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I 

samenvatting. 

Dit rapport geeft een verslag van een eindstudieopdracht waarin gezocht is 

naar een mogelijkheid om te komen tot een mechanisatie waarin verschillende 

typen kleurenbeeldbuizen een specifieke bewerking op een universele automaat 

ondergaan. 

Bij deze bewerking, het zogenaamde krimpen, wordt om de beeldbuis een metalen 

band aangebracht. 

De opdracht is gestructureerd aangepakt vol gens de methode van de 

projectstrategie welke door prof. v. Bragt aanbevolen wordt. 

Deze aanpak heeft geresulteerd in het opstellen van het concept voor een 

machine waarmee naar verwachting aan de hierboven geformuleerde doelstelling 

voldaan kan worden. 

Na het maken van een voorontwerp van de te ontwikkelen krimpautomaat is deze op

gesplitst in een aantal modules die afzonderlijk ontworpen kunnen worden; 

enkele van deze modules, die voor het aantonen van de levensvatbaarheid van het 

opgestelde concept van belang zijn, zijn nader uitgewerkt in de vorm van een 

ontwerp of een tekeningenpakket, terwijl de overige modules middels 

ontwerpspecificaties vastgelegd zijn. 

De opdracht is afgesloten met het doen van een aantal voorstellen met 

betrekking tot de definitieve uitvoering van de bedoelde machine en een 

aanbeveling tot een vervolgonderzoek. 



II 

Survey. 

This report is an account of a study in which a possibility has been sought for 

a mechanisation in which different types of colour tubes are processed by a 

universal machine. 

With this process called shrinking, a metal band is mounted around the tube. 

The study is tackled with the help of the so-called "project strategy", which 

is recommended by Prof. v. Bragt. 

The result of this tackling has been the proposal of a machine concept; with 

this concept, there is expected to be a possibility to comply with the above 

formulated objective. 

After the first design of the shrinking machine that is to be developed, a 

number of modules have been distinguished which can be designed separately; 

some of these modules, which are important to demonstrate the viability of the 

proposed concept, have been worked out by means of a rough design or by a 

number of drawings, whereas the other modules have been fixed for further 

design by specifications. 

The study has been completed with the proposal for a definite design of the 

shrinking machine and a recommendation for some further research. 
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Lijst van bijlagen. 
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4. Lay-Out bestaande krimpmechanisatie. (1). 
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6. Berekening drukkracht krimpband. (1). 
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8. Berekeningen aan verhitting van een FS- krimpkap zonder rok vo1gens 

verschillende fysische methoden. (2). 

9. Verge1ijking verhitting m.b.v. gas/verhitting m.b.v. hoogfrequentspoelen + 

omschrijving deelproject H.F.-verhitting. (4) 

10. Alternatieve methoden om m.b.v. H.F.-techniek tot flexibiliteit in de ver-

hittingsfunctie te kamen. (7). 

11. Alternatieve montage-methoden. (9). 

12. Potential Problem Analysis. (7). 

13. Lijst van randvoorwaarden bij de machinesturing. (1). 

14. samenstelling flex~ele krimpmachine + bijbehorend tijdvolgordediagram. (4) 

15. Projectplannen bij deelprojecten. (8). 

16. Ontwerp montage-unit. (16). 

17. Tekeningenpakket montage-unit. (52). 

18. Ontwerp centrering beeldbuis. (19). 
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20. Krimpkapkoe1ing. (8). 

21. Verzorging verticale kap-beweging. (3). 

22. Pseudo-buis-oplegging. (1). 

23. Machineframe. (l). 

24. Afstel1ing montage-unit + centrering. (4). 

N.B.l. Tussen haakjes is het aanta1 pagina's van de betreffende bijlage 

aangegeven. 

N.B.2. De volgende bijlagen zijn uitsluitend aanwezig bij Elcoma D.S. waar zij 

in een aparte toegevoegde bijlagenset verschenen zijn: 

- Bijlage 9.4. 

- Bijlage 11.7/11.9. 

- Bijlage 17. 

- Bijlage 20.8. 
- Bijlage 24.3/24.4. 
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Voorwoord. 

Met dit rapport beoog ik een beeld te geven van' de wijze van aanpak van mijn 

bij Elcoma Display Systems uitgevoerde eindstudieopdracht voor mijn Ingenieurs

examen en de daaruit voortgevloeide resultaten. 

De indeling van dit verslag is opgezet naar de gevolgde methode der project

strategie (zie Lit. 1), waarbij een opdracht onderverdeeld wordt in een 

O(ri~ntatie-), P(lannings-) en U(itvoerings)fase, welke elk weer 

onderverdeeld kunnen worden in 0-, P- en U-fasen; na elke deelfase vindt 

hierbij een toets plaats, waarbij gecontroleerd wordt of de deelfase naar 

behoren uitgevoerd is; waar nodig wardt tijdens zO'n toets besloten een 

(deel)fase opnieuw te doorlopen. 

Ret (gedetailleerde) plan volgens welk dit project uitgevoerd is staat 

weergegeven in bijlage 1. 

Rierbij wil ik eenieder bedanken, die bij het afronden van mijn eindstudie 

zijn of haar steentje bijgedragen heeft; mijn bijzondere dank gaat daarbij uit 

naar de begeleiders van T.U.E.- en Elcoma-zijde. 

Deurne, 23-2-'87. 

Hans v. Huisseling. 
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ORIENTATIE 
0-0 Inleiding 

De in dit verslag besehreven eindstudie is verrieht bij de afdeling Bedrijfs

meehanisatie van het Teehno1ogieeentrum Display Systems te Eindhoven; 

Display Systems maakt deel uit van de hoofdindustriegroep Eleama binnen de 

Nederlandse Philips Bedrijven. 

Genoemde B.M. houdt zich bezig met het ontwikkelen van machines voor de 

vervaardiging van de kleurenbuis, het belangrijkste onderdeel van een 

televiesietoestel. 

De werking van de beeldbuis berust in principe op kleurmenging; het schaduw-

masker, een soort fijne zeefpIaat, schermt van de electronenbundels, 

uitgezonden door elk van de drie electronenkanonnen steeds dit deel af dat 

niet precies gericht is op foe for kleurdotjes in de correeponderende kleur 

(rood, groen of blauw), die via fotografische belichting van fosforgevoelige 

emulsielagen op de binnenzijde van het beeldscherm (via datzelfde schaduwmasker) 

zijn aangebracht. 

Deze eindstudie heeft betrekking op ~en specifiekemechanisatie, die binnen 

de beeldbuizenproductie een bepaalde bewerking aan de beeldbuis uitvoert. 

Een opdrachtomsehrijving is aangegeven in bijlage 2. 

Doel van het project is te komen tot het ontwerp van een mechanisatie die at -
random 3verschillende kleurenbuistypen kan krimpen; onder krimpen wordt hier 

verstaan het aanbrengen van een krimpkap, een stalen band, om de beeldbuis ter 

beveiliging van de buis (zie bijlage 2). In deze opdracht worden 2 aparte uit- . 

voeringen van de mechanisatie beoogd, te weten een die de typen 36FS, 41FS en 

eventueel 51FS kan verwerken, en een die de typen 5IFS, 59FS en 66FS kan 

verwerken. Rierbij staa~ FS voor Flat- Square, een beeldbuistype waarin de 

laatste technische ontwikkelingen verwerkt zijn. 

Er worden 2 aparte mechanisaties beoogd omdat de verschillende buistypen in 

maatvoering sterk verschillen; bovendien is de situatie in de buitenfabrieken 

zodanig dat in een fabriek 6f aIleen kleine buizen verwerkt worden (tot 41 FS, 

eventueel 51 FS) 

6£ aIleen grote buizen ( 51 FS- 59 FS- 66 FS); 

grotere flexibiliteit dan het kunnen verwerken van een buis-"familie" is dus 

overbodig en daarnaar behoeft dan ook niet gestreefd te worden. 
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Op het moment zijn er geen speciale eisen van buitenfabrieken t.a.v. de mechani

satie, de bedoeling is te komen tot een offerte middels het voorontwerp van een 

nieuwe mechanisatie; flexibiliteit is hierbij sterk gewenst omdat in de 

toekomst nog sterker dan voorheen de nadruk zal komen te liggen op flexibili

teit t.a.v. te verwerken producten. Indien een mechanisatie flexibel is kan de 

capaciteit optimaal benut worden en kan direct. zonder omsteltijden ingespron

gen worden op de vraag (batch-gewijze verwerking van beeldbuizen is dan 

niet noodzakelijk); bovendien zijn dan veel minder buffers nodig tuss'en 

productie en klant, zodat het blok toeleverancier-fabricage-magazijn dan 

eenvoudiger geoptUnaliseerd kan worden. 

Flexibiliteit kan als voIgt bereikt worden (in volgorde van afnemende flexibili

teit): 

1. Een volledig flexibele machine. 

2. Een machine met een aanta1 (in dit geval 3) gepredestineerde koppen. 

3. Een tussenvorm van 1. en 2. 

4. Gebruik van parallel opgestelde machines (dus meer machines dan strikt genom

en noodzake1ijk is). Hiervoor is het nodig dat de productenf1ow midde1s wis

sels gescheiden wordt of is het opstel1en van de mechanisaties buiten de 

"lopende band" noodzakelijk (dit is bij de huidige mechanisatie ook het 

geval) • 

De laatste mogelijkheid tot flexibiliteit dient zoveel mogelijk vermeden te 

worden i.v.m. de hierbij benodigde ruimte. Opzet is te komen tot een mechanisa

tie die in het huidige productieproces ingepast kan worden (dus een 

mechanisatie die qua lay-out ongeveer met de huidige krimpmechanisatie overeen

kamt). De lay-out van de huidige mechanisatie staat in bijlage 4 weergegeven. 

Daarbij dient een capaciteit van 120 producten per uur behaald te worden. 

Verder dient de mechanisatie aan de laatste eisen van ontwikkeling te voldoen 

(hierop wordt later teruggekomen). 

De plaats van het krUnpen 1n de productie staat weergegeven op bijlage 5 

(ontleend aan de interne cursus Beeldbuizen). Krimpen maakt deel uit van het 

versterkingsproces van de buis; amdat aIle overige mechanisaties die van 

"versterking" deel uitmaken reeds geheel flexibel (in de zin van at random ver

werken van buizen uit dezelfde familie) zijn, bestaat er een sterke wens om 

flexibel te kunnen krimpen: de huidige mechanisatie vormt aIs het ware een 

bot tie-neck in de productie. 



-7-

Mechanisaties 1n de productie waar het krimpen het meest direct mee te maken 

hee£t zijn: 

- Automatische Tape Mechanisatie 7322 317 2500 

- Voorcentreermechanisme voor dragercentrering 7322 314 8700 

- De gewenste krimpmechanisatie zelf, zo mogelijk een aanpassing van de huidige 

mechanisaties 7322 317 9401 en 7322 317 9500 

- Ret plaknaadtesten 

- De spuitmechanisaties 7322 314 8115 en 7322 314 5555, 

Relaties met andere projecten • 

- Tijdens het krimpen dient de krimpkap op een bepaalde plaats om de buis aan

gebracht te worden (hierop kom ik later terug). Op de projectvergadering van 

20-05-'86 is besloten dat het procesllnadrukke~ldat hiertoe als extra in de 

huidige productie als proe£ is toegepast, dient te vervallen, dit om het aan

tal benodigde machines en daarmee de benodigde ruimte in de productie te be

perken. 

- De huidige mechanisatie dient zoveel mogelijk intact te worden gehouden 

i.v.m. het feit dat onlangs verschillende krimpmechanisaties naar buitenfa

brieken afgeleverd zijn, die derhalve nog lang niet afgeschreven zijn. Een zo 

klein mogelijke aanpassing dient deze mechanisaties universeel inzetbaar te 

maken (de huidige transfer, dragercentrering en kapvuller dienen indien enigs4 

zins mogelijk, in aangepaste vorm, gehandhaa£d te blijven). 



-8-

Systeemgrenzen 

Ret systeem waartoe deze opdracht beperkt is staat hieronder met zijn 

grenzen aangegeven: 

(diverse typen)--

onbeveil igde 

buis 

(diverse typen)-

Krimpkap 

~-----T------------------------------~ 

Cen-

trerin 

Krimpproces 

De l.nl.erl.ng 

(diverse typen) 

beveiligde buis 

Alle handelingen zijn gemechaniseerd of dienengemechaniseerd te worden. 

De nadruk ligt in deze opdracht in hoofdzaak op het krimpproces en in mindere 

mate de 2 stappen (definiering buis- en kappositie) daarvoor •. De niet nader te 

beschouwen processen aan- en afvoer worden geacht uitgevoerd dan wel uitvoer

baar te zijn. 

Achtergronden van krimpen • 

Als versterkingsproces wordt krimpen toegepast omdat onderzoek van de afdeling 

Ontwikkeling heeft aangetoond dat krimpen superieur is aan het verzorgen van 

versterking vol gens andere methoden (b.v. het om de buis trekken van een span

band) • 

Funeties van de krimpkap zijn: 

1) Versterking van de buis. 

Dit ter voorkoming van implosies van de buis die kunnen optreden doordat er 

in de buis een vacuUm heerst; waarneer een buis vacuUm getrokken wordt 

bolt de buis t.g.v. de druk van de buitenlucht naar binnen door. Rierdoor 

ontstaan in het centrum van het beeldscherm druk- en in de hoeken van het 

scherm trekspanningen. 

Door de structuur van glas zijn trekspanningen gevaar

lijk (drukspanningen echter niet): zij kunnen implosies 

of scheuren van het glas veroorzaken. Overigens wordt 

de kwaliteit van de beveiliging voor 80% bepaald door 

het buisontwerp. 
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Ret on twerp van de krUnpkap is zodanig dat deze na aanbrengen zoveel druk 

aanbrengt in de hoeken dat het gevaar voor implosie wijkt (de doorbolling 

van het scherm wordt voor ongeveer de helft teruggedrukt). De krUnpwaarde 

(het verschil in nominale omtreksmaten van scherm en krimpkap) is zodanig 

dat na aanbrengen van de krimpkap deze zoveel moet rekken om de contour van 

het scherm te volgen dat in de kap de spanning de vloeigrens bereikt. 

Riermee is de drukspanning in de hoek en daarmee de drukkracht ter plaatse 

vastgelegd (deze drukkracht bedraagt per hoek ongeveer 8.000N; uitgangspunt 

5IFS; voor berekening zie bijlage 6). 

Een doorsnede van het glas van de buis levert het volgende beeld: 

.,...-y t" 
neutra l e IJn 

vormdeellijn; de plaats hiervan wordt door fabricage, waar

~ __ ~~bij 2 persmatrijzen tegen elkaar worden gedrukt, vastgelegd. 

I.v.m. een gunstige belasting van het scherm dient de vorm

deellijn zo dicht mogelijk bij de neutrale lijn te liggen. 

De krimpkap moet onder de vormdeellijn liggen: 

- op de vormdeellijn kan zij beschadiging opleveren. 

- boven de vormdeellijn is onmogelijk i.v.m. de VOrm van de T.V.-set in 

Europa waarbij een stuk van het glas buiten de T.V.-set dient te steken. 

Uit bovenstaand verhaal voIgt dat de kap voor een optimale versterking op 

een bepaaide hoogte t.o.v. het scherm dient komen te liggen; waarden hier

voor staan aangegeven op bijlage 7. 

N.B. De kraal op de krimpkap dient voor het ter plaatse aanbrengen van 

grotere krachten op het scherm. 

2) De krimpkap dient in geval van onverhoopte Unplosie het glas zoveel mogelijk 

bijeen te houden (geholpen door tape), 

3) De krimpkap wordt gebruikt voor het ophangen van de buis in de T.V.-set 

d.m,v. de op de kap gelaste hoekstukken. 

De op de grotere typen kap aanwezige rok met sleuven wordt gebruikt om er af

schermkappen binnen de T.V.-set aan te hangen. 



-10-

Per scherm(maat)type kunnen in principe 3 verschillende typen krimpkap 

toegepast worden: de Push Through-Kap met en zonder rok en de mini-P-kap. Deze 

Iaatste is geheel anders van vorm dan de PT-kap (zie bijlage 3), schermt een 

deel van de schermvoorzijde af en wordt aIleen gebruikt voor de Amerikaanse 

markt (waar strengere veiligheidseisen dan elders gelden); de mini-P-kap valt 

buiten het bestek van deze opdracht. 

Tussen scherm en krimpkap dient zich een tape te bevinden alvorens gekrompen 

wordt; de functie hiervan is: 

1) Ret bijeenhouden van glasscherven indien onverhoopt een implosie mocht 

plaats vinden. 

2) Thermische isolatie v. scherm t.o.v. kap (laatstgenoemde wordt tenslotte 

heet "gestookt"). 

3) Ret verzorgen van smering (door de lijm op de tape; de tape bestaat uit glas

vezels met een tweezijdige lijmlaag) indien de kap tijdens montage t.o.v. 

het scherm beweegt. 

Van wezenlijk belang op de schermcontour zijn de Z-punten waarmee de positie 

van de bu!s gedefinieerd wordt en ten opzichte waarvan verschillende maten 

getolereerd worden. 

De bij het krimpen te realiseren tolerantie op de afstand Z-punt tot hoekstuk 

van de kap (indien deze om de buis gekrompen is) bedraagt :0,8 mm (huidige 

mechanisatie: :1,6 mm); deze eis is afkomstig van de set-makers: om de 

ophanging van de buis in de set aan het oog te onttrekken wordt een plastic kap

je tussen buis en scherm gemonteerd, wanneer de kap niet nauwkeurig genoeg ge

plaatst is ontstaat een spleet tussen buis en set en dit is commercieel gezien 

onaanvaardbaar. 

De 4 hoekstukken van de kap dienen na montage ook zoveel mogelijk in een vlak 

te liggen: momenteel worden bij montage van buis in set losse afstandsringetjes 

(van verschillende dikte) gebruikt om de kast passend t.o.v. de hoekstukken te 

maken: deze handeling die per set ongeveer F 2,50 extra kost wordt vermeden in

dien de 4 hoekstukken in een vlak Iiggen. 

Eia: het 4e hoekstuk mag t.o.v. de overige 3 niet verder dan 1 mm (36FS-41FS) 

resp. 1,5 mm (51FS-59FS-66FS) uit het viak Iiggen. 

Toleranties voor de te verbinden delen (scherm en krimpkap) staan op tekening 

aangegeven en (in tabelvorm) op bijiage 7. 
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Om een krimpkap om een scherm aan te brengen dient de kap eerst verhit te 

worden; voor fixatie is daarna afkoeling van de krimpkap noodzakelijk. 

De kap wordt verhit tot een temperatuur die zo hoog is dat de door verhitting 

uitgezette kap zo lang is (in omtreksrichting; radiaal) dat deze om het scherm 

van de buis met de daarop geplakte tape gemakkelijk aangebracht kan worden; 

hierbij is enige speling (enkele mm) in omtreksrichting noodzakelijk am 

gemakkelijke montage mogelijk te maken; de noodzakelijke verlenging is zodanig 

berekend dat de kleinste kap die nog juist aan de toleranties voldoet 

gemakkelijk om het grootste scherm dat nog juist aan de toleranties voldoet, 

geschoven kan worden. Selectie v.w.b. de combinatie te krimpen buis/krimpkap op 

grond van amtrek is onmogelijk. De variatie in schermomtrek binnen een batch 

schermen is zeer klein; naarmate de persmatrijs v.h. glas verslijt verloopt de 

omtrek v.h. scherm, echter zodanig dat deze altijd binnen de vereiste 

tolerantie blijft. 

De grootte van de binnenomtrek v.e. krimpkap heeft binnen een batch ongeveer 

een normale verdeling, waarbij het gehele tolerantiegebied bestreken wordt. 

Er dient dus vanuit gegaan te worden dat zowe1 de combinatie groot scherm

kleine kap (bij een batch flgrote" schermen)·als de combinatie klein scherm

grote kap (bij een batch "kleine" schermen) voor kunnen komen. 

Tijdens montage is aanraking tussen kap en tape om buis toegestaan, de 

lijmlaag op de tape zorgt immers voor een goede smering; tijdens montage "zet" 

de krimpkap zich naar de buis waaromheen ze komt te zitten; tangentiale ver

schuiving is dan nog mogelijk. 

Tijdens verhitten is de temperatuur van de hoeken van de kap (hierbijis een 

hoek gedefineerd als beslaande een hoek van 900) aan grenzen gebonden: 

- de maximum hoektemperatuur is3000c i.v.m. gevaar voor springen van het 

glas van het scherm ter plaatse van de hoekpennen, indien deze te heet 

worden. 

- de minimum hoektemperatuur tijdens aanbrengen van krimpkap om buis bedraagt 

100oe, dit omdat een te koele hoek de tape opstroopt, zodat glijden van kap 

over buis onmoge1ijk is. 

De temperatuur van de krimpband is ook aan grenzen gebonden: 

- T max. krimpband (materiaa1 ongelegeerd laagko01stofstaal N 1130-05, C-gehal

te = 0,05 %) bedraagt 6200e, dit i.v.m. irrevp.rsibe1e wijzigingen in 

materiaalstructuur boven deze temperatuur. 

- T max. lak1aag (1ak = si1iconhars verf ZV-1322 088 81010 dikte 5 fm tot 

22fm) = 6000e i.v.m. verbranden van 1ak boven deze temperatuur. 
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Indien de gehele band (behalve de hoeken) verhit wordt, dient de minimum kap

temperatuur na verhitten minimaal 400 0 c te bedragen (om de benodigde kapver

lenging te kunnen bereiken). 

In de huidige mechanisatie is als verhittingsduur ongeveer 12 sec. nodig; 

eisen aan deze verhittingsduur om krimpen kwalitatief mogelijk te maken bestaan 

overigens niet (noch naar onderen noch naar boven). 

Overigens dient de tijd tussen einde verhitten van kap en aanbrengen van kap om 

buis voldoende klein te zijn om te verhinderen dat de kap zo ver afkoelt dat de 

gerealiseerde omtreksverlenging te gering geworden is. 

De voorganger van de huidige krimpmachine leed aan dit euvel en leverde 

derhalve vaak niet goed gekrompen buizen af. 

Tijdens verhitting moet er voor gewaakt worden dat de bee1dbuis te warm 

wordt (a1s glas warm wordt zet het ook uit). 

Indicatie: ~n de huidige mechanisatie mag de buis niet langer dan 8 sec. boven 

de verhitpositie (due op de oplegging boven de branders, afstand 

scherm-brander 13 cm) staan. 

Tijdens het verhiuingsproces (en overigens ook tijdens de andere processen) 

dient er voor gewaakt te worden dat er iets met het onder in het scherm 

gelegen masker gebeurt, aangezien dit de beeldkwaliteit van de T.V. in sterke 

mate kan beinvloeden. 

Maskermagnetisatie is absoluut verboden (i.v.m. funeste invloed op landings

gedrag), verhitting is in principe ook niet toegestsan (indien het masker ver

vormt gaat de beeldkwaliteit sterk achteruit; verhitting ken (indien rek voor

komen wordt) plastische vervorming inleiden). 

Overigens kan tijdens gebruik van een T.V.-toestel het masker een temperatuur 

van ongeveer 1000 c bereiken. 

Na aanbrengen van de krimpkap om de buis wordt de band gekoeld, enerzijds san 

de (geforceerd toegevoerde) lucht, anderzijds enigszins door geleiding naar de 

koe1e buis. 

Bij verhitting vervormt de hoek (door de stijfheid veroorzaakt door 

bevestiging van een (koel) hoekstuk) vee1 minder dan de band van de kap: 



Scherm:L..---t 
contour 
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l--Krimpkap 

Bij afkoelen zal de hoek van de kap als eerste het scherm raken, en weI 

ongeveer (in ieder geval binnen de toleranties) in het centrum van de hoek. 

Omdat de wrijving in de hoek erg groot is is na de eerste aa~raking een tangen

tiale verplaatsing van de kap t.o.v. de buis niet meer mogelijk (echter WEL in 

Z-richting), ondanks het feit dat de kap in de rechte stukken nog niet aanligt; 

de positie van de kap wordt door de eerste aanraking bepaaId, hierna zet de kap 

zich naar de door de hoeken bepaalde vorm van de buis; omdat de hoeken 

uiteraard iets verschoven zitten (binnen toleranties) t.o.v. de hoeken v.d. 

buis neemt de kap enigszina een parallello~ramvorm aan. Wanneer de omtrek van 

de kap (door koeling) gelijk geworden is,aan de schermomtrek wordt in de hoeken 

pas de grootste drukkracht uitgeoefend. Afdeling Ontwikkeling heeft de 

aanlighoek rap het scherm zodanig bepaald, dat bij T<100oc, het contact 

scherm-tape-kap ondanks de lage wrijvingscoeffici@nt, veroorzaakt door de 

"smerende" tape, zelfremmend is, zodat verschuiving van de kap in Z-richting 

dan onmogelijk is. 

deeL \! h. scherm waar krim~kap 
1----- komt te zitt&n q> ~ 1° 

Met de buis mag pas gemanipuleerd worden indien de kap niet meer kan ver

schuiven, dUB indien: 1) Omtrek kap = Omtrek scherm. 

2) T in de hoek < 100°c. 
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Specifieke problemen die tot uitval leiden bestaan in de huidige mechanisatie 

niet; Quallab hanteert zelfs geen apart codenummer voor uitval ten gevolge van 

de krimpmechanisatie omdat er toch geen uitva1 bestaat die tot het onbruikbaar 

worden van buizen 1eidt; indien een product fout gekrompen wordt wordt de buis 

direct weer ontkapt (door de kap opnieuw te verhitten en daarna te lossen; ook 

de tape wordt verwijderd) door een productiemedewerker die op een foutmelding 

reageert; de buis kan dan opnieuw gekapt worden (keert dUB weer terug in het 

proces), de kap is echter onbruikbaar geworden; het aantal buizen dat in eerste 

inBtantie niet juist gekapt wordt bedraagt volgens Quallab in Eindhoven 

ongeveer 0,1 tot 0,2%. 

Niet-visuele uitval (duB uitval veroorzaakt doordat de kap niet op de juiste 

plaats om de buis zit) treedt niet op, omdat in de huidige mechanisatie slechts 

een tolerantie op afstand Z-punt-hoekstuk van ±1,6 mm geeist wordt; in de 

toekomst zal de mechanisatie in zijn huidige vorm echter niet meer aan de eisen 

(tolerantie ±0,8 mm) kunnen voldoen; ter verbetering van de huidige 

machine is een kleine wijziging aangebracht, die moment eel (nadat werking van 

het prin'cipe in proeven aangetoond is) een duurproef ondergaat. 

Indien er foutmelding optreedt in de huidige mechanisatie ligt de fout meestal 

bij de krimpkap: 

- scheve kap. 

- kromme kap. 

- gedeukte (onvlakke) kap. 

- scheefzittende hoekstukken. 

- hoekstukken die niet aIle vier, ook niet bij benadering, in een vlak liggen. 

- hoekstukken die tangentiaal verschoven t.o.v. de hoek van de krimpband ge-

monteerd zijn. 

Verdere bronnen voor fouten liggen i'vaak" in de kapaanvoer (niet goed op de kap

lader vallen van de kap uit het magazijn, niet goed op de kapoplegging plaatsen 

van de krimpkap door de aan de transfer bevestigde kaptang) of zijn als ZU1ver 

extern aan te merken (b.v. indien op de een of andere manier een object in de 

machine verzeild raakt). 

Een probleem in de huidige mechanisatie vormt de cyclustijd (van 30 sec. 

geeist); de capaciteit van 120 producten per uur wordt mede door andere proces

sen dan krimpen vastgelegd (zij bepalen de staptijd van de lopende band). 
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o-p Ingangsspecificatie 

Ter afsluiting van de ori~ntatiefase van bet project is een ingangsspeci

ficatie voor het planproces, in feite een vraagspecificatie, gegenereerd. 

In deze vraagspecificatie kamt tot uiting wat de precieze bedoeling van het 

project is, en wat de randvoorwaarden, criteria en beperkingen van het project 

zijn. 

Noodzakelijk hiervoor is: 

- opstellen Eisenpakket - productspecificatie 

- processpecificatie 

- gegevens van ontwikkeling t.a.v. voorkamende 

problemen. 

- Lay-Out huidige mechanisatie, opstelling in 

buitenfabrieken. 

- opstellen Extra-Wensen-pakket. 

De hiervoor noodzakelijke informatie is ingewonnen bij: 

- Projectgroep Afwerking B.M. Display Systems. 

- Opzichters. 

- M.I.S.D. Display Systems. 

- Ontwikkeling Display Systems. 
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~UDe uiteindelijke resultaten van de ori~ntatie zijn vastgelegd in onderstaan

de ingangsspecificatie voor het planproces. 

- Te verwerken producten (hier:verwerken=met elkaar verbinden): 

Beeldbuis Krimpkap Glasvezeltape op 

buis aanwezig 

dikte O,S mm 

breedte 15 mm 

De te ontwikkelen mechanisaties dienen te verwerken de combinaties ABC resp. 

CDE. 

Materiaal Beeldbuis: glas. 

Materiaal Krimpkap : Ongelegeerd Laag Koolstof Staal FePOIO N 1130-05 voor band. 

N290 voor hoekstuk. 

Siliconharsverf ZV-1322 088 81010 voor lak 

(N.B. Deze 1ak werkt bij electrisch contact isolerend)., 

- Voor krimpen van belang zijnde maatvoering: 

Type: Omtrek scherm Omtrek kap Verschil Benodigde Omtrex band 6T indien gehe1e 
1 

Kapuitzet- minus hoe- kap minus hoeker 
ting Ken verhit lAlordt. 

36FS 1108,9! 1,5 + 1105,5- 0,6 + 3,4-2,1 5,6 mm 971 mm ,481°C. 

41FS + 1,5 1250 ! 0,6 + 5,6 1109 421°C. 1253,6- 3,6-2,1 mm mm 

51FS 1540,9! 1,5 1536,S! 1 + 4,4-2,5 7,0 mm 1384 mm 421°C. 

59FS + 1,5 1776 + 1 + 7,5 1615 388°C. 1781,1- - 5,1-2,5 mm mm 

66FS 1984,1! 1,5 1979 ! 1 + 7,5 1815 344°C. 5,1-2,5 mm mm 

* Uitgangspunt: T(krimpkap)=T(buis}voordat verhit wordt. 

LtT=T(krimpkap)-T(buis) bij montage. 
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- Definitie van hoek krimpkap: 

'v.'>o 

- Bij krimpkapverhitting gelden de volgende temperatuurgrenzen: 

T min tijdens montage T max bij verhitten 

Band(metaal) Volgt uit minimaal 620°c 

benodigde uitzet-

Lak ting 600°c gedurende 5 sec. 
500°c gedurende 20 sec. 

Hoek 100°c 300°c 

- De kap dient gelijkmatig (behalve in de hoeken) verhit te worden. 

- I.v.m. ongewenste maskerverhitting is opwarming van de buis in principe niet 

toegestaan: T max, masker-lOOoc. 

Verplaatsing van centrum hoekstukken tijdens verhitten, zodanig dat precies 

de benodigde kapuitzetting gerea1iseerd wordt: 

Type X-richting Y-richting 

36FS 2*0,8 nun 2*0,6 nun 

[g 41FS 2*0,8 nun 2*0,6 nun 

SIFS 2*1,0 nun 2*0,75 nun 

59FS 2*1,0 mm 2*0,75 rom 

66FS 2*1,1 rom 2*0,8 nun 
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- positionering van kap om buis is als voIgt gedefinieerd: 

Type 

36F5 

4lF5 

5lF5 

59F5 

66FS 

Afstand uitwendig 

Z-punt tot onder-

kant van hoekstuk 

van kap 

34 + -0,8 mm 

34,8 + -0,8 mm 

38,5 + -0,8 mm 

32 + -0,8 mm 

34 + -0,8 mm 

tolerantie op het in een vlak liggen 

van een hoekstuk met de overige 3 

hoekstukken 

+ -1,0 mm 
+ -1,0 mm 
+ -1,5 mm 
+ -1,5 mm 
+ -1,5 mm 

Deze positionering dient ·binnen de krimpmechanisatie zelf gerealiseerd te 

worden. 

- Tijdens positionering "zet de kap zich naar de buistt. 

- Met een gekapte buis mag pas gemanipuleerd worden indien: 

1. de binnenomtrek van de kap gelijk is aan de buitenomtrek van de buis. 

2. de temperatuur van de hoek van de kap beneden lOOoc ligt. 

- Aanvoer van de beeldbuis naar de krimpmachine vanuit de lopende band vindt 

plaats met de combinatie huidige transfer-bovenchuck. 

Aanvoer van de krimpkap vanuit voorraad via een kaplader en ftkap-klaarlig

positie" naar de krimpmachine vindt plaats met een combinatie van de huidige 

transfer en een (universele) kaptang. 

- Bij opl egging , verhitting en montage van krimpkappen worden deze op de een of 

andere wijze op de hoekstukken ingek1emd. 
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- Voor de mechanisatie wordt modulaire bouw toegepast: 

- Aanvoer Buis 

- Afvoer Buis (gekapt) 

- Aanvoer Kap -Kapmagazijn 

-Kaplader 

-Transfer/Kaptang 

- Krimppositie(s} 

Voornaamste redenen hiervoor: - verkleinen van complexheid van machine en in 

samenhang hiermee verkleinen van risico's. 

- mogelijkheid van apart beproeven en 

eventueel uitwisselen van delen van de 

mechanisatie. 

Het verhittingselement mag aIleen in werking zijn indien zich een kap op de 

verhitpositie bevindt. 

Kappen worden apart verhit; in voorraad houden van verhitte kappen is onmoge

lijk (reden: tusBen het uit voorraad halen en de montage verstrijkt zoveel 

tijq dat de kap bij montage (door afkoeling) niet meer de vere"iste overmaat 

t.o.v. de beeldbuis heeft; bovendien is het rendement van verhitting 

waarschijnlijk zeer klein}. 

EXTRA WENSEN m.b.t. de MECHANISATIE: 

- Minimum capaciteit is (at random) 120 producten/uur TCYG1.=30 sec. 

- Er wordt op 1 positie "gekrompen". 

- Maximaal te gebruiken verhittijd=12 sec. 

- Maximaal te gebruiken koeltijd=7 sec. 

- De machine bezit detectoren voor buizen en kappen. 

- Het processing-gedeelte past in de Lay-Out van de huidige krimpmechanisatie. 

- Er is sprake van automatische programma-afloop. 

- Voor buishandling en -fixatie worden (universele) vacuumchucks gebruikt. 

- Apart afBtelgereedschap voor de krimpmachine wordt ontwikkeld. 

- Alle delen van de machine die voor mensen gevaar op kunnen leveren worden in-

dien mogelijk afgeschermd of anders duidelijk als zijnde gevaarlijk aangemerkt 

Hierbij valt te denken aan gevaar van mechanische, thermische, electrische en 

stralings-aard. 

Het dragen van veiligheidsbrillen (i.v.m. mogelijk imploderen van buizen) 

blijft noodzakelijk in de buurt van de mechanisatie. 

- De krimpmachine mag niet verlopend zijn (reproduceerbaarhcdd). 
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Opmerking: Fouten bij krimpen (in maatvoering) onstaan door "fouten" in: 

1) Krimpkap 

2) Beeldbuis(glas) 

3) Machine -- a) Fout monteren. 

b) Verandering van maat na montage. 

Foutenbronnen 1) en 2) zijn (voorlopig) niet te verkleinen. 

Bron 3.a. dient geminimaliseerd te worden. 

Bron 3.b. dient geminimaliseerd te worden indien deze van 

significante grootte blijkt te zijn. 
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PLANNING 
p.QAanpak van de eigenlijke opdracht • 

In overleg met de Philips-coaches Biermans en van Trigt heb ik besloten mijn 

aandacht in eerste instantie te richten op de mechanisatie voor de grote typen 

buizen, daarbij echter wel rekening houdend met de consequenties die een derge

lijke mechanisatie zou hebben indien deze voor de kleine typen toegepast wordt. 

Een eerste ori~ntatie leerde dat het grote probleem het in de hand houden van 

de tolerantie op de afstand Z-punt-hoekstuk is. Uitgaande van een aanpassing 

van de huidige machine leverde dit het volgende beeld op: 

Door op een machine allerhande instelbewegingen te maken is het in de hand 

houden van de toleranties bijna ondoenlijk geworden. In vergelijking met de 

huidige krimpmachine zijn nodig: 

1) Uitwisselbaar verhittingselement (een korte ori~ntatie 1eerde dat dit 

nauwelijks flexibel te maken is). 

2) Universele Buisoplegging. 

3) Universele Hoekstukoplegging. 

4) Hoogte instelling voor afstand Z-punt-hoekstuk. 

5) Universele Buiscentrering. 

6) Universele Koeling -In vlak instelbaar. 

-Naar te koelen breedte instelbaar. 

7) Variabiliteit in verticale (op en neer gaande) beweging van verhittingsele

ment + onderchuck. 

N.B. In de huidige mechanisatie is het verhittings-en montageproces als volgt: 

- Kap wordt om de zich in verhitpositie bevindende gasbrander geplaatst. 

- Gasbrander verhit kap. 

- Gasbrander beweegt uit kap en tegelijkertijd beweegt een onderchuck met vast-

gehechte buis in de verhitte kap zodat montage plaats vindt. 

- Gekapte buis beweegt omhoog, evenals de gasbrander (die weer naar de verhit

positie gaat). 

Tenzij van meerdere krimpposities uitgegaan wordt, wat in strijd is met de wens 

van de opdrachtgever, is het onmogelijk om, uitgaande van een aanpassing van de 

bestaande krimpmachine, aan het eisenpakket te voldoen; daarom heb ik mijn 

aandacht verder gericht op het ontwerp van een optimale, universele 

krimpmachine. 

Hiertoe bekijk ik welke hoofd- en neven functies door de mechanisatie verricht 
moeten worden om het gewenste resultaat (een gekapte beeldbuis) te bereiken. In 
chronologische volgorde: 
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Aanvoer krimpkap (vanuit magazijn naar krimpmachine). 

- Plaatsing kap boven positie. 

- Klemming kap op hoekstukken. 

- Plaatsing van kap in/om het verhittingselement. 

- Verhitting. 

- Van elkaar verwijderen van kap en verhittingselement. 

- Aanvoer buis (vanuit lopende band naar krimpmachine). 

- Positionering van buia. 

- Fixatie van kap of buis op een gedefinieerde positie. 

- Montage krimpkap/buis. 

- Fixatie van kap t.o.v. buis d.m.v. koeling. 

- Opheffen van fixatie van kap of ballon t.o.v. krimpmachine. 

- Verwijderen van gekapte buis (van krimpmachine naar lopende band). 

Verder zijn er uiteraard nog een aantal hulpfuncties noodzakelijk, die in 

deze fase van het project nog niet duidelijk gedefinieerd kunnen worden. 

Omdat de globale werking van de mechanisatie a!a geheel gelijk moet.blijven aan 

die van de huidige mechanisatie kies ik standaardelementen an de functies 

aanvoer krimpkap, aanvoer beeldbuis en verwijderen van gekapte buis te kunnen 

verrichten, nl. een transfer, waaraan een (universele) bovenchuck en een 

(universele) kaptang "hangen", een dragercentrering voor de lopende band, een 

aantal kapmagazijnen en een kaplader. 

Deze keuzen gebruik ik verder als randvoorwaarden bij de invulling van de 

overige fun-cties. 
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p.pAanpak van de verschillende machine-functies • 

Krimpen is in feite het in maatvoering gelijk maken van de omtrek van 2 

producten (door er een te verhitten), monteren van deze producten en fixatie 

(middels koeling). 

Ais de functies verhitting en montage opgelost zijn kan door juiste invulling 

van de overige functies een goed werkende machine verkregen worden. Bij keuze 

van deze hoofdfuncties dient er uiteraard rekening mee gehouden te worden dat 

die nevenfuncties op de een of andere manier uitvoerbaar blijven. 

De planning voor de keuze van de door de machine te verrichten functies is 

dan als voIgt: 

1) Verzin methoden voor kapverhitting; selecteer bierbij direct op theoretische 

(haalbare verhittingstijd) en practische (constructieve) uitvoerbaarheid. 

2) Verzin methoden volgens welke montage globsal kan worden uitgevoerd. 

3) Combineer 1) en 2) en schrap niet-zinvolle combinaties. 

4) Genereer een aantal alternatieven voor de verschillende deelfuncties. 

5) Analyseer 1) en 2), en kies hieruit globaal, rekening houdend met de resulta

ten van 4). 

6) Werk de globale keuzen voor de hoofdfuncties uit in een aantal constructieve 

uitvoeringen. 

7) Kies definitieve uitvoering van de constructie t.b.v. de hoofdfuncties. 

8) Vul de uitvoering van de nevenfuncties, rekening houdend met 7), voorlopig 

in. 

9) Maak een functionele machine-specificatie, behorende bij een globaal machine

ontwerp (outlines). 
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p-u-o Hoofdfunctie I: Verhitting • 

Enkele fysisch van elkaar verschillende methoden zijn: 

A. Geleiding van warmte van een warm naar een koud lichaam. 

B. Stroming van warmte naar het koude lichaam (de krimpkap) vanuit een a) vloei

bare of een b) gasvormige bron (warmteoverdracht). 

C. Straling van warmte. 

D. Gebruikmaking van electrische weerstand: een weerstand wordt warm wanneer er 

een stroom doorheen loopt. 

E. Wrijving/Hysterese. 

Uitwerking van deze fysische methoden in de richting van ree~le verhittings

bronnen levert: 

1. Contact krimpkap met een heet lichaam (b.v. een electrische kachel). A. 

2. Inbedden van krimpkap in heet poeder. A. 

3. Dompelen van krimpkap in heet bad (hoe dit bad heet gehouden wordt, laat ik 

even in het midden). B-a. 

4.' Aanvoer van warmte koele kap middels een hete vloeibare stroom. B-a. 

5. " " " " " gas-stroom. B-b. 

6. Gasbranders (momenteel toegepast). B-b/,C; al8 variant oliebranders etc. 

7. Plasmabranders. B-a. 

8. Laserstraling. c. 
9. Infra-rood-straling. C. 

10. Reactiewarmte van chemische processen. AlB-a/B-b/C. 

11. Gebruik van krimpkap als een gelijkstroomweerstand (aansluiten met klemmen 

op een soort lastransformator). D. 

12. Krimpkap als wisselstroomweerstand (een wisselend magnetisch veld kan opge

wekt worden met een Hoog-Frequent-spoel; deze techniek wordt toegepast bij 

het kappen van Monochroom-Buizen in Stadskanaal). D. 

13. Met "Schuurpapier" de krimpband verhitten. E. 

14. Electronenbombardement. E. 

15. Condensatie van oververhitte stoom (als bron). B-b. 

Methoden C (Gasbranders) en D (H.F.-verhitting) hebben hun practische haalbaar

heid reeds aangetoond. Van A,B en E moet een berekening deze aantonen (zie bij

lage 8); hieruit blijkt dat ook methode A theoretisch de mogelijkheid biedt 

een krimpkap binnen die vereiste tijd tot de juiste temperatuur te verhitten. 
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Naast theoretische (van fysische aard) kunnen verhittingsmethoden uiteraard ook 

practische problemen opleveren. Een korte orH!ntatie levert reeds de onhaal

baarheid van een aantal methoden Ope 

1) Direct contact is ongewenst: 

De lak van de kap mag niet heter dan 6000 c worden, wanneer de kap tot 

5000 c verhit moet worden is de lak in contact met een lichaam dat erg 

dicht bij de grens van de maximum temperatuur ligt. 

- Schoonhouden van de kap is bij niet-contactloze verhitting niet verzekerd. 

Verder zal het verhittingslichaam eerst tot een hoge (en zeer nauw getole

reerde) temperatuur verhit moeten worden, wat natuurlijk de nodige tijd 

(vooral vanwege de hoge nauwkeurigheid) zal kosten. 

Door het opstoken en weer afkoelen van het verhittingselement zal het 

rendement relatief zeer laag zijn. 

2) Dezelfde bezwaren gelden voor verhitting d.m.v. inbedding in heet poeder 

met als extra, zwaarwegend, bezwaar dat op deze wijze ook de hoekstukken ver

hit worden (wat niet toegestaan is, zie ingangsspecificatie), tenzij 

ingrijpende maatregelen genomen worden; bovendien wordt ook het contactopper

vlak met de buis (dus de binnenzijde van de kap) vervuild, wat uiteraard 

verboden is. 

3) Dezelfde bezwaren als bij 2) gelden voor dompeling in hete vloeistof. 

Ret bad kan eventueel wel continu heet gehouden worden (dat is bij een goede 

temperatuursbeheersing ook noodzakelijk), maar het verhittingsrendement ligt 

dan erg laag. 

4) Verhitting d.m.v. hete vloeibare stroming stuit op grote practische 

bezwaren. Bovendien is er direct contact, wat problemen oplevert voor lak en 

schoonhouden van de kap. 

5) Retzelfde als bij 4) geldt bij verhitting m.b.v. hete gassen, met als extra 

bezwaar een te verwachten laag rendement. 

6) De momenteel toegepaste branders zijn practisch geschikt (maar kennen als 

een van de vele bezwaren wel een contact vlam-lak). 
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7) Plasmabranders werken door hun hoge plasmatemperatuur (8000 K) zo snel dat 

bestuurbaarheid v.h. verhittingsproces (Tmin=500oc, Tmax=600oc, voor de 

kap) binnen de extreem korte verhittingstijd onmogelijk is. 

8) Laserstraling is te plaatselijk gericht om verhitting v.e. gehele kap te re

aliseren: een heel klein oppervlak wordt (veel te) heet, een groot oppervlak 

blijft koe1. 

9) Contact met dhr. van Leeuwen (ontwikkeling) 1everde op dat verhitting met 

I.R.- stra1ing practisch uitvoerbaar lijkt (hoewel reflectie door de 1ak van 

de kap waarschijnlijk de nodige problemen op zal leveren). Rond 1965 is de 

bruikbaarheid van deze methode aangetoond bij het insme1ten van plaatstellen 

in halzen. Bij verhitting van krimpkappen werkt de methode echter te plaatse

lijk en za1 de constructie waarschijnlijk erg vo1umineus worden. l.v.m. de 

te grote onbekendheid met deze verhittingsmethode wijs ik haar verder als on

bruikbaar af, omdat deze opdracht anders te zeer een procestechnisch 

in plaats van een constructief karakter krijgt. 

10) Gebruik van reactiewarmte stuit op grote problemen i.v.m. gebrek aan beheers

baarheid en reproduceerheid v.h. proces. Bovendien moet hierbij op de een af 

andere Manier van geleiding, stroming, of straling gebruik gemaakt worden, 

geleiding en stroming zijn ongeschikt (zie2),3),4),5», straling is weI ge

schikt, maar in dit geva1 vormt de chemische reactie slechts een indirecte 

verhittingsbron met laag rendement. 

11) Onderzoek door dhr. van Driel naar het gebruik van electrische verhitting 

d.m.v. geleiding (gebruik van de krimpkap als gelijkstroomweerstand) voor 

het aanbrengen van krimpkappen om buizen heeft enkele jaren geleden 

aangetoond dat deze methode ongeschikt is: 

- aanbrengen van stroom op de kap wordt bemoeilijkt door de hoge overgangs

weerstand van de laklaag waardoor snel verhitten onmogelijk is. 

- aanbrengen van stroom in aan de binnenzijde ongelakte hoekstukken stuit op 

prob1emen i.v.m.de dan optredende hoge stroomdichtheid van hoekstuk naar 

kap (wat tot doorbranden van de stomplassen kan leiden). 

- voor stroomdoorgang is een zeer hoge klemkracht nodig wat gemakkelijk 

beschadiging van de oren oplevert. 

- Lak verbrandt door plaatselijk zeer sterke verhitting. 
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12) Gebruik van Hoog-Frequent technieken (Krimpkap als wisselstroomweerstand) 

blijkt in de praktijk (Stadskanaal, Ontwikkeling verzorgd door CFT) goed 

uitvoerbaar en heeft als groot voordeel de contactloosheid. 

13) Gebruik van wrijving is onmogelijk: 

- op theoretische verhittingsgronden. 

bovendien is het proces niet contactloos, treedt zeer hoge mechanische 

belasting op en lijkt constructieve uitvoering ondoenlijk. 

14) Verhitting d.m.v. electronenbambardement iseveneens onmogelijk: 

- op theoretische verhittingsgronden. 

- op technische-realiseerbaarheidsgronden (een vacuUm ruimte is 

noodzakelijk). 

15) Condensatie van overhitte stoom als verhittingsbron is i.v.m. de beheersbaar

heid van de kap (eind) temperatuur en het gebrek aan reproduceerbaarheid 

niet geschikt; bovendien lijkt een constructieve realisering (in compacte 

vorm) moeilijk uitvoerbaar. 

Op grond van bovenstaande ori~ntatie kies ik als kandidaat-verhittingsmetho

den uitsluitend voor gasbranders en Hoog-Frequent-Techniek. AIle overige metho

den wijs ik af op of technische-practische gronden, of i.v.m. het niet 

voorhanden zijn van voldoende kennis omtrent de toe te passen technologi~n. 

Opmerking: In het voorgaande is vaak een slecht verhittingsrendement als sterk 

nadeel van een verhittingsmethode aangehaald; hierbij is niet aIleen 

het (verhittings)kostenelement van belang t maar met name ook het 

feit dat een slecht rendement een niet te beheersen verhitting van 

de krimpmachine tot gevolg heeft t wat de reproduceerbaarheid van het 

montageproces uiteraard niet ten goede kamt. 
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Hoofdfunctie II: Montase • 

Als mogelijkheden voor montage van kap om beeldbuis komen i~ aanmerking: 

1. Buis beweegt in stilstaande, verhitte kap (huidige mechanisatie). 

2. Verhitte kap beweegt om stilstaande buis. 

3. Buis en kap bewegen beiden ten opzichte van e1kaar. 

Mogelijkheid 3) is ongewenst omdat hierbij onnodig veel bewegingen gebruikt 

worden; het is verkieslijk om een van de ten opzichte van elkaar te monteren 

delen stil te laten staan t.o.v. de vaste wereld, zodat er sprake is van een 

vaste referentie. Redenen: 1. Complexheid van machine. 

2. Bereikbare montagenauwkeurigheid (met een van de 

vlakken die de te realiseren maat bepalen, wordt 

niet "gerommeldU). 

Als mogelijkheden voor verhitting/montage resteren nu: 

a. 
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Mogelijkheid a) moet vermeden worden omdat daarbij zowel kap als buis een vrij 

nauwkeurige slag moeten maken. 

Overigens kan de eerste beweging (kap <--> verhitter) ook in andere dan 

verticale richting uitgevoerd worden. 

Rekening houdend met de te gebruiken verhittingselementen en met de vereiste 

compactheid van de machine ligt een verticale beweging (voor zowel de beweging 

kap<-->verhitter als kap<-->buis) het meest voor de hand. 

Bij mogelijkheid b) kunnen de beweging van verhitter en buis aan elkaar 

gekoppeld worden (vgl. huidige mechanisatie). 

Alternatieven voor nevenfuncties • 

1) Aanvoer krimpkap. 

Voorlopig wordt deze functie geacht uitvoerbaar te zijn; te denken valt . 

hierbij aan aanpassing van de huidige inrichting (universele kaplader). 

2) Plaatsing kap boven verhitpositie. 

Ook deze functie wordt voorlopig geacht uitvoerbaar te zijn (universele kap

tang). 

3) Klemming kap op Boekstukken. (N.B. kap moet kunnen 

a) Klemmen met een soort tang, aangedreven door 

een lineaire ci1inder met scharnier, dan weI 

een draaicilinder. 

b) Kap niet klemmen, maar opleggen van de hoek

stukken op een oplegging middels een neerdrukin

richting (verende e1ementen). 

N.B. Op deze wijze de 4 hoekstukken in een vlak 

1eggen (de functie van klemming), mag enkel 

tijdens montage, niet tijdens verhitting 

(omdat het hoekstuk dan vrij moet kunnen 

bewegen) • 

c) Inschuiven van een york 

(hulppositionering vooraf noodzake1ijk). 

d) Ink1emmen van de rand/rok i.p.v. de hoekstukken. 

Biermee wordt de positie van de hoekstukken in

direct bepaald, dit is minder gewenst. 

Uit~ 

I~ 



-30-

e) Positionering hoekstukken midde1s verende e1e

menten; waarschijn1ijk is het hiermee nauwe1ijks 

moge1ijk vo1doende k1emkracht te genereren. 

f) Verende e1ementen, andere wijze. 

vg1. scharnieren. 

Zeer groot risico voor wat betreft fa1en. 

g) Op positie trekken van hoekstukken met minichucks. 

Hiermee is niet vo1doende k1emkracht te rea1iseren, 

n1. per hoek slechts: onderdruk * trekopperv1ak= 1 bar* 

* 1,5 cm2~max. 15Nj nodig is minimaa1 20N per hoek. 

h) Magnetisch klemmen is verboden i.v.m. magnetische ve1dwerking op 

critische onderde1en in de buis. 

Universele werking van de verschi11ende k1eminrichtingen is bij a), c), d), e), 

f) en g) slechts moge1ijk door het k1eme1ement meervoudig uit te voeren (of het 

k1eme1ement te bewegen, wat prob1emen bij handhaven van referentie op1evert). 

Op10ssing b) is eenvoudig universee1 te maken door m.b.v. het neerdruke1ement 

dat verschuifbaar is de positi~ van de hoekstukken in een v1ak pas tijdens het 

montageproces vast te 1eggen. Waarschijn1ijk is b) echter moeilijk verenigbaar 

met andere dee1functies (centrering, koe1ing). 

Op het eerste gezicht 1ijkt toepassing van a1ternatief a) het meest waarschijn-

1ijk. 

4) P1aatsing kap in/om verhittingse1ement. 

De keuze hiervan moet gekoppe1d worden aan het montageproces. 

Te denken va1t aan het gebruik van een kapop1egging op 4 punten. 

a) Kap beweegt verticaa1 in/om verhittingse1ement. 

(bij keuze van verhit/montage combinatie a) of c) ). 

b) Verhitter beweegt verticaa1 in/om kap 

(bij keuze van verhit/montage combinatie b) of d) ). 
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Meest voor de hand liggend is het gebruik van een lineaire beweging ter rea

lisering van de slag (verzorgd door bij voorkeur pneumatiek, eventueel een 

electrische of {liever niet} hydraulische aandrijving}. 

Een mooie oplossing is het gebruik van een stangenmechanisme (i.p.v.een 

rechtgeleiding) die een benaderde rechtgeleiding oplevert. Dit is echter 

aIleen bij kleine siagen mogelijk. 

5) Verhitting. 

a) Gasbranders. 

b) Hoog-Frequent-techniek. 

6) Verwijdering kap-verhitter. 

Hiervoor dient bij voorkeur dezelfde beweging als bij 4) toegepast te 

worden. 

7) Buisaanvoer. 

Deze wordt geacht uitvoerbaar te zijn (aanvoer van buis vanaf 

dragercentrering middels een transfer waaraan een (universeIe) bovenchuck 

"hangt") • 

8) Positionering van de buis. 

Definitie van de positie: 

1. r 

Lang e but sz ijde 

a) Bovenchuck pakt buis gedefinieerd op en beweegt zeer nauwkeurig naar een 

bepaalde positie. Op deze wijze wordt met nauwkeurig vastgelegde maten 

"gerommeId"; nauwkeurige positionering op de montagepositie is hiermee dus 

niet mogelijk t terwijl bovendien een zeer nauwkeurige meetinrichting nodig 

is. 

b) Centrering in de drager (in de lopende band) en nauwkeurige transferbewe

ging. Zelfde bezwaren als bij a). 
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c) Oplegging van de buis op vaste punten (tegen het scherm), positionering 

middels een beproefde zes-punts-centrering. Riermee is goede positionering 

mogelijk, na positionering kan indien gewenst onmiddelijk fixatie optreden 

d) Aan een bovenchuck bevindt de buis zich boven de positie. 

De bovenchuck is enigszins beweegbaar in zijn ophanging 

en kan daarin gecentreerd worden. 

De constructie is erg complex, terwijl bovendien 

op de een of andere manier de z-positie nog vastgelegd moet 

worden (b.v. met een aanslag). 

e) Als a), maar zonder nauwkeurige beweging in y-richting, omdat als 

extra functie de kap beweegbaar wordt gemaakt in y-richting. Dit 

vergt extra functies (bewegingen, meetinrichtingen), terwijl bovendien 

nog steeds met de positie in z-richting, die al8 "gefixeerd" kan worden 

beschouwd, gedefinieer:d bewogen moet worden. Hiertegen bestaan dezelfde 

bezwaren als bij a). 

f) Gebruik van een conisch center, nadat de ballon op vaste punten tegen de 

buis is vastgelegd. In principe ligt hiermee echter aIleen 

de positie v.h. centrum v.d. buis vast, zodat nog een extra 

element nodig is om de f-positie van de buis vast te leggen. 

Voordeel van een zes-punts-centrering en een oplegging tegen het scherm is de 

bewezen betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Door de zes-punts-centrering komen 

de X-, y- en r-co8rdinaat van de buis nauwkeurig vast te liggen. Omdat de 

buiscontour gedefinieerd is en de buis op vaste punten opgelegd wordt, worden 

ook de z-, r - en S - co8rdinaat nauwkeurig vastgelegd. 

9) Fixatie van kap of buis op gedefinieerde positie. 

Bij voorkeur worden hiervoor elementen gebruikt die ook bij andere functies 

nuttig zijn. 

a) Fixatie buis bij voorkeur met een (universele) onderchuck ("interne norm" 

B.M. Display Systems). 

b) Fixatie kap m.b.v. voor kapklemming gebruikte units (wellicht ten over

vloede: aIleen indien kapfixatie nodig is) .... 
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10) Montage krimpkap/Buis. 

a) buis beweegt in kap. 

b) Kap beweegt am buis. 

In principe kan een goede positionering in z-richting van kap t.o.v. buis 

op 2 manieren bereikt worden: 

1) Gebruik van een aans1ag (voordee1:grote reproduceerbaarheid, eenvoudige 

constructie). 

2) Gebruik van een meetinrichting (dure, constructief minder fraaie 

constructie die bovendien in principe vee 1 onnauwkeuriger is dan een 

aanslag). 

11) Fixatie van kap t.o.v. buis d.m.v. koe1ing. 

Omdat vrij (aan de lucht) koelen niet binnen de gestelde tijd het gewenste 

resultaat oplevert, is geforceerde koeling nodig. 

De krimpkap mag daarbij niet met agressieve o! vuile media in contact 

kamen, vloeibare media zijn ook niet gewenst i.v.m. roestvorming. 

(bovendien brengen deze constructief vee1 extra problemen met zich mee). 

Mogelijkheden: 

a) Geforceerde luchtkoeling (in bestaande mechanisaties toegepast). 

b) Tegen de krimpband een koel, veel warmte afvoerend lichaam drukken 

(vgl. verhitting volgens methode 1). Nadeel is het bestaan van direct 

contact met de krimpkap (waardoor deze gemakkelijk t.o.v. de buis zal 

verschuiven). 

Zoals eerder in de Orientatie-fase aangestipt is het voor een goede fixatie 

van belang dat de hoeken koel zijn (terwijl de omtrek van de band gelijk 

moet zijn aan de schermomtrek); daartoe dient de krimpkap bij voorkeur 

over de gehele amtrek gekoeld te worden. 

12) Opheffen van fixatie van kap of buis t.o.v. machine. 

Hiervoor dient functie 9) in amgekeerde richting uitgevoerd te worden. 

Indien enkel de buis gefixeerd wordt dient ook de kapklemming opgeheven te 

worden. 

Verder is het noodzakelijk dat kapoplegging en buisoplegging t.o.v. elkaar 

wegbewegen (omgekeerde functie 10), waarbij de gekapte buis echter wel op 

een van beide opgelegd moet blijven (bij voorkeur op de buisoplegging om 

eventueel verschuiven van krimpkap t.o.v. buis te voorkomen). 



13) Verwijderen van gekapte buis (van krimpmachine naar lopende band). 

Hiervoor wordt functie 7) (Buisaanvoer) in omgekeerde richting toegepast 

(dus verplaatsing m.b.v. de aan de transfer "opgehangen" universele boven

chuck). 

Door rekening te houden met keuzes uit bovenstaande alternatieven voor deelfunc

ties kan nu op verantwoorde wijze een keuze gedaan worden voor de hoofdfuncties 

verhitting en montage. 

p-u-p Keuze verhitt ingsproces. 

De praktijk heeft aangetoond dat zowel Gasbranders als Hoog-Frequentspoelen 

geschikt zijn als verhittingselementen voor krimpkappen. Aan de hand van een 

aantal aspecten weeg ik toepasbaarheid in een flexibele mechanisatie af. 

1. Flexibiliteit. 

Gasbranders zijn specifiek per kaptype ontwikkeld en kunnen in tegenstelling 

tot H.F.-spoelen niet flexibe1 inzetbaar worden gemaakt; aan de vorm van de 

huidige branders, die na jarenlange ontwikkeling geoptimaliseerd zijn, mag 

niet "gerommeld" worden; beweegbare delen in branders zijn Lv.m. veiligheid 

(afdichtingen) niet gewenst; het op e1kaar plaatsen van een aantal branders 

is ook onmogelijk (tenzij zeer omvangrijke constructies toege1aten worden), 

omdat de nauwkeurig ingeregelde branders elk aparte gas- en lucht-toevoer 

nodig hebben en elkaar niet mogen beinvloeden. 

Een verge1ijking van de beide methoden (schematisch) qua bedrijfsstoffen

toevoer is aangegeven op bijlage 9-3 (uitgangspunt: huidige mechanisatie, 

dus met bewegend verhittingselement). 



2. Bereikbare nauwkeurigheid. 

H.F. levert een zeer goed gerichte kapverhitting (alleen de kap wordt 

verhit). Hierdoor treedt veel minder warmteproblematiek op dan bij 

gasbranders (waar in feite, door de niet precies te richten vlam, een ver

hitten van de machine plaats vindt), waarbij de vormvastheid van de machine 

en daarmee de reproduceerbaarheid van de machine niet in de hand te houden 

is; bij gasbranders zal het derhalve erg moeilijk zijn de gevraagde nauw

keurigheid (tolerantie op afstand z-punt-hoekstuk ! 0,8 rom) te 

realiseren. Voor berekening: zie bijlage 9. 

3. Eenvoud van constructie. 

Voor vlambeheersing is een ingewikkelde constructie nodig (zie bijlage 8) 

met een gas- en luchtstraat: de bij gas vereiste veiligheidsmaatregelen nood

zaken ook tot ingewikkelde constructies; H.F. kent dit probleem niet (de 

daarbij noodzakelijke generator kan buiten de machine opgesteld worden; 

aansluitkabellengten tot 4 meter zijn goed mogelijk). 

4. Reproduceerbaarheid. 

Zoals onder 2. reeds vermeld, heeft gas een negatieve invloed op de repro

duceerbaarheid. 

5. Rendement. 

Door gerichte kapverhitting is het procesrendement bij H.F. erg hoog 

(~100%); het totale rendement bij H.F. bedraagt ongeveer 50%. Het rendement 

bij gas bedraagt ongeveer 12% (voor berekening zie bijlage 9); dit is zo 

laag omdat de brander naar verhittingssnelheid, niet naar rendement 

geoptimaliseerd is. 

6. Processnelheid. 

Contact met het CFT leverde dat wellicht bij H.F. kortere procestijden 

mogelijk zijn (Stadskanaal/H.F.: 6 sec; gas: 10 sec.). Voorlopig wordt er 

vanuit gegaan dat beide methoden de gevraagde procestijd kunnen realiseren. 

7. Milieu. 

I.t.t. Gas is H.F.-techniek een schoon proces: bij gas wordt verbrand, niet 

geheel verbrande delen slaan vaak in de omgeving van de krimpmachine neer 

(witte aanslag); bij H.F. daarentegen wordt de omgeving niet vervuild, 

behalve met een klein magnetisch veld. 

8. Onderhoud. 

H.F. vraagt erg weinig onderhoud, gas daarentegen (in samenhang met het 

tlvuile" proces) wel: verstopping van gaatjes in brander, vervuiling met 

witte aanslag. 
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9. Bestuurbaarheid. 

gasbranders vragen een nauwkeurige gas/lucht menging, er treden relatief 

gemakkelijk verstoringen op in de hoeveelheid warmte die de kap van de 

brander ontvangt (sturing gashoeveelheid, sturing luchthoeveelheid, 

"verwaaien" van de vlam, electrische sturing); de enige, goed te beheersen, 

storingsbron bij R.F. is de electrische sturing. 

R.F. is derhalve veel nauwkeuriger bestuurbaar dan gas. 

10. Contactloosheid. 

In p-p is naar voren gekomen dat direct contact tussen verhitter en krimp

kap bij voorkeur vermeden dient te worden; Roog Frequent Techniek werkt 

contactloos, gasbranders niet (bij gas wordt het staal van de kap via de 

lak verhit, bij R.F. gaat dit juist andersom; bij R.F. kan het staal 

derhalve tot hogere temperatuur verhit worden dan bij gas). 

11. Bedrijfskosten. 

Deze bestaan uit machinekosten (energie) en onderhoudskosten. 

Bij gas bedragen de energiekosten ongeveer fO,0175 per kap, bij R.F. 

ongeveer fO,0075 per kap (medio 1985). Belangrijker dan deze energiekosten 

(waarbij overigens alleen de voor verhitten benodigde energie beschouwd is, 

naar verwachting zal voor andere functies bij de twee alternatieve 

mechanisaties evenveel energie nodig zijn) zijn de onderhoudskosten, deze 

vallen bij H.F. naar verwachting veel lager uit (zie 8). 

12. Veiligheid. 

Bij gas zijn extra maatregelen nodig om aan de steeds strenger wordende 

eisen te kunnen voldoen; dit vraagt om dure. complexe constructies (b.v. 

aansluiting van meerdere waakvlammen). 

Bij H.F. is ook persoonlijke bescherming nodig i.v.m. aanwezigheid van Roog

spanning en Magnetische Velden (voorzichtigheidshalve moeten pacemaker

dragers uit de buurt van de machine vandaan blijven). 

De keuze van de verhitmethode heeft geen invloed op de veiligheid van de 

beeldbuizen. 

13. Aanschafkosten. 

Deze liggen bij H.F. veel hoger i.v.m. de noodzakelijke aanschaf v.e. 

generator (kosten= f100.000,-- per generator), Ontwikke1kosten liggen bij 

H.F. waarschijn1ijk hoger i.v.m. het feit dat bij Display Systems minder 

kennis omtrent R.F. dan omtrent gas aanwezig is. 



14. Faalrisico. 

Ret faalrisico (voor het te ontwikkelen verhitgedeelte) is bij benadering 

b~j beide methoden even klein i.v.m. reeds opgedane ervaringen. 

op grond van bovenstaande punten heb ik voor verhitting m.b.v. Roog-~requent

Techniek gekozen; de eerste 4 aspecten spelen daarbij de voornaamste rol, 

daaruit voIgt immers dat m.b.v. gasbranders niet in voldoende mate aan de eisen 

van dit project (flexibiliteit, nauwkeurigheid) kan worden voldaan. Ret in het 

nadeel van R.F. werkende aspect aanschafkosten speelt hierbij een 

ondergeschikte roI, aangezien R.F. (i.t.t. gas) weI kan voldoen aan de in deze 

opdracht gestelde eisen. 

De voor R.F.-techniek benodigde ontwikkeling is verzorgd door het C.F.T. 

(dhr. Walters), waartoe een extra project uitgeschreven is (bijlage 9-4). 

Keuze montageproces • 

ALTERNATIEVEN: (zie p-U-O) 

a) In P-U-O reeds als zijnde minder gewenst afgewezen. 

Roofdreden: aantal bewegingen: 1) kap in verhitter. 

2) kap uit verhitter of verhitter uit kap. 

3) buis in kap. 

b) Verhitter beweegt in vast opgelegde kap --> verhitten --> verhitter beweegt 

uit kap/buis beweegt in (nog steeds vast opgelegde) kap. 

c) Kap beweegt in verhitter --> verhitten --> kap beweegt uit verhitter om de 

vast opgelegde buis. 

d) Verhitter beweegt in (vast opgelegde) kap --> verhitten --> kap beweegt om 

vast opgelegde buis. 

De 3 overgebleven alternatieven worden op grond van een aantal belangrijke 

aspecten verge1eken: 
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-een moeilijk te 

manipuleren (zwaar) 

element bepaalt de 

nauwkeurigheid. 

-referentie voor po

sitie kan niet di

rect aan buisopleg

ging gekoppeld 

worden. 

Flexibili- goed realiseerbaar:. 

teit -universele buisop-

Reproduc

eerbaar-

heid 

legging. 

-universele kapop

legging (beweegbaar) 

of kapoplegging mid

dels "gepredestineer

de koppen", 

Minder groot: ner is 

een lange weg tussen 

positie buis en aan

slag op kap", met 

groot verlooprisico. 
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c. 

erg nauwkeurig: 

-gemakkelijkst te 

manipuleren element 

bepaalt nauwkeurig

heid. 

-aan kapoplegging kan 

direct een buisaan

slag worden vastge

maakt. 

goed realiseerbaar: 

-per hoek 3 aparte 

combinaties kapop

legging/buisaanslag 

of evt. een univer-

sele buisaanslag. 

Groot: directe kop

peling van positie 

kap met buisaan~lag. 

Aantal be- 1 verticale bewegingf 1 verticale beWegingl 

wegingen (koppeling verhitter/ (kap~ 

buis), 

1 instelbeweging. 1 instelbeweging. 

d. 
l I 

m I r" 
Iverhi ttert t 

6 
'1 __ ...... 1 f 

erg nauwkeurig 

(de b). 

goed realiseerbaar 

(zie d. 

Groot (zie c). 

2 verticale bewegin

gen (verhitter; kap). 

24, na montage gevolgd 

door 2*J. 
1 instelbeweging. 



Benodigde 

tijd 

Eenvoud 

b. 

2* tijd voor slag, 

bewegen van grote 

massa's. 

c. 

2* tijd voorzeven 

grote slag als bij b, 

echter minder grote 

massa's, dus sneller 

bewegen toegestaan. 

Klein: koppeling buis Groot: directe kop

en verhitter-beweging; peling van positie 

moeilijke constructie buis en kapj Kleine 

noodzakelijk voor kop- bewegende massa·s. 

pel ins positie buis 

aan positie kap; grote 

bewegende massa's; 

beweging van een ele-

ment dat (i.v.m. aan-

sluiting) liefst met 

de vaste wereld ver-

bonden moet zijn. 

d. 

2* tijd voor-even 

grote slag aLs b~ 1>. 

1 grote en 1 kleine, 

massa te bewegen (dus 

minder snel dan c). 

Klein: 2 verticale, 

ontkoppelde bewegin

gen, verplaatsing van 

een grote massa; weI 

een goede koppeling 

van positie kap en 

buis; beweging van 

een element dat 

(i. v .m. aansluit.ing) 

liefst met de vaste 

wereld verbonden moet 

zijn. 

Onderhoud- Waarschijnlijk slech- In samenhang met een- Slecht:veel bewegin-

baarheid 

Kosten 

ter dan c) i.v.m. noo~ voud van constructie: gen dUB veel onderhoud. 

zakelijke zwaardere 

geleidingen en i.v.m. 

noodzakelijke ingewik

kelde constructies. 

Hoog door moeilijke 

goed. 

Laag door eenvoudige 

constructie,flexibele constructie. 

aansluiting. 

Zeer hoog (meerdere, 

nauwkeurige,verticale 

bewegingen;fIexibele 

aansluiting) • 



Aantal 

werkposi

sit ies 

Faalkans 

b. 

I voor zowel montage 

als verhitten. 
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c. d. 

2(verhitten;montage) 2 (zie c). 

voordeel:beide hoofd-

functies kunnen onaf-

hankelijk van elkaar 

geoptimaliseerd worden 

Klein (goede ervarin- Klein (bovendien, als Relatief Groot: 

gen bij Monochroom

krimpen en huidige 

falen bij beweging op- -meerdere verticale 

treedt is de bewegende bewegingen (die el-

kleuren-krimpen). massa klein en het ge- kaar wellicht bein

Indien falen optreedt vaar van schade (aan vloeden), grate be

weI relatief groot ge- machine, buis of omge- wegende massa. 

vaar voor grate schade ving (personen) kleinl 

(i.v.m. grote bewegen-

de massa's). 

Veiligheid Klein: Groot (kleine bewegende Klein (zie b) 

-grote bewegende mass~ massa's, het gevaar-

-Beweging van de ver- lijkste onderdeel (de 

hitter die eigenlijk verhitter) beweegt 

goed afgeschermd moet niet en kan dus goed 

worden. afgeschermd worden: de 

-Beweging van de onbe- onbeveiligde buis be

schermde buis met ge- weegt niet). 

vaar van implosie bij 

botsing. 

Wanneer montage methoden b), c) en d) met elkaar vergeleken worden, blijkt c) 

bij aIle aspecten beter dan (of even goed als) b) en d) te scoren zodat voor 

c) gekozen is. Bij de belangrijke aspecten nauwkeurigheid en 

reproduceerbaarheid kamt b) slecht uit de bus, bij de aspecten eenvoud, 

onderhoudbaarheid en aantal bewegingen komt met name d) slecht uit de bus. Het 

direkt afgewezen alternatief a) vormt een combinatie van de slechte 

eigenschappen van b) (nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid, eenvoud, 

veiligheid) en d) (meerdere bewegingen, onderhoudbaarheid, kosten, faalkans), 
met als extra nadeel de benodigde hoeveelheid tijd (slag kap~ + slag buisl ). 
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Nu de hoofdfuncties globaal gekozen zijn is een voorlopige globale invulling 

van de neven funeties (onder voorbehoud) op zijn plaats; gekozen is daarbij 

uit de in p-u-o gegenereerde alternatieven, rekening houdend met de gedane 

keus voor de hoofdfuncties; gebruikmaking van bestaande, beproefde 

constructies geniet hierbij de voorkeur. 

1) Aanvoer Krimpkap: Universele Kaplader. 

2) Plaatsing Kap: Kaptang, aan transfer opgehangen. 

3) Klemming Hoekstukken: "Nijptang" constructie op 4 hoeken. 

4) Plaatsing kap in/om verhitter: verticale slag. 

S) Verhitten: H.F.-spoelen. 

6) Verwijdering kap/verhitter: verticale slag (inverse van 4). 

7) Aanvoer buis uit dragercentrering: transfer met daaraan opgehangen 

bovenchuck. 

8) Positionering ballon: 6-punts-centrering (nadat buis los op de vaste wereld 

geplaatst is). 

9) Fixatie buis: onderchuck. 

10) Montage: kap beweegt om buis m.b.v. verticale slag van 6). 

11) Fixatie kap t.o.v. buis middels:koeling: geforceerde luchtkoeling. 

12) Opheffen fixatie van gekapte buis t.o.v. machine: eerst ophe~fen 

kapklemming, daarna opheffen van vacuum op onderchuck. 

13) Verwijdering van gekapte buis van krimpmachine: m.b.v. bovenchuck, aan 

transfer opgehangen wordt de buis weer naar de drager in de dragercentre

ringspositie gebracht. 



p-~ Constructieve uitwerking van hoofdfuncties • 
U-o 

Voor de globaal gekozen hoofdfuncties zijn een aantal alternatieven ge

genereerd die versehillen in de (constructieve) wijze waarop de hoofdfuncties 

gerealiseerd worden. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de randvoorwaarde dat de verschillende te 

verwerken krimpkappen binnen elkaar passen; dit geldt zowel voor de grote serie 

(SIFS, S9FS, 66FS; zie bijlage 2) als de kleine serie (36FS, 4IFS, SIFS). 

Verhitting m.b.v. R.F.-spoelen vindt schematisch als voIgt plaats: 

GENE
RATOR 

Rg=2 ()(X).n 

e-

Door het CFT worden de aansluitingen en daarmee Ca ' La en Ra zodanig 

bepaald dat de generatorweerstand (RgZ2000!L) getransformeerd wordt naar de 

kapweerstand (RK~0,12n); de aanstuurfrequentie van de generator bedraagt 

3S0 KHz (dit is een door de P.T.T. vrijgegeven band). 

Voor een goed rendement en t.b.v. een gelijkmatige verhitting worden de 
" " spoelen zodanig uitgevoerd dat de krimpband tweezijdig bestraaid wordt. 

Machinedelen 1n de buurt (tot een afstand van 50 mm) van de (messing) 

H.F.-spoelen .dienen van non-ferro-materiaal gemaakt te worden (omdat dat 

relatief moeilijk m.b.v. een R.F.-veld te verhitten is). 

Een aantal mogelijkheden om tot een "at random flexibel" R.F.-verhittings

elemen.t te komen staat aangegeven op bij Iage 10. 

Op het moment van schrijven (januari 1987) bestaat nog geen duidelijkheid 

omtrent de vraag hoe H.F.-spoelen bij gebruik in een "at random flexibele" 

machine geplaatst en aanges10ten dienen te worden. 
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Bij start van de uitwerking van het gekozen concept (aug. 1986) is in overleg 

met de coaches en de opdrachtgever besloten de R.F.-verhittingsunit binnen de 

machine als een black box te beschouwen. 

Rier volsta ik met het aangeven van de ruimte die binnen de krimpautomaat voor 

plaatsing van de verhittingsunit met aansluiting en afstemcondensatoren 

gereserveerd is. De vorm van de spoelenunit is vastgelegd uitgaande van 

plaatsing van 3 kaptypegebonden applicatoren boven elkaar (volgens alternatief 

4 op bijlage 10). Rierbij is uitgegaan van een afstand 

kern van R.F.-spoel tot krimpband van lOT12 rom (volgens opgave van het eFT). 

Voor een specificatie van de vastgelegde maten t.b.v. de verhittingsunit zie 

bij lage 10-1. 

.. 



Nauwkeurige positionering van kap om bUlS is in principe op 2 wijzen mogelijk: 

1. mechanisch afleiden van kap-positie van buis-positie middels e~n 
tI If 

referentie-aanslag • 

2. Meten van positie kap t.o.v. positie bUlS. 

Gezien de te bereiken nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid en de eenvoud van 

constructie kies ik voor methode 1. 

Het montageproces verschi1t bij de verschillende te kappen typen buizen in de 

z~n dat de afstand Z-punt v.h. scherm tot hoekstuk v.d. krimpkap niet gelijk 

is (zie blz.1S). 

lndien met een universele unit het gewenste montagegedrag voor 3 typen 

buizen gerealiseerd moet worden, zijn hiervoor vele instellingen (per hoek) 

nodig: 

Gezien de gewenste nauwkeurigheid, de waarschijnlijk hoge kosten die 

nauwkeurige meetinrichtingen met zich meebrengen en de complexe constructie die 

ontstaat wanneer van meerdere (verplaatsbare) aanslagen gebruik gemaakt wordt, 

is het niet zinvol om de gewenste universele toepasbaarheid van het machinege

deelte dat het montageproces verzorgt op de hierboven aangegeven wijze te 

realiseren. 

Voor het realiseren van een reproduceerbare, nauwelijks verlopende montagenauw

keurigheid is het noodzakelijk dat er een starre verbinding is tussen de punten 

die de beeldbuis dragen en de punten die de hoekstukken van de krimpkap dragen. 



Omdat de krimpkap op de hoekstukken opgelegd moet worden (dat zijn nl. de delen 

van de krimpkap die voor de positioneringsnauwkeurigheid van belang zijn) en 

omdat de positie van ~ hoekstuk gerefereerd wordt naar de positie van het 

scherm is het noodzakelijk de verschillende krimpkappen op alle vier de hoek

stukken op te leggen m.b.v. kapopleggingen die allen een referentie naar de 

ligging van de buis hebben. 

Genoemde referentie dient als de (echte) buisoplegging gezien te worden en 

behoort daarom bij een statisch bepaalde constructie uit drie punten te 

bestaan. 

Een inventarisatie van de mogelijkheden tot oplegging van de drie verschillende 

buistypen op J oplegpunten Levert het volgende beeld: 

I Universele buisoplegging 

Bovenaanzicht 

t 
--t-. 

• I t ::B - C 

(0--

G 

OpLegunit met 3 type -at
hankelijke hoekst ukop· 
leggingen 

De oplegpunten A, B en C zijn direct verbonden met de 4 oplegunits. 

De oplegging van de buis moet universeel zijn; gezien de afwijkingen in 

bolling van de schermcontour van de 3 verschiLLende buistypen (t.o.v. 

elkaar) is een universeLe buisoplegging zoals hierboven weergegeven echter 

niet te cre~ren. 
n " Bovendien zal bij toepassing van een dergelijke universele 

buisoplegging het grootste buistype niet erg stabiel liggen (omdat de 

oplegpunten te dicht bij het hart van de buis liggen). 
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II Type-afhankelijke buisoplegging. 

l L" 
~ hoekstuk· t, 

oplegging 
. I 

~ I 
SS 

k iA,s~ ~ 5'1 

tA.~1 

8 ~A'bb 0 
*A.sg 

A,S'I 

Om plaatsen van aIle buistypen op de bijbehorende opleggingen mogelijk te 

maken mogen deze niet in hetzelfde vlak liggen. 

Ook hier zijn de oplegpunten A. B en C direct verbonden met de bijbehorende 

hoekstukopleggingen. 

De hierboven geschetste oplegging is echter onverenigbaar met de gekozen 

combinatie van verhittings- en montagemethode (de oplegging beweegt immers 

zodat de contouren van de oplegpunten A en de verhittingselementen elkaar 

bijten) • 

Bovendien zal ook hier de stabiliteit van de buisoplegging onvoldoende zijn. 
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III Type-afhankelijke buisoplegging. 

Als II, echter ordening van buisoplegpunten is anders. 

o 

~ opt egunit met 3 type-at
~ hankelijke hoekstukop.. 

legg ingen 

In deze constructie bijten de contouren van de bewegende oplegpunten en de 

contouren va~ de H.F.-verhittingselementen elkaar niet, omdat in de hoeken . 
noodzakelijkerwijs ruimte opengelaten wordt (de temperatuur van de hoek van 

de krimpkap mag niet te hoog worden). 

Ook hier zijn de oplegpunten A, B en C direct verbonden met de bijbehorende 

hoekstukopleggingen. 

Bezwaar tegen deze constructie is het gebrek aan stabiliteit: er is slechts 

een minimale kracht nodig om de buis om de verbindingslijn (diagonaal) A-C 

te doen kantelen. 

Conclusie: 

Bij de gekozen combinatie van montage- en verhittingsproces blijkt het 

onmogelijk te zijn om de buizen op het scherm op drie punten fatsoenlijk op te 

leggen. 

Gezien de gewenste directe koppeling tussen de 4 hoekstukken van een krimpkap 

en de positie van de te kappen buis is het daarom noodzakelijk van 4 

oplegpunten voor het scherm (met daaraan gekoppelde hoekstukopleggingen) 

gebruik te maken. 

Een goede buisoplegging waarbij uitmiddeling van de afwijkingen van de 

theoretische schermcontour over een diagonaal kan plaats vinden is dan mogelijk 

door buisopleggingen met eraan gekoppelde kapoplegunits over de diagonalen met 

elkaar te verbinden: 
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tt It 

1 en 3 worden stijf met e1kaar verbonden (vast aan de vaste were1d ), 2 en 

4 zijn ook st ijf aan e1kaar verbonden maar kunnen als combinatie scharnieren 
" It t.o.v. diagonaal 1-3 midde1s een relatief stijf scharnier 

(voldoende om bij de buisoplegpunten t.g.v. het gewicht van de opgelegde buis 
+ een slag van -0,25 mm (a de helft van de maximale contourafwijking van het 

scherm) toe te latenl 

Prob1eem bij deze verbinding over de diagonalen vormt het feitdat het hart van 

,de krimpmachine reeds bezet is door de te gebruiken Hoog-Frequent-spoelen en 

hun aansluitingen; het is dus noodzakelijk een frame in een soort 

recht~oeksvorm door 1, 2, 3 en 4 te maken dat 1n de richting van een 
II tI 

diagonaal torsie- stijf en in de richting 'van de andere d~agonaa1 torsie-
II II 

slap is; dit is mogelijk met een frame van in dikte verlopende balken: 
"" II It torsie- stijf om 1-3, torsie- slap om 2-4. 

. / 
>< 
. ~. 

dun 

:::; 30 mm 

/" SCho.rl"li&ro.s 
./ 



Opmerkingen bij de constructie: 

1. Omdat de hoekstukopleggingen direct verbonden zijn aan de buisopleggingen 

(noodzakelijk, vanwege de kleine tolerantie op de afstand Z-punt-hoekstuk) 

worden ook de posities in Z-richting van 2 hoekstukken uitgemiddeld; 

hierdoor wordt de kap enigszins krom (4 hoekstukken niet in een vlak) ge

trokken. 

Dit hangt samen met de enigszins tegenstrijdige eisen: 

a. tolerantie op afstand Z-punt-hoekstuk (zeer klein). 

b. in een vlak liggen van de 4 hoekstukken na montage van kap om buis 

(minder voornaam). 

Door de verende constructie wordt echter weI bereikt dat aIle vier de buis

opleggingen de buis werkelijk dragen, waardoor de fout in afstand virtueel Z

punt-hoekstuk die veroorzaakt wordt door afwijkingen van de schermcontour 

met de helft verkleind wordt (met virtueel Z-punt bedoel ik de ligging van 

het Z-punt op een scherm dat exact aan de nominale contour voldoet). 

Deze opmerking is due geen echt bezwaar tegen bovenstaande constructie. maar 

vloeit voort uit het feit dat een compromis gezocht moet worden tussen 

voldoen aan eie a) en aan eis b) (waarbij eis a) zwaarder weegt). 

2. Hierboven is slechts geeproken over toreiestijfheid van de constructie; 

gezien de grootte van de construct ie (lengte diagonaal =- 950 mm) is echter 

ook de buigstijfheid en de drukstijfheid van de kap/buisopleg-

combinatie van groot belang. 

Omdat er slechts een re1atief klein verschil in stijfheid is tussende 

" "" " stijve diagonaal en de slappe diagonaal (de te overbruggen 

slaglengte bedraagt slechts !O,25 mm), is het niet zinvol om een aparte 

torsieslappe inrichting te cre~ren; door de vele factoren die meespelen 

bij de ligging van de 4 oplegpunten zal er in de praktijk zoveel vervorming 

optreden dat het scherm waarschijnlijk op 4 punten aan zal liggen (naar 

verwachting zullen de diagonalen van de constructie als scharnieren werken) 

zodat dan uitmiddeling van contourafwijkingen optreedt. 
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Zoals hierboven aangegeven kan in deze situatie volstaan worden met het ge

bruik van per buistype een viertal buisoplegpunten welke rechtstreeks aan de 

4 bijbehorende kapoplegpunten gekoppeld zijn; de 4 buisoplegpunten (per type 

buis) dienen aan elkaar gekoppe1d te zijn middels een relatief buig-en 

torsiestijve constructie zodanig dat zij nominaal in een vlak liggen en 

kleine contourafwijkingen van het scherm van de buis kunnen uitmiddelen 

(echter niet middels een zgn. elastisch scharnier). Enkele aanvullende op

merkingen t.a.v. uitmiddeling staan op bijlage 11-6/11-7 aangegeven. 

Een aantal mogelijkheden voor montage-inrichtingen die volgens het hierboven 

aangegeven principe werken (4 buisoplegpunten met direct daaraan gekoppelde 

kapoplegpunten, zonder toepassing van een speciale uitmiddelinrichting) 

staat op bijlage 11 aangegeven. 



p.u·u- Keuze van een globaal ontwerp 
P/U 

Op bIz. ~3 is reeds aangegeven dat niet nader uitgewerkt wordt hoe de R.F.

spoelen en hun aansluitingen er precies ult komen te zien, zodat met een weer

gave van de contouren (zie bijiage 10-1) volstaan wordt. 

Van de op bijlage 11 aangegeven alternatieven die aIle voldoen aan het concept 
II " montage middels bewegen van kap om buis is no.2 veruit het 

aantrekkelijkst; de genoemde nadeleo (minimaal 4 benodigde standen van de 

cilinder t.b.v. de verticale slag, de kosten hiervan t.o.v. een cilinder met 

aIleen een begin- en eindstand zijn relatief gering; te verwachten grote 

benodigde ruimte in het x-y-vlak, in de hoeken van de machine is echter 

voldoende plaats) staan in geen verhouding tot de vele voordelen van de bet ref

fende constructie en de nadelen die de overige alternatieven met zieh mee 

brengen. 
Subunit 

Voor de invulling van de overige machinefuncties verwijs ik hier naar bIz. 38. 

De machine komt er dan globaal uit te zien zoais op schets 04-3749 met 

bijbehorend tijdvolgordediagram (bijlage 14). 

De Risico-Analyse op bijlage 12 toont aan dat de hierboven aangegeven keuzen 

voor het machine-concept een redelijke kans op succes bieden. 

Flexibiliteit van de mechanisatie wordt als voIgt bereikt: 

Universele elementen: 

• kaplader 

• transfer met bovenchuck en kaptang 

.pseudo-buisoplegging 

• buiscentrering 

• buisfixatie op de krimpautomaat 

Type-gebonden elementen: 

• kapmagazijnen 

• kapoplegging met kapfixatie en 

eraan gekoppelde buisoplegging 

• verhittingselementen 
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• koeling 

• inrichting die de kap tussen verhit

en montagepositie verplaatst. 

De werking van de krimpmechanisatie is als voIgt (zie ook tijdvolgordediagram 

04-3749 op bijiage 14-4): 

• de kaplader haalt het benodigde type kap vanuit het betreffende magazijn 

naar de kaplaadpositie. 

• m.b.v. kaptang en transfer wordt de kap vanuit de kaplaadpositie overgezet op 

de kapoplegging (die reeds ingesteld is naar het te verwerken kaptype). 

• de kapoplegging zakt zover tot de kap zich in de gewenste verbitpositie 

bevindt. 

het verhittingselement wordt in werking gesteld. 

• de te krimpen buis wordt uit de haak (de lopende band) gehaald m.b.v. de aan 

de transfer opgehangen bovenchuck en op de pseudo-buis-oplegging geplaatst. 

• de aan de transfer opgehangen kaptang pakt een nieuwe kap uit de 

kaplaadpositie die inmiddels met het benodigde kaptype herladen is. 

• de buis wordt op de pseudo-buisoplegging gecentreerd en m.b.v. een onderchuck 

gefixeerd (deze vacuUm-chuck fixeert de buis in x-y-r-richting, maar laat 

kleine verplaatsingen in z-richting toe). Z 

7 
x 

• na maximaal 13,9 sec. kapverhitting wordt de verhitter uitgeschakeld en de 

verhitte kap uit de verhitpositie naar de montagepositie bewogen om op de 

juiste hoogte om de buis geplaatst te worden. 

• de kap wordt gedurende maximaal 7,3 sec. geforceerd (met lucht) gekoeid. 

• de kapfixatie wordt opgeheven. 

• de buisfixatie (middels het onderchuck) wordt opgeheven. 

• m.b.v. het bovenchuck wordt de gekapte buis omhoog bewogen. 

• de juiste, bij de volgende te krimpen buis horende kapop1egging wordt voorge

draaid. 

• de transfer verplaatst de gekapte buls van de krimpautomaat naar de haak en 

tegelijkertijd wordt met de kaptang een nieuwe kap op de kapoplegging 

geplaatst. 

Bij het vastleggen van de besturing kan de op bijlage 13 aangegeven lijst van 

randvoorwaarden (als resultante van de risico-analyse) gebruikt worden. 



UITVOERING 
u·o Nadere constructieve uitwerking van het ontwerp 

Ter vereenvoudiging van het ontwerpproces heb ik de krimpautomaat opgesplitst 

in een aantal modulen die elk afzonderlijk uitgewerkt kunnen worden: 

montage-unit. 

buiscentrering. 

verhitter. 

krimpkapkoeling. 

verzorging verticale kap-beweging middels aandrijving + rechtgeleiding. 

pseudo-buis-oplegging. 

machineframe. 

In overleg met de opdrachtgever en de coaches is besloten om i.v.m. tijdnood 

slechts die gedeelten van de krimpmachine constructief nader uit te werken die 

voor het aantonen van de haalbaarheid van het concept van belang zijn. 

Het betreft hier de montage-unit (uit te werken in de vorm van een compleet 

tekeningenpakket) en de buiscentrering (waarvan alleen de samenstelling tot in 

detail ontworpen wordt). 

Dat de gekozen verhittingsmethode geschikt is wordt door het C.F.T. aangetoond. 

De overige vier modules worden in de vorm van een ontwerpspecificatie 

vastgelegd. 

Tevens worden randvoorwaarden voor de krimpmechanisatie (aan- en afvoer buis, 

aanvoer kap) middels een korte specificatie vastgelegd. 

U·pVoor de uitwerking van de diverse modules heb ik aparte projectplannen 

opgesteld, zie bijlage 15. 

Op de diverse plannen wordt middels een stippellijn aangegeven tot welke fase 

zij uitgewerkt zijn. 
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U{J Uitwerking van enkele modules 

Ter afsluiting van de eindstudie zijn zoals gezegd een aantal deelconstructies 

dieper uitgewerkt; uit didactisch oogpunt heb ik in samenspraak met de opdracht

gever en de coaches beslaten an het antwerp van de montage-unit in de vorm van 

een compleet tekeningenpakket af te leveren en een prototype van deze module te 

laten maken, zodat de resultaten van mijn constructiewerk in natura aanschouwd 

kunnen worden. 

Vaar een beschrijving van de uitvoering van de in de vorige fase apgestelde 

deelprojectplannen verwijs ik hier naar: 

Bijlage 16 (montage-unit). 

Bijlage 

Bijlage 

Bijlage 

Bijlage 

Bijlage 

Bijlage 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

(buiscentrering). 

(verhitter) • 

(kr impkapkoel ing) • 

(verzorging vertikale kap-beweging). 

(pseudo-buis-oplegging). 

(machfneframe) 

Ik volsta hier met het kart weergeven van de resultaten van bovengenoemde 

deelprojecten. 

Montage-unit 

De montage-unit is apgebouwd uit een framewerk (zie tekening) met daarin in elk 

van de vier hoeken een subunit. Deze subunit is verdraaibaar (dit gebeurt voar 

d~ vier subunits tegelijk middels een koppeling m.b.v. trekstangen) over een 

hoek van + 400 om een juiste instelling naar de te verwerken kap-buis-

. combinatie te verkrijgen. 



De draaibare subunit bestaat uit een drager met daarop drie gemonteerde 

kapopleggingen met daaraan gerelateerde buisopleggingen. Kapfixatie op de 

hoekstukken vindt plaats met een draaibare arm, per subunit is een aa ndrijving 

met een hoofdbeweging en drie daarvan a£geleide klembewegingen aanwezig 

(zie tekening hieronder). 

Buiscentrering 

De buiscentrering 1'8 universeel toepasbaar voor centrering van de drie door de 

krimpmachine te werwerken typen beeldbuizen. Er wordt gebruik gemaakt van een 

zes-punts-centrering die is opgebouwd uit twee cent reerhandel ingen: 

centrering van de brede zijde van de buis m.b.v. 2 gekoppelde armen, waarop 

telkens 2 centreerrollen gemonteerd zijn (een van de armen is als 

"schommelarmtl uitgevoerd). 

centrering van de smalle zijde van de buis m.b.v. 2 gekoppelde armen met 

daarop gemonteerde armen. 
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Voor de koppeling van de centreerbewegingen worden (niet-symmetrische) anti-

parallellogram-stangenmechanismen. aangedreven m.b.v. luchtcilinders toegepast. 

_ .. _ .. 

Verhitter 

r 

-~------------

I 

I I j J . ..l ... 

Toegepast wordt inductieve verhitting m.b.v. Hoog-Frequent-spoelen. 



Krimpkapkoeling 

Voor koeling beveel ik 'n methode aan die werkt volgens het principe van de zgn. 

"blauwe handjes" (zie schets), d.w.z. de kap wordt geforceerd gekoeld m.b.v. 

een element waarin de lucht in een smalle bundel over enkele em. in straaltjes 

geleid wordt, zodat afstanden tussen koelelement en te koelen voorwerp van 

enkele em. kunnen worden overbrugd. 

De koelelementen worden aan de armen van de buiseentrering bevestigd. 

"" ~Tl -=<<:::::-==:::=====,,"~3~rE,---;rtl 

In samenstelling 04-3749 heb ik de ruimte die voor de koelelementen in de 

machine beschikbaar is m.b.v. een stippellijn weergegeven. 

Verzorging verticale kap-beweging 

De montage-unit kan een verticale slag van ~ 250 rom maken. De bewegings

inleiding van de montage-unit geschiedt op 2 plaatsen, beide midden op de kocte 

zijde van het frame van de montage-unit. De beweging vindt plaats m.b.v. 

2 assen die in aan het machineframe bevestigde kogelbussengeleid worden. 

De beide assen zijn aan de onderkant m.b.v. een balk aan elkaar verbonden. 

Krachtsinleiding geschiedt op het midden van de balk (in het hart van de 

machine) m.b.v. een 
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Pseudo-buis-oplegging 

Deze (universele) oplegging vindt op 4, ongeveer op de diagonalen van het 

scherm gelegen punten plaats. Deze punten zijn uitgevoerd in de vorm van 

luchtgelagerde kogels. 

Machineframe 

Uitgangspunt is een 30rom dikke Alcoa-bedplaat die m.b.v. 4 poten op een 

grondplaat bevestigd wordt. 

De posities van diverse modules (verhitter. buiscentrering + krimpkapkoeling, 

verzorging verticale kap-beweging, pseudo-buis-oplegging) worden van deze 

bedplaat afgeleid. 

Een korte specificatie van de wijze van af- en nastelling van de montage-unit 

en de buiscentrerin~ staat aangegeven op bijlage 24. 

Wanneer het voor de krimpmachine gekozen concept (volgens schets 04-3749, zie 

bijlage 14) doorgevoerd wordt, zal de krimpmechanisatie als voIgt aangepast 

dienen te worden: 

De grootte van de verticale slag van de lift voor de bovenchuck moet 

gevarieerd kunnen worden; hiervoor is 8 sec. beschikbaar (in het tijd

volgordediagram tussen T • 5,5 en T = 13,5 sec.). 

Er dient een univ~rsele kaptang ontwikkeld te worden d.w.z. een kaptang die 

de range kappen 5IFS tIm 66FS kan verwerken. 

Signalering van het buis ~ dat in de band in aantocht is dient plaats te 

vinden. 

Er dient een universele kaplader, gevoed door drie magazijnen krimpkappen 

ontwikkeld te worden; hiervoor dient in een lay-out extra ruimte 

gecre~erd te worden. 

De verticale slag van de liften t.b.v. de bovenchuck en de kaptang dient 

dusdanig groot te worden dat deze, al dan niet gevuld met buis of kap, over 

de centreerarmen (max. hoogte ongeveer 1255 mm i.p.v. 1155 rom in de 

bestaande krimpautomaat) getild kunnen worden. 
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Conclusies en aanbevelin&en 

- Met het in de planningsfase opgestelde machineconcept en de in de uitvoerings

fase ontworpen modules en aangegeven richtlijnen meen ik dat het mogelijk is 

te komen tot een "at random flexibele" krimpmachine zodat in de toekomst het 

proces "afwerking van de beeldbuis" als geheel universeel uitgevoerd kan 

worden. 

- Alvorens tot deflnitieve uitvoering van een machine-ontwerp kan worden 

overgegaan dienen echter garanties te worden gegeven dat ook flexibiliteit in 

de verhittingsmodule te realiseren valt; daartoe is een vervolgonderzoek 

noodzakelijk. 

Voor het verkrijgen van een "at random flexibele" krimpmechanisatie zl.Jn 

buiten het vervangen van de krimpautomaat nog verschillende aanpassingen 

noodzakelijk; deze lijken realiseerbaar, binnen een fabrieks-lay-out zal dan 

echter meer ruimte voor e~n (universele) krimpmechanisatie gereserveerd 

moeten worden dan moment eel voor e~n (niet-universele) krimpmechanisatie 

beschikbaar is. 
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Lijst van bijlagen. 

1. Project plan afstudeeropdracht. (3). 

2. Opdrachtomschrijving. (1). 

3. Opbouw beeldbuis. (1). 

4. Lay-Out bestaande krimpmechanisatie. (1). 

5. Plaats van krimpen in de productie. (2). 

6. Berekening drukkracht kr impb and • (1). 

7. Specificatie montageproces. (1). 

8. Berekeningen aan verhitting van een FS- krimpkap zonder rok volgens 

verschillende fysische methoden. (2). 

9. Vergelijking verhitting m.b.v. gas/verhitting m.b.v. hoogfrequentspoelen + 

omschrijving deelproject H.F.-verhitting. (4) 

10. Aiternatieve methoden om m.b.v. H.F.-techniek tot flexibiliteit in de ver-

hittingsfunctie te komen. (7). 

11. Alternatieve montage-methoden. (9). 

12. Potential Problem Analysis. (7). 

13. Lijst van randvoorwaarden bij de machinesturing. (1). 

14. Samenstelling flexibele krimpmachine + bijbehorend tijdvolgordediagram. (4) 

15. Projectplannen bij deelprojeeten. (S). 

16. Ontwerp montage-unit. (16). 

17. Tekeningenpakket montage-unit. (52). 

18. Ontwerp centrering beeldbuis. (19). 

19. Ontwerp verhitter. (1). 

20. Krimpkapkoeling. (S). 

21. Verzorging verticale kap-beweging. (3). 

22. Pseudo-buis-oplegging. (1). 

23. Machineframe. (1). 

24. Afstelling montage-unit + eentrering. (4). 

N.B.I. Tussen haakjes is het aantal pagina's van de betreffende bij1age 

aangegeven. 

N.B.2. De volgende bijlagen.zijn uitsluitend aanwezig bij Eleama D.S. waar zij 

in een aparte toegevoegde bijlagenset verschenen zijn: 

- Bijlage 9.4. 

- Bijlage 11.7/11.9. 

- Bijlage 17. 

- Bijlage 20.8. 
- Bijlage 24.3/24.4. 
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ORIENTATIE 

Verzamel gegevens nodig voor uitvoering van het project 

(Doel; welke Producten; Productspeclficatie; Fabricagespecifi

catie; Plaats in de productie; Relaties met andere projecten; 

Systeemgrenzen; Opdrach~ in detail (randvoorv.arder., problemen, 

cri teria) ) . 

Maak een plan voor: - opstellen eisenpakket 

- opstellen "ext.ra wensen"-pakket 

- vorming van een ingangsapecificatie voor 

het planproces. 

Uivoering van bovengenoemd plan," 

PLANNING 

Analyse van hetgeen er aan de hand is. 

Ondp.rschp.id tussen hoord- en nevenfuncties. 
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Plan welke (hoofd)functies ala earate uitgewerkt moeten worden 

met de overige (neven/runetiea a18 randvoorwaarde. 

Qenereren van alternatieven voor hoofdfuncties met neven:uneties 

als randvoorwaarde. 

I 
....---__ -----'-_____ 1 

Analyse van de alternatiev9n en keuze hieruit (globa~l). 

1 
Genereren van globale ontwerpen die volgens dezelfde hoofdfuncties 

werken. maar waarbij deze hoofdfuneties 01' verschillende wijzen 

gereali.eerd worden. 

Genereren van aitematieve oplossingen binnen een globale eonstr. 

leuze van een globaal 

leuze van een globale 
ontwerp <aan de hand van een risico-analyse)i 
oplosslng voor de verschillende deelproblemen 

Functionele spe=ificatie. 

Planning van de globale uitvoering van het ontwerp. 
~--------------~--------~--~------------~------------~, 
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UITVOERING 

Analyse op capac1teit. 

Wat is de moeite van nader uitwerken waard? (selectie). 

Wat vordt (vanwege tUdnood) voorlopig slechta in specificaties 
vas tgelegd? 

Planning uitvoering. 

Vastleggen van ontwerpspeclficatiea. 

Ultvoering van het uiteindelijke ontwerp. 
netailler1ng. 

PBOJECTPLAH AFSTUDEEROPDRACBT 
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e :~1. 8.1\. DISPLAY SYST£I1S REF.NIl TVR-70-86-M8M-8~4 

Afstudeeropdraeht Hr. van Huisseli.ng, T.H. Eindhoven te verrichten bij 

Nederlandse Philips Bedrijven, Elcoma, Bedrijf8mechanisatie Display Systems. 

- Algemeen 

• Start afstudeeropdracht 12 mei 1986 

• Duur 6 maanden (doorlooptijd), evt. uitschuifbaar tot 9 maanden 

• Opdrachtgevever Ir. C. Stapel 

• Coach : H.H. Biermans, van Trigt. 

De afstudeeropdracht heeft een overwegend konstruktief karakter, dus buiten 

de studie van de mogelijkheden (projektmatige aanpak) dient de gekozen 

oplossing konstruktief uitgewerkt te worden. 

- ~drachtomschrijving 

EAn van de bewerkingen bij de fabric age van Beeldbuizen is het aanbrengen 

van een stalen verstevigingskap ter beveiliging. De kap wardt om het scbera 
-

van de beeldbuis "gekrompen" als e6n van de laatste bewerkingen. 

De huidige "krimpmachines/-mechanisaties" zijn type gebonden en het proces 

geschiedt m.b.v. gasbranders die de kap aan de binnenzijde opwarmen. 

De opdracht luidt ; 

In het kader van flexibility (flexibel fabricageproces) het ontwerpen van een 

krimpmachine/-mechanisatie die "random" verschillende typen produkten. 

beeldbuizen met bijbehorende krimpkappen, kan verwerken van 'An familie 

(we onderscheiden 2 families n.l. grote (51FS-59FS-66FS) en kleine (36FS-

4lFS en evt. SItS). 

Tot de mechanisatie behoor~ het gehele gebied van aanvoer tot afyoer 

(aanvoeren/centreren buis, aanvoeren kap, krimpen en afvoeren buis), waarin 

echter het zwaartepunt moet liggen op de krimppositie. 

Het huidige verwarmingsproces voor de kap (m.b.v. gasbrander) behoeft niet -

gehandhaafd te worden; andere methoden (hoog-frequent!elektrisch/enz.) zouden 

de uflexibele mechanisatie" ten goede kunnen komen. 

Produkt/proces gegevens bekend (afd. Ontw.). 

Rapaeiteit min. 120/hr. 

~s:nS:D' A Mn«::1=' DI-I" tDe:: Rl='nDI tVI='N R V FINmmVFN NFOFRlANO. 

• 



BIJLAGE 3 

NEDERLANDSE PHILIPS BEDRIJVEN B.V. EINDHOVEN, NEDERLAND 
EQUIPMENT ENGINEERING DIVISION - TECHNOLOGY CENTER - DISPLAY SYSTEMS 

De kleurenteleYiaie-beeldbui8 18 uit de volgende onderdelen 8 .. enge8teld s 
Sobel'll, Jlasker, Binnenkonus, Kanus en Kanan. 

In doorenede siet de beeldbuis er ala voigt ult. 

---+-11-'--

- Z-PUNT 
KQNUS - KI Y..be.aJ clb.u is 

Deflnttt.s van benamingen. VOOR KRIMPlCAP 

Fig. A Smalle kap PT Fig. B Mini-P krimpkap Fig. C krimpkap met rok 

PT t 
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1 • achterzijde kap 4. kraal 
2 - kap 5 • voorzijde kap 
3 - hoekstuk A - krlmpgedeelte 

TV KAST. 
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- "J 1ft". 

omgaet te rand. 

afstand z-pun t
hoekstuk 



1-krillpaachine 
2akapmagazijn 

3=kap-llagazijn-scheider 
4=trans£er 
5=luchtstraat 

6=gasstra.at 

7=bedieningspaneel 

8=kaplader 

9=haakcentrering 

:BIJUGE 4, 



ballon 

Plakken 

Halerepar.ren 
of : 

Scheiden 

konus 
scherm 
masker 

kanon 

t - Montage 
Veren-centreerunit 

I Bandjee ~an roosters 
Isolatie sta&tjee 

,

aetterveren lassen 
Indrukken 
Doorverb. rooeter 4 
Iapacitier inlassen 
Kanon op plaatstel 
Centreerbue aan kanon 
Iontroles 

[Reinigen en wassen 

I 

I 
I. 
I 

r 
I 

• 

BIJLAGE 5-1 
fabrikage staggeD 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

.... 

buis 

Insaelten 
Po.pen 

Bailon ontgas.en 
Ga.eten 
Atnelten 

aetter veratu1ven 
Ontledsn 
Pulpoden 
Sluiting/gaaasten 
A~venken 
Branden 
.eten eliv. 

Instellen 
Elektr ~ u1 tval 
"lieusle u1 tval 

Versterken 

tapen 
kriapen 
plalc:naadteeten 
.putteD. 
af'venken 
eindkontrole 

klaar II 
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Blatea heaters 
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Bij lage 6. 

Berekening drukkracht krimpband • 

Uitgangspunt: de krimpwaarde is zodanig dat de kap zover moet rekken dat er 

vloeispanning in de staalbandt optreedt, volgens: 
e-- =: E* f. cr b~n;w<t (Jv. 

t E-moduLus 
wordt oPge(e~d 

De wet van Rooke geldt nog juist omdat niet verder dan tot de 

vloeigrens belast wordt. 

De drukkracht in een hoek wordt veroorzaakt door de in de krimpbaud aanwezige 

trekspanning, volgens onderstaande figuur: 

51PS 

08 

Ret bij uitoefenen van druk van belang zijnde oppervlak bedraagt: 

hoogte * breedte - (18 + 10) * 0,8 • 22,4 mm2 • 

De in de band optredende trekkracht Ft2 is dus: 

Ft .erv * opp. 250 N/mm2 * 22,4 mm2 - 5600 N. 

De drukkracht per hoek bedraagt dan: Fd • ~ Ft • 8000 N. 



Specificatie van het montageproces: 

2. .. ..... nd _U1Itl'!!!: 
At. , 1) To ,.. .... nt .,.,..'_011. or Indvc .. _loston •• 

2) In .a .. of 11ft 1.ploslOll klPlopl"11 tM Ala .. tOlletlMn: to .. at .... 
... f.r .. _.n,le. 

,-""t .... tlon, 

To .... r. opt ..... tu!>e .. fety tM fore •• 
eKerte4 hv the shrlft~-~ r .... nd should .ct 
on the '<lee plate •• ~lo .... po .. ll1l. \:0 

b.kI:-::::::: .... ~~-:::±1' the .... nr.t Une. 
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111M ""e ... _ the _tol .. teb 11 ... I. 
visthle, the .tstene. IIItv .... front of 
rl....... .... _ld .. t~h 11"" ,. • for 
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Bi-l'l.age 7 

GJ.asfabrikanten: 
-Nippon EJ.ectric GJ.ss 
- .laahi 

.. PhiJ.ips 
~. 

Schott 
Corning France 

KrimpkapJ.everancier: 
- PMF Lommel. 

~~~rnFt .1 ____ .~. - - -----
""90" !t9+NN 2 5.~ 2,5 12 15 
16"90" ~ 4 7,5 4,5 n il 
10"91)0 111 00 5 '.5 5.S IS 25 
('M I ha .er .... ) 

20"91'°/1100 2 S,5 2.5 IS 25 

IQH. (Pureb. acreen) 

2~' - 26" 2.\ 1\ 1 15 :25 
)6 '.5. {II) 2.'- 5,S n 

(5) to 1) 15 

41 '.5. 

51 '.5. 2 5 15 

59 '.5. 1.5 '1,5 15 

." '.5. 3 6 IS -----------
"" .... ". ,I ... 
S • Sehliltt ,,1 ... 

De mrmtgevende toJ.erant1es die bepalen of sen kap juist om , 
de bu1s (ter pJ.aatse van het seherm) komt te zitten, z.iJn: 

TYPE SCHERM KRIMPKAP 
Uitwe:ndige In 1 vJ.ak l.iggen Inwend1ge Oplashocgte 
Omtrek (mm) v.d. 4 z-punten Omtrek (mm) Ko,ekstuk (mm) 

36 FS 11'08,9 + 1 ,5 ± 0,5 mm 1105,5 + 0,6 14,5 ± 0,5 - -
41 FS f253,6 ± 1,5 ± 0,5 mm 12'50,0 ± 0,6 17,0 ± 0,5 
51 FS 1540,9 ± 1 ,5 + 0,5 mm 1536,5 ± 1 ,0 16,5 ± 0,5 -59 FS 178T,1 + 1 ,5 + 0,5 mm 1776,0 + 1,0 18,0 ± 0,5 - - -
66 FS 1984,1 ± 1 ,5 + 0,5 mm 1979,0 ± 1 ,0 18,5 + 0,5 - -



Bjjlage 8-1 

3erekeningen aan verhitting van een FS-krimnkap zonder rok 

volgens verschillende fysische ~ethoden. 

GeFevens: 
De krinpkap is van het rokloze 51 FS-type, omdat de 51 FS 
van de serie 51-59-66 het heetst opgestookt moet w·orden ter 
realisering van de gewenste verlenging; het rokloze type wordt 

beschouwd omdat de rok eicenlijk niet opgewarmd behoeft te 
worden (deze speelt geen rol bij het bij krimpen te realiseren 
contact). 

Te verhi tten 0pp. (llOeken niet rneegerekend): 

1387 x 24 = 33.2B8 mm2 • 
Te verhitten massa:fxlxbxh = 7.8x10-6x1387x(10x1,6 + 14xO,8) = 

= 295 g = 0,295 kg. 
Verhittijd: 12 sec. 

~T = 481°C (dit is nl. bij een 36 FS-kap ook nodig). 
Soortelijke warmte van kapmateriaal: 462 J/kgOC. 

Gevraagd vermogen: mx~~~sw = 0, 295~i~6 x462 = 5460 vi. 

l\1ethode A: Geleiding van warmte. 
Stel: -Overgangsweerstand van warm lichaam naar kap = O. 

-Te overbruggen dikte = d = 1,6 mm. 

-Op!)ervlak A = 33.288 mm2 • 

-Astaal = 46,67 J/ms C. 
-Twarm -. Tkoud : Logaritmisch temperatuurverschil tus-

sen hitte-medium (T 1) en kap (T2 ): 

i11 T2~1' Tdl met T1 = 600 ·C. 
In T1-.L 2) T2 = 19°C. 

(T1-·T~) T
2
' = 500 ·c. 

o Invullen levert: Twarm - Tkoud = 273 C. 
Te leveren vermogen Q = (A-A)/d x (T1-T2). @ 

Invullen van de eef:evens in CD levert: Q = 268 kT/I. 
I-i. b.v. geleiding in staal is gemakkelijk opwarming van de kap 
te realiseren; bij geleiding blijkt de overgangsweerstand van 

warm lichaam naar kap bepalend te zijn (mi ts j e verhi t door 
de kap over het gehele kapoppervlak met het warme lichaam 
in contact te brengen). 
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Hethode 3: Overdrach t van vJarmte. 
Van belang is de overgangs "Iveerstand" van Ivarm naar koud li-
chaam. Vermogen 0 = a x A x (T - Tkoud ). ~ . overgang warm 
Deze~ formule word t als volgt ingevuld: 

T II 273°" (. -l..' d ~) - warm - Lkoud = ~2 Zle maGno e 1 • 

-Aovergang = 33.288 mm • 
-a van niet kokend water::;: 4,2x10-3x(300 + 1800x~)/3600 ::;: 

::;: 350 J/(sm2 0C) (als Vstroom = 0). 
Invullen levert: Q ::;: 3181 vi (voor heet water). 

B~ gebruik van heet gas (lucht) geldt: 
-1 

Indien geldt: vluchtstroom = 10 ms 

4 2 a ::;: ~x(5 + 3,4xv). 
, 2 ° volgt: a = 45,5 J/(sm C). 

Invullen levert: Q = 413 VI (als. T1 = 600°C) • 

Q = 595 ~l (als rl~ -
1 - 700°C) • 

Theoretisch is het onrnogelijk een krimpkap via warmteoverdracht 
vanuit stromend heet water of gas binnen de vereiste tijd tot 
de vereiste temperatuur te verhitten. 

r.1ethode E: \vr;jvingjHysterese. 

\vrijving: Stel: -Fw = 400 N (hoe di t gerealiseerd 
ik in het midden). 

-Vwrijf ::;: 3 m/ s. 
-Rendement ~ = 50 %. 

Q = nxF xv "f = L W wrlJ O,5x400x3 = 600 W. 

wordt laat 

Hysterese: Stel: er vindt niet-ideale botsing plaats. Per 
Hysterese seconde wordt 10 g massa met een bedrag van 

100 m/s in snelheid teruggebracht. Het ren
dement van verhitting ~ bedraagt 0,50. 
4(mxv) (0,01x100) 

Q =1 Xbots,tljd= 0,5x l' = 0,5 w. 
Ofschoon bovenstaande berekeningen erg ruw zijn, word t er mee 
aangetoond dat volgens de principes van wrijving of hysterese 
een krimpkap niet binnen de vereiste tijd tot de vereiste 
temperatuur te verhitten valt. 
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Berekening Inv10ed Temperatuur Machine op Montage-nauwkeorigheid; 

Berekening Rendement Gasbrander. 

Uitgangspunten: 

- De nauwkeurigheid van montage wordt bepaald door een blokje met 

een Iengte van 50 mm. 

- Materiaal blokje: Aluminium (1icht),~= 23,8.10-6 °c-l. 

- Variaties in temperatuur van blokje bedragen I500c 

(afhanke1ijk van het feit of de machine continu heeft staan draaien 

of juist enige tijd stilgestaan heeft). 

- Reproduceerbaarheid wordt mede bepaa1d door de verienging van het 

blokje ,d.L·'dievan de temperatuurvariatie ~ T aftiankelijk is. 

L 

Er . geldt: ill = l x AT x 0( (mm). 

Nevenstaand Al blokje bepaalt 

mede de montagenauwkeurigheid. 

Invulien van L = 50 

oC = 23,8 

.4T = 150 

Al = 0,18 mm. 

\ Levert: 
10-6 
I 

Het gebruik van Gasbranders veroorzaakt in vergeUjking met Hoog

frequent Spoelen een extra montage-onnauwkeurigheid van: 0,09 mm. 

Behalve directe verhitting (via gasbrander) vindt ook indirecte ver

hitting plaats (via uitstralen van warmte door de krimpkap); dit treedt 

uiteraard zowel bij gas als H.f. Ope 

Berekening uitgestraalde warmte 51 fS-kap: 

Vermogen P = C.A. r (~)4 _ ( ~~)4 ]. 
-2 -1 -1 ( C = 5,77 J m K s voor staal, ideaal 

A = stralend 6pp. van 51 fS kap = stralende 

= 1615 x 35 = 56.525 mm2 = 0,056525 m2• 

T2~ omgevingstemperatuur. = 300 K. 

zwart lichaam) 

(omtrak x hoogte) = 

Tl = kaptemperatuur; Ti = T1 (tijd t) = (300 + 40t) K. 
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De door een kap in 

bedraagt: 

de verhittingstijd (12 sec.) uitgestraa1de warmte 

Q : I} Pdt ::c.A 

t=o 

= c.A. 

= c.A. 

t!at 3 + 0,4 t ) 
4 

- 81} dt 

[ (3+0,4 tY' _ 81 t ] 12 
1 t=o 

[ 13464 - 122] 

= 0,32615 x 13342 

= 4351 J. 

De door een gasbrander in 12 sec. geleverde warmte bedraagt (gegevens SIFS): 

Q = gasverbruik x verbrandingswaarde x tijd 

= 130 I/min x B_l03 K Cal/m3 x 12 sec. 

of weI Q per kap = (l~g x 10-3) x ( 8.103 x 4,19 x 103) x 12 

= 871.520 J. 

Hiervan wordt gebruikt voor kapverhitting: 

Q =J x volume x (soortelijke warmte) x ~ T 
-6 3 = 7,8.10 x ( 1615 x ( 10 x 1,6 + 25 x 0,8) x ( 0,11 x 4,2 x 10 ) x 480 

= 100.566 J._ 

Het verhittingsrendement bij gas bedraagt dus 100.566/871.520 ~ 0,115 

oftewel 11,5 ?G. 

Bij gebruik van gasbranders verdwijnt dus (per te krimpen buls) ongeveer 

872.000 - 101.000 ~ 770.000 J naar de omgevlng. 

Een te verhitten kap straelt ongeveer 4350 J naar de omgeving (en dus ook 

naar de machine) uit. 

Verge1ijking 1evert dat de verhitting van de machine door door de kap uit

gestraa1de warmte te verwaar10zen is. 
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Alternatieve methoden om m.b.v. H.F.-techniek tot f1exibiliteit in de 

verhittingsfunctie te komen. 

-
Na overleg met deskundigen op het CFT is gebleken dat krimpkappen alleen met 

starre spoelelementen, gemaakt uit Messing buis, verhit kunnen worden; 

harmonicaconstructies etc. zijn dus niet geschikt om flexibiliteit in de 

verhitter te brengen. Mogelijkheden om dit wel te doen: 

1. Gebruik van beweegbare (starre) spoelsegmenten die het gebied van de 

k1einste tot en met de grootste kap (due 51FS tIm 66FS) bestrijken. 

Dit houdt in dat de grootste kap verhit wordt met spoelelementen die binnen 

de maten van de k1einste kap passen, tenminste indien (ook) aan de 
" " binnenzijde van de kap bestraald wordt (een kap proberen te verhitten 

" " door hem vanuit een zijde te bestralen is volgens bet CFT binnen 

de vereiste cyclustijd niet mogelijk). 

1+--.5e !lm~n t 
- - .... 

f 
Ai 

Bezwaar tegen deze constructie is bet feit dat bet op deze wijze niet 

mogelijk is om de boek van de 66FS-kap (en in mindere mate de 59FS-kap) warm 

genoeg te stoken (lOOOC < Tboek < 3000 ge1dt als eis, zie blz.11), 

zodat niet aan de specificatie voldaan kan worden. 

2. Principe als 1 (beweegbare spoelsegmenten) met aan de buitenzijde segmenten 

die de lengtes van de zijden van de 66FS-kap bestrijken. 
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>' 

l segmeni 
. - - -, 

< > 

Omdat op deze wijze tot dichterbij in de hoeken bijgewarmd kan worden is 

voldoen aan de eia Thoek > lOOoC waarschijnlijk mogelijk. 

Wellicht zal de hoektemperatuur van de 51FS-kap te hoog worden, de volgende 

variant vangt dit bezwaar op. 

3. Beweegbare segmenten met ala extra vast opgestelde hulpsegmentjes voor de 

59 FS en 66 FS. Deze kunnen al dan niet altijd met de hoofdsegmenten 

ingeschakeld blijven (hierop ga ik later in). Deze methode is in principe 

geschikt voor verhitting van de verschillende typen kappen tot zij de 

gewenste, gelijkmatige, verlenging bereikt hebben. 

Ken bezwaar dat voor zowel alternatief 1, 2 ala 3 gelde is het feit dat met 

een (star) segment verschillende krimpbanden verhit worden die niet alle 

dezelfde kromtestraal van de band hebben (zie onderstaande figuur). 

~--=~--------------~~~ 

fY ... ~ .. -.' . 
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Berekeningen mijnerzijds leverden op dat hierdoor variaties in de afstand 

kap-spoelzijde optreden die bij de lange zijde maximaal 0,73 mm en bij de 

korte zijde maximaal 0,21 mm bedragen. Hierdoor kan ongelijkmatige 

kapverhitting optreden, zij het in geringe mate (gezien de nominale tussenaf

stand van de spoelzijden van 10 - 12 mm. 

Bij toepassing van 1, 2 of 3 voor de kleine serie (36 tIm 51 FS) blijken 

bovengenoemde afwijkingen maximaal 0,96 resp. 0,90 mm te bedragen. 

II II 

4. Gebruik van starre spoelsegmenten, tweezijdig bestralend , kaptype-

dedicated. De opstelling (star) kan op 2 wijzen geschieden: 

Aansluiting van de spoelen volgens methode II is onmogelijk omdat daarbij de 

door de aansluiting te overbruggen afetand tussen afstemcondensator en spoel

segmenten volgens het CFT te groot is (aansluiting door het hart van de 

spoelen is hierbij onmogelijk omdat dan de kleinste en de middelste kap niet 

in hun respectievelijke segmenten geplaatst kunnen worden door de in de weg 

zittende aansluiting van de 66 FS-spoeisegmenten). 

Indien bij methode I de onderlinge afatanden van de buizen die saaen een 

segment vormen niet te groot gekozen wordt (voor een richtlijn, zie bL~d 

r)' i. het juist mogelijk om aIle verschillende typen kappen in de 

bijbehorende spoeisegmenten te plaatsen. 

Van belang is verder de wijze van aansturing van de verschillende segmenten 

vanaf de afstemcondensatorunit. Mogelijkheden: 

a) TUBsen condensatorunit en de 12 segmenten bevindt zich een 

kortsluitschakelaar waarmee naar keuze een van de drie applicatoren 

(- cambinaties van vier bij een kaptype behorende spoelsegmenten) in werking 

gesteld kan worden; dit alternatief blijkt niet mogelijk te zijn gezien de 

hoge stromen (2000 A) die door de spoelsegmenten en daarmee noodzakelijker

wijs ook door het schakelcontact moeten lopeno 
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b) Alle drie de applicatoren zijn continu aangesloten via een afstemconden

sator. De aansluiting van de verschillende segmenten is een serie- of een 

parallelschakeling dan wel een combinatie van beiden. 

Welke schakelwijze de be~te mogelijkheden biedt is pas na verder onderzoek 

door deskundigen te zeggen en is bepalend voor: 

1) het te realise.ren verhittingsrendement. 
" " 2) Stralen door onbelaste spoelen. Omdat alle segmenten tijdens bedrijf 

ingeschakeld zijn is er sprake van onbelaste segmenten (waarin zich geen 

" " krimpkap bevindt) die zgn. blind vermogen vragen en dit in de vorm van 

een magnetisch veld afgeven. Indien een dergelijk veld aanwezig is, is het 

mogelijk dat hinderlijke storing van onder meer machinebesturing optreedt; 

hoe ernstig deze kwestie is valt zonder diepgaand onderzoek niet te zeggen; 

door een geschikte schakelwijze is het storingsveld te verkleinen, eventueel 

is het probleem op te lossen door een soort omkapseling om de spoelen te 

bouwen. Indien alternatief 4.II.b. gekozen wordt dient terdege met dit 

aspect rekening te worden gehouden, een en ander kan dan geschieden in 

overleg met vakgroep ERO van de faculteit der Electrotechniek (T.U.E.), 

welke ~angeboden heeft bij het oplossen van stralingsproblemen behulpzaam te 

wi~len zijn (voor meer informatie dient contact opgenomen te worden met 

Prof. Dr. Ir. P.C.T. van der Laan). 

c. Elke applicator is aangesloten via een eigen afstemcondensator. Probleem 

hierbij vormt de plaatsing van de condeneatoren, deze dient nl. centraal 

t.o.v. de segmenten die zij bedienen te geechieden, terwijl zij zich ook zo 

dicht mogelijk bij de betreffende segmenten dienen te bevinden. 

Dit geeft schematisch het volgende beeld: 

Gezien de grootte van de condensatorunits (LxBxH l20X65X200) vraagt deze 

constructie veel meer ruimte dan redelijkerwijs voorhanden is zodat deze 

mogelijkheid verder niet beschouwd hoeft te worden. 
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5. Als 4., met in "n vlak seplaatste applicatoren. De sewenste applicator 

dient telkens in de verhitpositie seplaatst te worden. 

I Applicatoren op slede. 

Voor de verschillende aansluitmogelijkheden en de daaruit voorkomende 

problemen verwijs ik naar 4.a/b/c. 

II Applicatoren op draaitafel. 

66 

Aansluitmogelijkheden: zie 4.a/b/c. 

Nadeel van 5-I en 5-II vormt het feit dat op deze wijze extra bewegingen 

(met alle problemen vandien zoals positionering, aandrijving, besturing, 

geleidingen etc.) binnen de machine sehaald worden. 

Bovendien zijn flexibele aansluitingen noodzakelijk. 

Verder wordt de constructie erg complex en duur. 

Deze nadelen zijn zo groot dat toepassing van alternatief 5 indien enigszins 

mogelijk vermeden dient te worden. 
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6. Plaatsing van applicatoren op een revolverkop (in feite een variant op 5). 

66 

Aansluiting van de afstemcondensatoren brengt hier zeer grote problemen met 

zich meej er zal hierdoor een extreem volumineuze constructie ontstaan. 

Verder gelden dezelfde bezwaren als bij 5), zodat toepassing van dit 

alternatief verder niet overwogen behoeft te worden. 
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NBDBRLANDSB PHILIPS BBDRlJVBN B.V. BINDBOVBN, NBDBRLAND 
BQUIPMBNT BNGINBBRING DMSION - TBOBNOLOGY OBNTBR - DISPLAY SYSTBMS 

Ret.number: TVR-70-86-MBM-929 Date: 28-10-1986 

- De maximale afatand kaprand --> hart van winding v. 

a. l3mm t.p.v. rOk, buitenzijde kap. 

b. 16mm t.p.v. kraal,buitenzijde kap. 

c. enkele tientallen mm., binnenzijde kap. 

Sheet: 3-2 

B.r.-sPQel bedraagt: 
. 13 

.~. 

.~. 
- Om voldoende ruimte voor de met de hoekatukoplegging verbonden buisaanslag te 

crelren dient in de boeken minimaal 30 mm vrij te blijven (sie onder.taande 

8chets). 

~--

11--

I I 

t ' 

- De voor conden.atoren beschikbare ruimte bedraagt: 

Uiteraard tan een deel van de ruimte binnen de B.r.-apoelen ook voer herber

gen van de condenaatoren gebruikt worden. 
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Alternatieve Montage-methoden. 

De hieronder weergegeven alternatieven werken aIle volgens het op bIz. ~O 

gekozen principe; de schetsen hebben aIle betrekking op de situatie in e~n 

van de vier hoeken van de machine, en geven een deel weer dat op de e~n of 

andere wijze verticaal bewogen moet kunnen worden. 

1. 

A 
111 

'B. , 

I" • 

Voordelen: 

- directe, onverbrekelijke koppeling 

tussen buis- en hoekstukoplegging. 

L 
t I 

- bij geschikte plaatsing van H.F.

spoelen slechta twee standen van.de 

cilinder t.b.v. de verticale slag 

(verhit- en montage-stand>' 

relatief geringe benodigde ruimte in 

het X-Y-vlak. 

c. 
, 11 r-.-11.-1' 

t II I .. 
'--_-.....,ja......,l 

Nadelen: 

- benodigde verticale inbouw

ruimte. 

- grote benodigde verticale 

slag. 

- 4*2-8 draaipunten, en bij

behorende aandrijvingen. 

vrij gecompliceerde con

atructie. 

type-instelling is naar ver

wachting in een beperkt ge

deelte van de verticale slag 

mogelijk. 

- relatief dure constructie. 



2. 

Kap - tZN lUiS
OpLe.9g iNg 

Voordelen: 

- directe, onverbreke1ijke koppe1ing 

tussen buis- en hoekstukop1egging 

- eenvoudige koppe1ing mogelijk tussen 

de vier hoeken van de machine. 

- geringe benodigde vertica1e inbouw

ruimte. 

maximaa1 benodigde slag geringer dan 

bij 1). 

- Slechts 4 draaipunten met bijbehorende 

(evt. gekoppelde) aandrijvingen 

- eenvoud. 

3. 

- eenvoudige koppe1ing moge1ijk tussen 

de vier hoeken van de machine. 

- geringe benodigde verticale inbouw

ruimte. 

maximaal benodigde slag geringer dan 

bij 1). 

- slechts 4 draaipunten met bijbehorende 

(evt. gekoppe1de) aandrijvingen. 

- eenvoud. 
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Nadelen: 

- minimaa1 4 standen van de 

cilinder t.b.v. de verticale 

slag (3* verhit-stand; 1* 

montage-stand) • 

- te verwachten grote benodig

de ruimte in het X-Y-v1ak. 

- buis- en hoekstukoplegging 

zijn via een draaipunt ver

bonden, waardoor verloop 

zal ontstaan. 

- minimaal 4 standen van de 

cilinder t.b.v. de verticale 

slag (3* verhit-, 1* montage

stand) • 

- te verwachten grote benodig

de ruimte in het X-Y-v1ak. 

- minder mogelijkheden voor 

modulaire bouw dan bij 2). 
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4. 

Kap- eN :alJiS-
OpLf?f1g i N.9 

Voor- en nadelen als bij 2), met als extra nadeel het feit dat translaties 

minder fraaie constructies opleveren dan rotaties. 

5. 

Voor- en nadelen als bij 3), met als extra nadeel het feit dat translaties 

minder fraaie constructies opleveren dan rotaties. 



6. 

Voordelen: 

maximaal benodigde slag geringer dan 

bij 1). 

- slechta 4 draaipunten met bijbehorende 

aandrijvingen. 

- directe, onverbrekelijke koppeling tussen 

buis-en hoekstukoplegging. 

- eenvoud~ 

geringe benodigde ruimte in het X-Y-vlak. 
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Nadelen: 

afwijkingen in nauwkeurig

heid van de rotatie t.b.v. 

type-instelling werken zeer 

sterk door in de (buis-) op

legnauwkeurigheid. 

- koppelen van bewegingen 

t.b.v. instelling in de vier 

hoeken van de machine minder 

eenvoudig dan bij 2) tim 5). 

- grote benodigde verticale 

inbouwruimte. 

- min~aal 4 standen van de 

cilinder t.b.v. de 

verticale slag (3* verhit-, 

1* montage-stand). 
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..,. .. 

Voordelen: 

maximaal benodigde slag geringer 

dan bij 1). 

- slecbts 4 draaipunten met'bij

beborende aandrijvingen. 

- directe, onverbrekelijke koppeling 

tUBsen buis- en boekstukoplegging. 
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Nadelen: 

relatief groot risico dat 

contouren van bet macbine

deel dat de montage-functie 

verzorgt en de verbittings

eenheid bij de beweging 

tUBsen verhit- en montage

stand elkaar zullen raken. 

- minder eenvoudige koppeling 

van bewegingen dan bij 2) 

tim 5) mogelijk is. 

- grote benodigde verticale 

inbouwruimte. 

grote benodigde ruimte in 

bet X-Y-vlak. 

- t.g.v. complexe constructie 

is veel doorbuiging en daar

door een slecbt montagege

drag te verwacbten. 

- minimaal 4 benodigde standen 

van de cilinder t.b.v. de 

verticale slag. 

- afwijkingen in nauwkeurig

beid van de rotatie t.b.v. 

type-ins telling werken zeer 

sterk door in de (buis-) op

legnauwkeurigbeid. 
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Opmerkingen t.a.v. uitmiddeling. 

1. De toelaatbare tolerantie (ZO,8 rom) in de afstand Z-punt-hoekstuk wordt 

als voIgt door foutenbronnen opgesoupeerd: 

ZO, 5 rom onnauwkeurigheid product (schermcontour). 

tO,lS rom onnauwkeurigheid t.g.v. niet-nauwkeurige positionering van 

buis op machine. 

to,1S rom montageonnauwkeurigheid (t.g.v. slijtage, instelfouten, etc.). 

Omdat op deze wijze voldaan kan worden aan de wens: tolerantie to,s rom 

heeft het geen zin om ingewikkelde constructies toe te passen om daarmee de 

eerste foutenbron met de helft te reduceren. 

Ben eenvoudige constructie heeft grote voordelen op het gebied van onderhoud 

en voorkomt daarmee onnodige fouten en daarmee uitval. 

2. Uiteraard is i.p.v. een mechanische ook een electrische koppeling van de op

legpunten mogelijk; d.m.v. een geschikte sturing is dan electrische 

uitmiddeling van 2 oplegpunten mogelijk. Bezwaren hiertegen: 

- minimaal 2 electromotoren zijn noodzakelijk (t.b.v. uitmiddeling) met een 

ingewikkelde sturing; bovendien moet met de aanwezigheid van een 

magnetisch veld rekening worden gehouden. 

- extra, zeer nauwkeurige sensoren zijn nodig t.b.v. signalering van 

aandrukken van de buis op de oplegpunten. Bij de keuze van deze sensoren 

moet men de aanwezigheid van een sterk magnetisch veld (H.F.-techniek) 

rekening gehouden worden. 

- de ingewikkelde inrichting zal niet bepaald goedkoop uitvallen. 

- t.g.v. de extra complexiteit van de machine die op deze wijze wordt 

ge!ntroduceerd zal het onderhoud van de machine ook duurder uitvallen. 
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Potential Problem Analysis 

Foutenbronnen binnen de krimpmechanisatie kunnen opgesplitst worden in fouten 

veroorzaakt door: 

I Product a) Buis. 

b) Kap~ 

II Krimpmechanisatie als groep samenwerkende machines 

a) Toe- en afvoerband. 

b) Transfer. 

c) Haakcentrering. In wisselwerking met III 

d) Kaptoevoer. 

e) Sturing. 

f) Bedrijfsstoffen. 

III Krimpautomaat. 

IV Extern a) Operator. 

b) Onderhoud. 

c) Schoonmaak dienst. 

d) Ykpersoneel. 

e) Transportpersoneel. 

f) Bezoekers. 

In volgorde van afnemende belangrijkheid is schade te verwachten aan: 

1. Man. 

2. Machine. 

3. Product. a) Buis. 

b) Kap. 

Omdat een complete opsomming van mogelijke foutenbronnen (in eerste instantie 

heb ik maar liefst 108 verschillende bronnen van fouten gesignaleerd) tot een 

ondoorzichtig geheel leidt, geef ik hieronder een selectie weer met daarin de 

voornaamste, re~le problemen binnen de krimpmechanisatie, de kans dat deze 

optreden, de gevolgen ervan en de te nemen maatregelen (signalering, besturing, 

aanpassing ontwerp). 
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Ia Productfout Buis+Tape wordt niet beschouwd (kans P in orde van enige tien

tallen ppm; oorzaak ligt geheel buiten de krimpmechanisatie). 

Ib Productfout Kap. 

1- fout in hoekstukken (tangentiaal verschoven t.o.v. de hoek van de kapj 

oplas hoogte hoekstukj scheefheid hoekstuk (d.w.z. niet loodrecht 

t.o.v. de band v.d. kap bevestigd». 

- P: orde 1 A 2 %. 

- Gevolg: in eerste instantie is het onmogelijk om de kap goed op te 

- Actie 

leggen en te klemmen. 

Bij optreden van deze fout is het onmogelijk een goed product 

af te leveren. 

Signaleer of een kap op de een of andere wijze opgelegd wordt 

en signaleer of aUe 4 de hoekstukklemmen goed kunnen sluiten. 

2- Fout in kapcontour (ontoelaatbare afwijking van de rechthoeksvorm). 

- P: orde 1%. 

Gevolg: in eerste instantie is het mogelijk de kap goed op te leggen en 

te klemmen. 

- Actie Zie Ibl. Wanneer de kap (die van zichzelf slap is) op de hoek-

stukken goed zit, valt te verwachten dat zij ook goed aan de 
.. " rechthoeksvorm voldoet. 

3 Overige fouten in de kap worden niet beschouwd; zij dienen bij afname

controle gesignaleerd te worden. 

IIa Fout in Toe- en afvoerband (van de buis). 

1- Rart buis+hart drager. (met een tolerantiegebied ter grootte van een 

cirkel vanz15 mm). 

- P:%O, tenzij door mensenhand de buis verschoven wordt t.o.v. de drager. 

- Gevolg: botsing van bovenchuck (aan transfer) tegen een onbeveiligde 

- Actie 

buis, waardoor implosiegevaar, met schade aan alle hierboven ge

noemde categori~n (man-machine-product). 

hoeft niet genomen te worden. 
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lIb Fout in Transfer. 

1- Botsing van Transfer met daaraan hangende buis of kap tegen delen van 

de machine. 

- Gevolg: Implosiegevaar; ernstige machineschade. 

- Actie : - goed machine-ontwerp (zorg dat bewegingen elkaar zo min 

" " mogelijk bijten). 

- Signalering posities transfer (in langsrichting en in hoogte 

richting voor de kaptang en de bovenchuck), waarna programma

afloop mag plaatsvinden. 

« « 
2- Kaptang pakt de kap niet goed op of laat deze vallen. 

- P: orde 0 bij een goed machine-ontwerp en goede aanvoer van kap (zie 

lId). 

- Gevolg: - geen kap wordt toegevoerd (wat gesignaleerd wordt) 

- Kap valt in machine (door gering gewicht geen schade te ver-

wachten). 

- Extra sctie: geen. 

IIc Fouten in Haakcentrering worden niet beschouwd (P(schade)~O). 

lId Fout in Kaptoevoer. 

1- Kap blijft hangen in magazijn en komt derhalve nlet in oplegpennen 

terecht. 

- P = orde 0/00, P (schade) in orde ppm. 

- Gevolg: - blokkering in magazijn/mogelijk schade aan kapvuller/uitval 

van een kap. 

- geen kapaanvoer naar machine, zodat geen kapsignalering 

plaats vindt. 

- Geen extra maatregelen nodig. 

2- Kap valt scheef op oplegpennen/kap blijft klemmen wanneer de kaptang 

haar wil halen. 

- Schade aan kaplader en kaptang mogelijk, P{schade) is echter zeer 

klein. 

- Geen kapaanvoer, geen extra maatregelen nodig. 
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lIe Fout in Sturing. 

1- Verkeerde 'kap-buis-combinatie. 

Actie: - Signaleer tijdig we1k type buis in de band in aantocht is. 

- Zorg dat het juiste type kap aangevoerd wordt. 

- Bouw een signalering in op de kapoplegging die controleert 

of werkelijk het juiste type kap aanwezig is. 

- Bij doorvoer van bovenstaande maatregelen zijn geen problemen te ver

wachten. 

2- Tegelijk bewegen van transfer + bovenchuck kaptang en kaplader of 

lopende band of delen van de krimpautomaat. 

- Actie: pas volgordeschakeling toe(zie tijdvolgordediagram). 

3- Verkeerde instelling van het kapopleggedeelte. 

- Gevolg: grote machineschade mogelijk. 

- Actie : Bouw een signalering in op de kapoplegunit die controleert of 

ingesteld is naar het juiste type te krimpen buis. 

4- De te verhitten kap zakt niet ver genoeg in de verhittingsunit (a) of 

probeert te ver daarin te zakken (b). 

- Gevolg: - onvoldoende verhitting, waardoor problemen bij montage met 

implosiegevaar (schade aan aIle categorien) (a). 

- Machine-schade (b). 

- Actie - Signalering van verticale positie van de kapoplegging (a). 

- Goede constructie (b). 

5- Aansturing verhitter niet juist, waardoor kap te heet wordt (a) of 

niet heet genoeg wordt (b). 

-Actie: - indien het verhittingsproces controleerbaar blijkt is toe

passing van een tijdschakelaar voldoende. 

- bij een niet voldoende controleerbaar verhittingsproces 

dient de temperatuur van de kap tijdens verhitting continu 

gemeten te worden (op het midden van een zijde van de kap, 

ter plaatse van de kraal). 

6- Tijdens montage schuift de kap niet ver genoeg om de buis. 

- Gevolg: fout, onvoldoende beveiIigd product. 

- Actie : pas standmeiders toe t.b.v. positie kapoplegpunten tijdens 

montage. 
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7- Aansturing koeling niet juist, waardoor gekapte buia te heet is 

wanneer deze verplaatst wordt. 

- Gevolg: - verplaatsen van kap t.o.v. buis mogelijk, waardoor een 

fout product ontstaat. 

- Actie - bij reproduceerbare koeling gebruik van tijdschakelaars. 

- bij ongecontroleerde koeling continue meting van de kap

temperatuur tijdens koeling. 

IIf Fout in bedrijfsstoffentoevoer. 

1- Geen toevoer electriciteit. 

- Actie: stop programma-afloop indien electriciteit uitvalt (maar hand

haaf de instellingen van b.v. vacuUm). 

2- Electriciteitstoevoer v.d. H.F.-aansluiting valt weg. 

- p ~O, dientengevolge zijn geen extra maatregelen nodig. 

3- Onvoldoende aanvoer van koelwater naar de R.F.-spoelen. 

- Gevolg: grote machine-schade. 

- Actie : signalering van druk en flow van koelwatertoevoer. 

4- Onvoldoende aanvoer van perslucht (t.b.v. aandrijvingen en koeling). 

- Actie: signalering van werkdruk van perslucht. 

5- Wegvallen van vacuUm. 

- Gevolg: zeer grote schade mogelijk (m.n. bij implosies): 

man/machine/product. 

- Actie valt redelijkerwijs nauwelijks te namen (afgezien van 

signalering op aanwezigheid van voldoende onderdruk. zie 

IIf4) • 

6- Vrijkomen van gevaarlijke straling t.g.v. toepassing van H.F.-techniek 

- P onbekend. 

- Actie: - (indien nodig) afscherming van 
« « 

stralende machinedelen • 

- verbod voor mens en met pace-makers om binnen een afstand van 

10 meter van de krimpmachine te komen. 
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III Fouten in krimpautomaat. 

1- Kap of kapoplegging botst tijdens doorlopen van verticale slag tegen 

delen van de H.F.- spoelen aan. 

- Gevolg: schade aan spoelen en/of kapoplegging. 

- Actie :- ontwerptechnisch:- nauwkeurige verticale geleiding van kapop-

legging (variatie in het x-y-vlak in de 

orde van 0,1 mm). 

- in de hoeken hebben de spoelen voldoende 

ruimte opdat de kapoplegging er goed 

tussen door kan bewegen (extra ruimte in 

de orde van 2 mm). 

- nauwkeurige poaitionering van-de kapopleg

ging in het x-y-vlak (nauwkeurigheid in de 

orde ~f~30l). 

- Signalering instelling kapoplegging. 

2- Tijdens montage botst kap te ruw tegen de buia. 

- Gevolg: schade aan aandrijving vertica1e slag/kapop1egging/imptosiege-

- Actie 

vaar. 

" " zorg dat het montageproces rustig uitgevoerd wordt: 

gebruik in geval van pneumatische aandrijvingen buffers. 

- vertaag in geval van electrische aandrijvingen de montage

sne1heid (op het eind van de vertica1e slag). 

- zorg dat de kap vrij in het x-y-v1ak kan bewegen om zich 

naar de buis (+ tape) te kunnen zetten. 

3- Problemen bij buiscentrering: 

a. centrering vindt niet plaats omdat de buia te veel klemt op de 

paeudo-buisoplegging. 

b. klemmen/vastlopen van de centreringsaandrijving. 

- Gevolg: buis bevindt zich tijdens montage niet op de gewenste positie, 

waardoor montage onmogelijk is (schade aan aandrijvingen/opleg

gingen~ implosiegevaar). 

- Actie - zorg voor een geringe benodigde verplaatsingskracht van de 

buia in het x-y-vlak door de pseudo-buisoplegging uit te 

voeren met (evt. luchtgelagerde) rollen. 

- pas standmelders in de centreringsaandrijving toe (tevens 

een controle op het type aanwezige buis). 
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4- Mechanisch falen van machinedelen. 

- Actie: buiten een goed ontwerp vallen hier redelijkerwijs geen 

maatregelen tegen te nemen. 

IV Externe foutenbronnen. 

Hier is een zeer gevarieerd scala van foutenbronnen denkbaar, waartegen 

in het algemeen nauwelijks maatregelen getroffen kunnen worden. Ik volsta 

hier met het noemen van enkele acties ter voorkoming van problemen. 

- Inbouwen van procedures in de machinesturing die de kans op bedienings

fouten en m.n. de schadelijke gevolgen daarvan beperken. 

- Zoveel mogelijk afschermen van gevaarlijke bewegende machinedelen. 

- Bij de constructie rekening houden met grotere belastingen dan die 

welke tijdens bedrijf optreden. 

- Nauwkeurige vastlegging van een ijkprocedure. 

- Voorkoming van kans op ijkfouten door gebruik van niet-symmetrische 

mallen. 
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Lijst van randvoorwaarden bij de machinesturing. 

- In de machines turing dienen procedures ingebouwd te worden die de kans op 

bedieningsfouten en m.n. de schadelijke gevolgen daarvan beperken. 

- Stop programma-afloop indien de electriciteit uitvalt, en handhaaf dan zo 

mogelijk de standen van pneumatische inrichtingen. 

- Signalering buistype in haak. 

- Signalering kaptype op kapoplegging. 

- Signalering type-instelling kap/buis-oplegging (de zgn. montage-unit). 

- Standmelders t.b.v. verticale positie van de montage-unit. 

- Signalering vacuUm onderchuck (P-E-omvormer). 

- Signalering vacuUm bovenchuck (P-E-omvormer). 

- Signalering werkdruk kap (hoekstuk) klemaandrijving. 

- Standmelders Centrering (per gekoppeld stel centreerarmen 4 stuks). 

- Standmelders positie transfer. 

- Signalering werkdruk pneumatische aandrijvingen. 

- Signalering temperatuur kap t.p.v. kraal tijdens verhitten of toepassing 

tijdschakelaar bij H.F.-generator. 

- Signalering temperatuur kap t.p.v. kraal tijdens afkoeling of toepassing 

tijdschakelaar bij koelinrichting. 

- Signalering druk en flow koelwatertoevoer t.b.v. H.F.-spoelen. 

- Signalering werkdruk koelinrichting. 

T:a.v. toepassing van tijdschakelaars merk ik op dat naar reproduceerbare 

verhittings- en koelingsprocessen gestreefd dient te worden, omdat de 

tijdschakelingen die dan gebruikt kunnen worden, goed combineerbaar zijn met de 

machinebesturing (volgordeschakeling), dit i.t.t. besturing op grond van 

optredende temperaturen. 
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Plan Ontwerp Verhittingsgedeelte • 

Oril!ntatie 

• Verzamel gegevens nodig voor uitvoering ontwerp: 

• Eisen uit functionele spec. krLnpmachine. 

• Extra wensen. 

Planning 

• Genereren van alternatieven. 

• Analyse van en verantwoorde keuze uit deze alternatieven. 

Uitvoering 

• Vastleggen ontwerpspecificatie. 

• Ontwerp verhittingsgedeelte • 

• Ontwerp 1 unit (door dhr. Walters) • 

• Uitbreiding ontwerp naar meerdere units. 
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Plan Afscherming Straling • 

Ori~ntatie 

• Verzamel gegevens: 

• Eisen uit functionele spec. krimpmachine. 

• Extra wens en. 

• Resultaten uit beproeving H.F.-applicator (-gedeelte). 

Planning te verrichten door EHQ 

• Genereren van alternatieven. 

• Analyse van en keuze uit deze alternatieven. 

Uitvoering EHO. 

• Voorontwerp afscherming (outlines), indien nodig. 

• Vastleggen van maatregelen ter voorkoming van hinderlijke invloed van 

atraling (indien nodig middels een ontwerp in de vorm van een S.A. + 

detai11ering) • 

Opmerking: 

Dit plan is niet uitgevoerd (zelfs de ori~ntatiefase is niet geheel 

afgesloten). 

Redenen: 

- Gebrek aanbeproevingsresultaten van de H.F.-spoelen. 

Onduidelijkheid omtrent de wijze van aansluiting van meerdere H.F.-spoelen. 

- Onduidelijkheid omtrent de vraag of het als eindstudieopdracht gestarte 

project tot definitieve uitvoering zal komen. 
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Plan ontwerp montage-unit. 

OrH!ntatie 

Verzamel gegevens nodig voor uitvoering ontwerp: 

• Eisen uit functionele spec. krimpmachine. 

• Extra wens en. 

Planning 

• Onderscheid verschillende te verrichten functies. 

• Koppelen van deze functies. 

• Genereren van alternatieven voor de verschillende deelfuncties. 

• Analyse van en verantwoorde keuze uit deze alternatieven. 

Uitvoering 

• Vastleggen ontwerpspecificatie. 

• Ontwerp montage-unit per hoek. 

• Ontwerp koppeling van de verschillende montage-units. 

• Detaillering 

--- -------- ---..-----
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Plan Ontwerp Centrering • 

Orientatie 

• Verzamel gegevens nodig voor uitvoering ontwerp: 

• Eisen uit functionele spec. krimpmachi~e • 

• Extra wensen. 

Planning 

• Genereren van alternatieven voor centreerfuncties. 

• Analyse van en verantwoorde keuze uit deze alternatieven. 

Uitvoering 

• Vastleggen ontwerpspecifieaties. 

• Globaal Ontwerp Centrering (middels S.A. 04-3750). 

------ ------'*"--'-
• Detai1lering. 
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Plan Ontwerp Koeling • 

Ori~ntatie 

• Verzamel gegevens nodig voor uitvoering ontwerp: 

• Eisen uit functionele spec. krimpmachine • 

• Extra wensen. 

Planning deels te verrichten door Brandergroep. 

• Genereren van alternatieven. 

• Analyse hiervan en verantwoorde keuze hieruit. 

Uitvoering 

• Vastleggen ontwerpspecificatie. 

--------- - --------
• Ontwerp koelelement (S.A.; Outlines). 

• Detaillering. 
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Plan ontwerp verzorging verticale kap-beweging 

Ori\!ntatie 

• Verzamel gegevens nodig voor uitvoering ontwerp: 

• Eisen uit functionele spec. krimpmachine • 

• Extra wensen. 

Planning 

• Genereren van alternatieven. 

• Analyse van en keuze uit deze alternatieven. 

Uitvoering 

• Vastleggen ontwerpspecificatie. 

• Ontwerp module (globaal). 

• Detaillerin~. 
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Plan ontwerp pse~do- buis- oplegging • 

Ori~ntatie 

• Verzamel gegevens nodig voor uitvoering ontwerp: 

• Eisen uit functionele spec. krimpmachine • 

• Extra wensen. 

Planning 

• Genereren van alternatieven. 

• Analyse van en keuze uit deze alternatieven. 

Uitvoering 

• Vastleggen ontwerpspecificatie. 

• Ontwerp module (globaal). 

• Detaillering. 
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Plan ontwerp machineframe • 

Ori"'ntatie 

• Verzamel gegevens nodig voor uitvoering ontwerp: 

• Eisen uitfunctionele spec. krimpmachine. 

• Extra wensen. 

• Gegevens vanuit ontwerpen van de overige modules. 

Planning 

• Genereren van alternatieven. 

• Analyse van en keuze uit deze alternatieven. 

Uitvoering 

• Vastleggen ontwerpspecificatie. 

• Ontwerp outlines frame. 

• Detaillering. 
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Ontwerp Montage-Unit (=Combinatie kap-buisoplegging). 

Ingangsspec. 

• Te verwerken combinaties: 5lFS / 59FS / 66FS scherm + krimpkap 

• De kap wordt op de hoekstukken opgelegd. 

• Te realiseren montagefunctie: 

afstand z-punt-hoekstuk= -fz 38,5 mm (SIPS}i. 
32,0 mm. (S9FS) z-ricbting. 

34,0 mm (66FS) 

• De door de montage-unit veroorzaakte fout in bovengenoemde afstand bedraagt 
+ -0,15 mm max. 

N.B. Totale fout ± 0,8 mm is opgebouwd uit: 

to,50 mm afwijking schermcontour 

to,os mm afwijking t.g.v. eentrering 

to,OS mm afwijking t.g.v. montage-sub-subunits 

to,lO mm. afwijking t.g.v. onnauwkeurigheid in voordraaien 

juiste sub-subunits 
+ -0,10 mm verIoop'van de maehine-instellingen. 

van de 

• Vereiste nauwkeurigheid voor het in een viak liggen van de 4 hoekstukonder

steuningen • tl mm. 

• Opbouw montage-unit: 

~===~ 

~~~--~~~;~ 
4 SUB-UNITS met daarop gemonteerd 4*3 = 
12 sub-sub-units. 

Per te verwerken kap-buis-combinatie 

zijn er aparte, precies ingestelge sub-

sub-units. 

• vereiste rotatie-nauwkeurigheid bij inste1ling naar te verwerken kap-buis
combinatie: A <p max (lO*(±O ,10»= to 005 rad ~ to 286 0 ~ + 17 I 

LI f ' 200 ' J 

~nom •• -400 resp.Oo resp. +400 • 

• Montage geschiedt uitgaande van de buispositie; de kappositie (t.o.v. de 

buis) wordt direct van de buispositie afgeleid. 

• Omdat 4 hoekstukken aan 4 Z-punten gekoppeld worden dient oplegging/montage 

op 4 punten plaats te vinden. 

• V~~r verticale beweging van de montage-unit wardt van een nog nader te speei

fieeren inrichting gebruik gemaakt. 

• Globale hoofdafmetingen van de montage-unit volgens tekening 0II-174j. Beweging 

van de montage-unit mag geen botsing met centrering 04-3:11'0 opleveren. 

• Maximale insteltijd voor rotatie van de sub-units! 2,0 sec. 
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• Tijdens verhitting en montage dienen de hoekstukken "ingeklemd" te worden met 

een minimale speling (om kromheid uit de kap te hal en) met een inklemkracht 

~ 
van max. 20 N per hoek. 

Inklemming geschiedt volgens het nijptangprincipe. 

• Per klembeweging (enkele slag) is 0,5 sec. beschikbaar. 

• Belangrijke, nauw getolereerde maten zijn in- en nastelbaar. 

• Voor in- en nastelling wordt van een afstelmal gebruik gemaakt. 

• De uitvoering van de subunits is zodanig dat deze tUBsen de spoelen kunnen 

bewegenj vandaar: max. breedte van de subunit ter plaatse van de spoelen • 

30 mm. 

• Voorkeur voor gebruik van pneumatiek aIs energiebron voor bewegingen. 

• Sub-sub-units zijn zoveel mogelijk gemaakt uit materiaal dat onder invloed 

van het B.F.-veld van de verhittingsspoelen weinig opwarmt. Hetzelfde geldt 

voor het deel van de subunits dat binnen korte afstand (50 mm) van de H.F.

spoelen komt. 

• I.v.m. toepassing van H.F.-velden mag binnen de montage-unit geen gebruik ge

maakt worden van inductieve opnemers. 

Signalering aanwezigheid kap op oplegging (ook naar kaptype) is noodzakelijk. 

• Signalering van de stand van de subunits is noodzakelijk. 

• I.v.m. mogelijke scheefheid v. hoekstukken dient programma-afloop gestopt te 

worden indien er problemen optreden bij het sluiten van klemmen. 

• Elektrische isolatie van de oplegging van de hoekstukken is noodzakelijk 

(i.v.m. mogelijk vonkoverslag). 

Noodzaak van afscherming i.v.m. "stralen" van H.F.-spoelen dient nader 

bepaald te worden. 

Minimaal toe te passen overbrengingshoek in eventuele stangenmechanismen • 

300
• 

• Optredende temperaturen: Houd rekening met Tmax • 

- lOOoe binnen een afstand van 40 mm v.h. hart v.h. hoekstuk. 

700 e daar buiten. 

Te verrichten deelfuncties door montage-unit: 

• Verticale beweging (tussen verhit- en montagepositie). 

• Instelling naar te verwerken combinatie door voordraaien van de juiste 

sub-subunits; hiertoe draaien de subunits. 

• Signalering aanwezigheid kap. 

• Inklemming Hoekstuk. 
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De verticale beweging wardt geacht uitvoerbaar te zijn (in eerste instantie 

valt te denken aan een rechtgeleiding met kogelleibussen en aandrijving m.b.v. 

een lineaire (lucht) cilinder) en kan verder ook niet aan andere functies 

gekoppeld .,mr.den (afgezien van volgorde schake ling volgens tijdvolgordediagram 

o •• '3741-

Signalering van de kap is oak een functie die slechta aan de andere gekoppeld 

is middeis het tijdvolgordediagram. 

Instelling naar te v~rwerken combinatie dient op 4 hoeken van de machine te ge

schieden; bij voorkeur dienen de 4 rotaties van de subunits direct aan elkaar 

gekoppeld te worden (eenvoudigere goedkopere aandrijving, sturing en 

signalering). 

Om dezelfde redenen als hierboven aangegeven dienen de klembewegingen van de 4 

sub-subunits bij voorkeur gekoppeld te worden. 

Eventueel kunnen ook de klembewegingen van de 3 sub-subunits per subunit aan 

elkaar gekoppeld worden (er is dan weI sprake van 2 los meedraaiende klembe

wegingen) • 
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Deelfunctie Signalering Kap. 

Per kap is signalering op de aanwezigheid van een hoekstuk voldoende of signale

ring op aanwezigheid van bandmateriaal. 

Methoden: 

1. Inductief: verboden i.v.m. H.F.-techniek. 

2. Optisch Direct. 

3. Optisch Indirect. 

4. Electrisch (verbreken v.e. contact o.i.d.). 

5. Pneumatisch (afsluiten van gaatjes zodat vacuUm mogelijk wardt). 

6. Puur mechanisch (bewegen v.e. scharnier o.i.d.). omzetting naar een 

electrisch of pneumatisch signaal blijft noodzaak. 

Analyse. 

1. 

2. AIleen mogelijk bij signalering band .-> probleem: bandtemperatuur. 

--> aIleen mogelijk bij grote afstand signaalgevers -- band 

--> kaptype is aldus niet te signaleren. 

3. Signaal bij voorkeur afleiden van hoekstuk (i.v.m. temperatuur (zie onder 2~ 
Simpele overbrenging mogelijk. 

4. I.v.m. vereiste electrische isolatie moeilijk uitvoerbaar. 

5. Direct contact --> i.v.m. temperatuur aIleen op hoekstuk mogelijk. 

--> daar is echter een veel te klein contact opp. --> werking twijfelachtig 

(en bovendien zeer storingsgevoelig). 

6. Vormt in feite de overbrenging van b.v. 3). 

In eerste instantie lijkt 3) (in combinatie met 6) de beste methode. 
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Deelfunctie Type-instelling. 

De situatie is als volgt (bovenaanzicht): 

f?? ~ 
~ ~y 

4 dezelfde subunits 

vraagt aan 4 zijden 

grote uitzwaairuimte 

bewegingen zeer een

voudig te koppel en 

(alle in dezelfde 

richting) 

Of 

,~ ~~ 
!-. 

L!t3 ~J 

2 verschillende subunits 

vraagt aan 2 zijden grote 

uitzwaairuimt,f! 

koppelen van bewegingen complexer 

(inversie noodzakelijk) 

In eerate inatantie kies ik i.v.m. de eenvoud voor de eerste mogelijkheid. 

Mogelijkheden tot koppeling van de 4 rotaties: 

1. Trekstangen --> eenvoudig, uiterst betrouwbaar (robuust). 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tand~iemJ 
Kettl.ng 

Snaar --> 

vereist). 

Door rek ontstaat verloop in nauwkeurigheid van positionering 

(ongewenst). 

i.v.m. slip niet toegestaan (nauwkeurige positionering is 

Gebruik 4 aandrijfunits (per subunit een) en drijf deze synchroon aan 

--> dure oplossing (m.n. sturingstechnisch gezien). 

In eerste instantie kies is voor mogelijkheid 1. 

Aandrijving geschiedt m.b.v. een 3-standen-cilinder (pneumatisch). 
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Deelfunctie Inklemming. 

De rotatie van de inklembeweging wordt afgeleid van een translatie of een 

andere rotatie. 

Per Subunit zijn de volgende situaties mogelijk (bovenaanzicht): 

I 

... .... R, 

III _. • .. RI 

IV __ •• R, 

v 

In elke subunit wordt bij voorkeur van 

een universele aandrijving gebruik 

gemaakt; vandaar dat mogelijkheid V 

vervalt • 

Mogelijkheden voor koppeling van hoofdbe

weging naar rotaties Rl/R2/R3: 

1. Gebruik van stangenmechanismen 

(i.v.m. de configuratie: 3-d

mechanismen) --> Robuuste constructie. 

2. Gebruik van wrijvingswielen Onder

houdsge-

3. Tandheugels + Tandwielen voelige, 

snel ver-

4. Haakse tandwielen lopende 

construe-

5. Kabels/Bowdenkabels --> ties. 

i.v.m. rek is veelvuldig na 

steHen nodig. 

6. Tandriemen 

7. Snaren --> Slip niet toegestaan -->X. 

8. Nokschijven (a1s nURE vervanging van 

stangenmechanisme; bovendien s1ijtage 

gevoelig) • 
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Keus: in eerste instantie combinatie I-I 

I i.v.m •• voorkeur voor rotaties 

• te verwachten compacte 

constructie. 
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Nu gekozen is voor 1-1 moet nog gekozen worden uit: 

a. H verzorgt tegelijktijd Rl, R2 en R3 

b. H verzorgt naar keuze Rl of R2 of R3 (ontkoppeling rotaties moge1ijk). 

a. 

1) 3-d mechanisme. 

Scharnierhoeken worden echter 

niet te groot ('lie bLad 1.4). 

2) 2 100s meebewegende k1emmen. 

3) onverbrekelijke constructie, 

weinig slijtage. 

4) per subunit: .----
I ~ ~ 12*3-6 kogelkoppen 

~J 1+3-4 draaipunten. 

5) spelingsvrije construcbie, 

6) 

7) klemaandrijving kan als gehee1 

vast op de subunit gemonteerd 

worden. 

8) i.v.m. superpositie van rotaties 

is koppelen van de klemaandrij

vingen van de 4 subunits aIleen 

mogelijk met: 

9) 

• tandriemen 

• kettingen 

• synchrone sturing van 4 losge

koppelde aandrijvingen. 

b. 

2-d mechanieme mogelijk, indien i.p.v. 

1-1 overgegaan wordt op 11-1 of evt. 

IV-I. 

H dient dan niet met de subunit mee te 

draaien (due de draaiingsassen Rl,R2, en 

R3 kunnen aIle II draaiingsas H komen te 

liggen) • 

per subunit beweegt slechts 1 klem tege-

1ijk. 

in-uit koppe ing van stangen 

IJ r r .... 
.~--~-~---c~ .4 - --y -' ~ J. I_,"~~_ 

"//,, 7/ /Y / / /"";,',',/,'/' 
Inhaakgedrag is een beheersingsprob1eem 

apart, 

per subunit: 1+4*3=13 draaipunten • 

speling bij koppelpunt (wordt tijdens 

klemmen naar {en kant gedrukt>' 

t.g.v. spe1ing: slijtage. 

scheiding van een deel van de klemaan

drijving en de subunit--> modulaire bouw. 

koppelen van de k1emaandrijvingen van de 

verschillende units is m.b.v. trekstang

en mogelijk (indien gekozen wordt voor 

II-I!), omdat niet meer sprake is van 

een superpositie van 2 rotaties (welke 

samen een rotatie opleveren van 2*t400
: 

= ~80o--> te groot), zie 7). 

Tijdens k1embeweging treedt glijden op 

in het (ont) koppe I punt. 
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a. b. 

10) grote te bewegen massa bij ins tel- klemaandrijving maakt niet als geheel 

rotatie. 

11) 

deel uit van te roteren massa (bij in

stelling),dus kleiner polair traagheids-

moment. 

extra voorzieningen nodig voor signale

ring of (ont)koppeling heeft plaatsge

vonden: 4*3=12 signaleringen. 

Indien mogelijk worden de klembewegingen van de 4 subunits aan elkaar 

gekoppeld. Deze koppeling dient te liggen onder het vlak van de roterende sub

units. 

Koppelmogelijkheden: 

1) Niet koppelen 4 aandrijvingen nodig 

compactere constructie mogelijk in z-richting. 

2) Trekstangen aIleen mogelijk indien (ont)koppeling binnen de klemaandrij-

3) Tandriem] 
4) Ketting 

5) Snaar 

ving plaatsvindt (indien de klemaandrijving niet meedraait 

bij instelling van de subunits). 

Rek is geen probleem (in dit geval toegestaan), als de zaak 

maar op spanning gehouden wordt. 

Indien deze bij aIle 4 de subunits evenveel slipt is ook deze 

oplossing toegestaan. 
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PROBLEEM: GEKOPPELDE KAPKLEMAANDRIJVING. 

A. Ontkoppe1ing van de aandrijvingen van de k1emmen per sub-subunit. 

Aandrijfidee II-l-b, k1emaandrijving draa it niet met subunit mee • 

. / 

-Koppe1en is moei1ijk door de grote hoek~--> kogelkoppeling, die dagelijks 

gesmeerd moet worden. 

-Omdat de subunits (met daarop gemonteerde sub-subunit~ draaien moet de kop

peling v.d. aandrijvingen onder het vlak van de subunits blijven (of ver 

daarboven i.v.m. de hoogte van de meedraaiende sub-subunits; ver boven het 

v1ak is echter niet toegestaan Lv.m. de aanwezigheid van centreerarmen ert 

koelelementen). 

De aandrijving ze1f bevindt zich echter boven dit v1ak. 
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B. Ontkoppeling van de aandrijvingen van de klemmen per sub-subunit. 

Aandrijfidee I-I-b, per hoek is de situatie: 

/ 

Simpelst: duw aIleen tegen klemmen 

(laat ze vanzelf m.b.v. een 

veer terugkomen). 

Zoals hierboven aangegeven dient de kop

peling onder het vlak van de draaiende 

subunits te liggen. De aandrijving zelf 

(die niet met de subunit meedraait) ligt 

boven dit vlak --> (~n doorlopende as. 

C. Koppeling van de aandrijvingen van de klemmen per subunit. 

Aandrijfidee II-1-a. 

Aandrijving draait bij instelling mee met subunit. 

Voor koppeling dienen de hartlijnen van de 2 rotatie-assen samen te vallen. 

I 

Sit uatie: I 

r-
I I 

- ---1 
I 

. 
I 
I ~ Rotatie subunits (gekoppeld) 
I . 
L- -----I~I~~ __________________ _J) Koppeling klemaandrijvingen 

Probleem: • Superpositie van 2 rotaties (van elk ±40o) • 

• Ingewikkelde eonstructie voor koppeling, 
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Voorstel Uitvoering Montage - Unit: 

• Opbouw uit 4 sub-units welke roteren tussen 3 standen (-40°,0°,+40°), 

gekoppeld (m.b.v. trekstangen) aangedreven d.m.v. een 3-standen pneumatische 

cilinder. 

Subunit 

... -

• Koppeling van de klemaandrijvingen van de subunits vindt i.v.m. de hiermee ge

paard gaande constructieve problemen (zie blad 10/11) niet plaats.--> dus 4 

onafhankelijke klemaandrijvingen. 

• Aandrijving klemmen: 3-voudig gekoppelde klemmen. 

• Kapdetectie: Indirect op hoekstuk, signaalgever optisch. 
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De op het vorige blad voorgestelde uitvoering van de montage-unit is uitge

werkt in de vorm van een compleet tekeningenpakket (S.A. Mounting Unit 04-3710; 

zie bijlage 17). 

Enkele aanvullende opmerkingen hierbij: 

• Bevestigingspunten van het frame (post 1) t.b.v. opbouw van de montage-unit 

zijn niet nader uitgewerkt omdat bij uitwerking van dit dee10ntwerp de exacte 

constructieve uitvoering van de vertica1e ge1eiding (en de bijbehorende aan

drijving) niet vaststond. 

• Ter aantoning van de werking van het kapk1emaandrijfmechanisme (3 k1embe

wegingen worden van een hoofdbeweging afge1eid) dient de uitzet op b1ad 

14. 

• Bij gebruik van H.F.-verhittingstechniek dienen de hoekstukoplegblokjes van 

gereedschapstaal m.b.v. speciale 1ak e1ectrisch geisoleerd (t.o.v. het 

hoekstuk) gemaakt te worden. 

• Voor de wijze van afstellen verwijs ik hier naar bijlage 24. 
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Conciusie : 

Door van het hierboven beachreven stangenmechaniame voor de centreringsaan

drijving gebruik te maken ontstaan centreerfouten voor de buistypen SIFS en 

66FS (bij de 59FS is de centreerfout ongeveer 0): 

Buistype Ax J'&' t .~:J, /j,x Lh iL1ZJ. t.j.v. , 
5IFS 0,3280 1:0 ,0384 0,3573 .±0,0309 

66FS 0,2674 :!:.o ,0313 0,4175 !'0,0361 

De..6 z tog 0 v 0 .6 ZI enA Z2 kan vooraf voor de 4 buiaoplegpunten ongeveer 

ala voIgt gecompenseerd worden (waarden in mm): 

SIFS .062, t4:::~ &:z,-&2. 66FS e.z, +AZ2 A.2., - Az " 
0,0697 0,0071 0,0670 -0,0052 

- ~.z, .... .A.:z..2 -.dZ,-42z. -&, +A:Z, -.1.z., -4 Z, 
-0,0071 -0,0697 0,0052 -0,0670 

1J1 

Omdat de door de centrering veroorzaakte fouten..6x en L1 y veel Kleiner zijn 

dan toegelaten (1:1 mm), voldoet het antiparallellogramstangenmechanisme 

aan de eisen mob.t. nauwkeurigheid. 

Vanwege de eenvoud van constructie lijkt universele centrering op deze 

wijze een goede keuze. 
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Ontwerp Centrering Beeldbuis (universeel). 

Alvorens een krimpkap om een buis aangebracht kan worden dient de positie van 

deze buis nauwkeurig vastgelegd te worden. 

! 

Zoals in P-U-o reeds aangegeven (blz. 31 /32) is het gebruik van een zgn. 

6-punts-centrering de meest voor de hand liggende methode voor het positioneren 

van beeldbuizen t wanneer met name de nauwkeurige positie van het hart van de 

buis van belang is; hierbij wardt de Z-coBrdinaat van de buis vastgelegd door 

een combinatie van een (pseudo-)oplegvlak middels 4 steunpunten en een 

sluitkracht (in de vorm van het eigen gewicht van de buis). 

Theoretisch is d~ze positioneringsmethode onjuist, immers de positie van een 

Iichaam in de ruimte kan m.b.v. 5 aanslagpunten en twee sluitkrachten als volgt 

worden vastgelegd: 

2 
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De Z-co8rdinaten van de buis wordt vastgelegd met de aanslagen 3,4 en 5. 

Indien echter de Z-co8rdinaat van 3 verschillende schermtypen (met 

verschillende kromtestralen in de verschillendef-richtingen over het scherm 

(zie schets» met een universele oplegging bepaald dient te worden, is dit niet 

mogelijk met 3 aanslagpunten. omdat in dat geval, de buizen ing - en'f-richting 

zullen verdraaien, wanneer tenminste het hart van het scherm samenvalt met het 

hart van het x-y-z-assenstelsel. 

r~ 

De 5 -en~- co8rdinaten van de 3 verschillende te centreren buizen zijn 

slechta dan alle gelijk aan 0 te krijgen (met een universele oplegging) indien 

deze oplegging (in Z-richting) symmetrisch is, dus wanneer er 4 

spiegelsymmetrisch t.o.v. het hart van het scherm gelegen aanslagen zijn (de 

punten 1,2,3 en 4 in onderstaande schets). 

Door de aanwezigheid van een sluitkracht (in de vorm van het eigen gewicht van 

de buis) ligt de Z-positie van de buis vast. 



8-18-3 

Theoretisch is het uiteraard niet mogelijk om de Z-positie van de buis m.b.v. 4 

aanslagen eenduidig vast te leggen (t.o.v. een van de twee schermdiago-
II " nalen zal de buis wiebelen). 

Omdat vanwege de schermsymmetrie en de gewenste universeelheid van de buisop

legging toch 4 aanslagen noodzakelijk zijn is de oplegging het beste wanneer 
" II bekend is t.o.v. welke diagonaal de buis wiebelt • 

Dit is mogelijk door twee aanslagen (b.v. 1 en 3) stijf en twee aanslagen slap 

(2 en 4) te makenj fouten in de schermcontour (t.o.v. de theoretische contour) 

kunnen dan uitgemiddeld en daarmee bij oplegging met 50% gereduceerd worden. 

De hierboven beschreven oplegging is in feite slechts een hulpoplegging van de 

buis t.b.v. centrering; omdat deze centrering niet extreem nauwkeurig behoeft 

te zijn (voor berekening zie bled l:le.v) heeft het geen zin an de buisoplegging on

nodig nauwkeurig te maken (het beschreven uitmiddelingsgedrag en ~e daaruit 

resulterende nauwkeurigere hulpoplegging zal nauwelijks invloed op de centreer

nauwkeurigheid hebben (orde: sub-micron gebied». 

Desondanks kan (b.v. wanneer n " wiebelen van de buis op de hulpoplegging am 

subjectieve redenen als ongewenst ervaren wordt) op eenvoudige wijze 
n " een uitmiddel-constructie met als resultaat een gedefinieerde (hulp-) 

buisoplegging gerealiseerd worden (door de met elkaar verbonden aanslagen 2 en 

4 scharnierend (met een relatief stijf scharnier> t.o.v. de diagonaal door 1 en 

3 uit te voeren). 

Nadat op deze wijze de Z-tS- en'f- co8rdinaten van de bub bepaald zijn, 

dient de buis nog gecentreerd te worden, d.w.z. de x-,y- enf- co8rdinaat 

dienen nog vastgelegd te worden. 

Riervoor zijn 2 aanslagen en 1 sluitkracht nodig (~ers het betreft hier het 

positioneren van een lichaam binnen een vlak), of 3 sluitkrachten. 

FI 
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Aangezien er echter sprake is van verschillende kromtestralen in het x-y-vlak 

van het scherm van de verschillende buistypen (zie schets), 

r1 S 1 * r, S9 '* r1 66 . . , 

f2. 51* rZ. 59 =1= r 2 66 . 
terwijl ook een wens voor een universeie centrering bestaat is een andere op

sluitmethode gewenst; ook hier ligt (i.v.m. de schermsymmetrie) een 

symmetrische opsluitmethode voor de hand. In principe zijn hier 4, 2 aan 2 ge

koppelde, beweegbare opsluitpunten voldoende, waarbij uiteraard de bewegingen 

van de sets 

X3 ---T--

r 

aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 

J-T . 'I 

Theoretisch is het beter om de bewegingen van de 4 punten anders te koppelen: 

nl.:xl gekoppeld aan ~ en xl gekoppeld aan x3 

(i.p.v. xl en x2, enerzijds aan x3 en x4 anderzijds); een dergelijke koppeling 

vereist echter een extra aandrijving (met bijbehorende besturing), wat de uit

voering van de centrering veel duurder (en complexer) maakt. 

Gezien de geringe vereiste centreernauwkeurigheid (%1 mm), voldoet het ge
bruik van 2 gekoppelde centreerarmen (voor centrering van de brede buiszijde). 

Op deze wijze worden de x- en r-positie van de buis echter nooit exact vast

gelegd omdat van een overbepaalde oplegging sprake is. Dit is te verhelpen door 

~~n van de twee centreerarmen (b.v. de arm met de punten Xl en x2) als 

schommelarm uit te voeren. 

Aan de verbinding tussen Xl en x2 bestaan dan als eisen: 

• Grote buigstijfheid in ~richting • 

• Relatief grote torsieslapheid in r-richting • 

Dit is te realiseren door toepassing van een scharnierpunt (al dan niet in de 

vorm van een elastisch scharnier) op het midden van de verbindingslijn 

Xl - x2' 
Op deze manier wordt de positie van de buis gedefinieerd opgelegd. 
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Omdat bij beeldschermen de kromtestralen rl en r2 zeer groot zijn {ordegrootte: 

3000 mm (SlFS) tot 6000 mm (66FS» valt een goede werking van de centrering op 

deze wijze te betwijfelen: tenzij de sluitkrachten zeer groot en de centreer

armen extreem etijf zijn is de buis met een vrij geringe kracht verplaatsbaar 

in y-richting. 

Dit probleem is te verhelpen door van nog 2 extra sluitkrachten (in te brengen 

m.b.v. 2 aanslagpunten) gebruik te maken (in Y-richting); de constructieve 

uitvoering van de opsluitpunten 1 tIm 4 dient dan uiteraard zodanig te zijn dat 

de buis goed verschuifbaar bIijft in y-richting; de bewegingen van de opsluit

punten 5 en 6 kunnen uiteraard ook aan elkaar gekoppeld worden. 

Ret beeld wordt dan aldus (in het x-y-vlak): 

2 
Scharnierp unt 

1 

6 \ 
- .... II!"I y:4J .... !'-"II--. -t. --. .. ... 

In 

3 4 

8eweging I en II zijn aan eikaar 
gekoppeLd# evenals III en IV 

FY 

De ontwerpspecificatie van de universele buiscentrering wordt nu ale voIgt: 

- Te verwerken buistypen (universeel); 5lFS, 59FS. 66FS. 

- Er wordt gebruik gemaakt van een universele pseudo-oplegging van de buis 

middels 4 punten, waarover een buis met geringe wrijving kan glijden; aan de 

stijfheid van de pseudo-oplegging in z-richting worden slechts zeer geringe 

eisen gesteld; inS - en f-richting dient de pseudo-oplegging echter weI stijf 

te zijn. 

- De centrering is van het 6-punts-type d.w.z • 

• allereerst worden de x- en y-co8rdinaten van de buis vastgelegd m.b.v. 4, 

2 aan 2 gekoppelde. aanslagen (zoals hierboven aangegeven). De aanslagen 

zijn uitgevoerd in de vorm van rollen (met draaiingsas ongeveer in z

richting), zodat de buis relatief gemakkelijk in y-richting verplaatsbaar 

is. Om eenvoudige en goede, gesynchroniseerde sturing van de 4 centreerrol

len mogelijk te maken, zijn de bewegingen van de centreersets 1/2 en 3/4 

aan elkaar gekoppeld middels een centrale aandrijving. 
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• hierna wordt de y-co8rdinaat van de buis vastgelegd m.b.v. aanslagen S en 

6 (die als star element uitgevoerd kunnen worden). 

Om dezelfde redenen als hierboven reeds aangegeven worden de bewegingen van 

de beide aanslagen 5 e~ 6 m.b.v. een centrale aandrijving aan elkaar gekop

peld. 

• de sturing van de sluitkrachten dient zodanig te zijn dat na vastleggen van 

de x- enf-co8rdinaat van de buis beweging in y-richting nog mogelijk is, 

dus de sluitkrachten in de richtingen I en II moeten (middels een geschikte 

sturing) tijdelijk in grootte terug kunnen vallen. 

Om deze red en (en uiteraard ook i.v.m. de eenvoudige sturing en de mogelijk

heid van toepassing van volgordeschakeling) wordt voor de aandrijving van 

de centreerarmen gebruik gemaakt van pneumatiek. 

- De voor centreren te gebruiken tijd bedraagt 1,0 sec. per centreerbeweging 

(totaal is bij gebruik van een volgordeschakeling dus 2*1,0 • 2 sec. beschik

baar); onder centreerbeweging wordt hier openen of sluiten van de armen ver-

staan. 

- Toelaatbare centreerfout: in x-richting ±l Mm. 

y-richting ±l mm 

Deze fout mag relatief groot zijn omdat er bij montage ruime speling is 

tussen ~p en buis, terwijl de kap zich naar de buis zet en bovendien tijdens 

montage de buis mag raken. 

Fouten in de afstand Z-punt-hoekstuk in Z-richting, veroorzaakt door de cen

trering, mogen niet groter zijn dan ±O,15 Mm. 

(De totale fout ter grootte ±o,8 mm is opgebouwd uit: 

to, 5 mm onnauwkeurigheid schermcontour 

±O,lS mm fouten door buiscentrering veroorzaakt 

(in feite: fouten in ligging van de buispositie). 

±O,lS mm mont ageonnauwkeurigheid, ontstaan bij het vaststellen van de kap

positie via een referentie naar de buispositie; hieronder valt 

ook de'fout die ontstaat bij het zich zetten van de kap naar de 

buis tijdens koeling). 

De centreerfout inf-richting mag vrij groot zijn (tlO), omdat de kap 

zich tijdens montage toch naar de buis zet. 
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- Om mogelijkheden te 8cheppen voor het plaatsen van H.F.-verhittings-spoelen 

en hun aansluiting dient de volgende ruimte in de machine opengelaten te 

worden: 

280 

700 

325 

- De centrering moet reproduceerbaar zijn. 

De positie van de aanslagen is in- en nastelbaar in de richting van de res

pectievelijke centreerbewegingen. 

- De maximaal optredende temperatuur van onderdelen van de centrering bedraage 

100°C voor lageringen en 700 C v90r andere onderdelen. 

- Als referentie naar de vaste wereld wordt gebruik gemaakt van een bedplaat 

waarop ook andere delen van de krimpmachine gemonteerd worden. 

- De maximaal toe te passen overbrenging in de aandrijving bedraagt 1:3. 

Alternatieve methoden voor aandrijving van gekoppelde centreerarmen. 

M.b.v. een aandrijving dienen 2 bewegingen, die elkaars inverse zijn, aan 

elkaar gekoppeld te worden. 

Er is sprake van 3 verschi11ende standen van de centrering: 

'iiI 
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1) 2 Tandwielen + Tandriem (slipvrij). 

2) Als 1), maar ketting i.p.v.' tandriem. 

3) Tandriem. 

4) Ala 3), maar ketting i.p.v. tandriem. 

5) Kruksleuf-mechaniame,.. 

6) 3-dimensionaal stangenmechanisme 

( 
• = Kogelscharni er 



7) Anti-parallellogram-stangenmechanisme. 
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Gebruik van dit mechanisme 

1evert een niet-exact inverse 

beweging. 

Voornaamste keuzecriteria voor de aandrijvingsmethode vormen de bereikbare nauw

keurigheid en reproduceerbaarheid. 

1),2),3) en 4) hebben als groot nadeel dat ze last hebben van rek in de 

aandrijving, waardoor reproduceerbaarheid verloren gaat en nastellen erg vaak 

noodzakelijk is; Bovendien vergen zij waarschijnlijk vrij omvangrijke contruc

ties, die veel onderh-oud vereisen. 

5) heeft als nadeel het optreden van speling (die echter weI naar een kant ge

drukt wardt) en te verwachten hoge slijtage van de rechtgeleiding in de vorm 

van een sleuf (met daaruit reeulterend gebrek aan reproduceerbaarheid en nood

zaak tot veeIvuIdig nastellen). 

6) vormt een dure, complexe constructie (door de kogelgewrichten) die bovendien 

problemen geeft t.a.v. universeelheid, omdat de hoekverdraaiingen ren 5 vrij 

groot zijn i.v.m. de grootte van de centreerslag (zowel de 51rS ale de 66r8 

buis diene.n gecentreerd te worden). 

7) heeft evenals 5) en 6) het voordeel dat van starre stangen gebruik gemaakt 

wordt; evenals bij 6) is bovendien een epelingsvrije constructie mogelijk. 

T.o.v. 6) heeft 7) als groot voordeel de eenvoudige constructie, die bovendien 

weinig onderhoud zal vereisen; een groot bezwaar van 7) vormt echter het feit 

dat er geen sprake van inverse bewegingen is; door een juiste instelling kan er 

voor gezorgd worden dat bij centrering van de 59F8 buis geldt: V'/~S~ = r2,S3' 
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Echter, centrering van de andere buizen za1 dan afwijkingen opleveren: 

'fl., S J > if 2:1 s" I. 

fl:J 66 < i.f2:J 66. 
A1ternatief 6) en 7) zijn het meest geschikt omdat zij spelingsvrije 

constructies en reproduceerbare bewegingen opleveren. Indien de centreeronnauw

keurigheid van 7) (doordat er geen sprake is van inverse centreerbewegingen) 

aanvaardbaar is, is deze uitvoering te verkiezen boven alternatief 6) vanwege 

de eenvoudige constructie; bovendien vraagt de aandrijving bij a1ternatief 6) 

veel meer ruimte in het x-y-vlak dan de aandrijving bij alternatief 7); deze 

ruimte is slechts in beperkte mate voorhanden. 

M.b.v. een goniometrische berekening kan de centreeronnauwkeurigheid van alter

natief 7) bepaald worden (zie blad 11 e.v.). 
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Plaats Centreringsaandrijving t.o.v. buis. 

Indien gebruik gemaakt wordt van gekoppelde centreringsarmen zijn er in 

principe 3 mogelijkheden voor de plaatsing van de aandrijving t.o.v. de buis: 

1. Bovenaanzicht 

II. 

Zijaanzicht 

III. 

Indien de buiscentrering universeel, d.w.z. bruikbaar voor 3 verschillende buis

grootten dient te z,ijn,voldoet lIlogelijkheid I niet: 

bij centrering van de brede buis-zijde zullen slechts bij ~6n buisgrootte 

aIle 4 de centreernokken de buis kunnen raken (theoretisch kunnen uiteraard 

slechts 3 nokken de buis tegelijk raken, tenzij bij ~6n van de 

centreerarlllen van een scholll111elarmconstructie gebruik wordt gelllaakt). 

De lIlogelijkbeden II en III zijn weI universeel toepasbaar. 

Mogelijkheid II verdient hierbij de voorkeur omdat daarbij de aandrijving ge

makkelijk aan de krilllpmachine "gehangenn kan worden, wat bij III niet 

rechtstreeks lIlogelijk is; bovendien verhindert bij III de aandrijving het 

plaatsen van de buis op de krilllpmachine (de buis wordt m.b.v. de transfer + 

bovenchuck van boven aangevoerd). 
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Centreeronnauwkeurigheid Antiparallellogram Stangenmechanisme. 

'f', 

d 
15, 

~L 
X, 

A, 

A 

ma.f .2 c:'lbe.t(enden 

{w"c..f i (L-s wan de.. 

m 

geschreven) kunnen dus en '12. bepaald worden als functie van r: 
( 

2 '(.I d, )'<" (( d )'2.;/l 
- rnS;() f, - (- d '1<, t 2 '::Iii') 'f t WI J - CC~,) yJ, ) - "2 (OS r = 'f.. 

{' I..., I' d )-l ( ) f '-
'rf)"5in f2. + \1('--(..('/4 -"Z ~in'f "I m (I-(C:~tl. + ~ (OSr) 

Dit stelsel vergelijkingen is alleen numeriek oplosbaar. 

Gebruik van een CASIO FX-702 programmeerbare rekenmachine levert de volgende 

resultaten: 



Centrering brede zijde buis (dus beweging in X-richting) • 

I. Parameters: d= 70 rom 

'fJ 
_71/6 
-0.2 

I 

0 

77/6 

m=13S mm 

1=401 rom 

'f, 

-0; 12 65:~~ 

-Oia)C~ 

0 

o( 13~~2.5 

<f2 
-O, /2 1t0& o 00 , 2 ~4 

/ 

- q 0 ')- J/ ~ <, o 000225-
} 

0 <.) 

0, 111. 11<9 0> 00 I,' <., t 
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Bezwaar aan bovenstaande tabel is dat deze ook (~ -~) weergeeft in het ge-

bied waar de armen niet centreren. 

II. Uitgangspunt: .Alleen afwijkingen i~ het gebied r=o (centrering van 66FS

buis) tot aan met Y= '% (:::::-centrering van S1FS-buis) zijn inte

ressant, 

.Ste1 zodanig in (onder handhaving van de in I gebruikte para

meters) dat /Y, -1/2./ bij centrering van de S1FS en de 66FS 

buis ongeveer even groot is. 

Voor de berekening ste1 ik: instelling geschiedt zodanig dat 

bijo/=0,33 geldt:f, "'tf;.. 
Een nieuwe berekening levert dan (met als invulling voor de parameter 

n:n '" 442 mm). 

r \(' - Cf2 n (", -'/2-) 

-nIt -0, OOia'~j -0 8/28 ,; 

0 --0,000605 - 0, 2.01<t 
I 

°1 .3 S 0 0 

TT/e o,OOOt~2 0 ,s230 
I 

De optredende centreerfout bedraagt n (Sinf, - Sin~2.). 

Voor kleine (<I, ''h) vormt n('f, -}i) hiervoor een goede benadering (aan de 

veilige kant, want/(t,~) lis groter dan/ (Sinf, - Si~)/). 

De optredende centreerfout bedraagt dus: 

S1FS 0,3280 mm 

66FS 0,2674 rom 
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Dit resulteert uiteraard ook in een afwijking van de ligging van de buis 

in Z-richting en inY'-richting • 

De vergelijking voor de contour van een SlFS-scherm luidt: 
/']") "'>2 -<t I jc9 6 -~ 2,6", 
J... = :::, I ~) 32.:) ~ 10 '* 7 I -1:2, is T 53) *" la *"::( T 

_ - ~ " ~1 t;:j0S "'\ 1/ oeO' -Ie, 3 q.,lI ::! (tJ'8<r5 '. ~ '1 12 ~ 3.} -if I() /l 'I I,)· * X -, + 2, II 2c;(:i2*1() )r'Y ',)1 ~x I 

grootteAx. 

Omdat bij montage de echte oplegging (op de Z-punten) de taak van de psuedo

oplegging overneemt, resulteert aldus theoretisch door de centreerfout van 

de brede zijde een.6 Z ter grootte: 

.AZ: ~~ (X:~.S;~mm) )=2-0S,1 mn-, j 2-fUtd)*LlJ(=~.Jl70L1X. 

Bij een centreerfout ter grootte L1x .,. 0,3280 mm ontstaat aldus eenLiz voor 

de buisoplegging ter grootte 0,0384 mm. 

Omdat deze fout reproduceerbaar is en omdat voor de (echte) buisoplegging 

gebruik gemaakt wordt van type-afhankelijke oplegpunten kan deze fout voor

af eventueel gecompenseerd worden (2 oplegpunten 0,0384 mm te hoog en 2 op

legpunten 0,0384 rom te laag plaatsen bij de 51FS; bij de 66FS analoog, 

echter hier bedraagt de compenseer-grootte - 0,1170 * 0,2674 = 0,0313 mm). 

Centrering amalle zijde buis (duB beweging in y-richting) 

I. Parameters: d= 90 rom 

ma 200 mm 

1=432 rom 

Centrering vindt plaats in het bereik 

'(=0 (66FS) tIm r =0 ,68 (S1FS). 

Bij negatieve waarden van r staat de 

centrering geopend. 

De centrering zal meestal in deze stand staan 

de afwijkingen in "'- 'fi zijn hierbij echter 

volstrekt oninteressant. 
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'f Cf, ({2 ~-f~ 

° ° ° ° 0,4 0,089912 0,089137 0,000775 

0,45 0,100737 0,099786 0,000951 

0,5 0,111367 0,110235 0,001132 

0,68 0,147665 0,145890 0,001765 

11. Beschouwing van bovenstaande resultaten leert dat indien juist ingeste1d 

wordt bij If -0 ,45 (zodat dan 'lt1LO), de centreerafwijkingen bij centrering 

van de 51FS en de 66FS buis ongeveer even groot worden; indien voor de para-

meter n ingevuld wordt: 

n-439 mm wordt de tabel als voIgt: 

Lf ft -rZ. n {(f, -</-:.) 
0 -0,000951 -0,4175 

0,45 ° 0 

0,68 0,000814 0,3573 

De optredende centreerfout in y-richting bedraag~ dus minder dan: 

51FS: 0,3573 mm 

66FS: 0,4175 mm 

Dit resulteert uiteraard ook in een afwijking in Z-richting ter grootte 

~2. 
Ti 

Bij oplegging op het Z-punt van het 51FS-scherm voIgt: 

t1 Z .: ~ (X::' 155, <, n,,., J ) ::.:<. oS, 1 "" '" j 2 -pv ",.f} jf A 1"= ';- c G>6<; .iJ 7 
Bij een centreerfout ter grootteL1y-0,3573 ontstaat aldus (voor de 51FS) 

een.c1 z voor de buisoplegging ter groot te 0,0309 mm. 

Ook deze tout is reproduceerbaar en kan bij instelling van de buisoplegging 

vooraf gecompenseerd worden. 
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De op de voorgaande pagina's gespecificeerde centrering is constructief nader 

uitgewerkt in schets 04-3750 (1 * AO + 1 * Al). 

-
Enkele opmerkingen erbij: 

In de uiteindelijke constructieve uitvoering van concept 04-3749 zijn aan de 

centreerarmen koelelementen bevestigd. De wijze van bevestiging van deze 

elementen is in 04-3750 niet nader gespecificeerd. 

• I.v.m. de bevestiging van bovengenoemde koelelementen is een ietwat complexe 

besturing van de aandrijving nodig: na centrering maken de 4 centreerarmen 

een korte slag terug (een booglengte van~30 mm ter plaatse van de centreer

nokken), waarna ze in die tussenpositie (pneumatisch) gefixeerd dienen te 

worden. 

• In de schets is aangegeven dat f!in van de twee centreerarmen voor 

centrering van de brede zijde uitgevoerd is met 'n elastisch scharnier; in 

de schets is dit gecre~erd m.b.v. simpel inzagen van een bevestigingsblok, 

in een definitieve uitvoering zal echter waarschijnlijk een ingewikkelder 

constructie (waar ook aan gerekend wordt; tevens dient voor slagbegrenzing 

gezorgd te worden) noodzakelijk zijn. 

In de hiervoor beschreven berekeningen is met iets andere standen gerekend 

dan in de uiteindelijke constructie toegepast zijn; omdat de constructie uit

gerekt is in z-richt ing (en niet in x- of y-richt ing) en de verschillende 

overbrengingsverboudingen gelijk gebleven zijn zijn deze berekeningen t.a.v. 

de centreringsonnauwkeurigheid aan de veilige kant. 

• In de bedplaat zullen in een uiteindelijke constructie verscbillende extra 

bevestigingspunten, uitsparingen e.d. aangebracht moeten worden. 

• Voor de wijze van afstellen verwijs ik bier naar bijlage 24. 
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Bijlage 19 

antwerp verhitter 

Omdat dit deelproject grotendeels uitbesteed is, geef ik hier zeer summier 

enkele resultaten: 

Voor een ingangsspecificatie verwijs ik naar hetgeen in het hoofdverslag 

(fa~e O-U) vermeld is, naar bijlage 10-8 (maatvoering verhittingsunit), 

naar bijlage 13 (lijst van randvoorwaarden bij de machinebesturing) en naar 

bijlage 14 (samenstelling "flexibele" krimpmachine + tijdvolgordediagram). 

Ter voorkoming van inductieve verhitting worden machinedelen binnen een 

afetand van 50 rom van de spoelen uit niet-magnetisch materiaal vervaardigd. 

Het geopperde probleem van maskerverhitting van een buis boven de H.F

spoelen blijkt te verwaarlozen te zijn: proeven met een 36FS scherm 

(zonder opgedampte Al-Iaag) 50 rom boven 15" spoelen (Monocbroom-buizen) 

leverden bij 15 seconden onbelast aansturen van de spoelen een 

maskertemperatuur van max. 550 C (Tijdens bedrijf van een T.V.-set wordt 

het masker ongeveer 1000 C). Ook magnetisatie van onderdelen binnen de 

buis blijkt niet op te treden (proeven aan een 36FS-acbterkap in 

samenwerking met P. Verheggen (Ontw.) en Th. Walters (CFT) leverden geen 

meetbare magnetieaties op) •. 

Gebruik van H.F-techniek kan mogelijkerwijs leiden tot problemen met 

machinesturingen, veroorzaakt door magnetische velden ("stralen" van de 

spoelen). Het in bij lage 14-4 aangegeven plan "Afscherming stra! ing" is 

opgesteld om moge1ijke optredende prob1emen te verhelpen. Aangezien er 

tijdens uitvoering van mijn afstudeeropdracht te weinig informatie t.a.v. 

noodzaak van uitvoering van dit plan beschikbaar was, is bier verder geen 

aandacht aan besteed (zie intern rapport TVR 70-87-MBM-804). 

Voor resultaten van het op het CFT uitgevoerde vooronderzoek (nm.b.v. 

Inductieve verhitting is het tecbniscb mogelijk een krimpkap binnen de 

gewenste tijd de gewenste verlenging te gevenn) verwijs ik naar rapport 

CTB 87.34.019. 



Krimpkapkoeling 

Ingangsspecificatie: 

Af te koelen materiaal (rekenmodel): 

ongelegeerd laagkoolstofstaal d ( 
./ ./ 1 

h 
./ 

l ~/ 
/ 

Koeltraject 5000 C 

Koeltijd = 7,3 sec. (maximaal). 

Koelmethode: geforceerde luchtkoeling. 

b(mmJ 
2)((520+ 

+400) 

Bij lage 20-1 

hcmm 
46 

De koelinrichting'dient universeel d.w.z. toepasbaar voor 51F5, 59F5 en 

66F5 te zijn. 

Werkdruk koelinrichting: max. 4 bar. 

De hoeken van de krimpkap hoeven waarschijnlijk niet gekoeld te worden 

(t.a.v. de temperatuur die de hoek van de krimpband tijdens verhitting 

dient te bereiken bestaat onduidelijkheid, gezien de tegenstrijdige 

specificaties die door Ontwikkeling worden afgegeven - zie blad 8). 
5ignalering van werkdruk en belasting van de koelinrichting vindt plaats 

m.b.v. een P/E-omvormer en een flowmeter. 

In eerste instantie heb ik in de projectenwerkplaats proeven uitgevoerd om vast 

te stellen of met in bestaande mechanisaties toegepaste koelpijpen universele 

koeling voor 3 typen kappen mogelijk is; daartoe heb ik vastgelegd wat de 

invloed van de afstand koelpijp tot krimpkap was op het koelresultaat; 

meetresultaten staan in onderstaande grafiek. 
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Uit deze meting valt af te leiden dat bij het toegepaste koelproced~ de 

koelafstand geen grote invloed op het koelresultaat heeft. Gezien de grote 

benodigde koeltijd is de betreffende koelpijp (03-1048) echter niet geschikt. 

L.R. Ragreis (Glas) heeft afgeleid hoe m.b.v. lucht glas optimaal gekoeld kan 

worden; op grond van zijn resultaten beveelt Kamp (CFT) aan om voor krimpkap

koeling gebruik te maken van zgn. Vortex pijpen en bij de berekening daarvan 

gebruik te maken van de resultaten van Ragreis. 

Berekening mijnerzijds leverde op dat het onmogelijk is om m.b.v. star 

opgestelde Vortex pijpen zowel 51FS als 66FS kappen af te koelen (de koel

afstand bij koeling van de 51FS kap is daartoe te groot). 

Binnen het gekozen machineconcept resteren dan de volgende mogelijkheden voor 

koeling: 

1. Gebruik van Vortex pijpen of transvectoren die beweegbaar zijn (naar de kap 

toe). Bevestigingsmogelijkheden: 

a. Buiten het hart van de machine, op het frame van de montage-unit, 

(m.b.v. een draaipunt) is onmogelijk omdat je dan last hebt van de 

bewegingen van de buiscentrering enerzijds en subunits anderzijds. 

b. In het hart van de machine, bevestigd aan de montage-unit is 

onmogelijk i.v.m. de aanwezigheid van de verhitter. 

c. Aan een beweegbare inrichting boven de machine. 

Dit dient vermeden te worden omdat de machine hierdoor veer groter 

wordt, terwijl er consequenties t.a.v. de cyclustijd zijn. 

d. Aan de centreringsarmen. Probleem vormt het feit dat je op deze wijze 

nog steeds niet over de volle breedte van de kap kunt koelen omdat de 

subunits (van de montageunit) veel ruimte in het x-y-vlak vragen. 

2. Gebruik van eeo ander koelconcept. Rierbij denk ik aan een meer gerichte 

luchtstraal, verkregen door geleiding van de lucht in straaltjes. 

Op deze wijze zijn relatief grote koelafstanden te overwinnen; daartoe 

dient de lucht bij voorkeur over het te koelen lichaam te strijken (schuin 

aanstralen). Om dit aan te tonen heb ik proeven uitgevoerd aan onderstaande 

meetopstelling: 



Bijlage 20-4 
, 

Proefmetingen KRIMPEN 51 FS proefopstelling 

Krimpbrander _ 
Krimpkap 
Koelpijpen 

16mm 

1322 010 23171 
8222 040 67473 
03-1048 I 03-1049 

T 1 = ROOD - meetplaats in fetsrand 
T 3 :: BRU IN _ " .. I, 

T 5 = GRO EN - " " " 
T 7 = BLAUW _ II ., II 

Thermoko 

Thennokoppel cr. at. • 1 ,5mm. ( Tel 15/10/0 ) 

Recorder _ PM 8224 
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Ter verge1ijking met de conventione1e koe1pijp zijn metingen gedaan met 

onderstaand "b1auw handje": 

'" 
'\. 3-::F~t 

() 

Meetopstelling: 

100 SO 

~.~--~~~~~~. : : 
I • 

• • • 

"1-322 OIS 95330 

blauw handje {conventionele} koelpijp 03-1048 

Er zijn 3 verschi11ende metingen gedaan: 

1. met de eerste meetopste11ing (conventione1e pijpen). 

2. met alleen een "b1auw handje" koe1en. 

3. tegelijk koe1en met "b1auw handje" en conventione1e pijpen. 

Gegevens: 5iPT kap met rok. 

werkdruk "b1auw handje" 4,8 bar. 

werkdruk koe1pijpen 3,5 bar. 
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Conclusies uit de krommen: 

Koeling m.b.v. "blauwe handjes lt is veel efficU~nter dan met conventionele 

koelpijpen; uit de niet-geoptimaliseerde opstelling met het "blauwe handjeH 

valt af te leiden dat met een koelmethode volgens het principe van het 

"blauw handje" waarschijnlijk gemakkelijk aan de vereiste cyclustijd kan 

worden voldaan. 

Uit de krommen van meetpunt T7 valt af te leiden dat het "blauwe handje" 

over veel grot ere afstand dan aIleen zijn aanstraalpunt TS zijn invloed 

doet gelden. Bij tegelijk ingeschakelde koelpijpen en "blauw handje" blijkt 

uit de kromme van meetpunt T7 dat het "blauwe handje tt voor het grootste 

gedeelte van de koeling verantwoordelijk is. 

Bevestigingsmogelijkheden voor koelelementen die volgens het "blauwe handjen
-

principe werken: 

a. Op het frame van de montage-unit. 

b. In het hart van de machine, aan de niet-beweegbare pseudo-buis-oplegging. 

Op deze wijze is het nauwelijks mogelijk de krimpkap gericht'aan te stralen. 

c. Aan een vaste inrichting bevestigd aan de machine (buiten het gebied van de 

montage-unit); hierdoor wordt de machine onnodig complex. 

d. Aan de centreringsarmen. Voordeel van deze methode is dat het zo in 

principe mogelijk is aIle 3 de verschillende te koelen kappen vanuit 

dezelfde koelafstand en onder ongeveer dezelfde aanstraalcondities (hoek 

van aanstraling e.d.) te koelen, terwijl op deze wijze op eenvoudige wijze 

een langs de kap strijkende luchtlaag te cre@ren dan in geval a. (waar 

vanuit een grote afstand loodrecht op de kap gekoeld moet worden; bij d. 

heeft de grote afstand waarover gekoeld wordt slechts betrekking op een 

richting ongeveer evenwijdig aan de kap, zie onderstaande schetsen). 

a. d 

I 

~ 
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Op grond van de proeven met het "blauwe handje" en de hierboven aangegeven 

opmerkingen bij de bevestigingsmogelijkheden kies ik voor een koelmethode 

volgens het "blauwe handje" principe, dus gebruikmaking van geforceerd 

toegevoerde koellucht, die door een geleiding van luchtstralen binnen het koel

element voor een gerichte luchtstraal (een soort gordijn) zorgt; deze 

koelelementen worden aan de centrering bevestigd, daartoe kan de in 

samenstelling 04-3749 middels stippellijnen aangegeven ruimte worden gebruikt. 

Bij de hier gekozen bevestigingswijze dient de buiscentrerings-aandrijving in 

die zin aangepast te worden dat deze een tussenstand kent; na buiscentrering 

bewegen de armen een aantal mm terug (opdat de kap gemonteerd kan worden), in 

de tussenstand (die niet gefixeerd behoeft te worden en aan welke geen hoge 

eisen gesteld behoeven te worden voor wat betreft positioneringsnauwkeurigheid 

( ~ een mm» wordt de krimpkap gekoeld; na koeling gaat de centrering geheel 

open opdat er met buizen en krimpkappen gemanipuleerd kan worden. 



Verzorging verticale kap=beweging 

Korte ingangsspecificatie: 

Te realiseren slag ::::. 250 nun. 

Beschikbare tijd: 1,5 sec. 

Te bewegen 1ichaam: S.A. Mounting Unit + Krimpkap. 

Bij lage 21-1 

Bovendien moet de aandrijving in staat zijn tevens een 66FS-beeldbuis te 

dragen, zodat hieruit voIgt: 

- Statische belasting ~ 350 N. 

- Dynamische belasting: In 1,5 sec. wordt Z 250 nun afgelegd. 

Bij een lineair o~en aflopend snelheidspatroon 

geldt: Vmax ... 2 * ~ ... 333 mm x s-1 

1,5 

a ... 333 -444 mm x s-2 

0,75 

Fmax 20 x 0,444 ... 9N. 

Reken met Fdyn- 60N. 

Stopnauwkeurigheid: bij beweging naar beneden + 1 mm. 

bij beweging naar boven: stopnauwkeurigheid ~ 0,5 mm. 

Tijdens de laatste 40 mm van 

de slag bedraagt Vmax : 

80 mm x s-1 . 
Geleidingsnauwkeurigheid: - Bij beweging in de verhitpositie (Z 125mm) mag 

de afwijking van de positie in het x-y vlak van 

de montage-unit t.g.v. geleidingsnauwkeurigheid 

o 0,20 mm bedragen. 

- Gedurende de rest van de slag mag deze 

o 0,5 mm bedragen. 
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Globale hoofdafmetingen volgens schets 04-3749. 

I.v.m. sturing: voorkeur voor gebruik van pneumatiek als energiebron. 

Eindstanden: 6 stuks te weten - 3 * montage (liggen zeer dicht (orde mm) 

bij elkaar). 

- 3 * verhitting (liggen tienta11en mm uit 

e1kaar). 

Eindstandsignalering: minUmaa1 4 * (1 * montage- , 3 * verhitpositie). 

Optredende temperaturen: houd rekening met Tmax = 70oe. 
Te verrichten functies: 1. Krachtsinleiding in verticale richting. 

2. Geleiding in vertica1e richting. 

Ret proces van genereren van en keuze uit alternatieven geef ik zeer summier 

weer (er is ook weinig tijd aan besteed; uitgang$p~ is het aandragen van een 

pasklare (eventuee1 niet-geoptimaliseerde) oplossing die binnen het gekozen 

machine-concept past). 

Terwi11e van het verkrijgen van een eenvoudige constructie geef ik er de 

voorkeur aan de functies krachtsinleiding en geleiding te combineren in ~~n 

constructie. 

Mogelijkbeden: 

1. Een soort as (bevestigd aan de montage-unit) beweegt binnen een aan het 

machineframe bevestigde ge1eiding. 

2. een aan de montage-unit bevestigde geleiding beweegt om een aan 
het frame bevestigde draagas. 

Omdat een grote constructie (montage-unit) verplaatst wardt en het hart van de 

machine boven de bedplaat niet vrij is (i.v.m. aansluiting R.F.-spoelen), is 

een krachtsinleiding ter. plaatse van het frame op twee symmetrisch t.o.v. het 

hart van de machine gelegen plaatsen noodzakelijk. Omdat deze inrichtingen voor 

krachtsinleiding bij voorkeur aan elkaar gekoppeld moeten zijn, kies ik voor 

een verbinding van deze inrichtingen onder de bedplaat (waar het machinehart 

vrij is). Op deze wijze is krachtsinleiding eenvoudig van ~'n centrale 

energiebron af te leiden. 

Van de hierboven aangegeven twee mogelijkheden kies ik de eerste omdat deze een 

compactere constructie oplevert dan de tweede, waarbij bovendien de twee 

"inrichtingen voor krachtsinleiding" (de assen) eenvoudiger te koppelen zijn 

onder het vlak van de bedplaat. 
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Als energiebron stel ik het geQruik van een pneumatische cilinder voor, i.v.m. 

de compacte bouw een vanhet zuigerstangloze type (ORIGA P120S - D.50); deze 

kan nog juist verticaal en centraal onder de bedplaat gemonteerd worden. 

Geleiding van de assen vindt plaats in kogelleibussen (2 per as) i.v.m. de 

theoretische overbepaaldheid van een dergelijke constructie dient een uitricht

inrichting voor de geleidingen toegepast te worden; ik verkies de toepassing 

van kogelleibussen boven de (theoretisch juiste) oplossing m.b.v. sets wieltjes 

i.v.m. de vereiste geleidingsstijfheid. 

Ret gebruik van 4 i.p.v. 3 geleidingspunten (kogelleibussen) acht ik 
. 

constructief beter i.v.m. de daardoor ontstane betere stabiliteit (veel kleiner 

gevaar v.w.b. 8chranken). 

+--t--t--~--.-1lC--'---I~r-
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Bijlage 22 

Pseudo-buis-oplegging 

Korte ingangsspecificatie: 

De pseudo-buis-oplegging is een hulpoplegging die Z-, f- eng - c80rdinaat 

van de buis bij centrering vastlegt. 

r 
z 

1 r 
~ 

Op te leggen lichaam (universeel): beeldbuis 51FS/S9FS/66FS op het scherm. 

De buis moet met lage wrijving over de oplegging kunnen bewegen in x-y

richting (slag: orde enkele mm). 

Zoals in bijlage 18 reeds aangegeven is, dient oplegging op 4 spiegel

symmetrisch t.o.v. het machinehart gelegen punten plaats te vinden; verder 

hoeft geen "uitmiddeling over een diagonaal" plaats te vinden gezien de 

geringe vereiste nauwkeurigheid (wiebelfouten komen uiteindelijk ongeveer 

een factor 100 kleiner tot uiting in de te realiseren afstand Z-punt

hoekstuk). 

Afmeting: in het x-y-vlak moet het hele opleglichaam ruim binnen de 

denkbeeldige rechthoek door de 4 Z-punten van het SlFS scherm 

liggen (i.v.m. buisoplegpunten op de montage-unit t.b.v. de 5lFS 

buis). 

Evenals in bijlage 21 geef ik hier slechts kort de oplossing voor het ontwerpen 

van de gevraagde module: 

Vanwege de lage vereiste wrijving bij beweging van een buis over de oplegpunten 

kies ik in eerste instantie voor 4 kunststof (i.v.m. voorkoming van krassen op 

het scherm) luchtgelagerde kogels, die zich t.o.v. elkaar op hartafstanden van 

350 resp. 250 mm liggen (zie schets 04-3749, bijlage 14). 

Het voor buisfixatie te gebruiken vacuumchuck ligt binnen deze 4 punten. 

De pseudo-oplegging wordt op een nader te definieren wijze (op het moment van 

schrijven kan de black box van de verhitter niet nader ingevuld worden) op een 

hoogte van 435 mm (gemeten vanaf de bovenkant van de oplegpunten) op de 
bedplaat gemonteerd. 
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Machineframe 

Gezien de (geringe) diepte waarin de overige modules uitgewerkt zijn lijkt het 

mij niet nuttig diep op het ontwerp van het machineframe in te gaan. 

Ik volsta met een (voorlopige) specificatie. 

Opbouw uit (in lengte nastelbare) poten (4 stuks), bevestigd op een grond

plaat en afgedekt met een bedplaat van Alcoa (een dikte van 30 mm lijkt in 

eerste instantie voldoende), welke als referentie voor verschillende 

modules dient. 

In het hart van het frame dienen bevestigingsbalken aangebracht te worden 

t.b.v. bevestiging van de ORrGA zuigerstangloze cilinder voor verzorging 

van de verticale kap-beweging. 

Op de bedplaat zijn bevestigd: - lagerstoelen waarin centreerarmen hangen. 

- verhittingsunit + aansluiting. 

- pseudo-buis-oplegging. 

- aandrijvingen van de centrering. 

- geleidingen t.b.v. verticale kap-beweging. 

Zoals op de samenstelling 04-3749 aangegeven dient in de bedplaat een 

ruimte gefreesd te worden amdat de 3-standencilinder t.b.v. instelling 

van de subunits van de montage-unit naar beneden zakt tot de verhitpositie 

(uitgangspunt hierbij is een verticale slag van 250 mm). 



Bij lage 24-1. 

Afstelling montage-unit + centrering 

T.b.v. afstelling heb ik principeschetsen voor de maatvoering van afstelmallen 

gemaakt (zie blad 2-4). 

M.b.v. een mal kunnen achtereenvolgens worden afgesteld: 

1. in een vlak liggen van hoekstukopleggingen. 

2. afstand ho'ekstukoplegging - schermoplegging. 

3. buiscentrering (twee maal twee armen met in totaal 6 centreerpunten). 

De met een vlakheid van 0,1 mm getolereerde aanslagen fungeren als hulpmiddel 

bij de eerste afstelfunctie. Afstellen van de subunits is mogelijk door het 

lagerhuis (post 26) m.b.v. de hulpstukken post 32 en 33 omhoog te schroeven 

(dit is mogelijk door de speling van de bouten 3IN in het lagerhuis; bij 

afstel1ing kunnen deze bouten due nog niet vast aangedraaid zijn). 

Wanneer met een afstelmal 4 hoekstukopleggingen in een vlak gelegd 

zijn J liggen (als het ~oed is) de overige 8 hoekstukopleggingen ook bij 

benadering in een vlak zodat deze niet meer afgesteld behoeven te worden. 

De eerste afstelfuncthe is met elk van de drie afstelmallen te realiseren, dit 

i.v.m. nastellen van de machine (bv. bij vervanging van gedeelten van de 

montage-unit). 

M.b.v. de aanslagen t.b.v. het in een vlak leggen van de hoekstuk

opleggingen en de aan die aanslagen gekoppelde aanslagpaaltjes (lleindmatenn ) 

kan de afstand Z-punt-hoekstuk per hoek apart af- en nagesteld worden. 

M.b.v. de 4 op het framewerk van de mal bevestigde (nauwkeurige) aanslagvlakken 

kan de buiscentrering woden af- en nagesteld. Omdat het buiscentrerings

mechanisme niet symmetrisch is kan buiscentrering nooit exact plaatsvinden; 

afstelling dient daarom zodanig plaats te vinden dat de afwijkingen in 

buiscentrering van de 5lFS en de 66FS buis even groot zijn; hiertoe is de 

grootte van de afstand waarop exact gecentreerd en waarop dUB afgesteld dient 

te worden als voIgt vastgelegd: 

Afstand centreernokken op mal: 0,62 * (maatvoering 5lFS) + ••• 

••• + 0,38 * (maatvoering 66FS). 
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N.B. Hierboven is gekozen voor het gebruik van aparte afstelmallen per te 

krimpen buistype, omda't de voorkeur bestaat (Lv .m. ijking en 

nastelling) voor mallen die multifunctioneel zijn, d.w.z. waarmee 

meerdere afstelfuncties gerealiseerd kunnen worden. 

Bij het gekozen machineontwerp zie ik geen mogelijkheden voor de 

constructie van een universele mal waarmee zowel afstelfunctie 1 en 

afstelfunctie 2 voor aUe drie de te krimpen buistypes gerealiseerd 

kunnen worden. 
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