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Titel: Geautomatiseerd produktiesysteem voor de scheid en de bewerkingen aan 
vacuOmgevormde kunststof produkten. 

Toelichting: 

De opdracht wordt uitgevoerd bij het bedrijf Hapro in Kapelle (Zld.). Dit bedrijf produceert bruiningsap
paratuur en autodakkoffers. Voornamelijk de kunststof onderdelen van de autodakkoffers worden door 
middel van vacuOmvormen gemaakt. Bij het vacuOmvormen wordt een kunststofplaat verhit totdat deze 
gemakkelijk plastisch te vervormen is, waarna de plaat door een mal in de gewenste vorm wordt 
gebracht. Voordat de gevormde produkten geschikt zijn voor assemblage tot eindprodukten. moet er 
een hoeveelheid materiaal verwijderd te worden. Deze stap in het wordingsproces van de eindproduk~ 
ten vormt het uitgangspunt van de opdracht Er dient een produktiesysteem ontworpen te worden dat 
deze stap kan realiseren. De mate waarin dit produktiesysteem geautomatiseerd wordt, dient een 
verantwoorde afweging tussen kosten en opbrengsten te zijn. 

Opdracht: 

• Formuleer de eisen en wensen die Hapro aan het te ontwerpen produktiesY5teem 5telt. 
• Inventariseer en vergelijk de voor de scheidende bewerking in aanmerking komende bewerkings

processen. 
• Inventariseer en vergelijk de machines die de scheidende bewerking uit kunnen voeren. 
• Ontwerp de benodigde sub-systemen en aanpassingen van de bewerkingsmachine zodat het 

gewenste produktie systeem ontstaat. 
• Plaats het produktie systeem in de bestaande produktie van Hapro. 
• Maak een kosten/baten analyse van het uiteindelijk ontworpen produktiesysteem. 

--
Prof. dr. ir. A.C.H. van der Wolf. Dr. ir. F.L.M. Delbressine. 

\Ujy~~ 
R:"A.J. van Aken. 



Voorwoord. 

Met dit afstudeerverslag hoop ik mijn studie tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische 
Universiteit Eindhoven afte ronden. In het afstudeerverslag wordt een opdracht voor het bedrijf 
Hapro Industries B.V. in Kapelle (Zld.) uitgewerkt. Voordat hiertoe overgegaan wordt, wil ik graag 
een aantal mensen bedanken. Allereerst wil ik Prof. A.C.H. van der Wolfbedanken voor de mogelijk
heid binnen zijn vakgroep af te studeren. Daarnaast mijn begeleiders op de universiteit Frank Delbres
sine en Wilbert de Vries voor hun inzet en opbouwende kritiek tijdens zowel mijn onderzoeks- als 
afstudeeropdracht. 
De directie van Hapro wil ik bedanken voor de aangeboden mogelijkheid een project in hun bedrijf af 
te ronden. In het bijzonder mijn begeleider binnen Hapro, David Hannewijk voor het in mij gestelde 
vertrouwen. 
Tenslotte wil ik mijn ouders, broer, vriendin Karin en huisgenoten bedanken voor hun ondersteuning 
tijdens mijn studie. 

Robert van Aken 
Kapelle, luli 1995. 
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Samenvatting. 

In dit verslag is een opdracht verricht voor Hapro Industries B.V. Hapro is een producent van brui
ningsapparatuur en autodakkoffers. In hun produkten worden diverse thermogevormde halffabrikaten 
gebruikt, die door Hapro zelf vervaardigd worden. Bij het fabricageproces thermovormen wordt een 
kunststofplaat verhit en vervolgens een gewenste vorm gegeven. Voordat de gevormde plaat geschikt 
is voor assemblage tot eindprodukt, dient eerst nog een scheidende bewerking plaats te vinden. De 
scheidende bewerking verwijdert een afvalrand en maakt een aantal gewenste gaten. 
De opdracht van dit werk is om de scheidende bewerking te automatiseren, zodat een minimale inzet 
van personeel en een con stante gewenste kwaliteit bereikt kan worden. De taak be staat uit het ontwer
pen van een geautomatiseerd produktiesysteem, dat de functie van de scheidende bewerking kan 
verrichten en daarbij de eisen van Hapro vervult. De eisen betreffen voomamelijk zaken als capac i
teit, kwantiteit, kwaliteit en kostprijs. 
Om het doel te bereiken wordt het probleem in een aantaJ deelfuncties verdeeld. De eerste deelfunctie 
betreft het fabricageproces dat de gewenste scheiding tot stand brengt. Aan de hand van algemene 
principes voor de scheidende bewerking worden de concrete processen geYnventariseerd. De concrete 
processen zoals lasersnijden, waterstraalsnijden en frezen worden getoetst aan de eisen, waama een 
selectie van het optimale proces plaatsvindt. 
De tweede deelfunctie is het positioneren van het fabricageproces, zodat op de juiste plaatsen de 
scheiding tot stand komt. In concrete termen komt dit neer op het zoeken naar een bewerkingsmachi
ne. Bij een inventarisatie van het aanbod worden de machines op dezelfde algemene kenmerken 
gerangschikt. Door de rangschikking kan overzichtelijker een selectie worden gemaakt uit het grote 
aanbod van bewerkingsmachines. 
Na de keuze van de bewerkingsmachine komt de derde deelfunctie het positioneren van het produkt 
tijdens de scheidende bewerking aan bod. Hierbij worden eerst de algemene problemen bij het 
opspannen van vacuiimgevormde produkten beschreven, waarvoor vervolgens een oplossing gezocht 
wordt. Vervolgens is een uitwerking van een opspanning voor een produkt gemaakt. 
Nadat de drie deelfuncties zijn gematerialiseerd moeten de hulpcomponten ontworpen worden, zodat 
een produktiesysteem ontstaat, dat volledig aan de eisen van Hapro voldoet. De onderwerpen waaraan 
hierbij aandacht besteed wordt, zijn onder andere de produktieve tijd, de onprodukieve tijd, de inzet 
van person eel, de materiaalstromen en de veiligheid. Deze onderwerpen zullen in detail uitgewerkt 
worden, zodat een volledig gematerialiseerd produktiesysteem ontstaat. 
Tenslotte wordt van het ontworpen produktiesysteem een kosten- en batenanalyse gemaakt, zodat een 
uitspraak gedaan kan worden over de realisatie van het ontwerp. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

In dit verslag wordt een afstudeerproject bij de firma Hapro in Kapelle beschreven. Voordat tot de 
opdrachtformulering en uitwerking wordt overgegaan, voigt eerst een korte bedrijfsschets. 

1.1 Bedrijfsschets. 
Hapro staat voor Handels en Produktie maatschappij en bestaat sinds 1982. Het bedrijf produceerde in 
eerste instantie bruiningsapparatuur. Later is de produktie van autodakkoffers erbij gekomen. Deze 
uitbreiding in het produktassortiment was nodig om niet geheel afhankelijk te zijn van een marktseg
ment. Bovendien vergde de produktie van autodakkoffers niet veel aanpassing van het machinepark, 
dat al voor de bruiningsapparatuur beschikbaar was. 
Tijdens het nog maar korte bestaan van Hapro is het bedrijf explosief gegroeid. Momenteel beschikt 
Hapro over een tweetal bedrijfslokaties in Kapelle, namelijk het hoofdkantoor met produktie aan het 
Jufferswegje en een assemblage- en distributiecentrum op het industrieterrein Smokkelhoek. Daar
naast heeft Hapro een verkoop- en assemblagevestiging in Duitsland, een verkoopvestiging in 
Frankrijk en een verkoopvestiging in de Verenigde Staten. Bij de verkoopvestiging in de Verenigde 
Staten zal binnen afzienbare tijd ook een assemblagecentrum starten. 
Het personeelsbestand van Hapro is in de 12Yz jaar gegroeid van 8 naar ongeveer 250 personen. 
Daarnaast wordt veel assemblagewerk uitbesteed aan sociale werkplaatsen. 
De produktie van bruiningsapparatuur bedraagt op jaarbasis ± 20.000 stuks. Deze bevat een aantal 
merken met verschillende typen die zich onderscheiden in vorm, afmetingen, aantallampen en 
toegepaste materialen. De gevoerde merknamen zijn o.a. Hapro, Prosun, Ultra-V en Luxura. Het 
laatste merk wordt gebruikt voor de professionele bruiningsapparatuur, de overige merken worden 
toegepast voor de particuliere bruiningsapparatuur. 
Verder produceert Hapro bruiningsapparatuur voor een grote afnemer die de produkten onder eigen 
merknaam op de markt brengt. 
De produktie van de autodakkoffers bedraagt ongeveer 40.000 stuks op jaarbasis. Deze produkten 
worden verkocht onder de merknamen Hapro, Probox en Futura. Naast enkele grote afnemers in 
Nederland en Duitsland worden deze produkten wereldwijd verkocht. 
De strategie van Hapro is om alles zoveel mogelijk in eigen beheer te fabriceren en distribueren. Het 
bedrijfbeschikt daarvoor over een metaalbewerkingsafdeling, een kunststofbewerkingsafdeling, een 
spuiterij, een assemblage afdeling, een ops\ag- en distributiecentrum, een transportafdeling, een 
verkoopafdeling, een inkoopafdeling en een R&D afdeling. 
De huidige produktie kenmerkt zich door de vele handmatige bewerkingen. Dit komt doordat de groei 
in de produktie voornamelijk is opgevangen met extra mankracht. Een goede analyse van de diverse 
mogeIijkheden van automatisering is slechts beperkt gemaakt. 

1.2 Opdrachtformulering. 
Kort samengevat luidt de opdracht van Hapro als voIgt: 

Opdracht: Ontwerp een geautomatiseerd produktiesysteem dat in staat is om aIle scheidende 
bewerkingen aan de door Hapro vaculimgevormde kunststofprodukten te verrichten. 
Dit produktiesysteem dient zodanig geautomatiseerd te zijn, dat het een optimale 
verhouding tussen kwantiteit en kostprijs realiseert, bij een gewenste eindkwaliteit 
van de door het produktiesysteem bewerkte produkten. 

De taak zal bestaan uit het bedenken en opzetten van een produktiesysteem. Het uitgangspunt zijn de 
vaculimgevormde kunststof produkten. Vaculimvormen valt onder de groep fabricageprocessen die 
aangeduid worden met de algemene term thermovormen. J.L. Throne schrijft in zijn werk over 
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thermovormen (lit. 1). Thermovormen is een van de oudste methodes om kunststofte verwerken. Het 
uitgangsmateriaal heeft de vorm van een plaat. De plaat wordt op een of andere manier zacht ge
maakt, gerekt over een vorm en vervolgens de mogelijkheid gegeven om zijn stijiheid weer te 
verkrijgen. Het gewenste produkt moet hierna nag van de gevormde plaat gescheiden worden. 
Ondanks een tweetal grate nadelen groeit de toepassing van thermovormen gestaag. De nadelen van 
thermovormen zijn: 
- Het proces begint met een geextrudeerde plaat. Hieraan zijn extra kosten verbonden ten opzichte 

van bijvoorbeeld spuitgieten dat poeder of korrels kunststof als uitgangsmateriaal heeft. 
- Een scheidende bewerking is nodig om de uiteindelijke gewenste vorm te bereiken. Dit brengt 

additionele kosten met zich mee voor de bewerking en het afvalmateriaal. 

Het voordeel van thermovormen zijn de relatief geringe aanschafkosten voor de benodigde machines 
en gereedschappen (matrijzen). Aihankelijk van het produkt kan thermovormen in diverse situaties de 
meest economische oplossing zijn. Echter in het algemeen zal het proces rendabel zijn voor beperkte 
series. 
In de produktie van Hapro is het thermovormen vertaald naar het zogenaamde vacuilmvormen met 
voorstrekken (1it.2). Het proces gaat hierbij als voIgt te werk: 
Een plaat van een thermoplastische kunststofsoort wordt in horizontale positie opgesteid. De randen 
van deze pJaat worden vastgeklemd in een raam. Vervolgens verhitten infrarode stralingslichamen het 
plaatmateriaal tot boven zijn verwekingstemperatuur. Hierdoor gaat de plaat over in de zogenaamde 
verwekingsfase, waarin het materiaal zacht en zeer goed plastisch te vervormen is. Door het aan
brengen van een overdruk aan de onderzijde van de plaat wordt deze als een ballon opgeblazen. Een 
aluminium matrijs in de vorm van het gewenste produkt komt vanaf de onderzijde van de verwarmde 
plaat en drukt zich in het materiaal. De lucht die zich nog tussen de plaat en de mal bevindt, wordt 
met behulp van een vacuiimpomp weggezogen. De kunststofplaat komt daardoor strak over de matrijs 
te liggen, en neemt dezelfde vorm als de matrijs aan. Door middel van geforceerde koeling wordt het 
kunststofmateriaal weer onder zijn verwekingstemperatuur gebracht. Nadat de aluminium mal en het 
inklemmingsraam verwijderd zijn, blijft een kunststofplaat met een gewenste drie-dimensionale vonn 
over. In figuur 1.1 is de werkwijze verduidelijkt. 

XIIIIIIIIIK 
111111111 

tot 
1. Plaat klemmen en 

verwarmen. 
2. Plaat voorstrekken 

door lucht inblazen 

Figuur 1.1 Vacuiimvormen met voorstrekken. 

3. Mal inbrengen 4. Gevormd produkt. 
en vacuiim zuigen. 

Voordat de gevormde platen geschikt zijn voor assemblage tot eindprodukt moeten deze eerst worden 
ontdaan van de door het raam ingeklemde rand met overtollig materiaal en voorzien worden van 
diverse gaten. Deze bewerkingen vormen het aandachtspunt van de opdracht. De taak is om de 
bewerkingen op een financieel verantwoorde wijze te automatiseren. 
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De positie van het te ontwerpen produktiesysteem in de wordingsbaan van de eindprodukten is in 
figuur 1.3 afgebeeld. 

Inkoop 
materiaal. 

Vormen . Assembleren . __ .. ___ .,/. Inpakken 

Produktiesysteem 

Figuur 1.3 Positie van het te ontwerpen produktiesysteem. 

Eindprodukt 

De hoofdfunctie van het te ontwerpen produktiesysteem kan in de algemene term 'materie scheiden' 
uitgedrukt worden. De invoer van het produktiesysteem zijn de gevormde platen en de uitvoer bestaat 
uit halffabrikaten die geschikt zijn voor assemblage tot eindprodukt. In figuur 1.4 is dit schematisch 
weergegeven voor een tweetal veel voorkomende produkten bij Hapro, een zogenaamde eindkap van 
een zonnehemel en een deksel van een autodakkoffer. 

lnvoer Uitvoer 

Produktiesysteem 

~---, 

o 

+ afval 

Figuur 1.4 Schematische weergave van de Cundie van het produktiesysteem. 
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Er zijn vele manieren om de funetie 'materie scheiden' te realiseren. Voordat wordt overgegaan tot 
het uitwerken van een produktiesysteem dat aan deze functie voldoet, is het raadzaam om eerst te 
bekijken of de functie door toepassen van een andere produktiewijze voor het vormen of door aanpas
sing van het ontwerp niet komt te vervallen. 
Door aanpassingen in het ontwerp van de produkten kunnen misschien een aantal gaten verdwijnen. 
Echter het scheiden van het gewenste produkt van de uitgangspiaat is inherent aan de produktiewijze 
van thermovormen en kan vrijwel onmogelijk door toepassen van een ander ontwerp verdwijnen. 
Bovendien wordt bij Hapro de trend waargenomen dat vooral in de eindkappen van de zonneappara
tuur (zie figuur 1.4) steeds meer gaten in de vorm van ventilatiesleuven aangebracht moeten worden. 
De ventilatiesleuven zijn nodig om aan de veiligheidsnormen voor bruiningsapparatuur te voldoen. 
Het toepassen van een andere produktiewijze voor het vormen levert meer perspectieven [lit. 2 en 3]. 
Spuitgieten is een produktiewijze voor kunststoffen, waarbij de produkten direct in hun gewenste 
vorm met eventuele gaten gevormd kunnen worden. De werkwijze van spuitgieten kan als voigt 
samengevat worden: 
Het uitgangsmateriaal wordt toegevoerd in korrels. Deze korrels worden gesmolten totdat ze volledig 
vloeibaar zijn. De ontstane vloeistof wordt onder hoge druk in een stalen matrijs gespoten waarin na 
koeling het produkt ontstaat. De matrijs is deelbaar en bestaat uit een positief en een negatief gedeelte 
waartussen het produkt gevormd wordt. In figuur 1.5 is dit principe verduidelijkt. 

-< > 

1. Positieve en negatieve matrijs 
tegen elkaar s/uite11. 

2. lnspuiten van vloeibare 
kunststoj 

Figuur 1.5 Ret principe van spuitgieten. 

3. Eindprodukt na koeling 
en opening matrijs. 

Het nadeel van spuitgieten zijn de hoge aanschaffingskosten van de machine en de matrijzen. De 
kosten van de spuitgietmatrijzen zijn in het algemeen een factor 10 hoger dan die voor thermovormen. 
Hierdoor zal het spuitgieten kostprijstechniseh aIleen aantrekkelijk zijn bij zeer grote series van 
hetzelfde produkt. 
Om de aanschafkosten enigszins te verminderen kan gebruik worden gemaakt van een techniek die de 
laatste tijd weer in opkomst is, genaamd thermoplastisch sehuimgieten (TSG) [lit. 2 en 3]. Deze 
techniek he eft bijna dezelfde werkwijze als spuitgieten. Het verschil zit in het toevoegen van zoge
naamde sehuimmiddelen. Het voordeel hiervan is dat een aluminium matrijs toegepast kan worden in 
plaats van een stalen matrijs. De aanschaffingskosten voor de matrijs liggen hierdoor nog maar een 
factor 4 hoger dan bij thermovormen. 
Bij de huidige seriegroottes van de autodakkoffers geeft thermoplastiseh schuimgieten geen voordeli
ger alternatief. Voor de diverse onderdelen van de zonnebanken kan TSG afhankelijk van de serie
grootte, vorm, afmetingen en aantal benodigde scheidende bewerkingen een goed alternatief vormen. 
Dit verslag heeft niet als doel hierover verder uit te wijden. 
Concluderend kan gesteld worden dat er, in ieder geval voor de grotere produkten zoals de autodak-
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koffers, een behoefte aan een produktiesysteem met als funetie materie seheiden be staat. Voor de 
specifieke toepassing bij Hapro zal dit produktiesysteem aan een aantal randvoorwaarden in de vorm 
van eisen en wensen moeten voldoen. In de volgende paragraaf worden deze eisen en wensen, die 
Hapro aan het produktiesysteem stelt, nader uitgewerkt. 

1.3 Uitwerking van de eisen en wensen van Hapro. 
De wijze waarop het te ontwerpen produktiesysteem zijn funetie 'materie seheiden' gaat vervullen is 
onder andere gebonden aan een aantal eeonomisehe, kwalitatieve en kwantitatieve eisen. Deze eisen 
worden puntsgewijs behandeld. 
- Het produktiesysteem moet in staat zijn het gehele assortiment van gevormde produkten te bewer

ken. Het produktiesysteem moet hiervoor in staat zijn produkten met een maximale afmeting van 
2300 * 1100 * 500 mm te bewerken. In bijlage 1. zijn een aantal produkten van Hapro met hun 
afmetingen opgenomen. 

- Het produktiesysteem moet dusdanig flexibel zijn, dat er snel en vaak van produkt gewisseld kan 
worden. 

- De kwaliteit van het bewerkte produkt moet minimaal gelijk zijn aan de kwaliteit die met de 
huidige manier van werken wordt bereikt. De huidige manier van werken is handmatig frezen en 
boren. Voor een goede vervulling is het van belang deze eis in een zoveel mogelijk meetbare 
waarde om te zetten. 
De door Hapro geprodueeerde goederen zijn eonsumentenprodukten. Oit houdt in dat de produkten 
vooral visueel door de koper beoordeeld zullen worden. Het produktiesysteem zal in staat moeten 
zijn om een fraai produkt afte leveren. 
Uit de tekeningen van de autodakkoffers in bijlage 1 blijkt, dat een groot aantal gaten met een 
diameter van 5 mm gemaakt moet worden. In deze gaten komen popnagels met een nominale 
diameter van 4.8 mm. Op deze wijze worden diverse onderdelen zoals schamieren aan het va
cuiimgevormde produkt bevestigd. In figuur 1.6 wordt dit duidelijk gemaakt. 

JVERMAAT 0.2 i 
I 

~'" POPNAGEL· 

Figuur 1.6 Doorsnede van de bevestiging. 

ONDERDEEL 

PRODUKT 

Indien de gaten van het vacuiimgevormde produkt en het te bevestigen produkt niet goed op elkaar 
vallen, zulten door het aantrekken van de popnagel ongewenste spanningen in het vacuUmgevorm
de produkt ontstaan. Deze spanningen geven een koude plastische vervorming van het materiaal, 
dat ziehtbaar wordt in de vorm van een witte streep. Een popnagel zal goed passen indien de 
afwijking in positie van het gat niet groter is dan 5 - 4.8 = 0.2 mm. Dit heeft als gevolg dat de 
positioneringsnauwkeurigheid van het produktiesysteem minimaal 0.2 mm moet zijn. 
Daamaast moet het door de scheiding ontstane oppervlak, de zogenaamde snede, voldoen aan 
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visuele eisen. Dit oppervlak mag in veel gevallen geen onregelmatigheden vertonen in de vorm 
van ribbels of afwijking van een reehte lijn. In figuur 1.7 wordt dit verduidelijkt. 

Geen ribbelig oppervlak Geen afwijking van een rechte /ijn Gewenste oppervlak 

Figuur 1.7 Het gewenste snede oppervlak. 

- Het produktiesysteem moet in staat zijn om de produktie van twee vacuilmvormmaehines te 
verwerken. Het in figuur 1.4 afgebeelde deksel van een autodakkoffer heeft een vormtijd van 
ongeveer drie minuten. Het te ontwerpen produktiesysteem zal voor dit produkt een eyclustijd 
moeten hebben van minder dan anderhalve minuut. In deze tijd moet de koffer worden ontdaan 
van de afvalrand met een totale lengte van vijf meter en voorzien van een tiental gaten met een 
diameter van 5 mm. Voor een aantal produkten in bijlage 1. ligt het aantal bewerkingen hoger. 

- De kostprijs voor het produktiesysteem dient minimaal te zijn, maar is bovendien gebonden aan 
een maximum. Het automatiseren van de bewerkingen moet een besparing in geld op te leveren. 
De economische levensduur van het produktiesysteem wordt op vier jaar gesteld. 

- Het te ontwerpen produktiesysteem moet voldoen aan de eisen op het gebied van Arbo-wetgeving 
en CE-normering. Voor de eisen wordt verwezen naar [lit. 4] en [lit. 5]. 

- Het produktiesysteem wordt op dusdanig wijze geautomatiseerd, dat er een minimale inzet van 
personeel benodigd is. 

- De materiaalstromen door het produktiesysteem moeten goed aansluiten op de bestaande produk
tie, duidelijk zijn en elkaar niet kruisen. Bovendien worden buffers uit economisch oogpunt zoveel 
mogelijk geminimaliseerd. Voor deze eisen wordt verwezen naar [lit. 6]. 

Naast de eisen bestaan er nog een aantal wensen van Hapro. Deze wensen zullen kort beschreven 
worden. 
- Het produktiesysteem is op een eenvoudige manier door het huidige personeel in te stellen op een 

produkt. 
- Het instellen op een geheel nieuw produkt kan plaatsvinden zonder dat het produktiesysteem 

hiervoor stilgeJegd wordt. 
- Het produktiesysteem kan in de bestaande fabrieksvloer lay-out opgenomen worden. 

1.4 Strategie voor de aanpak van het probleem. 
In de vorige paragrafen zijn achtereenvolgens de hoofdfunctie en het eisenpakket van het te ontwer
pen produktiesysteem beschreven. Het is vrijwel onmogelijk om de abstracte definitie 'materie 
scheiden' direct om te zetten naar een concreet produktiesysteem dat aan aile eisen voldoet. Om tot 
een goede oplossing voor het probleem te komen is voor de volgende strategie gekozen. De hoofd
functie wordt opgedeeld in een aantal deelfuncties. Voor deze deelfuncties wordt een optimale 
materiele oplossing gezocht. Hierbij moet weI rekening gehouden worden met de interactie tussen de 
diverse deelfuncties. Een goede materiele oplossing van de ene deelfunctie kan in conflict komen met 
de oplossing van een andere deelfunctie. 
Nadat voor de deelfuncHes een materiele oplossing is gevonden, worden deze gekoppeld met een 
aantal hulpcomponenten. Door toepassing van deze hulpcomponenten zal het uiteindelijk gemateriali
seerde produktiesysteem optimaal aan aIle eisen voldoen. 

~ 
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Een drietal deelfuncties worden onderscheiden: 
- Fabricage proces dat de scheidende bewerking verzorgt. 
- Positionering van fabricageproces. 
- Positionering van het produkt. 

In figuur 1.8 is de hierarchische opsplitsing voor de uiteindelijke oplossing van het probleem opgeno
men. 

I Hoofdfunktie 
I Materie scheiden 

I Deeifunktie 
Positionering 

, fabricageproces 

~o~dlk3 -- -: Hoords ~ 4 

Hoofdstuk 5 

,Materiele i 
• oplossing ~ 
.......... [ ..... . 

Produkties;~teem I 
scheidende ' 

i bewerkingen 

Figuur 1.8 Hierarcbiscbe structuur van de probleemoplossing. 

!;~teritHe 
~J>!o~ss_inr=g ... ___ -, 

Funktie 
Domein 

Materie 
Domein 

Voor iedere deelfunctie is een groot aantal oplossingen te bedenken. Doordat de oplossing van de 
diverse deelfuncties een interactie met elkaar hebben, zullen keuzes voor de ene deelfunctie, het 
oplossingsveld van een andere deelfunctie inperken. Om het oplossingsveld niet onnodig groot en 
complex te maken, zullen daarom telkens aIleen oplossingen die nog zinnig zijn na een voorgaande 
keuze behandeld worden. 
Zoals in figuur 1.8 aangeven is de indeling van het verslag als voIgt: 
In hoofdstuk 2 zal het proces van de scheidende bewerking aan de orde komen. In hoofdstuk 3 wordt 
het positioneren van dit proces behandeld. In hoofdstuk 4 is een korte beschouwing over de positione
ring van het produkt opgenomen. In hoofdstuk 5 worden de materiele uitwerkingen van de voorgaan
de hoofdstukken aan elkaar gekoppeld en de hulpcomponenten ontworpen. In hoofdstuk 2 tim 5 wordt 
telkens gepoogd de volgende werkwijze te volgen [lit.7]: 
- Probleem nader formuleren (analyse) 
- Mogelijke oplossingen bedenken (synthese) 
- Optimale oplossing kiezen (selectie) 

Tenslotte zal in hoofdstuk 6 een kosten- en batenanalyse van het produktiesysteem worden gemaakt. 
In dit laatste hoofdstuk zijn ook de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 
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Boofdstuk 2. Bet fabricageproces voor de scheidende bewerking. 

2.1Inleiding. 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het fabricageproces dat de deelfunctie 'De scheidende 
bewerking' gaat verrichten. Het proces moet in staat zijn om de vacuUmgevormde kunststofdelen in 
een deel gewenst produkt en een deel afvalmateriaal te scheiden. Zoals in figuur 1.4 reeds beschreven 
is, houdt dit in dat er materiaal verwijderd moet worden in de vorm van een aantal gaten en een rand 
van de uitgangsplaat. In bijlage 1. zijn nog een aantal andere voorbeelden van produkten opgenomen. 
De voor het vacuUmvormproces gebruikte kunststoffen zijn slagvast Polystyreen (PS of HIPS) en 
Acrylonitril Butadieen Styreen (ABS). In bijlage 2 is een korte beschrijving van deze kunststoffen 
met hun belangrijkste fysische eigenschappen opgenomen. Voor uitgebreidere informatie wordt 
verwezen naar [lit. 8 en 9]. 
Volgens Kobayashi [lit. 10] kunnen er vijfbasismechanismen voor de scheidende bewerking gevon
den worden. De basismechanismen zijn: 
A. Druk. 
B. Afschuiving. 
C. Thermisch. 
D. Abrasie. 
E. Verspanend. 

In figuur 2.1. worden de basismechanismen verduidelijkt. 

Figuur 2.1 Vijf basismechanismen voor de scheidende bewerking. 

Bij ieder mechanisme is een concreet proces gezocht, dat voor de gebruikte kunststoffen de scheiden
de bewerking kan verrichten. De volgende processen zijn gevonden: 
- Snijden met een meso (Mechanisme A. Druk). 
- Ponsen of nibbelen (Mechanisme B. Afschuiving). 
- Laserstraalsnijden (Mechanisme C. Thermisch). 
- Snijdende bewerking door een hete staaf of draad (Mechanisme C. Thermisch). 
- Waterstraalsnijden (Mechanisme D. Abrasie). 
- Frezen (Mechanisme E. Verspanend). 
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In de volgende paragrafen is van elk concreet proces een korte beschrijving opgenomen, en wordt het 
proces aan een aantal criteria getoetst. De criteria waaraan wordt getoetst zijn: 
- Mogelijkheden, maar vooral ook onmogelijkheden. 
- Bereikbare kwaliteit van de gemaakte snede. 
- Bereikbare snelheid van de scheidende bewerking. 
- Kostprijs. 

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat het zinloos is de kostprijs van aIleen het proces van de 
scheidende bewerking te vermelden. De kosten v~~r de deelfunctie proces positioneren zal hierbij ook 
betrokken worden, om tot een goede selectie te kunnen komen. 

2.2 Snijden met een mes als proces voor de scheidende bewerking. 
De eenvoudigste uitvoeringsvorm van dit proces is het met een mes snijden van een plaat kunststof op 
een tafe!. In de produktiesfeer van thermovormen komt het vaak terug als een groot gevormd mes dat 
het produkt snijdt, terwijl het zich nog op de vormmatrijs bevindt. In figuur 2.2 wordt dit principe 
verduidel ijkt. 

~ ....--- t 
..- .......... 

'" 
Figuur 2.2 Snijden met een meso 

Dit principe wordt bijvoorbeeld toegepast bij de produktie van plastic koffiebekertjes. Het is in staat 
bij een hoge snelheid een goede kwaliteit te leveren. Door het toepassen van een exact gevormd mes 
is de flexibiliteit nihil. Slechts een specifiek produkt kan met dat mes gescheiden worden. 
In de produkten van Hapro is de orientatie van de gaten niet in een vlak. Dit levert problemen op voor 
dit proces. Bovendien zijn voor dit proces de produkten te dikwandig en de gebruikte kunststof 
materialen te taai. De benodigde krachten zouden hierdoor erg hoog worden. 
Het is niet mogelijk om een kostprijs voor dit principe te geven. De system en die van dit principe 
gebruik maken, zijn gecombineerd met een thermovormmachine. 
Concluderend kan gesteld worden dat het proces snijden met een mes niet geschikt is voor de produk
ten van Hapro. 

2.3 Pons en en nibbelen als proces voor de scheidende bewerking. 
Zowel ponsen en nibbelen maken gebruik van afschuiving om de scheiding tot stand te brengen. Het 
verschil tussen ponsen en nibbelen zit in het toegepaste gereedschap. Bij ponsen heeft het gereed
schap de vorm van het gewenste scheiding. In een slag is de gewenste vorm gemaakt. Dit proces is 
hierdoor snel maar niet flexibel. Bij nibbelen heeft het gereedschap een universele (kleine) vorm. De 
gewenste scheiding wordt opgebouwd uit meerdere slagen van dit gereedschap, totdat de gewenste 
vorm van de scheiding is bereikt. De snelheid van scheidende bewerking zallager liggen, maar is weI 
flexibel. Voor de beschouwing over de toepasbaarheid in het probleem van Hapro worden ponsen en 
nibbelen als een principe gezien, omdat de verkrijgbare bewerkingsmachines in het algemeen beide 
methodes toe kunnen passen. In figuur 2.3 is het principe getekend. 
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Figuur 2.3 Het principe van ponsen en nibbelen. 

In de praktijk blijkt deze manier van seheiden aileen goed mogelijk te zijn bij platte vlakken. Uit 
figuur 2.3 blijkt, dat de afsehuiving tussen twee gereedsehappen plaatsvindt. Door de hoge meehani
sehe belasting moeten deze gereedsehappen robuust uitgevoerd worden. De positionering van deze 
delen op de gewenste plaats in de gevormde produkten levert hierdoor grote problemen op. 
Zowel de kwaliteit van de gemaakte snede als de snelheid van de seheidende bewerking is goed te 
noemen. 
De kosten voor een bewerkingsysteem dat automatiseh een vlakke plaat kan ponsen en nibbelen ligt 
rond de f 500.000,-. 
Ais conelusie kan gesteld worden dat het proees van ponsen en nibbelen beperkt geschikt is voor de 
scheidende bewerking aan de vaeuUmgevormde produkten. 

2.4 Laserstraalsnijden als proces voor de scheidende bewerking. 
Bij het laserstraalsnijden wordt de seheiding op thermische wijze bereikt. De laserstraal wordt 
gefocusseerd op dat gedeelte van het produkt dat gesneden moet worden. Het materiaal wordt hierd
oor plaatselijk dusdanig hoog verwarmd, dat het materiaal smelt en verdampt. Een klein absorberend 
oppervlak aan de achterzijde van de snede is nodig om de laserstraal op te vangen. De ontstane snede 
is zeer dun. 
Het voordeel van laserstraalsnijden is het ontbreken van kraehten. Hierdoor hoeft de opspaning van 
het produkt minder degelijk te zijn. Ook de positionering van het absorberend oppervlak behoeft geen 
robuuste eonstructie, wat de bereikbaarheid van de diverse gaten in de gevormde produkten ten goede 
komt. 
De kwaliteit van de snede is in het algemeen goed. Echter lasersnijden stelt hoge eisen aan de eenpa
righeid van beweging van de laser. Bij het niet eenparig zijn van de beweging wordt op het Polysty
reen en ABS al snel brandmerkjes waargenomen. Vooral bij de start en stop van de beweging en in 
bochten zullen deze verschijnselen voorkomen. De produkten van Hapro zijn veelallieht van kleur, 
waardoor deze brandvlekjes nog eens extra geaeeentueerd zullen worden. 
Het grootste nadeel van het snijden met een laserstraal zijn de aanschaf- en onderhoudskosten. Een 
eenvoud ige laserbron met bijbehorende spiegels kost al snel f3 50.000.- (ref 2.1). Bij de kosten voor 
de laserbron moeten de kosten voor het positioneren van het proces opgeteld worden. De totale 
kostprijs zou dan ± f 600.000,- bedragen. Het vermogen van de laserbron is dusdanig dat een aanzet
snelheid van 3 m/min mogelijk is, hierdoor is de snelheid van de scheidende bewerking erg laag. 
Lasersnijden is dus beperkt geschikt als proces voor de scheidende bewerking van de gevormde 
kunststofprodukten. 

2.5 Snijdende bewerking door warme staaf of draad. 
Bij het snijden van de produkten met warmte wordt gebruik gemaakt van de (age smelttemperatuur 
van kunststoffen (zie bijlage 3.) Voor Polystyreenschuim zijn voorbeelden bekend, waarbij van deze 
techniek gebruik wordt gemaakt. Echter voor Polystyreen en ABS met grotere dichtheden zijn nog 
geen industriele toepassingen bekend. Eigen experimenten hebben tot slechte resultaten geleid. 
Kenmerkende resultaten van dit proces zijn o.a. een slechte oppervlaktekwaliteit van de snede, lage 
snelheid van de scheiding, brandvlekken en een grote opstulping van verwijderd materiaal op het 
oppervlak van het produkt. De opstulpingen kunnen verminderd worden door de diameter van het 
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snijdend oppervlak te verkleinen. Echter door de verminderende sterkte van het gereedschap zal dan 
de snelheid van de scheiding verder afnemen. 
Een ander probleem vormt de wijze waarop de warmte wordt toegevoerd. Dit kan gebeuren door een 
externe warmtebron die doorgeJeid wordt in de snijdende staaf. Een goede warmtegeleiding is dan een 
vereiste. Een altenatief is om door een snijdende draad een elektrische stroom te leiden. Door de 
elektrische weerstand zal de draad opwarmen. Een retourleiding is hiervoor noodzakelijk. Door deze 
retourleiding is het echter onmogelijk om een gat op een willekeurige plaats in het produkt te maken. 
Dit is voor de produkten van Hapro wei noodzakelijk. 
De kostprijs v~~r een industrieel systeem dat van dit principe gebruik maakt is niet bekend. 
Concluderend blijkt ook het proces van snijden met een warme staaf of draad in dit geval geen goed 
alternatiefvoor de scheidende bewerking aan de gevormde produkten te leveren. 

2.6 Waterstraalsnijden als proces voor de scheidende bewerking. 
Bij waterstraalsnijden wordt water, met eventuele toevoeging van additieven, onder een hoge druk 
van ongeveer 3000 bar uit een nauwe opening van 0.1 tot 0.3 mm geperst. Door deze hoge druk heeft 
het water een sterke abrasieve (schurende) werking. Hierdoor kunnen diverse materialen doorgesne
den worden. 
Waterstraalsnijden geeft een geringe mechanische en thermische belasting. De kwaliteit van de snede 
kan hierdoor voor vele kunststoffen goed zijn. Echter de gebruikte kunststoffen Polystyreen en ABS 
lenen zich slecht voor waterstraalsnijden (ref2.2). Het snijden van Polystyreen met een waterstraal 
geeft een ruw snedeoppervlak, doordat dit materiaal onder invloed van de intredende waterstraal als 
het ware explodeert. Het kunststof ABS heeft als eigenschap dat het vocht opneemt (ref 2.3), waar
door er na het waterstraalsnijden problemen in maatvoering kunnen ontstaan. 
Verdere problemen ontstaan bij het stoppen van de straal. De waterstraal is na het maken van de 
gewenste snede nog steeds erg krachtig. De waterstraal kan pas na ongeveer I meter goed opgevangen 
worden. Zoals in figuur 2.) aangeven wordt, is het voor de diverse produkten van Hapro nodig om de 
waterstraal binnen 8 mm te stoppen. 

8 

nede n t de gewenst 

wote strooi 

Figuur 2.1 Doorsnede van de bod em van een autodakkoffer. 

Dit is zonder extra kunstgrepen onmogelijk. Een oplossing (ref 2.4) zou zijn om een stalen plaat aan 
te brengen, die de straal afbuigt. Deze plaat zal echter regelmatig vervangen dienen te worden, omdat 
deze door de waterstraal teveel wordt uitgesleten. 
De snelheid van de scheiding is niet erg hoog voor de gebruikte kunststoffen. Afhankelijk van het 
pompvermogen en het toevoegen van additieven aan het water zal de mogelijke aanzetsnelheid 
ongeveer 3 m/min bedragen. 
De kosten voor een complete waterstraalinstallatie voor de produkten van Hapro bedraagt ongeveer 
f 450.000,-. 
Samengevat is het proces van waterstraalsnijden beperkt geschikt voor de scheidende bewerking aan 
de door Hapro gevormde produkten. 
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2.7 Frezen als proces voor de scheid en de bewerking. 
Deze manier van bewerken kenmerkt zich door zijn eenvoud en geringe aanschatkosten. Bij de 
huidige manier van werken door Hapro wordt er handmatig gefreesd, waardoor er reeds enige kennis 
be staat op het gebied van verspaning aan de gebruikte kunststoffen. 
Het freesproces is eenvoudig, omdat duidelijk aangeven kan worden waar de snijdende bewerking op 
zal treden en hoe de vorm van de snede zal zijn. 
De krachten die door het freesproces ontstaan zijn dusdanig hoog, dat de nodige aandacht be steed 
moet worden aan de positionering van het proces en het produkt. Vooral de trillingscomponent in het 
krachtenspel is van belang voor de uiteindelijk bereikte kwaliteit van de snede. 
Indien goede voorzorgsmaatregelen voor de positionering van proces en produkt zijn genom en, kan 
de snelheid van de scheiding hoog zijn. Voor de door Hapro gebruikte kunststoffen zijn aanzetsnelhe
den tot 18 m/min goed mogelijk. 
De kostprijs van een basissysteem met frezen als proces van de scheidende bewerking ligt ongeveer 
op f300.000,-. 
Concluderend kan gesteld worden dat frezen goed geschikt is voor het uitvoeren van de scheidende 
bewerking aan de door Hapro gevormde kunststofprodukten. 

2.8 Selectie van het proces voor de scheidende bewerking. 
Uit de voorgaande beschrijving van de diverse mogelijkheden blijkt dat frezen de beste optie is voor 
de scheidende bewerking. De overige opties ponsen en nibbelen, lasersnijden en waterstraalsnijden 
hebben allen een of meerdere gebreken betreffende de eisen van snelheid, kwaliteit, positionerings
vrijheid en kosten. Frezen wordt daarom gekozen als proces voor de scheidende bewerking, en vormt 
het uitgangspunt voor de volgende hoofdstukken. 
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Hoofdstuk 3. Keuze van de bewerkingsmacbine. 

3.1 Inleiding. 
Ais proces voor de scheidende bewerking is, zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt, voor frezen geko
zen. In dit hoofdstuk wordt een oplossing gezoeht voor de positionering van het freesproces. In 
concrete termen uitgedrukt, een gesehikte bewerkingsmachine die zorg draagt voor de juiste bewe
gingen van het freeslichaam. Door de bewegingen ontstaan de gewenste snedes. 
De keuze van de bewerkingsmaehine is een belangrijke invloedsfaetor op het voldoen van het produk
tiesysteem aan de eisen en wensen van Hapro. De in hoofdstuk een opgestelde eisen zijn algemeen 
van aard. Voor een goede seleetie uit het aanbod van bewerkingsmaehines worden deze eisen en 
wensen daarom omgezet naar relevante machinespeeificaties. In paragraaf3.2 zal deze omwerking 
gemaakt worden. In paragraaf 3.3 is een inventarisatie van het aanbod van bewerkingsmachines 
opgenomen. In paragraaf 3.4 wordt de keuze uit het aanbod gemaakt. 

3.2 Het eisenpakket omzetten naar macbinespecificaties. 
In deze paragraaf zullen de eisen en wensen uit het eerste hoofdstuk puntsgewijs voor zover mogelijk 
omgezet worden naar maehinespeeifieaties. 
- De eis dat het produktiesysteem het gehele assortiment aan gevormde produkten moet kunnen 

bewerken, betekend voor de bewerkingsmaehine een vereist werkgebied van 2300 * 1100 * 500 
mm. Eehter de maximale afmetingen die door de vaeuiimvormmachine geproduceerd kunnen 
worden, bedragen 2500 * 1500 * 500 mm. Eventuele toekomstige produkten kunnen dus groter 
worden. Het is wenselijk dat de bewerkingsmachine een dergelijk werkgebied heeft. 
Om alle gaten en contouren in de diverse produkten te kunnen bewerken is een 5- of meer assige 
machine vereist (zie bijlage 1). De orientatie van gewenste gaten, versterkt door de eisen van 
kwaliteit en kwantiteit maken een 5-assige freesmachine noodzakelijk. De eisen van kwaliteit en 
kwantiteit maken het meerdere malen opspannen van het produkt onmogelijk. 

- Om aan de eis van een flexibel produktiesysteem waarop vaak en snel van produkt kan worden 
gewisseld te kunnen voldoen, moet de bewerkingsmachine een numerieke besturing bebben. Bij 
een numerieke besturing komt de beweging van het freeslichaam tot stand door het geven van 
commando's aan de besturing, die langs elektronische schakelingen omgezet worden in een 
willekeurige baanbeweging. 

- De eisen betreffende kwaliteit houden voor de bewerkingsmachine in dat deze een positionerings
nauwkeurigheid van minimaal 0.2 mm moet hebben. De visuele eis van een snede met een glad 
oppervlak is moeilijker om te zetten naar een machinespecificatie. De stabiliteit van de bewer
kingsmaehine zal onder andere van invloed zijn op de gewenste gladheid van de snede. Of een 
bewerkingsmachine voldoet, kan het eenvoudigste door middel van proefstukjes getest worden. 

- De kwantitatieve eis, vastgelegd in het verwerken van de produkten van twee vacuiimvormmaehi
nes door het produktiesysteem, kan voor de bewerkingsmachine vertaald worden naar een hoge 
bereikbare aanzetsnelheid. De kwaliteit van de snede komt echter bij toenemende aanzetsnelheid 
in het gedrang. Voor een goede verspaning van het materiaal zal de maximale aanzetsnelheid 
gebonden zijn aan een limiet. Deze limiet is afuankeJijk van de snijsnelheid. die bepaald wordt 
door het toe rental van de frees en de diameter van het freesgereedschap. In bijlage 3 zijn de 
optimale verspaningscondities voor PS en ABS opgenomen. De optimale waarden leveren omge
rekend voor een freesgereedschap met een bepaalde diameter, een toerental van de freesmotor en 
een aanzetsnelheid van de aandrijving. In bijlage 3 is de berekening gemaakt voor een aantal 
diameters. Hieruit blijkt dat de freesmotor een omwentelingssnelheid van maximaa160.000 rpm en 
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de aandrijving een aanzetsnelheid van 18 m/min moet halen. Het hierbij benodigde vermogen van 
de freesmotor bedraagt 1.5 kW. Een iets groter vermogen kan wenselijk zijn indien een schijffrees 
wordt toegepast. Maar een groter vermogen betekent ook een grotere afmeting van de freesmotor 
wat de bereikbaarheid van het produkt door het freeslichaam niet ten goede komt. Het is een 
afweging tussen een groter vermogen en een verminderde bereikbaarheid 
De freesmachine zal op verschillende locaties in het produkt diverse gaten moeten maken. Het 
telkens positioneren van het freeslichaam voor een te maken gat neemt een groot aandeel van de 
totaal af te leggen weg in beslag. De weg wordt afgelegd, zonder dat het freeslichaam in aanraking 
is met het produkt. De aanzet wordt dan verricht in zogenaamde ijlgang. Het is zaak dat deze 
ijIgangsnelheid zo hoog mogelijk is, om de onproduktieve tijd zo kort mogelijk te houden. Echter 
de ijlgangsnelheid is niet de enige bepalende factor. De versnelling van de aandrijving, die bepa
lend is voor de tijdsduur voordat de ijlgangsnelheid wordt bereikt, is een belangrijke bijkomende 
factor. De invloed van de versnelling wordt versterkt, indien de onderlinge afstand tussen de 
diverse gaten klein is. 
In de volgende paragraaf zal blijken dat in tegenstelling tot de ijlgangsnelheid, de versnelling 
zelden als machinespecificatie opgegeven wordt. Om een oppervlakkige schatting van deze 
grootheid te kunnen maken, kan in het algemeen het volgende gezegd worden. De toelaatbare 
versnelling zal negatiefbei'nvloed worden door grotere te verplaatsen massa's en positiefbe
invloed worden door een grotere stijfheid van de bewerkingsmachine en een groter vermogen van 
de aandrijving. 

- Om aan de eis van minimale kostprijs voor het produktiesysteem te voldoen, betekent voor de 
bewerkingsmachine een zo goedkoop mogelijke oplossing, dat aan aIle overige eisen voldoet. 

- De bewerkingsmachine moet voldoen aan de Machinerichtlijn. In de Machinerichtlijn zijn de eisen 
van de CE-normering opgenomen. Aile aangeboden machines zijn wettelijk verplicht hieraan te 
voldoen, zodat aan deze eis niet veel aandacht hoeft te worden besteed. 

De overige eisen kunnen niet naar machinespecificaties omgezet worden. 
Met betrekking tot de wensen van Hapro voor het produktiesysteem wordt het volgende opgemerkt: 

- Het door het huidige personeel instellen van het produktiesysteem vraagt om een zo eenvoudig 
mogelijke programmatiewijze van de numerieke besturing op de bewerkingsmachine. 

- Het instellen op een nieuw produkt zonder produktie onderbreking betekent voor de besturing van 
de bewerkingsmachine dat deze off-line geprogrammeerd kan worden. Bij off-line programmeren 
wordt het programma voor de bewerking van een nieuw produkt extern gemaakt. Pas wanneer het 
programma compleet is, wordt het overgebracht naar de besturing van de bewerkingsmachine en 
kan het nieuwe produkt vrijwel direct worden bewerkt. 

3.3 Het aanbod van geschikte bewerkingsmachines. 
Om tot een goede keuze voor de bewerkingsmachine te kunnen komen, moet eerst een inventarisatie 
van de het aanbod plaatsvinden. 
De aangeboden bewerkingsmachines kunnen afhankelijk van hun bouwwijze in drie groepen opge
deeld worden, namelijk: 
1. Bewerkingsmachines met een portaalframe. 
2. Bewerkingsmachines met een C-frame. 
3. Bewegingsrobots bestaande uit een aantal aan elkaar gekoppelde bewegende delen. Aan het 

uiteinde wordt een freesmotor bevestigd. 
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In figuur 3.1 zijn de bouwwijzen verduidelijkt. 

produkt 

= freesmotor 

Portaalframe C-frame Bewegingsrohot 

Figuur 3.1 De bouwwijze van de bewerkingsmachines. 

De groepen worden nader beschreven en de bijbehorende aangeboden machines opgesomd. 

Groep 1: Bewerkingsmachines met een portaalframe. 
Een kenmerkende eigenschap van deze machines is een solide portaalframe dat direct is overgenomen 
uit de houtverspaning. Het onderscheid zit in de freesmotor die een kleiner vermogen heeft (ongeveer 
2 kW) ten opzichte van een houtverspaningsmachine (ongeveer 10 kW). 
Omdat de stijfheid van de machine berekend is op houtverspaning zal deze machine voor kunststof
verspaning overgedimensioneerd zijn. Het gevolg hiervan is een zware machine die qua stabiliteit 
goed zal voldoen, maar door grote massa's geen hoge snelheid kan bereiken en bovendien extra 
kosten met zich meebrengt. 
Hieronder zijn de belangrijke fabrikanten met aangeboden machine opgenomen: 
- De firma Esseteam met machine type: Speed. 

Deze machine heeft een 3.2 kW motor die regelbaar is tot 24000 rpm. 
De ijlgangsnelheid bedraagt 45 m/min. 
Werkgebied 2500* 1500*700 mm. 
Kostprijs £1 320.000,-

- De firma Geiss met machine type: FZ 2000*1000. 
Deze machine he eft een freesmotor met vermogen van 1.7 kW met een maximaal toerental van 
22.000 rpm. 
De ijlgangsnelheid bedraagt 30 m/min, de versnelling 4 m/s2 • 

Werkgebied 2000 * 1000 * 500. Eventueel groter werkgebied te verkrijgen. 
Kosten FZ 2000*1000 £1330.000,-

- De firma HUber & Grimme met machine type: HG 2500/3000 Tandem. 
Deze freesmachine heeft een freesmotor van 1.3 k W en een maximaal toerental van 18000 rpm. 
De ijlgangsnelheid bedraagt 20 m/min. 
Deze machine werkt met 2 opspantafels (zogenaamde tandem-opstelling) met ieder een werkge
bied van 2500 * 1500 * 850 mm. Door deze tandemopstelling wordt er geen tijd verloren aan 
opspannen en afhalen van het produkt. 
Kosten £1 395.000,-. 

- De firma Maka met machine type: KPF-CNC-2400 Robot-Tandem. 
Deze freesmachine heeft een motor van 2.5 kW met een maximaal toerental van 27.000 rpm. 
De ijlgangsnelheid bedraagt 20 m/min. 
Ook deze machine is uitgevoerd met een tandem-opstelling. Het werkgebied van een standaard 
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tafel bedraagt 2100 * 1000 * 700 mm. Grotere tafels tegen meerprijs leverbaar. 
Kosten standaard uitvoering fl4S0.000.-

- De firma Rye met machine type: Pentaxial1710. 
Deze machine heeft een freesmotor met een vermogen van 4 kW en is regelbaar tot IS.000 rpm. 
De maximale ij Igangsnelheid bedraagt 20 m/min. 
Ook deze machine heeft een tandem-opstelling en heeft tafels met een bereik van 1700 * 1200 * 
650mm. 
Kosten van deze machine fl490.000,-. 

Groep 2: Bewerkingsmachines met een C-frame. 
De machines kenmerken zich door een lichte constructie met een open C-frame. Door de aanzienlijk 
lagere massa's zijn hogere snelheden en versnellingen mogelijk. Met deze machines kunnen aileen 
betrekkelijk zwakke materialen verspaand worden. Ze zijn uitermate geschikt om de door Hapro 
gebruikte materialen Polystyreen en ABS met een dikte van ongeveer 5 mm te bewerken. 
Het aanbod van deze machines is beperkt, maar groeit. De twee gevonden fabrikanten met hun 
machine zijn. 
- De firma CMS met de machine type: Plast 32 TU CU. 

Deze freesmachine heeft een motor van 2.5 kW en een maximaal toerental van 30.000 rpm. 
De maximale ijlgangsnelheid bedraagt 54 m/min. 
Het werkgebied van deze machine bedraagt 3200 * 1400 * SOO mm. 
De kosten voor deze machine bedragen fl248.000,-

- De firma Meccanica Belotti met de machine type: RO-4. 
Deze freesmachine heeft een motor van 1.6 kW en een maximaal toerental van 24.000 rpm. 
De maximale ijlgangsnelheid bedraagt 48 m/min. 
Het standaard werkgebied bedraagt 2400 * 1000 * 500 mm. Grotere afmetingen in y-as ( nu 1000 
mm) niet mogelijk. 
Kosten standaard machine fl280.000,-. 

Groep 3: Bewegingsrobots. 
Het uitgangspunt voor deze oplossing is een hanteerrobot. Aan het uiteinde van de robot wordt in 
plaats van het hanteergereedschap een freesmotor gemonteerd. 
Deze oplossing werd door Hapro toegepast op een robot van ABB, waarop een freesmotor van Fein 
gemonteerd was. De freesmotor had een vermogen van 1.5 kW en een maximaal toerental van 18.000 
rpm. Bij het monteren van een dergelijke freesmotor kunnen echter nogal wat extra moeilijkheden 
optreden in de vorm van bevestiging, loshangende voedingsnoeren en aansturing. 
Voor de oplossing van kunststofverspaning met een robot zijn een tweetal opties voorhanden, name
lijk: 
- De firma ABB met type machine: IRB-3400. Dit is de nieuwe oplossing die door ABB wordt 

voorgesteld tp.v. de oude opstelling van Hapro met een IRB-2000. 
Zowel de maximale aanzetsnelheid als het werkgebied zijn moeilijk te definieren. Voor de maxi
male aanzetsnelheid zijn aileen de maximale rotatiesnelheden van de in totaal 6 assen van de robot 
gegeven. Hieruit valt de maximale linea ire snelheid zeer moeilijk te bepalen. Het werkgebied heeft 
door de vele rotaties een vreemde vorm. 
Kostprijs IRB-3400 met freesmotor fl293.000,-

- De firma Mechatronics met type machine: DOV 50E. Deze robot is door Mechatronics speciaal 
ontworpen voor freesbewerkingen. Zo is er veel aandacht besteedt aan de stijfheid van het totale 
systeem. De meeste bewegingen komen tot stand uit lineaire bewegingen. en de diverse onder
delen worden niet getordeerd, maar op trek en buiging belast. Hierdoor krijgt de robot betere 
eigenschappen voor verspaning. 
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Eehter voor de aanzetsnelheid en het werkgebied zijn geen duidelijke waarden aan te geven. Om 
het door Hapro benodigde werkgebied te verkrijgen dient de robot vertieaal opgehangen te worden 
en bovendien met een extra schuiftafel uitgerust. 
Kostprijs van de gehele opstelling met freesmotor fl240.000,-. 

3.4 De keuze van de bewerkingsmachine. 
Vit het aanbod van bewerkingsmachines dient een optimale oplossing gekozen te worden. Een 
machine uit de groep bewerkingsmachine met een C-frame levert voor Hapro de beste oplossing. Dit 
is gebaseerd op de volgende afwegingen. 

Bewerkingsmachines met C-frame t.o.y. portaalframe. 
- De aanzetsnelheden van de bewerkingsmaehines met een C-frame liggen hoger. 
- De aansehafkosten zijn veellager dan voor een portaalfreesmachine. 
- Door de grotere massa's zal een portaalframe weI stijver en dus stabieler zijn dan een C-frame, 

echter de versnellingskrachten zullen dan ook hoger zijn, waardoor er minder snel gestart en 
gestopt kan worden. 

- De buitenafmetingen van een portaalframe met hetzelfde werkgebied als die van een C-frame zijn 
veel groter. 

Bewerkingsmachine met C-frame t.o.v. bewegingsrobots. 
- Werkgebied van C-frame bewerkingsmachines veel duidelijker te definieren dan het werkgebied 

van de robots. 
- De stijfheid van een C-frame is veel beter dan die van een robot. Zelfs de stijfheid van de speciale 

robot van Mechatronics ligt zeer voorzichtig geschat een factor 10 lager dan van een machine uit 
de groep C-frame bewerkingsmachines. 

- Het programmeren van een bewerkingsmachine uit de groep C-frames, die over een CNC-systeem 
beschikken, is eenvoudiger dan het programmeren van de robot. Bovendien kan het programmeren 
eenvoudiger off-line gebeuren. Er zijn meer software-pakketten op de markt voor dit off-line 
programmeren. Een CNC-programma kan makkelijker 'gelezen' worden door een operator, omdat 
de coordinaten van de positie van de frees duidelijker in het CNC-programma aangegeven zijn. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook een 5-assig CNC-programma moeilijk ge'interpreteerd 
kan worden. 

- De freesmotor is bij de groep C-frame bewerkingsmachines ge'integreerd in de totale machine en 
de besturing. Bij de robots is de freesmotor een apart gedeelte. 

- Kostprijstechnisch is er tussen de groepen niet veel verschil. 

In de groep bewerkingsmachine met een C-frame bevinden zich een tweetal freesmachines waaruit 
een keuze moet worden gemaakt. 
De voorkeur gaat uit naar de Plast 32 TU CU van de firma CMS in plaats van de RO-4 van de firma 
Meccanica Belloti. Dit op grond van de volgende redenen: 
- Het werkbereik van de Plast 32 is groter dan die van de RO-4 en voldoet beter aan de eisen van 

Hapro. 
- De freesmotor van de Plast 32 heeft een groter vermogen en hoger maximaal toerental. 
- De maximale aanzet van de Plast 32 is hoger dan die van de RO-4. 
- De fabrikant van de Plast 32 heeft een vertegenwoordiger in Nederland. 
- De kostprijs van de Plast 32 TV CU is lager dan die van de RO-4. 

Op de freesmachine Plast 32 TV CU zijn een aantal proefstukken verspaand om de haalbare snede
kwaliteit te testen. De resultaten van deze test voldoen aan de eisen van Hapro. De positionerings-
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nauwkeurigheid wordt door de leverancier gegarandeerd op 0.1 mm. Deze nauwkeurigheid valt ook 
binnen de gestelde eisen. 
Als bewerkingsmachine is de Plast 32 TU CU van de firma CMS gekozen. Deze freesmachine vormt 
het uitgangspunt voor de volgende hoofdstukken. In bijlage 4 is nadere informatie met een tekening 
van de machine opgenomen. 
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Hoofdstuk 4. De positionering van het produkt. 

In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven hoe de vacuUmgevormde produkten tijdens de freesbe
werking gepositioneerd zuIlen worden. Uitgaande van de machine uit hoofdstuk 4 (zie bijlage 4) moet 
onder de positionering van het produkt verstaan worden, het vasthouden van dezelfde positie van het 
produkt tijdens de freesbewerking. Dit positioneren wordt in het algemeen aangeduid met het opspan
nen van het produkt. 
In paragraaf 4.1 staan eerst de problemen die het opspannen van de vacuUmgevormde produkten met 
zich meebrengen beschreven. In dezelfde paragraafwordt naar een oplossing voor deze problemen 
gezocht. In paragraaf 4.2 zal een uitwerking van een opspanmal voor een produkt van Hapro beschre
yen worden. 

4.1 Het opspannen van de vacuiimgevormde produkten. 
De gevormde produkten moeten op een aantal plaatsen door de freesmachine bewerkt worden. De 
opspanning heeft als taak het produkt tijdens de bewerking goed te positioneren, zodat aIle produkten 
er na bewerking identiek uitzien. In vergeIijking tot het opspannen in bijvoorbeeld de staalbewerking 
levert het opspannen van gevormde kunststof produkten veel problemen op. De problemen zijn: 
- De gevormde kunststofprodukten zijn te slap om zichzelfte ondersteunen. Op aIle plaatsen waar 

verspaand moet worden zal een ondersteuning aangebracht moeten worden. 
- De produkten zijn willekeurig gevormd. Hierdoor zal het moeilijk zijn om aile posities te bereiken 

met de frees. Indien hierbij ook nog allerlei obstakels van de opspanning ontweken moeten 
worden, dan zal het vrijwel onmogelijk worden om aile gewenste posities te bereiken. 

- Door de grote uitzettingscoefficient van kunststof en de temperatuursvariaties op de fabrieksvloer 
zal de opspanning in staat moeten zijn om het verschil in afmetingen op te vangen. 

Voor het opspannen van produkten zijn een drietal algemene principes te onderscheiden: 
- Krachtgesioten. 
- Vormgesloten. 
- Combinatie van kracht- en vormgesloten. 

Bij een krachtgesloten opspanning wordt het produkt op een beperkt aantal plaatsen ingeklemd. Door 
de beperkte stijilieid van de gevormde produkten blijkt dit in de praktijk niet voldoende te zijn. 
Bij een vormgesloten opspanning wordt de positie van het produkt gefixeerd door gebruik te maken 
van een mal waarin de vorm van het produkt exact past. De beperkte stijilieid van de produkten 
gecombineerd met de gewenste bereikbaarheid geeft in de praktijk ook een onvoldoende resultaat 
voor vormgesloten opspannen. 
Een opspanning voor een vacuUmgevormd produkt kan rekening houdend met aIle opgesomde 
problemen het beste als voIgt gemaakt worden: 
- Van de produkten wordt een afdruk gemaakt met behulp van een epoxy materiaal. Hierdoor wordt 

de vormsluiting gerealiseerd. 
- Aan de onderzijde van de ontstane mal wordt een afgesloten holle ruimte gemaakt. De ruimte 

wordt vacuUm gezogen. In de mal worden gaatjes gemaakt naar de holle ruimte. Hierdoor zal een 
op de mal geplaatst produkt vastgezogen worden, waardoor een krachtsluiting ontstaat. 

Het gevormde produkt zal door toepassing van deze werkwijze tijdens de bewerking gecombineerd 
vormgesloten en krachtgesloten opgespannen worden. De mal zorgt voor de positionering en onder
steuning van het gehele produkt, terwij I het vacuUm een fixering in die positie geeft. 

Het toepassen van een krachtsluiting met behulp van vacuUm heeft de volgende voordelen: 
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- Produkt aan een zijde volledig vrij bereikbaar. Er zijn geen obstakels zoals bij mechanische 
opspanmiddelen. 
Er is op relatief eenvoudige wijze een krachtsluiting op vele posities te realiseren. Het boren van 
een gaatje in de mal geeft een extra punt met krachtsluiting. 

In de volgende paragraaf zal de werkwijze in detail voor een produkt van Hapro uitgewerkt worden. 

4.2 Uitwerking van de opspanning voor de autodakkoffers. 
Voor de autodakkoffers zal de in de vorige paragraaf gepresenteerde werkwijze niet helemaal opgaan, 
omdat deze produkten nogal groot van afmeting zijn. Hierdoor zou enerzijds de opspanma\ te zwaar 
worden, en anderzijds is een goede aansluiting van produkt op de opspanmal nauwelijks te verwezen
lijken. Ais gevo\g hiervan ZOll er lek in het vacuUm ontstaan, waardoor een goede krachtsluiting niet 
meer gewaarborgd kan worden. 
Om deze problemen te ondervangen, worden bij de autodakkoffers aileen van de delen die daadwer
kelijk bewerkt gaan worden een afdruk gemaakt. De holle ruimte waarin een vacuUm heerst, wordt 
verzorgt door een meegegoten buis. De leklucht wordt met behulp van rubberen afdichtingen beperkt. 
In figuur 4.1 is een doorsnede van de opspanmal getekend. 

luch+leiding 
gcotjes 

G-rdichting 

Figuur 4.1. Doorsnede van de opspanmal. 

Ais materiaal voor de opspanmal wordt een vloeibare kunststofsoort gekozen, die onder invloed van 
een chemische reactie met een hardingsmiddel uithardt. De uitzettingscoefficienten van het materiaal 
van de opspanmal en te bewerken produkt Iiggen dicht bij elkaar. De temperatuurverschillen hebben 
hierdoor vrijwel geen effect. 
Het materiaal wordt samen met een PVC buis op de gewenste plaats in een gevormd produkt gegoten. 
Na uitharding kan het gevormde produkt verwijderd worden. In de mal moeten gaatjes geboord en 
een uitsparing v~~r de rubberen afdichting gefreesd worden. Deze nabewerking kan eventueel door de 
freesmachine verricht worden. 
Op dezelfde wijze worden voor aile posities waar een verspaning nodig is, een mal gemaakt. Tenslot
te worden aile zo vervaardigde opspanmalJetjes op de juiste positie in een stalen frame bevestigd. 
Hierdoor ontstaat de totale opspanmal voor een produkt. 
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Boofdstuk 5. Ontwerp van het produktiesysteem. 

5.1 Inleiding. 
In dit hoofdstuk wordt uitgaande van de gematerialiseerde deelfuncties, het produktiesysteem 
ontworpen dat aan aIle eisen van Hapro voldoet. Aan de volgende eisen is nog niet voldaan: 

Het produktiesysteem moet in staat zijn om de produktie van twee vacuUmvormmachines te 
verwerken. 
Het produktiesysteem moet voldoen aan de eisen van Arbo-wetgeving en CE-normering. 
Het produktiesysteem moet dusdanig geautomatiseerd zijn, dat een minimale inzet van 
personeel benodigd is. 
De materiaalstromen moeten aansluiten op de bestaande produktie, duidelijk zijn en mogen 
elkaar niet kruisen. Buffers van produkten dienen waar mogelijk te worden vermeden. 

De eerste eis zal paragraaf 5.2 aan de orde komen. De tweede eis wordt behandeld in paragraaf 5.3, 
terwijl paragraaf 5.4 is gewijd aan de laatste twee eisen. 

5.2 De eisen aan de capaciteit van het produktiesysteem. 
Het produktiesysteem moet de produktie van twee vacuUmvormmachines kunnen verwerken. Om dit 
te bereiken, mag de tijdsduur voor de bewerking van een produkt door het produktiesysteem 
maximaal de he 1ft van de bewerkingstijd op de vacuUmvormmachine zijn. 
De tijdsduur voor een bewerking van een produkt door het produktiesysteem be staat uit een 
produktief- en onproduktief gedeelte. In het produktieve gedeelte vindt de daadwerkelijke verspaning 
van produkt plaats. Voor een bepaalde minimale snedekwaliteit zal deze tijdsduur niet verkort 
kunnen worden. 
Het onproduktieve gedeeite van de tijd bestaat uit: 

De positionering van freeslichaam voor een te maken snede. De tijdsduur hiervoor wordt 
bepaald door enerzijds de afte leggen weg en anderzijds de ijlgangsnelheid en de versnelling 
van de bewerkingsmachine. De af te leggen weg kan door een goede volgorde van de 
bewerkingen geminimaliseerd worden. De waarden voor ijlgangsnelheid en de versnelling 
liggen voor de gekozen machine vast. 
Het wisselen van het freesgereedschap. Om deze tijdsduur te minimaliseren moet een 
produkt zoveel mogelijk met hetzelfde gereedschap verspaand kunnen worden. Hoewel de 
gekozen freesmachine uitgerust is met een automatisch gereedschapswisselmagazijn, duurt 
het wissel en van freesgereedschap ongeveer tien seconden. De ontwerper van de toekomstige 
produkten dient hiermee rekening te houden. Bij de bestaande produkten kan een aanpassing 
. van het ontwerp gewenst zijn. 
Het opspannen van een nieuw te verspanen produkt en het afhalen van reeds verspaand 
produkt door de operator van de freesmachine. 

In een aparte subparagraaf zal het minimaliseren van de tijdsduur voor het opspannen van de 
produkten aan de orde komen. Voorafgaand wordt bekeken in hoeverre de gekozen 
bewerkingsmachine Plast 32 TV CV kan voldoen aan de capaciteitseisen, of dat er hiervoor 
hulpcomponenten ontworpen dienen te worden. 

5.2.1 Bet aanpassen van de bewerkingsmachine aan de gevraagde capaciteit. 
Om een uitspraak te doen of het produktiesysteem twee vormmachines kan bedienen, dienen eerst de 
cyclustijden van de produkten op de vacuUmvormmachine en de bewerkingsmachine nader bekeken 
te worden. 
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De cyc1ustijden van de diverse produkten op de vacutimvormmachine worden door een aantal 
factoren bepaald: 

De afmetingen. 
De samenstelling van het materiaal. 
De dikte van het materiaal. 
De kleur van het materiaal. 
De complexiteit van de eindvorm. 
De buitentemperatuur. 
Het negatief of positief vormen van het produkt. 

Een exacte relatie tussen de invloedsfactoren en de cyc1ustijd is niet te vinden. Er wordt volstaan met 
het opgeven van een gemiddelde cyc1ustijd voor de produkten. Het is niet mogelijk voor aIle 
voorkomende produkten de cyclustijd op te geven. Hierdoor zou de situatie te onoverzichtelijk 
worden. In de beschouwing worden daarom aIleen een deksel en een bodem van een autodakkoffer 
uit het winter- en zomerseizoen meegenomen. Hiervoor is gekozen omdat de autodakkoffers in grote 
series worden vervaardigd, door de grote afmetingen een lange cyc1ustijd op de bewerkingsmachine 
hebben en de vormtijd gemiddeld is. In tabel 5.1 zijn de tijden opgenomen. 

Produkt: emiddelde cyclustijd (s): ! 

Bodem winterbox 170 

Deksel winterbox 180 

Bodem zomerbox 150 

Deksel zomerbox 160 

Tabel 5.1 De cyclustijden van de produkten op de vacuiimvormmachine. 

De leverancier van de bewerkingsmachine heeft een tijdsimulatie gemaakt voor de winterbox Hapro 
200, waarvan de bodem is afgebeeld in bijlage 1. De geschatte tijdsduur van de bewerking bedraagt 
voor de bodem 145 seconden en voor het deksel 80 seconden. Het verschil in bewerkingstijd tussen 
bodem en deksel ontstaat door het aantal te boren gaten door de bewerkingsmachine. In een deksel 
hoeven 22 gaten minder geboord te worden. Bovendien zijn aIle gaten van dezelfde diameter. Een 
deksel kan helemaal met een freesgereedschap van 05 mm verspaand worden. Bij de bodem met 
gaten van 4.2 mm, 5 mm en 6.4 mm is voor een voldoende nauwkeurigheid een gereedschapswissel 
of een getrapte frees nodig. 
Indien de procestijden van een winterboxdeksel op de vacutimvormmachine en op de freesmachine 
met elkaar worden vergeleken, dan blijkt de verhouding van 1 : 2 geproduceerde produkten mogelijk 
te zijn. De bewerkingsmachine kan tweemaal zoveel produkten verspanen, dan de 
vacutimvormmachine produceert. Voor de bodems van de autodakkoffers geldt dit echter niet. Om 
toch aan de eis te voldoen, is het de taak om de bewerkingstijd van de bodems drastisch te verkorten. 
Het probleem wordt veroorzaakt door het grote aantal te boren gaten in de bodem. Omdat al deze 
gaten voor een goed functioneren van de autodakkoffer toch nodig zijn, is de enige oplossing een 
aantal van deze gaten op een andere manier dan door de bewerkingsmachine te laten maken. 
Er dient een hulpcomponent met de funktie 'gaten boren' ontworpen te worden. De eisen waaraan de 
hulpcomponent moet voldoen zijn: 

, 
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Door toepassing van de hulpcomponent moet de gewenste cyclustijd voor een bodem op het 
produktiesysteem gehaald worden. 
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Flexibiliteit van het produktiesysteem mag door de toepassing van de hulpcomponent niet 
aangetast worden. 
Een gering gewicht. 
Goedkoop. 

Na een analyse van de bodem van een autodakkoffer blijkt dat de gaten voor de bodemstrip het meest 
geschikt zijn voor bewerking door een huipcomponent. Het voordeel van de bodemstripgaten is dat 
ze in een vlak liggen en voor de diverse bodems slechts kleine verschillen in positie hebben. 
De bodemstrips zorgen voor de bevestiging van de box aan de drager van de auto. De strips geven 
bovendien een voldoende stijfueid aan de autodakkoffer. 
Een bodemstrip heeft een negental gaten nodig. De positie van deze gaten varieert licht tussen de 
zomer- en winterboxen. In figuur 5.1 wordt het verschil van de gaten verduidetijkt. 

bodemstripgoten zomerbox 

318 318 

bodemstripgoten winterDax 

318 

Figuur 5.1 Schets van de bodemstripgaten. 

De oplossing om de gaten te boren is een vaste opstelling in de vorm van een meervoudige boorkop. 
Per strip moet een negental gaten geboord worden. Zowel voor aile winterboxen als voor aIle 
zomerboxen zijn de posities hetzelfde. De gatposities van de zomer- en winterboxen verschillen zoals 
in figuur 5.1 aangeven aileen in de twee buitenste gaten. Het is dus van belang een meervoudige 
boorkop te ontwerpen, waarvan de posities van de twee buitenste gaten verstelbaar zijn. 
Hiervoor wordt de meervoudige boorkop opgebouwd uit een elftal enkelvoudige boorkoppen, waarbij 
door het verplaatsen van de twee buitenste boorgereedschappen tussen winter- en zomerbox 
gewisseld kan worden. 
Het benodigde vermogen per enkelvoudige boorkop bedraagt 0.1 kW. Vit experimenten blijkt voor 
het boren van een gat met een diameter 6.4 mm, een vermogen van 100 W ruim voldoende te zijn. 
Het optimale toerental voor het boren van de benodigde gatdiameters in PS en ABS ligt rond de 3000 
rpm. 
Er kan in dit geval gekozen worden uit een pneumatisch of elektrisch principe van aandrijving. Een 
pneumatische aandrijving heeft een lager gewicht dan een elektrische aandrijving, echter de kostprijs 
voor een pneumatische aandrijving is hoger. De kostprijs van een pneumatische aandrijving loopt 
nog verder op door het grote luchtverbruik, waarvoor een extra luchtcompressor en/of buffervat 
aangeschaft moet worden. Een elektrische aandrijving heeft op het gebied van kostprijs de meeste 
voordelen. 
Ats manier van aandrijven wordt gekozen voor een grote elektromotor, die door middel van een 
snaaroverbrenging de diverse boorkoppen aandrijft. Dit is een direct gevolg van: 

, 
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De hartlijnen van de gaten liggen op minimaal57 mm van elkaar. Bij deze afstand kan niet 
voor iedere boorkop een eigen aandrijvende elektromotor genomen worden. 
Het gewicht van de aandrijving moet minimaal zijn. 
De kostpijs moet laag btijven. 
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De diepte van de diverse te boren gaten wordt bepaaJd door de materiaaldikte van de autodakkoffer. 
Deze dikte bedraagt maximaal 5 mm. Door een kleine vergroting van de aanzetbeweging is het 
mogelijk om de gaten in twee stappen te boren. Vijfvan de negen boren worden 5 mm langer 
gehouden. Deze vijf zullen eerst ingrijpen, de overige vier beginnen pas met boren als de eerste vijf 
klaar zijn. Het voordeel hiervan is het kleinere vermogen, dat in een keer overgebraeht moet worden. 
Het maximaal benodigde vermogen neemt afvan 0.9 naar 0.5 kW. Dit heeft gevolgen voor de 
kostprijs en het gewieht van de aandrijfmotor en van de snaaroverbrenging. 
Als aandrijfmotor wordt een 0.55 kW twee-polige wisselspanningsmotor gekozen. De elektromotor 
heeft een belast toerental van 2800 rpm. 
Om slip van de snaaroverbrenging te voorkomen en de afmetingen van de onderdelen te beperken, 
wordt voor een tandriem gekozen. De tandriem moet gedimensioneerd worden om het gevraagde 
vermogen over te kunnen brengen. De dimensionering is in bijlage 5 gemaakt. 
Uit de berekeningen in bijlage 5 blijkt dat de gekozen aandrijving be staat uit een tandriem type T5. 
De maximale trekkraeht in de tandriem bedraagt 136 N. De ingrijpingshoek van de tandriem met de 
tandriemschijven varieert voor de boorkoppen rond de 90°. Aan de hand hiervan kunnen de assen en 
lagers van de boorkoppen bepaald worden. Deze berekening is in bijlage 6 gemaakt. In figuur 5.2 is 
een doorsnede van de ontworpen enkelvoudige boorkop opgenomen. 

Figuur 5.2 Doorsnede van de ontworpen enkelvoudige boorkop. 

De gewenste meervoudige boorkop ontstaat door de opstelling van een elftal van deze enkelvoudige 
boorkoppen in een reehte lijn op de juiste posities van elkaar. In figuur 5.3 is een schets van de 
meervoudige boorkop met aandrijving opgenomen; 

Figuur 5.3 Schets van de meervoudige boorkop. 

In de bodem van een autodakkoffers is een tweetal bodemstrips opgenomen. De bodemstrips worden 
parallel aan elkaar opgesteld. De onderlinge afstand tussen de twee bodemstrips varieert per type 
autobox. De afstand van de hartlijnen van de gaten ligt tussen de 300 en 630 mm. In figuur 5.4 wordt 
dit verduidelijkt. 

"",",. 
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Figuur 5.4 Schets van de parallelle opstelling. 

Door montage van een tweetal meervoudige boorkoppen met aandrijving op een twee parallelle 
balken, die in afstand tussen 300 mm en 600 mm verschuifbaar zijn, kunnen aIle boxen van 
bodemstripgaten voorzien worden. 
De gewenste aanzetbeweging wordt verzorgt door het opnemen van een tweetalluchtcilinders in het 
ontstane frame. Voor de dimensionering van de luchtcilinders zal eerst een goede schatting van de 
benodigde kracht gemaakt moeten worden. De door de luchtcilinders te leveren kracht bestaat uit de 
te leveren boorkracht en de kracht voor de verplaatsing van de massa van frame met meervoudige 
boorkoppen. De te leveren boorkracht bedraagt maximaal 150 N. Hierbij is uitgegaan van het boren 
van de gaten in twee stappen. 
Voor de bepaling van het totale gewicht van frame met meervoudige boorkop wordt het gewicht van 
de losse onderdelen opgeteld. Voor de ingekochte onderdelen is het gewicht bekend, voor de overige 
onderdelen wordt dit berekend uit het volume van het onderdeel vermenigvuldigt met de dichtheid 
van het materiaal. Dit levert: 
Boorkop: 

lagers 3 * 2 gram 
as (staal) 
boorkopje (staal) 
lagerhuis (aluminium) 
tandriemschijf (aluminium) 

Mee- en tegenlooprol 
Motor 
Tandriem 
Frame: 

Balken (aluminium) 
Schuifgeleiding (aluminium) 
Bevest. mat (aluminium) 

6 
19 
9 
20 
54 

Totaal 108 

gram 
gram 
gram 
gram 
gram 
gram 

50 gram 
8000 gram 
100 gram 

1300 gram 
350 gram 
2000 gram 

* 22 stuks 2.2 kg 

* 24 stuks 1.2 kg 
* 2 stuks 16 kg 
* 2 stuks 0.2 kg 

* 2 stuks 2.6 kg 
* 2 stuks 0.7 kg 

2kg 
Totaal: 24.9 kg 

De door de luchtcilinder te leveren kracht bedraagt 150 + 24.9 * 9.8 = 394 N. Vit de catalogus van 
Festo (ref. 5.1) blijkt een luchtcilinder met een diameter van 32 mm een uitgaande kracht van 460 N 
te kunnen leveren. 
In de ontworpen opstelling wordt een tweetal van deze cilinders opgesteld met een slaglengte van 25 
mm. In bijlage 7 is de tekening van het frame opgenomen. In deze tekening is een viertal extra 

, 
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geleidingsvoeten opgesteld om een goede geleiding van het frame in de gewenste aanzetrichting te 
garanderen. 
Met de opstelling van de meervoudige boorkoppen in een aanzetframe is de gewenste hulpcomponent 
gematerialiseerd. In figuur 5.5 is de uiteindelijke opstelling geschetst. 

Figuur 5.5 Schets van de hulpcomponent. 

Door toepassing van de hulpcomponent hoeven 18 gaten minder door de bewerkingsmachine 
geboord te worden. Bovendien komt de gatdiameter 6.4 mm voor de bewerkingsmachine te 
vervallen. 
Door het vervangen van de 4.2 mm clipsluitingsgaten door 5 mm gaten is een verdere verkorting van 
de bewerkingstijd te bereiken. De hiervoor benodigde aanpassing in het ontwerp is mogelijk en 
vereist aIleen een aanpassing van de spuitgietmal van de clipsluiting. 
Door de vermindering van het aantal gaten wordt de geschatte verspaningstijd voor een bodem van 
een winterbox teruggebracht naar 80 seconden. Dit is voldoende voor de winterboxen. 
De procestijd van 80 seconden voor zowel het deksel en de bodem zou voor de zomerboxen nog te 
lang zijn. Echter de zomerboxen hebben gemiddeld 8 gaten minder in het deksel en in de bodem. 
Hierdoor zal de verspaningstijd van deze produkten tenminste 15 seconden korter zijn dan voor een 
winterbox, en dus ± 65 second en bedragen. Hierdoor blijft het mogelijk om aan de capaciteitseis te 
voldoen. Een voorwaarde is weI, dat de benodigde tijd voor opspannen vrijwel geelimineerd wordt. 

5.2.2 Elimineren van de benodigde tijd voor het opspannen. 
In ieder freesbewerkingsproces kost het opspannen van te verspanen produkt en het afbalen van reeds 
verspaand produkt tijd. Deze tijdsduur zal voor de diverse produkten van Hapro hoog zijn, mogelijk 
zelfs langer dan de tijdsduur van de daadwerkelijke freesbewerking. Dit wordt voomamelijk 
veroorzaakt door: 
- Afmetingen van de vacuiimgevormde produkten. 
- Complexiteit in vorm van de vacuiimgevormde produkten. 
- Beperkte stijfbeid van het produktmateriaal. 
- De machine-operator dient ook grote stukken afval te verwijderen. 

Een oplossing om vrijwel geen tijd aan opspannen te verliezen, is het principe om het volgende 
produkt reeds op te spannen, terwijl de bewerkingsmachine nog bezig is met het vorige produkt. De 
plaats van de handelingen voor opspannen en afbalen van de produkten wordt verplaatst naar buiten 
de machine. De machine krijgt steeds een opgespannen produkt aangeboden. De freesmachine moet 
hierdoor met slechts korte onderbrekingen telkens kunnen beginnen aan het volgende produkt. Dit 
principe wordt verder uitgewerkt voor de bewerkingsmachine Plast 32 TU CU. 

,. 
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De te ontwerpen hulpcomponent heeft als functie 'het mogelijk maken van het opspannen van de 
produkten buiten de bewerkingsmachine'. De eisen waaraan de hulpcomponent moet voldoen zijn: 

Het is mogelijk om aile voorkomende produkten te verwerken. 
De constructie moet dusdanig zijn, dat dezelfde levensduur als van de machine wordt bereikt. 
De afwijking in positie mag niet groter dan 0.1 mm zijn. 
De kostprijs van de hulpcomponent moet laag blijven. 

De oplossing wordt gevonden in een tweetal werkblokken in de vorm van tafels, waarop de 
opspanning voor de produkten bevestigd kan worden. De tafels dienen om de beurt voor bewerking 
onder de bewerkingsmachine gebracht te worden. Daarnaast hebben deze tafels een vaste positie 
buiten de machine waar de produkten worden gewisseld. De tafels hebben een lengte van 2500 mm, 
bepaa\d door de maximale produktafmeting, en een breedte van 1400 mm bepaald door het 
werkbereik van de bewerkingsmachine in y-richting. 
Door deze opstelling zouden normaal gesproken voor de bewerking van een produkt, twee identieke 
opspanmallen nodig zijn. Dit nadeel blijkt in dit geval echter om te zetten naar een groot voordeel. 
Met de tafels kunnen eenvoudig twee verschillende produkten door het produktiesysteem verwerkt 
worden. Voor de flexibele numerieke besturing van de bewerkingsmachine levert dit geen problemen 
op. Beide vormmachines krijgen een tafel tot hun beschikking. Hierdoor is de behoefte aan buffers 
tussen de vormmachines en het produktiesysteem geelimineerd. Aan de eisen van de minimale 
tussenvoorraden wordt onbewust een bijdrage geleverd. 
De uitwerking van het probleem is een reehte geleiding waarover de tafels bewegen. De 
bewerkingsmachine vormt het midden van de geleiding. De twee tafels hebben links ofrechts van het 
middelpunt hun positie buiten de machine. Een principeschets is opgenomen in figuur 5.6. 

BOVENAANZICHT 

!-----1I-----1s00""·-~-1 

~.-------------I---I-------

Figuur 5.6 Principescbets van de tafelopstelling. 

De linker- en rechter schuiftafel zullen normaal gesproken om de beurt onder de freesmachine 
komen. De schuiftafels zijn echter niet gekoppeld en hebben ieder een aparte aandrijving. Hierdoor 
kan met een tafel door geprodueeerd worden, terwiji de andere tafel stilstaat. Op de stilstaande tafel 
kan dan een andere opspanmal geplaatst worden, of eventueel een reparatie uitgevoerd worden. De 
numerieke besturing van de bewerkingsmachine zorgt voor de bediening van de schuiftafels. 
De hulpcomponent wordt in de volgende onderdelen opgedeeld: 

De tafels. 
De geleiding. 
De aandrijving. 

Deze onderdelen zullen nader uitgewerkt worden. 
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Uitwerkina van de tafel 
De tafels hebben als taak de diverse te verspanen produkten met hun opspanning te ondersteunen. 
Om een goede afvoer van de kunststofspanen mogelijk te maken wordt voor een open frame gekozen, 
bestaande uit een raamwerk van aluminium balken. In figuur 5.7 is een atbeelding van de tafel 
opgenomen. 

B ovenaanzicht 

1400 mm 

2500 mm 

Figuur 5.7 Bovenaanzicht van de schuiftafel. 

De buitenafmetingen van de tafel bedragen 2500 * 1400. De tafe} zal een belasting bestaande uit het 
de volgende gewichten moeten dragen met een maximale uitwijking van 0.1 mm. 
Produkt 10 kg 
Opspanmal 30 kg 
Booropstelling 35 kg 

+ 
totaal: 75 kg 

De berekening van de balken is opgenomen in bijlage 8. Uit deze bijlage blijkt dat een aluminium 
balk 100*50*3 nodig is. Het gewicht per meter van dit profiel bedraagt 2.33 kg. De gebruikte lengte 
is geJijk aan 21.5 meter. Het gewicht van de schuiftafel wordt daarmee geJijk aan 50 kg. Hierbij moet 
het gewieht voor de bevestiging van de profielen aan elkaar nog opgeteld worden. Het totale gewicht 
van de tafel wordt geschat op 75 kg. 

Uitwerking van de geleiding 
De geleidingsrails heeft de volgende taken: 

, 
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Geleiden van de tafelbewegingen in de aandrijfrichting riehting (x-riehting) met een goede 
positionering. 
Dragen van de tafels met opspanmal, produkt en booropstelling. 
Opvangen van de freeskraehten. 
Minimaliseren van de aandrijfkrachten in x-richting. 
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Als geleidingssysteem wordt voor kogelbussen op een geleidingsas gekozen. Deze keuze is 
gebaseerd op de volgende feiten: 

Kogelbussen zijn in staat om krachten in willekeurige richtingen op te nemen. Dit is van 
belang voor het onvoorspelbare gedrag van de freeskraehten. 
Redelijke ongevoeligheid voor de vervuiling door kunststofspanen. 
Lage aandrijfkrachten. 
Voldoende positioneringsnauwkeurigheid. 
Geringe kosten. 

De toegepaste geleidingsrails wordt geleverd door de firma Origa. Een viertalloopwagens wordt aan 
de sehuiftafel bevestigd. Per loopwagen zijn een tweetal kogelbussen gemonteerd, die over de 
geleidingsrails rollen. Het door de geleiding te dragen gewieht bedraagt 75 + 75 = 150 kg. Met 
inbegrip van een veiligheidsfaetor 2 voldoet een rails van 16 mm. In figuur 5.8 is een doorsnede van 
de geleiding getekend. 

~~ LCC.PW.AGEN . (\ ~ 
~ : .(:SELBuS 

<E--GELE ID I NG 

Figuur 5.8 Doorsnede van de geleiding. 

Uitwerking van de aandriiving. 
Voor het bewegen en positioneren van de tafels is een lineaire aandrijving nodig. Aan de Iineaire 
aandrijving worden de volgende eisen gesteld. 

Af te leggen weg in x-riehting bedraagt minimaal 2500 mm. 
Korte tijdsduur van de beweging. 
Een nauwkeurige positionering op een positie vereist. Dit is de positie waar het produkt op de 
tafe) door de freesmaehine verspaand gaatworden. 
Gedurende de freesbewerking mag de tafel niet verp)aatsen. De aandrijving zal moeten 
voorkomen, dat door de freeskrachten de tafel in de x-richting verplaatst. 
Een minimale kostprijs. 

V~~r de lineaire aandrijving zijn er in dit geva) de volgende mogelijkheden: 
pneumatisch door middel van een luehtcilinder. 
elektrisch door middel van een motor met een tandriem. 
elektrisch door middel van een motor met kogelomloopmoeren. 

Bij gestelde eisen is de meest geschikte manier van aandrijven door middel van een luchtcilinder. 
Een luehteilinder heeft de volgende voordelen: 

Een directe I ineaire aandrijving. Een overbrenging om een roterende beweging om te zetten 
naar een lineaire beweging ontbreekt. 
De snelheid en het aanloopgedrag zijn redelijk voorspel- en regelbaar. 
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Er is geen complexe regelunit nodig voor omkeren van de bewegingsrichting en het 
aanloopgedrag zoals bij elektromotoren. 
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De oplossing met een luchtcilinder is een goedkope oplossing. 

Voor het berekenen van de lineaire aandrijving wordt eerst een schatting van de gewenste versnelling 
en snelheid gemaakt. Om de versnellingskrachten te beperken wordt voor de versnelling 5 m/s2 

genom en. Ais maximumsnelheid geldt voor een luchtcilinder ongeveer 1 m/s. 
De tijdsduur voor het bewegen over 2500 mm bedraagt dan: 

De versnelling naar 1 m/s kost 0.2 seconden. Afgelegde weg 0.1 m. De vertraging wordt ook 
op 0.2 s. met 0.1 m afgelegde weg gesteld 
De overblijvende 2.3 meter met een snelheid van 1 mls kost 2.3 second en. 

Totale tijdsduur 2 * 0.2 + 2.3 = 2.7 seconden. 

Vit de gegevens van de te verplaatsen massa (150 kg) en maximale versnelling (5 m/s2) kan de 
benodigde aandrijfkracht berekend worden. 

Faandrijvlng massa * versnelling = 150 * 5 750 N 

De rolweerstand van de geleiding kan ten opzichte van de versnellingskrachten verwaarloosd 
worden. 
Een luchtcilinder met een diameter van 50 mm levert bij een druk van 6 bar een ingaande kracht van 
924 N en een uitgaande kracht van 1131 N (ref 5.2) . In principe voldoet deze cilinder, maar er is een 
drietal problemen: 

De krachten bij het eindigen van de beweging kunnen niet opgevangen worden door het 
cilinderdeksel. 
Door de grote lengte van de zuigerstang be staat er volgens leverancier gevaar voor knik. 
Door de samendrukbaarheid van lucht is de positie van de tafel tijdens de freesbewerking 
niet gegarandeerd. 

De oplossing voor het eerste probleem is de toepassing van een industriele stootdemper ais 
eindaanslag. Hoewel een dergelijke eindaanslag extra kosten met zich meebrengt, levert deze 
stootdemper de volgende voordelen: 

Verbetering van de positioneringsnauwkeurigheid van de tafels. 
Beperking van de krachten op het frame. 
De eindpositie is gemakkelijker instelbaar. 
Door instelbare vertraging kunnen de krachten op de tafels en de opspanning beperkt worden. 
Verlenging van de levensduur van de luchtcilinder. 

In bijlage 9 is de berekening van de industriele stootdemper opgenomen. De gekozen stootdemper 
wordt toegepast voor de beide tafelposities in en buiten de freesmachine. 
Het tweede probleem is de lengte van de zuigerstang. Een cilinder van 50 mm heeft een zuigerstang 
met een diameter van 20 mm. In bijlage 9 is de kniklast van de cilinder berekend. Deze blijkt met 
ongeveer 5000 N ruim boven de belasting van 750 N te liggen. 
Het derde probleem van de samendrukbaarheid van lucht wordt ondervangen door het toepassen van 
een tweetal positioneringspennen. De conische pennen vallen in de zijkant van de schuiftafels en 
voorkomen een beweging in de x-richting tijdens de freesbewerking. De conische pennen worden 
aangedreven door een luchtcilinder, die bediend wordt door de numerieke besturing van de 
bewerkingsmachine. Hierdoor is op goedkope wijze de positie van de tafels tijdens de 
freesbewerking gegarandeerd. 
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In figuur 5.9 is een schets van de definitieve opstelling van de schuiftafels is opgenomen. 

Figuur 5.9 Schets van de totale opstelling van de hulpcomponent. 

Door het toepassen van de schuiftafels wordt de tijdsduur voor opspannen beperkt tot drie seconden. 

5.3 De eisen aan de veiligheid van het produktiesysteem. 
Het is wettelijk verplicht dat het produktiesysteem voldoet aan de eisen van de Arbo-wet en CE
normering. De eisen aan het produktiesysteem vallen onder de zogenaamde Machinerichtlijn [lit. 4 
en 5J. In de Machinerichtlijn zijn de technische eisen opgenomen waaraan machines, apparaten en 
gereedschappen moeten voldoen. De producent van deze produkten voorziet zijn produkt van het 
kenmerk CE om aan te geven dat deze aan de Machinerichtlijn voldoet. 
De bewerkingsmachine uit hoofdstuk 3 bezit een CE kenmerk. Echter door de ontworpen 
hulpcomponenten in de voorgaande paragraaf, die samen met de bewerkingsmachine het 
produktiesysteem gaan vormen, is het noodzakelijk aandacbt aan de veiligheid van het systeem te 
besteden. De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen ervoor te zorgen dat de mens geen letsel of 
ongemakken door bet produktiesysteem ondervindt. Voor het ontworpen produktiesysteem bestaan 
de gevaren uit: 

Gevaar om gegrepen te worden door de bewegende delen. 
Snijgevaar door de verspanende gereedschappen. 
Gevaar getroffen te worden door wegvliegende delen. 

De gebruikte kunststoffen PS en ABS beboeven geen veiligheidsmaatregelen voor het ontstaan van 
giftige gassen. Van deze materialen zijn geen schadelijke gevolgen als gevolg van verhitting bekend, 
bovendien blijven de temperaturen dusdanig laag dat er geen gassen zullen ontstaan. 
De te treffen veiligheidsmaatregelen voor de gevaren zijn: 

Zorg dragen dat niemand in het werkgebied van het produktiesysteem kan komen, terwijl 
deze in bedrijf is. 
Het personeel op de werkvloer beschermen tegen afgebroken of losgeschoten freeslicharnen. 
Deze kunnen als gevolg van de hoge toerentallen ernstig letsel veroorzaken. 

Ais gevolg van de opstelling met de twee schuiftafels is de oplossing eenvoudig. Rond het 
werkgebied van 2500* 1400 mm in het midden van de freesmachine wordt een kooi uit geperforeerde 
staalplaat tot een hoogte van 2.5 meter gebouwd . In deze kooi zitten een tweetal schuifdeuren, die 

~ 
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openen als de schuiftafels bewegen. Bovendien is er aan de voorzijde een deur, die de operator 
toegang verschaft tot het werkgebied van de freesmachine, indien dit nodig is. Deze deur kan aileen 
geopend worden indien de machine stilstaat. Tijdens het verspanen van de gevormde produkten zal 
de kooi rondom gesloten zijn. 
Om een werkgebied in x-richting van 2500 mm met de freeskop in horizontale positie mogelijk te 
maken, dient de kooi een breedte van 2900 mm te hebben. De slaglengte van de luchtcilinders die de 
schuiftafels aandrijven moet hiervoor van 2500 naar 2700 mm vergroot worden. Ook de lengte van 
de geleidingsrails moet vergroot worden. Deze aanpassingen zullen echter geen probleem opJeveren. 
De beide schuifdeuren in de kooi hebben een hoogte van een meter en zullen door een luchtcilinder 
over een hoogte van 0.8 m verplaatst worden. De besturing van de freesmachine moet de 
schuifdeuren bedienen en bovendien de toegangsdeur tot het werkgebied blokkeren. 
Ter bescherming tegen de bewegende schuiftafels worden buiten de kooi lichtschakelaars opgesteld. 
De mensen op de werkvloer kunnen hierdoor aileen bij een schuiftafel komen, indien deze volledig 
buiten de machine staat. In figuur 5.10 is een schets van de voorgestelde veiligheidsmaatregelen 
opgenomen. 
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Figuur 5.10 Scheu van de veiligheidsmaatregelen. 
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De bewerkingsmachine dient op een punt voor deze opstelling aangepast te worden. De machine zal 
regelmatig naar zijn zogenaamde machinereferentiepunten terugkeren om de meetsystemen op nul te 
zetten. Dit refentiepunt ligt bij de Plast 32 TU CU uiterst rechts in x-richting. De freeskop zou dan de 
kooi raken. Om dit probleem te verhelpen moet het referentiepunt in het midden van de x-as gelegd 
worden. 

5.4 Uitwerking van de materiaalstromen en de inzet van personeel. 
In deze paragraaf worden de eisen aan de materiaalstromen en aan de inzet van personeel 
gecombineerd opgelost. De reden voor deze gecombineerde oplossing is: 
Om de personeelskosten te drukken, is het van be lang om de inzet van menselijke arbeid te beperken. 
Het automatiseren van handelingen zou hierbij een oplossing kunnen zijn. Echter de kosten voor 
automatisering mogen zeker niet hoger zijn dan de personeelskosten. Voomamelijk het automatiseren 
van taken waarbij naast een handeling, ook een controle moet plaatsvinden kost in het algemeen 
teveel geld. Echter het automatiseren van eenvoudige handelingen als transport zal vaak een 
kostenbesparing opleveren. Dit transport valt onder de eisen aan de materiaalstromen. 
De eisen in deze paragraafhebben tot doel: 
- Beperken kosten van inzet personeel. 
- Beperken kosten tussenvoorraden . 

.,.., 
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De kosten voor het personeel zijn terug te vinden in de loonkosten. De kosten voor tussenvoorraden 
bestaan uit twee delen: 
- Kosten van ruimtebeslag 
~ Kosten van renteverlies op onderhanden werk. 

De voorraden tussen de diverse bewerkingen dienen waar mogelijk geelimineerd te worden. Voor het 
in dit verslag ontworpen produktiesysteem heeft dit vooral betrekking op de materiaalstromen van 
vacuUmvormmachine naar de freesmachine en van de freesmachine naar de assemblage. De 
materiaalstromen worden in figuur 5.11 duidelijk gemaakt. 

% in gewicht 

Figuur 5.11 Schematische weergave van de materiaalstromen. 

Vit figuur 5.11 blijkt dat er naast de primaire materiaalstroom van gewenst produkt ook een 
belangrijke secundaire stroom van afval c.q. uitvalmateriaal te zijn. 
Deze secondaire stroom is van be lang om twee redenen: 

Het afval neemt qua volume veel plaats in beslag. Hierdoor kan het een belemmering vormen 
voor de afvoer van gerede produkten, en zal arbeid en dus kosten nodig zijn voor de tijdige 
afvoer. 
Het afvalmateriaal is goed te hergebruiken en is naar daarom naar verhouding nog veet geld 
waard. Om het renteverlies te beperken is het daarom van belang ook de voorraden afval 
zoveel mogelijk te beperken. 

Een ideate oplossing zou in dit geval zijn om de produkten direct wanneer ze gevormd zijn te 
bewerken en vervolgens naar de assemblage te transporteren. In de praktijk is dit echter niet 
mogelijk, doordat: 

De gevormde produkten nog dusdanig warm zijn dat deze eerst moeten afkoelen, voordat ze 
geschikt zijn voor verspaning. Bovendien is voor een goede maatvoering een gelijke 
temperatuur van de te bewerken produkten gewenst. 

'" HAPRO 

Bij het toepassen van natuurlijke convectie hebben de gevormde produkten een koelingstijd 
van ± 10 minuten nodig om de omgevingstemperatuur aan te nemen. Met de huidige 
procestijden op de vacuiimvormmachines zou dit neerkomen op een tussenvoorraad van vier 
produkten. Dikwandige produkten zuHen langzamer afkoelen, maar op de 
vacuUmvormmachine ook een tangere procestijd hebben. 
Indien nodig, kan door gebruik van gedwongen convectie de afkoelingstijd verkort worden. 
Dit brengt echter kosten voor een ventilator met zich mee. 
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De transportafstand tussen produktiesysteem en assemblage is dusdanig groot, dat het 
groeperen van bewerkte produkten noodzakelijk is om de transportkosten te beperken. Het 
zoeken naar een goede oplossing voor dit groeperen wordt dan ook aangeraden. 

Uitgaande van de gegevens wordt voor de volgende strategie gekozen. Het produktiesysteem wordt 
opgesteld in het midden tussen de twee vacuiimvormmachines. Het transport van de produkten van 
vacuiimvormmachines naar produktiesysteem wordt geautomatiseerd in de vorm van een 
transportbaan. De produkten worden door een operator in de machine gebracht. Na bewerking haalt 
dezelfde operator de gerede produkten weer uit de machine en groepeert deze op een karretje. Ook de 
grote afvalstukken worden door hem verwijderd en gegroepeerd op een pallet of direct in de 
afvalverwerkingsmachine gestort. In figuur 5.12 is dit systeem geschets. 

Afvoer gereedprodukt 
op karretjes 

Afvalverwerldng 

Figuur 5.12 Schets van de opstelling. 

De opstelling voldoet aan de in deze paragraaf uitgewerkte eisen. Dit komt tot uitdrukking in: 
1. Voor het inleggen en uitnemen van de produkten is slechts een arbeidskracht nodig. Het 

automatiseren van deze bewerking zou te duur zijn. 
2. Tussenvoorraden worden tot een minimum beperkt. 
3. Materiaalstromen zijn duideJijk, kruisen niet en sluiten aan op de bestaande produktie. 

De in figuur 5.12 schematisch voorgestelde transportbaan en karretjes moeten nog in detail 
uitgewerkt worden. Dit zal in de volgende subparagrafen gedaan worden. 

5.4.1 Gedetailleerde uitwerking van de transportbaan. 
De transportbaan heeft een tweetal taken: 

Overbruggen van een afstand van ongeveer 7 meter. 
Bufferen van minimaal vier gevormde produkten. 

De gevormde produkten komen in de lengte uit de vacuiimvormmachines. Uitgaande van de 
maximaal voorkomende produktafmetingen van 2300*1100*500 mm (l*b*h) blijkt het niet mogelijk 
om een viertal produkten in een rechte lijn op de transportbaan te bufferen. Indien de produkten 
echter gekeerd zouden worden dan is dit weI mogelijk. Immers 4*1100 mm is minder dan 7 meter. 
Bovendien komen de gevormde produkten dan in de juiste orientatie voor de freesmachine te liggen. 
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De opzet van de transportbaan wordt als voigt: 
De gevormde produkten komen op een hoogte van 1.6 meter uit de vacuiimvormmachine. 
Deze produkten komen vrijwel direct op een draaiende band in de vorm van een kwart cirkel 
terecht. Hierdoor worden de produkten de gewenste 90° gedraaid. De radius van de cirkel 
bedraagt 3 meter. Om het vastlopen van het grootste produkt te voorkomen is een minimale 
radius van 2.76 m benodigd. 
Nadat de produkten de kwart cirkel hebben afgelegd komen ze op een reehte rollenbaan 
tereeht, waarna ze onder inv loed van de zwaartekraeht naar het einde van de baan op een 
hoogte van 1 meter rollen. 

In figuur 5.13 is een schets van de transportbaan opgenomen. 
""oc~~e ' "" 

I ,. ~_1 

Figuur 5.13 Bovenaanzicbt van de transportbaan. 

Zowel de rollenbaan als de draaiende band in de vorm van een kwart cirkel zijn in de handel 
verkrijgbaar en voldoen aan de veiligheidseisen. Voor het verkorten van de koelingstijden door 
gedwongen eonvectie kan een ventilator geplaatst worden. Ook deze is in de handel verkrijgbaar en 
eenvoudig op de transportbaan te monteren. 

5.4.2 Gedetailleerde uitwerking van bet karretje. 
Bij het ontwerp van het karretje worden de gevormde produkten beperkt tot de autodakkoffers. In 
aantallen zullen deze produkten de hoofdmoot vormen. Bovendien zijn de overige produkten over het 
algemeen aanmerkelijk kleiner qua afmetingen. 
Aan het karretje worden de volgende eisen gesteJd: 

,. 

Een vijfentwintigtal produkten kunnen op het karretje geplaatst worden. 
Eenvoudig te transporteren naar de assemblage. 
Op het karretje moeten de produkten in horizontale positie worden gestapeld zonder dat ze 
elkaar raken. 
De operator moet weinig tijd nodig hebben om de produkten te stapellen. 
De karretjes dienen universeel ontworpen te worden zodat ze geschikt zijn voor 
verschillende typen autodakkoffers. Hierdoor worden de benodigde hoeveelheden beperkt. 
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Ais oplossing hiervoor is het volgende bedacht. De bodems en deksels van de diverse autodakkoffers 
worden op een onderlinge afstand van 50 mm telkens met vier dragers ondersteund. Twee dragers 
zijn vast opgestelde haakjes, de overige twee zijn uitschuitbare pallen. Deze pallen zijn met een 
bepaalde speling aan elkaar verbonden. Bovendien is er telkens een veer aan de pal bevestigd, die 
ervoor zorgt, dat de onbekrachtigde pal altijd in dezelfde positie staat. In figuur 5.14 wordt dit 
principe verduidelijkt. 

r 

J 

Figuur 5.4 Tekening van de uitschuitbare pallen. 

Indien een deksel of een bod em van een autodakkoffer op de pal wordt geplaatst, dan komt de 
volgende pal naar binnen, zodat het volgende produkt weer hierop geplaatst kan worden enzovoort. 
In neutrale positie maakt de pal een hoek van 20° met de lijn die de draaipunten verbindt Indien een 
produkt op de pal Iigt bedraagt deze hoek 90Q

• De pal mag dan maximaal 25 mm naar binnen 
gekomen zijn. In figuur 5.15 is de pal met zijn dimensies getekend. 

"i 10.0 

"'I', 
\f~ -- -
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Figuur 5.15 Tekening van de pal. 

Indien de onderste pal een hoek van 90· heeft gemaakt moet de volgende pal ongeveer 10 mm naar 
binnen gekomen zijn. Met behulp van deze gegevens kan dan de lengte van de koppel stang berekend 
worden volgens: 

--'--_-1..._,;.. ................ .. 

10 
sin a = 

25 

x = 10 cosp en a = p - x = 9.1 mm 

I :::: 50 - 9.1 = 40.9 mm 

In bijlage lOis een tekening van een universeel karretje voor de zomerboxen dat gebruikt maakt van 
het hiervoor beschreven principe. Ook voor de winterboxen kan zoiets nu eenvoudig gemaakt worden 
door aanpassing van de afmetingen van de kar. 

,. 
HAPRO Geautomatiseerd produktiesysteem voor kunststojbewerking. Pagina41 



5.4.3 De plaats van het ontworpen produktiesysteem op de fabrieksvloer. 
In figuur 5.16 is de tekening op schaal van de plaatsing van de ontworpen system en op de 
fabrieksvloer opgenomen. Hierin is ook de plaats van de afvalverwerking aangeven. 
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Figuur 5.16 Plaatsing van de systemen op de fabrieksvloer. 
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Hoofdstuk 6. Kosten- en batenanalyse en slotopmerkingen. 

In dit hoofdstuk wordt de kosten- en batenanalyse voor het ontworpen produktiesysteem gemaakt. 
Hierbij is gebruik gemaakt van [lit. 11]. Aan de hand hiervan zullen in paragraaf 6.2 de conclusies 
worden getrokken. In die paragraaf zullen ook een aantal aanbevelingen aan Hapro worden gedaan. 
Deze aanbevelingen betreffen het produktiesysteem, maar ook de kunststofproduktie in het 
algemeen. 

6.1 Kosten- en batenanalyse van het ontworpen produktiesysteem. 
In de eisen van hoofdstuk 1 is vastgesteid dat het automatiseren van de bewerkingen een besparing 
op moet leveren. Hoewel de kostprijs voor het produktiesysteem bij het ontwerpen minimaal is 
gehouden, levert dit nog geen waarborg dat het produktiesysteem aangeschaft moet worden. Om 
hierover een uitspraak te kunnen doen, wordt een kosten- en batenanalyse gemaakt. 
De kosten voor het produktiesysteem zijn ais voIgt opgebouwd: 

Aanschafkosten van de bewerkingsmachine PLAST 32 TU CU f 
Aanschafkosten van de opspanmaUen f 
Aanschafkosten van de meervoudige booropstelling f 
Aanschafkosten van de schuiftafelopstelling f 
Aanschafkosten van de transportbanen f 
Aanschafkosten van de veiligheidskooi f 

Totaal f 

250.000,-
40.000,-

5.000,-
15.000,-
10.000,-
5.000,-

----
325.000,-

+ 

De kosten van de opspanmallen zijn niet exact gegeven. Het bedrag van f 40.000,- is geschat doordat 
het aantal produkten ongeveer 20 stuks bedraagt met een gemiddeide kostprijs voor een opspanmal 
van f. 2000,-. De kosten voor de karretjes uit hoofdstuk 5 zijn niet meegenomen omdat hierdoor de 
kosten van de huidige inpakmaterialen verdwijnen. Deze kosten zuBen elkaar op langere termijn 
com penseren. 
Naast de aanschafkosten heeft het produktiesysteem ook complementaire kosten voor onderhoud en 
energiekosten. Deze kosten zijn als voigt: 

Kosten voor onderhoud van de bewerkingsmachine 
Kosten voor onderhoud van de hulpcomponenten 
Kosten voor energieverbruik van de bewerkingsmachine 
Kosten voor energieverbruik van de hulpcomponenten 

f 
f 
f 
f 

Totaal f 

5.000,-/jaar 
10.000,-/jaar 
5.000,-/jaar 
5.000,-/jaar 

+ ----
25.000,- Ijaar 

De kosten zijn geschat aan de hand van specificaties van de diverse leveranciers. De kosten zijn ruim 
genomen. Bij de onderhoudskosten zijn echter niet de kosten voor het vervangen van onderdelen in 
het geval van calamiteiten inbegrepen. De onderhoudskosten zijn de kosten die bij normale 
omstandigheden voor het produktiesysteem gemaakt worden. 
De opbrengsten oftewel baten van het produktie komen tot stand uit de verminderde inzet van 
personeel en verminderde uitval van produkten. De volgende voorzichtige schattingen worden 
gemaakt. 

F 
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Besparing in kunststofafdeling: 
4 mankracht it f 40.000,

Besparing in assemblage autodakkoffers: 
6 mankracht 

Besparing in assemblage bruiningsapparatuur: 
2 mankracht 

Besparing verminderde uitval: 
Autodakkoffers 
Bruiningsapparatuur 

f 

f 

f 

f 
f 

Totaal f 

160.000,- Ijaar 

240.000,- Ijaar 

80.000,- Ijaar 

30.000,-/jaar 
10.000,-/jaar 

+ ---
520.000,- Ijaar 

Deze be sparing zou gemaakt worden indien het produktiesysteem aBe produkten van de drie 
vacuumvormmachines bewerkt. Het produktiesysteem is in staat om twee van de drie 
vacuumvormmachines te bedienen. Hierdoor zal de be sparing door het produktiesysteem 2/3 dee I van 
f 520.000,- bedragen. De totale baten van het produktiesysteem bedragen f347.000,-/jaar. 

De economische levensduur van het produktiesysteem is op 4 jaar gesteld. De restwaarde is nihil. De 
interne rentevoet bedraagt 12 %. De kosten per jaar voor het produktiesysteem bedragen hierdoor: 
Afschrijving 325.000/4 = f 81.250,-
Renteverlies 12% * 325.000/2 = f 19.500,-
Complementaire kosten f 25.000,-

Totaal f 125.750,-/jaar 

De opbren~sten per jaar bedragen f347.000 - 125.750 = f221.250,-

De terugverdientijd (Pay-out time) bedraagt: 

T.V.T. 
Investering 

opbrengsten per jaar 
* 12 maanden 325.000 * 12 = 11.2 maanden '" 1 jaar 

347.000 

De totale besparing van het produktiesysteem terug gerekend naar dit moment bedraagt: 

4 

T t 1 b 
. ~ 347.000 - 25.000 

o a e esparmg = L..., 325.000 fl 653.026,-
I (1.12)n 

6.2 Conclusies en aanbevelingen. 
Vit de kosten- en batenanalyse in de vorige paragraafblijkt dat het produktiesysteem ook aan de 
laatste eis van Hapro voldoet. Ais afsluiting van de voorgaande hoofdstukken kan concluderend 
gesteld worden: 

.,.. 
HAPRO 

Het ontworpen produktiesysteem kan de functie 'materie scheiden' vervullen. 
Het produktiesysteem voldoet aan aile eisen van Hapro. 
De wensen van Hapro worden voor een groot gedeelte vervuld. AIleen de wens van het 
instellen van het produktiesysteem door het huidige person eel kan niet geheel vervuld 
worden. Het programmeren van de 5-assige freesmachine is afhankelijk van de complexiteit 
van het produkt toch vrij moeilijk te noemen. 
De korte terugverdientijd staat een snelle uitvoering van het ontwerp toe . 
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Voortbouwend op de conclusies worden tot slot de volgende aanbevelingen gedaan: 
Het ontworpen produktiesysteem moet zo snel mogelijk in de praktijk tot uitvoering gebracht 
worden. 
Gebaseerd op de grote besparing voor dit produktiesysteem is het verstandig om een analyse 
van nog een produktiesysteem te maken. Door dit extra produktiesysteem kunnen aIle 
gevormde produkten bewerkt worden. Het extra produktiesysteem levert het laatste 113 deel 
van de mogelijke besparing. De freesmachine type: Speed uit hoofdstuk 3 lijkt hiervoor een 
goede optie. Deze machine is ook in staat om met een lage aanzetsnelheid hout en aluminium 
te verspanen. Hierdoor kunnen prototypes en vormmatrijzen door Hapro zelf gemaakt 
worden, wat nog een extra besparing op kan leveren. 
Voor het eenvoudiger programmeren van de freesmachine moet geihvesteerd worden in een 
zogenaamd CAD/CAM software-pakket. Een dergelijk software-pakket kan nadat de 
tekening van het produkt is ingevoerd, automatisch het programma voor de numerieke 
besturing van de freesmachine genereren. Hoewel aan een CAD/CAM software-pakket 
kosten verbonden zijn, zullen deze op redelijk korte termijn terug te verdienen zijn. Mede 
door de aanbeveling van de Ieverancier van de bewerkingsmachine lijkt het software-pakket 
MASTERCAM een goede optie. 
De produkt wisselingstijden voor de vacuiimvormmachines zijn erg lang (~ 3 uur). In die tijd 
zal het produktiesysteem geen produkten van die vacuiimvormmachine ontvangen, en op de 
helft van zijn capaciteit draaien. In die tijd kunnen eventueel wat produkten van de derde 
vormmachine bewerkt worden, echter dit zal in de praktijk niet efficient zijn en bovendien 
een rommelige materiaalstroom geven. De beste oplossing is om de produktwisselingstijden 
op de vormmachines drastisch te verkorten. Een SMED-analyse (Single Minute Exchange of 
Dies) [lit. 12J kan hierbij waardevol zijn. Indien het niet mogelijk is om de tijdsduur te 
verkorten kan de oplossing gezocht worden in het bepalen van een economische optimale 
seriegrootte [lit. 13], zodat de kosten een optimaal punt inn em en. 
Gebaseerd op de ondervindingen in hoofdstuk een over een alternatieve produktiewijze voor 
het vormen door middel van thermoplastisch schuimgieten, wordt Hapro aangeraden dit 
proces voor de eindkappen van de bruiningsapparatuur nader te bekijken. 
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Bijlage 1. Tekeningen van enkele vacuiimgevormde produkten. 

Op de volgende bladzijden zijn de tekeningen van enkele vacuiimgevormde produkten opgenomen. 
Ais eerste een bodem van een autodakkoffer voor opslag van ski's, die voomamelijk in de 
wintermaanden geproduceerd wordt. De afmetingen en posities van de diverse gaten zijn in een aparte 
tekening vergroot en met benaming weergegeven. 
De tweede tekening is van de bodem van een autodakkoffer die bedoeld is als extra bagageruimte. 
Deze koffer is vooral in de zomermaanden populair. De diverse gaten zijn ook weer in een aparte 
tekening extra verduidelijkt. 
Het materiaal waaruit deze autodakkoffers gevormd worden is Polystyreen met een dikte van 5 mm. 
De kleur van het materiaal is variabel. 
De derde tekening is van een zogenaamde eindkap, die zich bevindt aan de uiteinden van een 
zonnebank. De tekening is van de vacuiimmal. Hierover wordt het uitgangsmateriaal, Polystyreen met 
een dikte van 4 mm, getrokken. De kleur van dit materiaal is altijd wit. 
Ais laatste tekening is de bij Hapro als 'rok' bekend staande voet van een professionele zonnebank 
opgenomen. Ook deze tekening is van de vacuiimmal, waarover de witte plaat uitgangsmateriaal 
wordt gevormd. Het materiaal be staat uit ABS met een glanzende toplaag van PMMA met een dikte 
van 5 mm. Dit produkt heeft de grootste afmeting die door Hapro wordt geproduceerd. 
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Bijlage 2. Fysische eigenschappen en beschrijving PS en ABS. 
De volgende beschrijving en eigenschappen zijn opgenomen in ref 2.3. 

Polystyreen (PS) 
PS is bros, verweekt bij 70° C; Slagvast PS (verkregen door copolymerisatie met acrylonitril, 
butadieen of SBR) is tot 90° C bruikbaar. PS wordt voornamelijk toegepast in huishoudelijke 
apparaten, tegels, schalen, koffiebekertjes, wegwerpverpakkingen, koelkastbehuizingen, schrijfgerei 
ed. Zonder extra toevoegingen niet goed UV -bestendig. 

Acrylonitri1-butadieen-styreen (ABS) 
ABS is in zeer slagvaste vorm verkrijgbaar en vertoont kenmerkende fraaie oppervlaktes na 
verwerking. Goede chemische weerstand en mechanische eigenschappen, maar stecht bestand tegen 
UV-licht en weersinvloeden. Kan zeer fraai worden ingekleurd of gemetalliseerd. Komt in vele 
modificaties voor. Spuitgiettoepassingen: behuizingen, veiligheidshelmen, speelgoed, handvatten van 
kofferl>, haardrogers enz. Ais geextrudeerde folies of platen: koffers, bekledingsmaterialen, profielen 
(ski's, surfplanken), onderdelen van vrachtwagencabines enz. 

Eigenschappen PS ABS 

buigsterkte (Nlmm2) 80 55-80 

rek bij breuk (%) IS 15-30 

E-modulus (Nlmm2) 2600-3200 1800-2500 

treksterkte (Nlmm2) 40-65 30-45 

verwekingspunt (Vicat) (0C) 100 90 

lineaire uitz.coeJ (OC I) 70. 10-6 60-110 . 10-6 

toelaatbare temp. roC) -10 tot 70-80 -70 tot 85-100 

Wateropn: - bij rei voch. 50% 0.1 3.5 
- bij onderdompeling 0.15 9.0 



Bijlage 3. Optimale verspaningscondities voor PS en ABS. 

In het Poly-Technisch Zakboekje (ref2.3) zijn de volgende bewerkingswaarden voor frezen van PS 
en ABS opgenomen. 

Vrijloophoek ex [0] 5 - 10 

Spaanhoek A [0] 0-15 

Snijsnelheid [m/min] tot 1000 

Aanzet [mm/omw.] 0.3 -3.0 

Hieruit blijkt direct dat de bewerkingscondities va or frezen van PS en ABS niet verschillen. 
Voor een freeslichaam met bepaalde diameter kan de snijsnelheid als voigt omgerekend worden naar 
een toerental. 

t 1 () 
Snijsnelheid (m/min) __ Snijsnelheid (mlmin) oerenta rpm = ----''-------''----'--

omtrek freeslichaam (m) 1t Dims (m) 

Voor een freeslichaam met een diameter van 5 mm levert dit een toerental van maximaal60.000 rpm. 
De aanzetsnelheid zou bij deze snijsnelheid kunnen oplopen van 18 tot 180 m/min. 
De toegepaste wijze van frezen in dit project is met een ] -tand freeslichaam, die een volledige 
ingrijping in het materiaal heeft. Uit contacten met de kunststofleverancier van Hapro blijkt dat voor 
deze manier van frezen, aanzetsnelheden tot maximaal 0.5 mm/omw mogelijk zijn. De normaal 
gebruikte aanzetsnelheid bij een freesdiameter van 5 mm met een toerental van 30.000 rpm bedraagt 
10 - 15 m/min. 
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Bijlage 5. De aandrijving van de meervoudige boorkop. 

Het maximaal over te brengen vermogen door de tandriemschijfvan de motor bedraagt 0.5 kW. De 
boorkoppen hebben ieder een aandrijfvermogen van 0.1 kW nodig. Het vermogen dat een tandriem 
over kan brengen (ref. 5.1) is afhankelijk van: 
- Het aantal tanden dat in ingrijping is. 
- Vorm en breedte van de tanden. 
- Sterkte van de riem. 

Voordat deze factoren exact berekend kunnen worden, dienen eerst een aantal keuzes gemaakt te 
worden. 
Om de kosten en het gewicht zoveel mogelijk te drukken, wordt er gebruik gemaakt van 1 lange 
tandriem. AIle tandriemschijven dienen hiervoor op een hoogtelijn opgesteld te worden. Gegeven de 
minimale afstand van 57 mm voor het hart van de boorkoppen, kan de maximale 
tandriemschijfdiameter ongeveer 50 mm bedragen. Om toch genoeg tanden op deze diameter te ver
krijgen wordt gebruik gemaakt van het tandtype T5. De gekozen tandriemschijfmet een diameter van 
50 mm heeft voor dit tandtype in totaal 32 tanden. 
De benodigde lengte ligt boven de leverbare lengte voor eindloze tandriemen, die 1500 mm bedraagt. 
De tandriem zal een gelijmde uitvoering worden, waardoor de sterkte van de riem beperkt wordt. 
Het over te brengen vermogen door de tandriemschijf van motor en van de boorkop wordt omge
rekend naar een omtrekskracht. 

Vermogen (W) = Koppel (Nm) * Hoehnelheid (radls) P 

P 100 of 500 W n = 2800 omwlmin (i) 
n * 2 1t 

= 293 radls 
60 

T = P = 100 of 500 

(i) 293 
0.34 of 1.71 Nm 

Koppel kracht * arm 

0.34 of 1.71 F * 0.025 F u = 13.6 of 68 N 

De door de tandriem op te brengen kracht bedraagt 68 N. De tandriem moet om een goede loop te 
garanderen met dezelfde kracht voorgespannen worden. De totale kracht in de riem bedraagt hierdoor 
136 N. Volgens ref5.1 kan een taudriem met een breedte van 10 mm een kracht van 150 N 
opbrengen. 
Met behulp van deze tandriembreedte van 10 mm kan het minimaal aantal tanden in ingrijping 
berekend worden. Er geldt: 

Fu = F * z * b u, spez e 



De breedte van de riem b bedraagt 10 mm. Volgens ref 5.1 bedraagt F u.,spez = 1.259 N/mm. Het aantal 
tanden in ingrijping z. zou dan gelijk moeten zijn aan: 

::: 13.6 of 68 
ze 

1.259 * 10 
1.1 of 5.4 tanden 

Voor het bereken van de ingrijpingshoek die de riem op de schijfmoet hebben, dient bij het 
benodigde aantal tanden nog een tweetal tanden opgeteld te worden. Dit als compensatie voor het niet 
constant in ingrijping zijn van de eerste en laatste tand. 
Voor de tandriemschijf aan de motor geldt dan een minimum aantal tanden van 8. Voor de toegepaste 
schijfmet 32 tanden geeft dit een ingrijpingshoek van 90 graden. De tandriemschijfvan een boorkop 
dient een ingrijpingshoek van 34 grad en te hebben. Om deze ingrijpingshoek te bereiken is een 
tegenlopende rol nodig. De onvertande zijde van de riem loopt over deze tegenlopende rol. De 
tegenlopende rol heeft een minimale diameter van 30 mm. De minimale afstand tussen een tandriem
schijf en een tegenlopende rol bedraagt 2 mm om de ongehinderde doorvoer van de tandriem te 
garanderen. In figuur bij1.5.1 zijn een tweetal tandriemschijven met diameter 50 mm op een afstand 
van 57 mm van elkaar getekend. De tegenlopende rol is op de minimaal toegestane afstand van 2 mm 
van de tandriemschijven getekend. 

~030.0 

2 MM SPELlNC,...W 

(p, .. ~ I -r-'tjJ 
L
' 050.0 

57.0 

Figuur bijl.5.1 Opstelling van de tegenlopende rol. 

De hoek van ingrijping aan een zijde van de tandriemschijf bedraagt: 

cos(a) ::: 
57/2 

25 + 2 + 15 
a ::: 47 graden 

Zelfs als aan de andere zijde van de tandriemschijf geen aandrukrol toegepast zou worden, is de 47 
graden voor de hoek van ingrij ping meer dan de gevraagde 34 graden. De tandriemschijf aan de motor 
wordt dusdanig opgesteld dat deze een ingrijpingshoek van 180 graden maakt. Hierdoor zijn 16 
tanden in ingrijping in plaats van de benodigde 8 tanden. 
Aan het einde van deze bijlage is de opstelling van alle tandriemschijven en tegenlopende rollen met 
bematingen opgenomen. 
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Bijlage 6. Berekening van de boorkoppen. 

De door de tandriem uit bijlage 5 op de assen en lagers van de boorkoppen uitgeoefende kracht bij 
een ingrijpingshoek van 90° is gelijk aan: 

F = J2 * F . = j2 * 13 6 = 192 N as rlem 

De gedachten gaan uit naar een as met een diameter van 6 mm. Deze as wordt door een tweetallagers 
ondersteund. De afstand tussen de lagers bedraagt 50 mm. Lager 1 bevindt zich aan de zijde waar de 
boor geplaatst wordt. Oit lager dient voornamelijk de kracht door de aanzetbeweging van de boor op 
te nemen. Lager 2 wordt aan de kant van de tandriemschijf geplaatst. Oit lager zal alleen krachten van 
de aandrijving dragen. De afstand tussen het midden van lager 2 en het midden van de tandriemschijf 
wordt op 10 mm geschat. In figuur bijl.6.1 is het principe schema met optredende krachten 
opgenomen. 

Figuur bijl.6.1 Schematische voorstelling van de optredende krachten. 

Vit dit schema kunnen de krachten op de lagers Fl en F2 berekend worden. 

o F + F - 192 = 0 
I 2 

o F2 * 50 - 192 * 60 o levert F2 = 230 N 

Uil (1) Fl - 38 N 

Op lager 1 zal naast de kracht van 38 N in y-richting, nog een kracht in x-riehting aanwezig zijn. Deze 
kracht is afuankelijk van de snelheid van de aanzetbeweging en de scherpte van de boor. De grootte 
van deze kracht wordt op 30 N gesteld. 
Voor de berekening van de sterkte van de as wordt de buiging van het stukje as tussen lager 2 en de 
tandriemschijf als het zwaarst belaste punt genomen. Oit stukje wordt in figuur bij1.6.2 
geschematiseerd. 

Figuur bijI.6.2 Schematische voorstelling van de kracht op de as. 

Hiervoor geldt: 

o = b 

M 
= 



Ingevuld met de waarden voor F = 192 N, 1= 10 mm, E = 2 * 105 N/mm2 en d = 6 mm levert dit: 

0b = 90.6 Nlmm 2 

Indien het materiaal van de as Fe360 met een toelaatbare spanning van 360 N/mm2, levert deze 
spanning geen probleem op. De maximale uitbuiging van de as bij deze belasting bedraagt 0.005 mm. 

Ais type lagers worden groefkogel1agers toegepast. Deze lagers kunnen naast radiale ook axiale 
belasting opnemen. Lager 1 heeft een radiale belasting van 38 N en een axiale be lasting van 30 N. 
Lager 2 heeft aileen een radiale belasting van 230 N. De gewenste levensduur van de lagers is 
minimaal 1 jaar. 
Voor de levensduur van een groefkogellager geldt: 

L = (C)3 
10 P 

Hierin is LIO het aantal miljoen omwenteling, C het lagerdraagtal en P de equivalente lagerbelasting. 
Lager 1 wordt met een kracht van 30 N axiaal en 36 N radiaal belast. Volgens de SKF lagerkatalogus 
geldt dan voor de equivalente lagerbelasting: 

P = 0.56 F + 2 F 0.56 * 30 + 2 * 36 a r 88.8 N 

Het lagertype SKF 618/6 heeft een dynamisch draagtal van 884 N. Het aantal miljoen omwentelingen 
bedraagt hiervoor: 

L
10 

= ( 884)3 = 986 miljoen omw. 
88.8 

Lager 2 wordt radiaal be last met 230 N. De equivalente lagerbelasting bedraagt ook 230 N. Het aantal 
miljoen omwentelingen voor dit lager is gelijk aan: 

L
10 

= (884)3 ::: 56.7 miljoen omw. 
230 

De lager worden per 3 minuten freesmachinetijd ongeveer 10 seconden gebruikt. Per uur is dit 3 113 
minuut. Gedurende 16 uur per dag, en met 300 produktieve dagen per jaar levert dit 16000 minuten 
per jaar. Het toerental bedraagt 2800 omw/min, dit geeft in totaal44.8 miljoen omwentelingen per 
jaar. Lager 1 voldoet dus ruim aan de eis van 1 jaar levensduur. Lager 2 voldoet ook, echter zal niet 
veellanger dan dat jaar te gebruiken zijn. Indien een evenredige levensduur van lager 1 en 2 gewenst 
wordt, kan voor lager 2 beter gekozen worden voor het SKF type 626 met een dynamisch draagtal van 
1720 N. Dit lager heeft echter andere afmetingen dan lager 1, wat extra moeilijkheden bij het 
inbouwen meebrengt. Een andere oplossing is het opstellen van een tweetal dezelfde groefkogellagers 
SKF 618/6 als lager 2. Het totale dynamische draagtal zal bij benadering dan geJijk worden aan 
tweemaal dat van een enkellager. Hierdoor zal de levensduur van lager 2 geJijk worden aan: 

1768 3 .. L10 ::: (--) = 454.2 mzljoen omw. 
230 

Voor deze laatste oplossing wordt gekozen. De tekening van een boorkop is op de volgende pagina 
opgenomen. 
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Bijlage 7. Tekening aanzetframe. 

Op de volgende pagina is een tekening van het aanzetframe opgenomen. Het is de bedoeling dat op 
beide horizontale balken de boorkoppen met aandrijving van bijlage 5 en 6 gemonteerd worden. Deze 
horizontale balken kunnen in vertikale riehting verplaatst worden om de juiste instelling voor de te 
verspanen autodakkoffer te verkrijgen. 
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Bijlage 8. Berekening van bet benodigde pro tiel voor de tafels. 

De maximaal toegestane doorbuiging van de tafel bedraagt 0.1 mm. De maximale belasting van de 
tafels bedraagt 75 * 9.8 '" 750 N. Deze belasting zal verdeeld aangebracht zijn op de tafel. De tafel 
wordt ondersteund op een viertal punten in een rechthoek van 1500*600 mm. 
De maximale balklengte bedraagt bier tengevolge 1500 mm. De ondersteuning kan geschematiseerd 
worden als een vaste inklemming. De tafel wordt voor de berekening als in figuur bij1.8.1 
geschematiseerd. 

Belasting 

Figuur bijl.8.1 Scbematische voorstelling van de tafel met de belasting. 

In het geval van figuur bijl.8.1 is de maximale uitwijking gedefinieerd als: 

Maximale uitbuiging 
Belasting * L 3 

384 E I 

Voor de belasting wordt 750 N genomen. De lengte L bedraagt 1500 mm, de elasticiteitsmodulus E 
van aluminium is gelijk aan 9.0 104 N/mm2• Voor een maximale uitbuiging van 0.1 mm bedraagt het 
benodigde kwadratisch oppervlakte-moment I dan 7.3 105 mm4. 
Voor een balkprofiel 100 * 50 * 3 mm bedraagt het kwadratisch oppervlakte-moment 1.1 106 mm4. 
Dit profiel wordt gekozen voor de tafels. 
Door deze schematisering zal de werkelijkheid geweld aan worden gedaan. Echter de werkelijke 
uitwijking zal in ieder geval minder zijn. 



Bijlage 9. Uitwerking van de aandrijving van de schniftafels. 

De stootdemper. 
De schuiftafel met aandrijving van de pneumatische cilinder loopt op een stootdemper. Schematisch 
is dit voorgesteld in fig. bij 1.9.1. 

Figuur bijl.9.1 Schematische voorstelling opstelling. 

De aandrijvende kracht F = 750 N, de massa m = 150 kg, de snelheid v = 1 m/s en voor de slaglengte 
s wordt 50 mm genomen. 
De totale energie per slag be staat uit een kinetische energie van de massa en de energie van de 
aandrijfkracht. In formulevorm: 

W = ~ * m * v
2 

+ F * s 0.5 * 150 * 1 + 750 * 50 .10-3 = 112.5 Nm 
2 

De totale energie per uur is gelijk aan de totale energie per slag vermenigvuldigd met het aantal 
slagen per lIur. Het aantal slagen per ulIr is gemiddeld 60/3 = 20 slagenluur. 

W = 105 * 20 = 2250 Nmluur uur 

De effectieve massa me wordt berekend volgens: 
I 

2*W 2*112.5 

v 2 1 
225 kg 

De industriele stootdemper type SA 112 * 2 van de firma Origa wordt met deze waarden op 53% van 
zijn capaciteit belast. wat een voldoende veiligheidsmarge overlaat. De gerealiseerde vertraging 
bedraagt 8 m/s2

• 

Kniklast cilil1der. 
De kniklast voor een lengte van 2500 mm wordt als voigt berekend. 

Volgens de theorie van Euler geldt voor de kniklas!: 

1t2 E I F == 
k 2 

Ik 

De cilinderstang kan in dit geval geschematiseprd worden als: 

De elasticiteitsmodulus E bedraagt voor de r. v.s. zuigerstang 2 * 1011 Nlm]. Voor het kwadratisch 
oppervlaktemoment I geldt: 

I = 1t d 4 = 1t (20 * 10-3
)4 7.9 10-9 m 4 

64 64 



Aile waarden ingevuld in de formule voor de kniklast levert: 

1t2 * 2 1011 * 7.9 10-9 

Fk = ---------
{ 2.51{i )2 

4990 N 

Op de volgende bladzijde is de totale opstelling van de schuiftafels opgenomen. 
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