andlor outputs) at user's disposal. 
o External control panel. 
o External compartment for the programming unit. 
o Robot axis brakes. 
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~===;============a=================================.========================= 
,DRIRKF I AUFGADE I BEZ ISY: ISTMASS: HENNMASSI D,TOL I U,TOL I ABW . UEEl 
;==~==========:====================~==~======c========~==~=================_= 

IfrCIS A ..,. 
Y t11·!llS IN 138.00 1. 00 -1. 00 -3.15 -2.1 .,j ., "II 11S.~S XH 11S.00 1. 00 --1.00 0.2S - .. + 
J) (;,3.94 

4P r:JMIN/MAX 0.01 (3) -fLOO (4) 0.00 



~, ~.~-======~.======;================~======================================== 

:: ICHNUNGS NR 
l?S68 

WEFER 
G. dt:! GUde 

HESSPROTOKOLL 

AUFTRAGS NR 
tht: 

DATUM 
2304\85 

TEIL-NR 
3 

ZEISS .UHE55 T 

LIEFERANT II<UNDE 
de Ree 

MANUELLE HESSUNG 

ARBEITSGANG 
Metingen 

~DR:RKF I AUFGABE I DEZ ISY; ISTHASSI NENNMASS; D.TOL ; U.TOL I ABW IJEB 
-~==~=.====================================================================== 

~"----,~-

::'! !<PoeIS A 
..,. 

Y i~~,a2 ~H 138.00 1. 00 ~i. 00 -3.11 -2.1 ..... 
~ Z 111. S8 XN 115.00 1. 00 *1.00 -

ri O.42 - J) 63.95 
4P ~/KIN/HAX 0.02 U,) -0.01 (4) 0.01 

'"#._"", _ __ ~_·_w. _."_._.-, 

l. 0 rLt.ECHE 1 X ~~1.''7 .e :13.00 1. 00 '·1.00 3.77 ., ~ 
.... J 

'(IX 1.11 1. 4:" z/x W2 o.oa 
4P r:/MIN/HAX 0.01 (1) -0.01 Cl) 0.01 

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

i .~:, * eCRAnE .., 1.18 ... 
X 21(" .60 

Z/Y Wi -27.10 <p 
x/'( W2 • • -0.82 

_._-, ... -
1 ~ :VL A y -5.73 ... • 0 . 31., -D 60.68 

Y/X: W1 1.44 
:!/x W2 0.12 

bP r./MIN/MAX 0.05 (6) -0.03 (1) 0.03 



ICHNUNGS NR 
?S(J8 

UEfER 
C. de tUde 

MESSPROTOKOLL 

AUFTRAGS NR 
the 

:DATUM 
~'304BS 

TEIL-NR 
4 

ZEISS UMESS-T 

LIEFERANT/KUNDE 
dl! RI!I! 

~3C 

HANUELLE HESSUNG 

ARBEITSGANG 
Metin<;Jl!n 

IDR:RKF IAUFGABEI BEZ :SV: ISTHASS: NENNMASSI O.TOL : U.TOL I ASW UEB 

- • #- • .- "-_. -
l(reIO A ... Y i 34 .1~ ~H 1'38.00 1. 00 .. 1. 00 ·<LS7 -? c oj _. -

? z t2·;L 5~ US.OO 1.00 -1. 00 . 1. • ., '.':; -0. J .'"' XII 
D b3.98 

4P f;/HIN/I1AX 0.02 (4) -O.Oi en 0.01 

.. _----- ... ~, .- ,'-- • 
Ul rLAECHE 1 x ~~1. 89 t ~i8.00 1. 00 '-1. 00 '3.89 '"', ..... ' 

'f/X Wi 1.37 
z/x W2 -0.30 

4P C/MIN/HAX 0.01 (1) -0.00 (2) ,0.00 

13 * eCRADE z --1, .39 
X 21'7.'77 

Z/Y Wi ·~B.71 l' x/v W2 ·-0. O~ 

1\ ZYL A Y -5. :\7 
Z 1.14 
D 60.63 

'(IX Wi 1.313 
z/x W2 -.0.29 

6r B/tilN/tiAX 0.04 (0) -0.02 (1) 0.02 



BIJLAGE 6: DIVERSEN. 

1) beweging~diagram 

2) invloed tolerantie hartafstand gaten 

3) opstelling 
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6. I 
!llld }Jb.ueifNl1dla;acuY! 

!rbJ de .!evwnJkck. JJ..oa1~ ve~cI CfJ f\19.5"1 
l~rF we devot~ ck JtLa~~4" 

if l&& dl.J..f (VJLu" -",,"'3" ,110111111. k/2iO,/j $' /11111.-

JJ. 12{) 
~CVlif''' . 6,1:- 3~ tP -Me. 

--1tvJlfd:: 30,7 /JeC !/td'U/J&j }tJAelrd; lfO/.i?L. 

f L~du. ~ -UeMclet.x.r:F-fr-ftooJ/ie · t.JeIVJcA;&k~ oth Jcv.ur. 
lOs.-

- t1 31111\1: {o'> M,., ~oJaaJ", ff".: J,1 y -«t 
. Db ~J~ d~d:: 11,1::: 1,; ~. 

- /Ji~f'!. 10.1 : 1~ MJl.1;: . ¥ =: Ii, ~ ~. 



6.; 



enz, 

60 i 

t---..:=..'-----,I f e l ' 
-4'-'i [sec) 

.. _.--- ····----·,.---en z 
11.0 

I ' I 
I Id 
I I 
I I ., 
~ I 

~ b' --,. - ._-.. -_ ... -.... ..l.--__ ~_~=__-!:::.I: __ ~ .. __ 

r/claA Cfk ¥ La ~ 2 nzU" 

~ ¥ ck ok ~tk/1ML<.i"~ <ivz Jk~~~ /.:J1oQ.J. r.r 
la~1 dt4 ok ~M?{~ ¥ JkQQ.Il !Aff u.eI llaJh 4.Il (~'I(J 
5~;d dtu. F~ 2W k"'ls-,) 



6.1.; 

all 

~ CJ 2·t".:- 9 AU, tt 
q~s-

~ = ().JU /,)u, 9 

X::: 9t1rJx,= ~ 996s 

""'> h1tlJ,,:; 9~ x== 9~ J/99br"" a,e:JO:1)" /lin.. 

elM .Ii' v. :/dbCUth A-U. ~cd ~/ w.cI ,(~ 
~ -UU. ~QaJ ~ /.);WUcl.u.~ ~ 
4 () 03{" 114n. --) 4./€IUJ.JClanllJ(}1~. 
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6.b 
{)tYtdaJ Ck !,f cfo ~ ~cJ)h ~ 14Yad leu. ~
pcJJk .RA M ffi.oet. /.JYa.da..w::dt9 ~ Aeu. ~ 
~ ~ a/!Ie?tl~ k~.' 

!J 1 i>~9I!.A.a.. ~ ~ 
y 1h M~ ~ daJ kI~Qa... 

:l Jtfck ..IA de /d/Ju... i¥ ~aab;;a,. ~ 

~a!¥ ;( 1-1 W21 ~dkft21 dw ~ uafI 
lkuwf · 
12f.' rk o/Mo/e ~~i + III ¥t2~ I. f' ADd Ai 
aa~ -L o/J ~ cicoJ Jl.W~ a.~ ,o~ /.)Yaa.. .. 
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