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S&~NVATTING

Dit 1S het verslag van het eerste deel van het afstuderen, verricht door

Jeroen Koevoets in het kader van zijn studie tot werktuigbouwkundig inge

nieur aan de Technische Universiteit te Eindhoven bij de Nederlandse

Philips Bedrijven B.V., afdeling Bedrijfsmechanisatie Licht Roosendaal.

Het betreft de analyse van het transport van TL-ballons en -lampen door de

produktielijn en het overzicht van bestaande en nieuwe transportprincipes.

In Roosendaal worden de TL-lampen in massa geproduceerd: enkele duizenden

per uur per machinegroep. De machines zijn om te stellen op verschillende

lamplengten, niet op verschillende lampdia~eters. De machines, hun inwen

dige transporten en de tussenliggende transporten lopen synchroon aan el

kaar. De ballons of lampen worden grotendeels horizontaal of vertikaal en

parallel ten opzichte van elkaar getransporteerd.

Hoofdstuk twee behandelt een groot aantal aspekten van het transport,

hoofdstuk drie het lineaire transport en het bevat een overzicht van moge

lijke lineaire transportmiddelen en hoofdstuk vier geeft een indeling van

de transportrichting en/of ballonstand-veranderende transporten en het

geeft een overzicht van deze transporten. Hoofdstuk vijf tenslotte, geeft

een aantal methoden waarmee de produktstromen op een eenvoudige wijze kun

nen worden gesplitst.
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Transportsysternen van T.L. buizen

1. !tnalytiscll__~e_e}_.
Maak een uitgebreid overzicht van rnogelijke transportmiddelen t.b.v.
de T.L. produktie welke het de constructeur rnogelijk rnaakt uit een
groot aantal alternatieven te kiezen.

Dit overzicht dient ook een groot aantal mogelijkheden te tonen
waarmee het transport vertakt of gebogen kan worden.

Er moet aangegeven worden hoe het transportmiddel flexibel kan func
tioneren, en welke eigenschappen en voor- en nadelen het transport
middel heeft.

Het geheel kan aangevuld worden met een analyse van de verschillende
aspecten van het transport van T.L.-lampen waarmee oak de constructeur
te maken krijgt.
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2. Constructlef deel.
Werk ~~n methode am het transport af te buigen verder uit:t.w.

het transport van hallonnen <ii,' zlch horizontaal parallel bewegend een
bocht over 90" doorlopen.

Als vaste eisen aan het ontwerp worden o.a. gesteld:
.de mogelijkheid moet aanwezig zijn om het systeem onbemand am te

stellen op andere maten

.er mag geen uitval optreden door het transportdeel

Het ontwerp dient zover uitgewerkt te worden dat de werking van het

principe aangetoond is, inclusief de benodigde controle berekeningen.
In de ontwerptekeningen moeten de hoofdmaten aangegeven zijn.

Verslag, etc:

Het memorandum "Aanwijzingen voor het afstuderen" is bij de secretaresse
verkrijgbaar.

Prof-ire

jv----~
,'r"'-/ 16/0

J.M. van Bragt

J. Koevoe.rs
I

ire P.J.M. van Aaken
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1. INLE [l) [[~G

1.1. INLEI[)[NG OVER HET WAAROM VAN DE OPDRACHT------_.

Dit verslag betreft het eerste gedeelte van het afstuderen, name

1 ijk de analyse van het transport van TL-lampen en het overzicht

van de mogelijke transportmiddelen waarmee TL-ballons in een kon

tinue stroom verplaatst kunnen worden binnen de "machinegroep".

De vraag naar dit overzicht is drieledig. Deze komt voort uit de

behoefte aan een grotere keuze van transportmiddelen, aan een gro

tere produktflexibiliteit ten aanzien van ballonlengte en -diame

ter en aan vertakkingen in en afbuigingen van ballontransporten.

Transportmiddelen

Op het ogenblik wordt er binnen de Bedrijfsmechanisatie van

Roosendaal bij de keuze van een transportmiddel bij het ontwerp

van een produkt iegroep vrij weI aIleen naar bekende, reeds eerder

toegepaste transportmiddelen ge-keken. Deze hebben het voordeel

weinig denkwerk (= tijd) meer te vragen bij het ontwerp en zij

hebben het voordeel enige zekerheid te bieden direktgoed te funk

tioneren, hetgeen de ontwikkeltijd van de groep helpt te beperken.

Men gaat hier dan wel voorbij aan de voordelen en mogelijkheden,

welke andere dan deze bekende transportmiddelen in zich zouden

kunnen hebben. Dit overzicht biedt de konstrukteur een groter aan

tal alternatieven met daarbijbehorende voor- en nadelen (blikver

ruiming). Ook kan dit overzicht behulpzaam zijn indien de bekende

transportmiddelen bij bepaalde toepassingen onoverkomelijke nade

len vertonen, zodat men wel naar alternatieven moet grijpen.

FlexibiIi teit

Door de behoefte aan de mogelijkheid ook kleinere series te produ

ceren, zodat men snel op een veranderende markt kan reageren, aan

spec i fieke klanteneisen kan voldoen en tevens de voorraden klein

kan houden, wordt er een grotere flexibiliteit van de machines ge

vraagd. Dit betekent ook een grotere flexibiliteit van de trans

portmiddelen.

Deze flexibiliteit vraagt om kortere omsteltijden, waardoor ook

kleinere series ekonomisch verantwoord zijn (volume-flexibiliteit)
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en om de vrijheid een variatie van ballonafmetingen te kunnen

transporteren (varianten-flexibiliteit). Ret omstellen van een ma

chinegroep duurt op het ogenblik een ploeg (acht uur). Dit

kost dus veel produktiet ijd en manuren. Ret omstellen van een

transportmiddel moet in de toekomst binnen een tiental minuten

kunnen gebeuren. Transport biedt echter mogelijkheden om zonder

zelfs zonder omstellen op een andere afmeting over te gaan. In dit

verslag wordt een paragraaf gewijd aan het inbouwen van flexibili

teit in transportmiddelen.

Vertakken en afbuigen

Men heeft een aantal mogelijkheden om ballontransporten te vertak

ken. Men vindt het onder andere in de vorm van dwarstransporten

ten behoeve van de afvoer van afkeur en v66r de twee verpak

kingsmachines, die ieder de helft van de TL-lampen verpakken aan

het eind van de produktielijn.

De vraag naar meer vertakkingen neemt, samen met de vraag naar

grotere flexibil iteit, toe. Men wil de vrijheid hebben produktie

stromen te splitsen. Dit kan bijvoorbeeld in de toekomst nodig

zijn indien er naast de normale verpakkingsmachine (iedere ballon

1.n een kartonnen koker) een industrilHe verpakkingsmachine komt

(de ballon onverpakt in een grotere doos, waarin de ballons

door zacht materiaal op afstand van elkaar worden gehouden).

Buiten het vertakken wil men produktiestromen ook kunnen afbuigen,

om indien nodig de ballons naar believen door de produktiehal te

kunnen transporteren. Riervoor heeft men tot nu toe slechts een

beperkt aantal mogelijkheden.

In dit verslag worden deze vertakkingen en afbuigingen beschouwd

en op enkele punten verder geanalyseerd. En er worden een aantal

voorbeelden gegeven. Ret is niet haalbaar om in dit verslag voor

ieder geval een oplossing te geven, omdat het aantal kombinaties

van transportmiddelen, bewe-gingsrichtingen, ballonstanden, etc.
i

daarvoor veel te groot is. De konstrukteur zal mogelijk weI met

behulp van de hiervoor gegeven informatie geholpen worden om voor

zijn specifieke problemen een oplossing te vinden. Overigens wordt

er in het tweede verslag, behorend bij dit afstudeerwerk, een

afbuiging verder uitgewerkt.
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2. TL-TRANSPORT ALGEMEEN

2.1. INLEIDING

Dit hoofdstuk behandelt een aantal aspekten van het transport van

TL-bal1ons of -lampen binnen de produktielijn. Deze aspekten kwa

men naar voren tijdens de ori\:!ntatie op dit transport. Ten be

hoeve van deze ori\:!ntat ie ~s er gesproken met een aantal kon

strukteurs, is de relevante literatuur geraadpleegd, zijn katalogi

doorgenomen en ~s het transport van een produktielijn, de HTL

4000/1, systematisch doorgenomen.

De uitwerkingen van de hierbij opgedane ervaringen zijn ~n de vol

gende paragrafen terug te vinden. Dit alles tesamen kan een nut

tige inleiding zijn voor degene, die zich voor het eerst met het

TL-transport bezig gaat houden.

Ten eerste wordt het te vervoeren produkt, de TL-lamp of een van

haar voorstadia, en de invloed van deze stadia op de transport

middelkeuze behandeld. Daarop volgen de opbouw van de transport

systemen, die deze produkten vervoeren, een overzicht van de as

pekten, die de keuze van deze transportsystemen of -middelen be

invloeden en de problematiek van de synchronisatie van het trans

port.

De laatste vijf paragrafen behandelen het veelvuldig voorkomende

steekvertalen, de oorzaken van uitval ten gevolge van het trans

port en van de overgangen in dit transport in het bijzonder en

behandelen de soms hoge ballonsnelheden, die bij het veranderen

van transportrichting voor kunnen komen.
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2.2. KARAKTER VAN HET TE TRANSPORTEREN PRODUKT

Het karakter van het te vervoeren produkt 1.S afhanke1ijk van de

p1aats van het transportmidde1 in de wordingsbaan. Aan het begin

heeft men "TL-ba11ons", de lange glazen cilinders met open einden.

Deze heten zo in ana10gie met de gloeilamp. Aan het eind heeft

men TL-1ampen, gasgevuld en komp1eet met f1uorescentiepoeder,

ste11en en lampvoeten. Zij hebben de volgende karakteristieken:

* Langwerpige cirke1ci1inder

Diameters van 26 of 38 mm, lengtes van 2 tot 5 voet (1 voet =
305 mm)

* De ballon 1.S van glas; dit is hard, bros en gevoelig voor kerf

werking: Echter, indien een ballon scheef komt te liggen, b1ijkt

deze soms toch erg sterk te zijn (gevolg: schade aan machines en

produkt)

* Licht van gewicht

* Glad van oppervlak

* De kwetsbaarheid van de einden 1.S afhankelijk van het produktie

stadium: zie hieronder.

Ret stadium van de ballon (zie figuur 2.1) kan een invloed hebben

op de keuze van het transporttype. Rierbij valt te denken aan:

* Vorm en kwetsbaarheid van de einden

* De moge1 ijkheid de einden tegen een geleiding of aanslag te

laten lopen

* Open einden, waardoor vuil en smeervet de ballon kan binnendrin

gen

* Vervuiling van het transportmiddel door gemorst flupoeder (sta

dium 2)

* Temperatuur van de ballon

* Sterkte van de ballon

*
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De stadia zijn als voIgt 1n te delen, te beginnen met ballons uit

de Glasfabriek:

BALLON
1. Dunne glazen cilinder

(uit Glasfabriek

2.

GEMORSr---

Binnenzijde bedekt
(na bedekbeurt)

3.

4.

5 . »a 5TH------- u;:(
6.~~ .__ ~

~===~L~A~MP=:V~DE~T~--------...~:7 •~_- - --=a=-

LA M:=P:=:======8'-£F=~ -~

fIG 2.1

Einden geborsteld
(na borstelband)

Gesinterd

Einden verzegeld

VakmnTI gezogen

Lampvoeten gemonteerd
(kit nag niet uitgehard)

Eindprodukt
(kit uitgehard)
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2.3. OPBOUW VAN TRANSPORTSYSTEMEN

Kijkend naar de sterk gemechaniseerde TL-produktielijnen, zoals

die in Roosendaal te vinden zijn, ziet men een opeenvolging van

machines welke gekoppeld zijn door een of meer transportmid

delen. Ook binnen de machines worden de ballons kontinu of inter

mitterend getransporteerd. Tussen de transportmiddelen, waartoe

dus ook de machines gerekend kunnen worden, bevinden zich aanpas

s ingen. Zij passen de opeenvolgende transportmiddelen op elkaar

aan. Zij verrichten die funkties, die nodig zijn om de overgang

van de ballon van het ene op het andere transportmiddel mogelijk

te maken en zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, zoals het aan

passen van de snelheid (grootte en/of richting), het aanpassen

van een hoogteverschil of het vervullen van een bufferfunktie

voor een of twee produkten tussen een intermitterend en een

kontinu transport.

In deze aaneenschakeling van transportmiddelen zijn er ook ver

takkingen te vinden. Met deze vertakkingen kunnen afgekeurde bal

Ions en overschotten uit de hoofdstroom naar de daarvoor ingerich

te verzamelpunten of buffers worden afgevoerd.

nirekt na machines, welke niet stilgezet mogen worden voordat aIle

ballons afgevoerd zijn, zoals de sinteroven, zijn er sluizen ge

plaatst. Hiermee kunnen de ballons, indien de lijn onverwachts

stil moet worden gelegd, afgevoerd oftewel onder de lijn gestort

worden. nit dus slechts in noodgevallen.

Sommige transportmiddelen hebben ook nog een bufferfunktie. Hier

voor neemt men meestal vlakke riemen waarop de ballons liggen,

glijden of rollen. Lichtsensoren kontroleren de vullingsgraad.

nit geheel van transportmiddelen (inklusief de machines), aanpas

singen en vertakkingen vormt het transportsysteem van de lijn:

Machine Aanpas- Subtrans- Aan- Machine-. f-- sing I-- portsysteem 10- passing 1- ~,

Ml Ml - T T T - M2 M2

FIG 2.2
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Subtransportsysteem T kan uit meerdere transportmiddelen en aan

passingen bestaan:

Transport- Aan- Transport- Aan- Transport-- middel ~ passing - middel t- passing t- middel ~,

T1 Tl - T2 T2 T2 - T3 T3

FIG 2.3

Voorbeelden:

Tl-LAMP OF -BALL, M?_

............. Ml.MOlEN ... ....~

/

Hl-T, W'IEL+GELE1DING T-M2"",

iT·TRANSPOIlTKETTIN6 '"

1.IJAAIIIZKHT

FIG 2."1

-T2,GlADDE RJEM

\--- Tl,GELEID£BAAN

,,"------Ml·T1,STOTER

'7--------VALLEND£ BALLDN

HI, KfTTING MET HOUDERS

Tl-T2,GLlJ-/ROlKUSSfN-- -c;;::~~

FlG2.5
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2.4. RANDVOORWAARDEN, WELKE DE KEUZE VAN RET TRANSPORTSYSTEEM OF

TRANSPORTMIDDEL BEINVLOEDEN

Transportsystemen en -midde1en, welke twee machines moeten verbin

den, worden meestal pas ontworpen nadat bekend is hoe de machines,

inklusief hun intern transport, er uit zullen gaan zien. De keuze

wordt dan ook voor een groot deel door deze machines bepaald. De

volgende punt en zijn daarbij van belang:

* Positie van de machine in de ruimte

* Manier waarop de machine de ballons aanbiedt respektievel ijk

aanneemt:

- transportmiddel binnen de machine

- wijze waarop de ballons gedragen/geklemd worden

- referentievlak

- trajekt waarover de ballons overgenomen kunnen worden

- richting waarin de ballons overgenomen kunnen worden

- snelheid of snelheidsverloop van de ballons over dit trajekt

(denk aan: kontinu/intermitterend transport, cyclustijd, stap

grootte, verloop van de snelheidsgrootte en -richting).

* Vrije ruimte rond de plaats waar de ballons aangeboden respek

tievelijk aangenomen worden

* Machine - machinekombinatie, waardoor bijvoorbeeld:

- noodzaak van synchronisatie

- behoefte van een bufferfunktie van het transport

- behoefte aan de mogel ijkheid de ballons af te kunnen voeren

wanneer de tweede machine uitvalt.

Buiten de te koppelen machines zijn er nog andere invloeden op de

keuze:

* Vrije ruimte tussen beide machines 1n de hal

* Maximale of minimale doorlooptijd

* Benodigde kapasiteit
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en eisen ten aanzien van:

* Kostprij s

* Onderhoudbaarheid

* Veiligheid

* Betrouwbaarheid

* Maakbaarhe id

*
Dit is een lange lijst, welke beslist nog uitgebreid kan worden.

Opgemerkt dient te worden dat door de grote variatie 1n machines

iedere kombinatie om een andere oplossing vraagt. Dit ziet men

ook terug in de bestaande produktielijnen. Er zijn nergens twee

transportsystemen te vinden, die van voor tot achter identiek

zijn.
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2.5. SYNCRRONISATIE

De meeste machines 1n de wordingsbaan van de TL-lamp lopen syn

chroon: zij hebben dezel fde cyc lust ijd en hebben onderling een

vast faseverschil. Ret transport tussen twee opeenvolgende machi

nes dient hier dan ook op afgestemd te zijn: Ret begin van het

tussenliggende transportmiddel moet binnen bepaalde grenzen met

de eerste machines synchroon lopen, het eind met de tweede machi

ne. Tussen begin en eind is synchronisatie niet van belang.

Meestal wordt het transportmiddel, bijvoorbeeld een transportket

ting, aan ~~n zijde aangedreven. De synchronisatie aan de

andere zijde kan dan echter, vooral bij grotere afstanden, onvol

doende gegarandeerd zijn. Oorzaak hiervan kan zijn:

* Varigrende rek (elastisch) ten gevolge van een varigrende

belasting

* Blijvende rek door slijtage

* Niet konstante steek tussen de houders en/of schake1s (ketting),

door onregelmatige slijtage of reeds bij de montage

Een 2% rek over drie meter geeft aan het andere eind een plaats

fout van zestig millimeter!

Er zijn enkele mogelijkheden om de synchronisatie aan het andere

eind te verbeteren. Ten eerste kan men voor een ander transport

middel kiezen. Bijvoorbee1d een tandriem in plaats van een ket

ting, waardoor de rek ten gevolge van slijtage geglimineerd is.

Beide zijden aandrijven is een tweede mogelijkheid. Om beide zij

den dan ook voldoende spee1ruimte te geven, die voor de synchroni

satie nodig is, moet er dan tussen beide einden een zekere flexi

bi1iteit ingebouwd worden. Dit kan met a1 of niet gespannen lussen

(figuur 2.6.), met speling in de schakels (figuur 2.7.) of door

een e1astisch transportmidde1 te kiezen.

FIG 2.6

G£DUVO -r GESLEEPT

(~M8.fu~b~)
'--=- --- ------ -- --_.:=,/

FIG 2.7
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Als derde mogelijkheid kan men het transportmiddel aan ~~n

zijde aandrijven en aan de andere zijde een buffer plaatsen, waar

uit de ballons overgenomen kunnen worden (figuur 2.8.). De over

name is hierdoor onafhankelijk van de fase van het niet-aangedre

ven einde geworden.

o Q Q Q 0

I I I I I I II

FIG 2.8
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2.6. FLEXIB[LITEIT

De behoeft(~ "lan grotere flexibiliteit in de TL-Iampenproduktie is

tweeled ig. Men wil op ekonomische wij ze in k1ei'1,~r,~ series kunnen

produceren om sneller :)p ,Ie J,~randerende vraag in te kunnen spe

len en om de benod igde v'),) " " ,d"~:1 t2 verkleinen. Daarnaast wil men

de vrijheid hebben, delen van de produktie eefl aparte bewerking te

Iaten ond~rgaan. Het eerste vraagt om kortere omstelt ijden, het

tweede om vertakkingen in het transport.

Voor het transport z~Jn aIleen de produkta fmeting-omstellingen

van belang: lengte, diameter '>'1 11 "li'1dere mate lampvoetvorm. Om

stellen naar bijvoorb~,~lj ,~e'l andere kleur niet. Opgemerkt dient

te worden dat de in Roosendaal geplaatste mach inegroepen weI qua

ballonlengte, 'naar niet qua ballondiameter of lampvoetvorm flexi

bel zijn.

Het omstellen van de in Roosendaal producerende H'I'L 2000-groepen

vindt gemiddeld eens in de week plaats en kost ongeveer 3 uur pro

duktietijd. Men wil ~n de toekomst naar een uur. De snellere

HTL 4000/ l-groep ~s ook omstelbaar, maar produceert aIleen vier

voet-Iampen. De nieuwe HTL 4000-groepen, welke op het ogenblik

worden gebouwd, worden met elektrisch aangedreven spindels ver

steld. Men hoopt dit in een uur te kunnen doen.

In horizontale groepen worden de balions aan be ide einden gedra

gen en wordt de instelbare transportzijde tijdens de Iengteomstel

ling, ten opzichte van de vaste transportzijde, verplaatst. In de

vertikale groepen worden de ballons aan een einde, het boven

ste einde geklemd gedragen en hoeven de transportmiddelen niet om

gesteld te worden. De overgangen naar een volgend

transportmiddel,welke weI van het o(1d(~rgte einde gebruik maken,

weI.

Ook de horizontale transporten zijn omstellingsvrij te maken door

de ballons aan een zijde geklemd te dragen of bijvoorbeeld

meer dan twee trl:lflsportkettingen naast elkaar te laten lopen, zo

dat ook kortere ballons op minstens twee plaatsen ondersteunJ

zijn. Er bestaat dan weI het gevaar dat de ballon door overbe

paaldheid gaat wiebelen of breekt, indien de produkthouders niet

in een lijn liggen.



17

Ret vertakken betekent: eerst wordt de lamp uit de oorspronkelijke

produktie genomen, dit wordt in hoo fdstuk 5 behande1d. Daarna

wordt de ballon of lamp naar de plaats getransporteerd, waar deze

deze zijn aparte bewerking zal ondergaan.

De hiervoor benodigde transporten zijn ~n hoofdstuk 3 en 4 te

vinden.
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2.7. STEEKVERTALEN

Steekverta1en 1.S het overgaan op een andere steek. Slechts een

enkel transportmiddel kan van een variabele steek worden voorzien

(figuur 2.9.). In de meeste gevallen betekent veranderen van steek

FIG 2.9

overgaan op een transportmiddel met die andere steek. Dit kan in

termitterend of kontinu gebeuren. In het eerste geval staat het

eerste transportmiddel st ii, terwijl de tweede de ballon uit de

houder van de eerste neemt of staat de tweede stil terwijl de eer

ste de ballon in de houder van de tweede brengt.

Steekvertalen bij kontinu bewegende transportmiddelen, het tweede

geval, stelt speciale eisen aan het samenspel tussen de transport

middelen. Er is nu sprake van een overnametrajekt. Wat dit bete

kent voor de standen van de houders op de transportmiddelen en

voor de snelheid waarmee de ballon de houder in of uitgaat, wordt

in het onderstaande besproken.

Stel:

Produkthouderketen A met steek SA en snelheid VA bij overname

Produkthouderketen B met steek SB en snelheid VB bij overname

Snelheden VA en VB worden konstant verondersteld over het

overnametrajekt. Bij kontinu transport zijn VA en VB gewoon

de kontinue snelheden.

Staat bij intermitterend transport bijvoorbeel A tijdens de over

name stil, dan geldt: VA = O.
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Eerst een eenvou~ig ~~o~~ee1d ter ori~ntatie:

A

FIG 2.10

VA ~l
. VA

VA VB x cost

SA SA x cos,!

De houders ziJ'n zo ontworpen dat biJ' de relatieve snelheid VreI'
welke B ten opzichte van A heeft, de produkten probleemloos over-

genomen kunnen worden (Vrel _1_ A) .

Alg~ geldt het volgende:

FIG 2,11

V
rel

A

Om de volgende produkthouders van A en B gelijktijdig 1.n het

kruispunt aan te laten komen, moet gelden:

Opmerkingen:

- Indien slechts ieder n~de produkt van A moet worden overgenomen:

- Indien slechts iedere m-de houder van B gevuld moet worden:
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- Indien beide:

De houders dienen zo ontworpen te zijn dat de produkten zonder

problemen overgenomen worden, indien B ten opzichte van A met

de relatieve snelheid Vre1 beweegt.

Ten opzichte van A gebeurt dit onder een hoek 0<.

Ten opzichte van B gebeurt dit onder een hoek~

afgeleid uit (VA. VB en 't zijn gegeven):

- sinO )
cost - Va -(

-1
tan

-1 ( VB x sin0< = tan
VB x cos

FIG 2.12

FIG 2.1"FIG 2.t3

0<. en ~ Z1Jn ook te konstrueren. Hierbij wordt zichtbaar hoe

deze veranderen, indien d gevarieerd wordt: ~

----

Door differentiatie vanOl.. =O<.(nen IS =j3(Y)zijn de maxima en

minima van ~ en~ te bepalen bij de gegeven VA en VB'

- Indien een van beide produkthouderketens (of beide) zich bij

het overnametrajekt langs een gekromde baan voortbeweegt, zal

de voorgaande theorie slechts in het kruispunt exakt gelden.

Indien de baankromtestraal groot is ten opzichte van de lengte

van het overnametrajekt, zal de theorie in benadering gelden

voor het hele trajekt.

Aangezien Vre1 bij gekromde banen over het trajekt niet kon

stant van grootte en richting is, zal hiermee bij het ontwerp

van de produkthouder rekening gehouden moeten worden.
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2.8. UITVAL TEN GEVOLGE VAN TRANSPORT

Uitval in de TL-lampenproduktie bestaat deels uit niet of beneden

de maat funktionerende lampen, deels uit gebroken lampen (of bal

Ions). Het eerst wordt voornamelijk veroorzaakt door foutieve be

werkingen en door slechte of ontbrekende onderdelen. Het breken

komt voornamelijk in het transport voor. Men vindt vooral scherven

onder die plaatsen, waar de ballons overgenomen worden. Dus aan

het begin of eind van een transportmiddel, bij aanpassingen, voor

en na bewerkingsstations. Juist in deze overgangen worden de bal

lons extra belast door staten (sprongen in de snelheid) en kunnen

de ballons verklemd raken. Zie hiervoor de volgende paragraaf.

Breuk, terwij 1 de ballon op het transportmiddel ligt, komt vrij

weI niet voor omdat de belasting daar laag is.

Breuk wordt veroorzaakt door overschrijding van de belastbaarheid

van de ballon. Het transport kan de ballon te hoog belasten. Maar

ook kan de belastbaarheid door een eerder veroorzaakt scheurtje

verlaagd zijn. Het transport is dan niet de " schuldige". Een po

sitieve bijkomstigheid is zelfs dat de beschadigde ballons hier

mee uit het produktieproces worden genomen.

Een grater probleem dan de breuk van een enkele ballon zijn de

volgschades, die vaak veroorzaakt worden. Volgschades aan andere

ballons en aan machines.

Vaak versperren de scherven de doorgang van de volgende ballons,

zodat ook deze breken, het glas zich opstapelt en er snel inge

grepen moet worden. Twintig sekonden lang twee ballons/ sekonde

betekent al veertig kapotte ballons!

Het is daarom belangrijk het transport zo open mogelijk te bouwen,

zodat de scherven snel afgevoerd kunnen worden en volgschade kan

worden voorkomen.

Volgschades aan de machines doordat foutliggende ballons soms on

verwacht sterk blijken te zijn, komen ook voor. De lijn wordt bij

breuk 1n principe niet stilgezet, omdat het verlies van ~~n

of meerdere ballons minder kost dan het stilzetten en weer opstar

ten van de lijn. Bewegende onderdelen dienen daarom voldoende

degelijk te zijn ontworpen.
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2.9. BALLONBREUK IN OVERGANGEN

Zoals in de vorige paragraaf al is gezegd, komt ballonbreuk hoofd

zakelijk voor in de overgangen tussen transportmiddelen, aanpas

singen en machines. Er zijn enkele redenen waarom het mis kan

gaan:

- Er treden stoten op door sprongen in de snelheid van de baIlon,

hetzij door het veranderen van bewegingsrichting, hetzij door

dat de ballon aan de zwaartekracht wordt overgelaten (figuur

2.15).

SPRONG IN Of SHHH[JO

FIG 1.15

OVERGELATEN AAN Df Z\JAAR.TEKRACHT

- Door synchronisatiefouten wordt de ballon kapotgeknepen.

De meenemers drukken door de ballons heen.

KETT HvG 2 IS tV1TE LAAT WE.G : IV' ~
GOED:

~.BALLON VfRKLEMT

~

-FIG 2.t6 VI VI

- De ballon verklemt in een wigvormige ruimte, indien de wighaek

te klein is en dewrijvingsco~ffici~nten in de twee aanra-

kingspunten groat zijn: indien fs ~ 0<./2
guur 2.17.).

VASTE BAAN

FIG 2.t7

~n ~ p ~ ()( /2 (fi-
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7erklaring: indien ~s 2:. CX/2, wijst kracht F links langs pool

P, zoals in figuur 2.7. te zien is. Het nt)"l'~'ll <lIlI P ~s dan

linksom gericht, tegen de rolric~lt ing in. De ballon wordt dus

juist t2gen d,~ ge''''~118te rolrichting in geduwd en zal dus niet

om punt P willen rollen.

Indien fp ~

in P.

ex /2, geldt hetzelfde met S a1 S p<Jol en glijden

Indien nu ~s 2:. rx/2 en fp 2:. rx/2 zal de ballon geheel

niet willen rollen en zijn de resulterende kracht211 ted~ngesteld

aan de bewegings r i. '-d: i.lg. De ballon zal zich niet verplaatsen.

Vrelatief Relatieve snelheid van de rollende ballon ten

opzichte van de meenemer ~n punt S.

Wrijvingsho(~k"Jn in S en P.

Wighoek

- De ballon zou zich door de zwaartekracht ffiveten \!erplaatsen,

maar .loet dit niet of niet snel genoeg. Vervuiling of glasscher

ven kunnen hier de oorzaak van zijn (figuur 2.18.).

FIG 2.18

Uit het voorgaande zijn de volgende lessen te lezen:

- 'Bepe rk het aantal overgangen zo veel mogel ijk

- Beperk sprongen in de snelheid. Laat alles zo vloeiend mogelijk

verlopen.

- Beperk de gevoeligheid voor synchronisatiefouten.

- Voorkoffi kleine wighoeken

- Kies voor het gedwongen bewegen van de ballons en laat dit niet

aan de zwaartekracht over.
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2.10. SNELHEDEN IN DWARSTRANSPORTEN WAARBIJ DE BALLONSTAND NIET

VERANDERD

De ballon verplaatst zich door bijna de gehele produktielijn hori

zontaal liggend en parallel ten opzichte van elkaar. Op sommige

plaatsen z1.Jn er dwarstransporten ingebouwd, waarmee afgekeurde

ballons en overschotten weggevoerd kunnen worden.

Deze paragraaf beschij ft de snelheden in die dwarstransporten,

waarbij de ballonstand niet veranderd en toont aan dat de voor de

ballon en zijn omgeving gevaarlijk hoge snelheden in het dwars

transport gereduceerd kunnen worden, indien de hoek met de produk

tielijn enkele graden kleiner dan 900 genomen wordt.

Indien de hoek 900 is (figuur 2.19.) wordt de ballonsnelheid u

1.n axiale richting groot doordat de ballon " weg" moet zijn voordat

de volgende komt.

-e=. ~.-------:+

-E+.~. --------=+

c--f ~J4

rIG 2.19 BOYfNAIlNlICHT

De hoek kan ook kleiner genomen worden dan 90°. Indien deze vol

doende klein gekozen wordt, kunnen de ballons elkaar gedeeltelijk

overlappen, waardoor de benodigde snelheid daalt. Dit wordt

overigens in de nieuwste produktiegroep toegepast.
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Lz

D.

FIG 2.20

d

1

d

V,

IlOVfNAIIN lIC NT

IlOVfHlIlIHZICHT

Ballonlengte

Ballondiameter

1

d

Dl D2L2T2
Vl V2U2S2
f1, f2

Benodigde ruimte tussen 2 ba11ons, in x-richting

Benodigde ruimte tussen 2 ballons, 1n y-richting

Afstanden tussen twee opeenvolgende ballons

Snelheden

Frekwentie waarmee de ballons langs komen

Hoek tussen transport 1 en 2.
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De volgende formules gelden:

fl = V1
D1

V2
, f2 = D2

U2
L2

S2
T2

f1 f2 , indien transport 2 iedere ballon overneemt

S2 X cost:>'.., U2 S2 x Sino-..

De ballons kunnen elkaar overlappen (snelheidsreduktie), indien

-1tan 1 + Al >0(...
d + ad

Er zal dan gelden

S2 =
f2 x D2

coso<.
f2 (d + a d)
cos~

Anders liggen de ballons in elkaars verlengde en zal het volgende

gelden:

S2
f2 x L2
sin 01.

f2 (1 + ~ 1)
sin~

Voorbeeld:

1 1,8 m

Al = 0,2 m

d = 0,03 m

Ad == 0,02 m

f1 == f2 == 2 -1s

Zodat:

-1
tan 1 + al

d + 6 d
88,6°

Ind ien 0(, == 900 genomen word t, geld t: s2

Indien~== 850 genomen wordt, geldt: s2 =
4 mls

1,15 mls

bij D2 == d + ~d.

De iets kleinere hoek verlaagt de snelheid aanmerkelijk doordat de

ballons nu kunnen overlappen!
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2.11. SNELHEDEN EN PARALLELTRANSPORT "OM DE BOCHT"

Paralleltransport om de bocht (figuur 2.22.) kan worden gebruikt om

de produktstroom af te buigen of om afgekeurde ballons of overschot

ten van de hoofdproduktstroom weg te voeren. Deze paragraaf geeft

de formule ter bepaling van de snelheid van het balloneind in de

buitenbocht en toont aan de hand van een voorbeeld aan dat deze

snelheid niet groot behoeft te zijn.

fIG 2.22 80VENAAHZlCHT

Vl
t -

rLl

rm

D:l. ri

f
VI
D1

=

Vi
Di

Vu
ru

Vu
Du

V2
D2

Vu 1 + ri
f x Di x-~

ri

Ret blijkt dat het met deze snelheden, zeker in vergelijking met

het dwarstransport, van de vorige paragraaf weI meevalt.
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Voorbee1d:

1 = 1,8 m

d 0,03 m

D1 0,2 m

D· = 0,1 m
1

D2 0,3 m

f 2 s-1

r· 0,5 m
1

Dan ge1dt:

VI 2 x 0,2 0,4 -1ms

V2 = 2 x 0,3 = 0,6 ms- 1

V· = 2 x 0,8 = 1 ,6 ms- 1
1

r u = 0,5 + 1 ,8 2,3 m

Vu 0,16 x (2,3 0,5) = 0,736 ms-1

In verge1ijking met het axiaa1 dwarstransport onder 900 van de

vorige paragraaf, is deze sne1heid erg 1aag.

Ook de bewegingsrichting, radiaa1 in p1aats van axiaa1, betekent

dat de bal10n een minder gevaarlijk projektie1 is voor zijn omge

ving.

Door de keuze van een k1eine Di en een rede1ijk grote ri kan

de sne1heid Vu beperkt blijven. De frekwentie f en ballonlengte

1 zijn over het a1gemeen vaste gegevens.
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3. LINEAIR TRANSPORT

3.1. INLEIDING: WAT HOUDT LINEAIR TRANSPORT IN

Onder lineair transport van TL-ballons wordt hier het transport

binnen de produktielijn verstaan, waarbij de transportrichting

van de ballon en de ballonstand ten opzichte van de vaste wereld

niet veranderen.

Vrijwel al het lineaire transport 1n Roosendaal kan als volgt wor

den ingedeeld naar transportrichting en ballonstand ten opzichte

van de vaste wereld en naar radiaal ofaxiaal transport. Aileen

type E kamt in Roosendaal niet voor.

Transpartrichting -> ballonstand -> radiaal/axiaal type tekening

Horizontaal horizontaalI radiaal

axiaal

A

B

1-
c::==:::po i 0 ______

r horizontaal ~ radiaal

~ vertikaal ~ axiaal

Vertikaal

vertikaal ~ radiaal c ~~~ -
0

D 0

p

t
E

Slechts in een enkel geval vindt er, zoals bij het dwarstransport

uit paragraaf 2.9., lineair transport plaats, waarbij de trans

portrichting en de ballonstand onderling of ten opzichte van het

horizontale vlak g~en hoek van 0 of 900 maken.

In veel gevallen worden de ballons met twee parallele kettingen

met produkthouders getransporteerd (type A). De balloneinden lig

gen dan op produkthouders, welke aan de ketting bevestigd zijn.

Zowel het dragen als het verplaatsen van de ballon wordt door de

bewegende ketting gedaan. Er zijn echter meer mogelijkheden. Hier

voIgt een overzicht:
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- Horizontale ballons

Het dragen kan - tweezijdig of

- enkelzijdig,

- met behulp van zwaartekracht of

- geklemd

x x
eX X

X X
e" A

{ X,
IX X

IjM
(:)

00o 0

101 10

FIG 3. 'i

FIG 3.3

FIG 3.2

FIG 3.1

- op wrijving

Maar ook delen van de vaste wereld

Het verplaatsen kan - vormgesloten of

De dragende elementen kunnen meebewegende delen

van het transportmiddel zijn.

In het laatste geval kan de ballon ook gaan rollen of glijden!

- Vertikale ballons

Het dragen kan - geklemd of

- ondersteund

Geklemd dragen kan - enkelzijdig

- tweezijdig

- aan de einden
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-KETTIN& 

KLEM =DRAC,END DEfL/FIG 3.5

De dragende del en zijn normaal meebewegende delen van het trans

portmiddel,

maar zouden ook delen van de vaste wereld kunnen zijn.

-
GfLEID£&AAN

FIG 3.6

ZIJAAN1.ICHT
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3.2. O~~RZICH!~ INDELING, EIGENSCHAPPEN, PLAATJES

De transportmiddelen worden in twee groepen verdeeid. De eerste

groep is weI geschikt voor synchroon transport doordat de positie

van de meenemer vast Iigt met de stand of het aantal omwentelingen

van de aandrijvende as. De tweede groep is hiervoor niet geschikt

omdat bijvoorbeeid een viakke riem ten opzichte van zijn aandrijf

rol sl ipt. Deze tweede groep heeft weI het voordeel dat zij als

"stuw"-buffer gebruikt kunnen worden (figuur 3.7.). Voor aIle

FIG 3.1

RIEM OP GLlJPLAAT /' SLU1S
~ 0 0 oooodJ ~

M :'C~

transportmiddelen geldt dat zij aIleen voor stijgend transport ge

bruikt kunnen worden, indien zij van meenemers zijn voorzien.

Hier voIgt een overzicht met de voor- en nadelen die de transport

middelen ten opzichte van de andere hebben en met enkele voorbeel

den.

Geschikt voor synchroon transport:

Ketting: + eenvoudige montage van meenemers, produkthouders

+ kettinglengte is gemakkelijk aan te passen

+ ongevoelig voor beschadiging door scherpe scherven

- polygooneffekt

- rek door slijtage

- steekvariaties al bij de nieuwe ketting

- lawaai

- beperking: Iengte is aantal keren de steek

- moet gesmeerd worden
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FIG 3.8

~ ~
o 0

, <) I 0

(~o. , : •..

Tandriem: + kleinere steek dan ketting

- beperking: lengte is aantal keren de steek

FIG 3.9 __ C,_ __

Worm + star

+ stijf

+ kan van een vari~rende steek worden voorzien

+ onderhoudsvrij

+ vrijwel geen beschadiging door scherpe scherven

+ scherven verdwijnen altijd direkt door de rotatie

+ geen plaatsen waar schijven tussen kunnen

- kontinue slip ten opzichte van het produkt

- beperkte lengte (?)
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s,

L,

FIG 3.10

I\N\AAI
I~I
I I

I~i

Haasmechanisme + geen beschadiging door scherpe scherven

+ ook geschikt voor axiaal transport

+ kleine omkeerroldiameter

- maatregelen nodig om de riem op de rollen te houden

- zonder meenemer is de voortstuwing van de ballon niet

zeker

- zonder meenemer kan de ballon scheef gaan liggen

CJ'jJ CJ'jl C7Jil
o 0 n

1:-1

FIG 3.1 t

Niet-geschikt voor synchroon transport:

Vlakke riem (met of zonder gesealde of geschroefde meenemers)

+ ook geschikt voor axiaal transport

+ kleine omkeerroldiameter

- maatregelen nodig om de riem op de rollen te houden

- zonder meenemer is de voorstuwing van de ballon niet

zeker

- zonder meenemers kan de ballon scheef gaan liggen
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~ALLDN£INDGEL[IDING--~~~~~~~~
(2;() ~

RADIAAL TRANSPORT:

FIG 3.12

Band (met of zonder gesealde of opgeschroefde meenemers)

als vlakke riem echter:

- scherven worden tot het einde meegevoerd

iiO~~~;(0
.. 0 + +
I I 8

5
2

FIG 3.13

,

Glij-rolbaan + eenvoudige konstruktie, geen aandrijving, onderhouds-

vr1J

+ ook mogelijk voor axiaal transport

- ballon kan scheef gaan liggen

- geen zekerheid dat ballons zich verplaatsen (scher-

ven, vuil!)

rIG 3.114
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Schacht + eenvoudige konstruktie, geen aandrijving, onderhouds

ITrij

- ballons kunnen verklemmen

- scherven kunnen de voortgang verhinderen

B

I ::.:

JtFIG 3.15 ------I

Rollenbaan + scherven kunnen gemakkelijk weg

- uitgebreide aandrijving bij niet-dalend transport

- rollen moeten nauwkeurig uitgelijnd worden

FIG 3.16

VOORAANZICHT
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4. RI S-TRANSPORT
===:.= = =.:-:.= ':': ===-=::::::

4.1. INDELING VAN DE MOGELIJKE KOMBINATIES VAN TRANSPORTRICHTING-,

BALLONSTAND- EN REFERENTIEPUNTVERANDERINGEN

Op sommige p1aatsen In het transport zijn transportRichting

en/of ballonStandveranderingen nod ig. Ret transport dat dit ver

zorgt, zullen we in het vervolg RIS-transport noemen.

Bij het ontwerp van een RIS-transportsysteem dient er ook reke

ning mee gehouden te worden de referentiepunten van de transporten

voor en na het RIS-transport. Deze referentiepunten, meestal het

linkereinde, rechtereinde of midden van de baIlon, blijven bij om

stelling op een andere ba1lonlengte op hun plaats. Voorbeeld: bij

overgang op een kortere ballon is de rechterzijde van het trans

portmiddel of de machine vast opgesteld en wordt de linker- naar

de rechterzijde verplaatst. Het referentiepunt ligt dan dus aan

het rechter ba1loneind.

Om de indeling overzichtel ijk te houden beperken we ons, evenals

in hoofdstuk 3, tot:

- horizontale en vertikale ballons

- horizontale en vertikale transporten

Tevens rekening houdend met de referentiemogelijkheden komen we

dan tot de volgende indeling:

* 13 transportrichtingveranderingen

Dit zijn de dertien fundamenteel verschillende veranderingen.

Veranderingen, welke door spiegeling in een vertikaal vlak met

elkaar overeenkomen, worden als ~en type gezien. Met de

zwaartekracht is rekening gehouden.

')(

FIG Ii. t

y

B

tt
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* ~ ball~~~~nden voor transport langs x- en y-as

FIG l.I.2

A

':OFYOAS

(

* 3 ballonstanden voor transport langs de z-as

FIG 1.1.3

E

* ~_~~f~E.~~~~~zijde-mogelijkheden

FIG Y.Y

-
LINKS

-
R£CHTS

-
MIDD[N GEEN

Teder RIS-transport kan gekodeerd worden met een kode bestaande

uit een c ij fer voor de richtingsverandering en twee letters voor

de ballonstanden van de ingaande en uitgaande transporten. Bij

voorbeeld 9FA. Dit levert 117 verschillende, wezenlijk van elkaar

verschillende mogelijkheden op. Eventueel kan de kode worden uit

gebreid voor de referentiepunten.

Een aparte groep binnen het RIS-transport vormen de kombinaties,

waarbij de stand van de ballonas ten opzichte van het XYZ-assen

stelsel niet verandert. Bijvoorbeeld een kombinatie van ballon

stand A langs de x-as, RIS-transport van type 2 en ballonstand B

langs de y-as. Hierkan de overgang vaak worden gerealiseerd door
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een enkele aanpassing zoals beschreven in paragraaf 2.3. Een echt

R/S-transportmiddel is dan niet nodig. De aanpassing zorgt dat de

ballon van het eerste op het tweede transport komt en het tweede

transport versnelt de ballon zelf in zijn transportrichting.

Over de referent iepunten nog het volgende. Het ontwerp van een

R/S-systeem kan sterk bemoeilijkt worden indien de referentiepun

ten moeilijk liggen. Denk hierbij aan de flexibiliteit ten aanzien

van ballons met verschillende lengten. Bijvoorbeeld:

- 3AD, eenvoudig

FIG Y.5

- 9FC, eenvoudig

FIG 4.6

===== D

A

moeilijker

moeilijker

---ID
•

A

Bij de moeilijke overgangen kan men kiezen uit twee mogelijkheden:

- Men laat het vaste einde van de ballons (in het referentiepunt)

na de overgang ook weer 1n het referentiepunt vallen. Dit bete

kent dat er een rotatie van de ballon om de transportbaan nodig

1S.

- Men laat het vrije einde van de ballon na overgang in het refe

rentiepunt vallen (wordt dus het vaste einde). Dit betekent dat

de ballon in ballonasricht ing zal moeten verschuiven (denk aan

de verschillende ballonlengten!).
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4.2. ~~ BESTAANDE R/S-TRANSPORTMIDDELEN EN EEM OVERZICHT VAN MOGE

LUKE ANDERE _~L~-TRANSPORTMIDDELEN

De bestaande R/S-transportmiddelen

Het aantal R/S-transportsystemen ~n Roosendaal, waarbij gebruik

gemaakt wordt van een R/S-transportmiddel, ~s zeer beperkt. De

meeste R/S-transporten veranderen de stand van de ballons ten op

zichte van het xyz-assenstelsel niet en bestaan uit niet meer dan

een eenvoudige aanpassing (zie ook paragraaf 4.1.). Een voorbeeld

hiervan is in figuur 4.16. te vinden, waar axiaal getransporteer

de ballons aan het einde van de riem door twee rollen tot het

laatst horizontaal wordt gehouden, tegen een stootplaat komen en

op twee parallele kettingen vallen. De neerhoudrollen en de stoot

plaat vormen tesamen de aanpassing. Van een R/S-transportmiddel

is geen sprake.

FIG Y.7

Hier volgen de R/S-transportsystemen waarin w~l R/S-transport

middelen te vinden zijn.

- lAC, De ballons worden op wegklapbare geleidingen door boven

liggende wormen aangevoerd (zie ook figuur 2.9.). Een

wagen op rechtgeleiding pakt ze over, brengt ze in een

vertikale stand en drukt ze in de klemmen van de ketting.
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lAC

FIG ~.8

- 'w'AGEN. 6·VOUDIG

~---<:/ /.---- RAIL

- 2CB, De ballans worden met een kett ing vert ikaal aangevaerd en

door staters uit de klemmen gestoten. De ballons vallen

dan door een schacht, bestaande uit geleidebeugels, op een

riem.

2.(8

FIG 11.9

-STOTER MET LANGE SLAG

STOT£R MET KDRTE 5LA6

VLAKKE Rl£M OP (,UJPLAAT,
MET ZIJGELEIDIHGEN

- 9DC, De ballons worden door kruisende kettingen met meenemers

vertikaal gezet. Er is een hulpwiel aanwezig om de ballons

van de schuin geplaatste ketting over te nemen en vertikaal

in de klemmen te drukken.
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-

90e

FIG Y.10

KETTlN& MET KL£MM£N ____

Men verwacht 1.n de toekomst meer R/ S-transportsystemen nodig te

hebben, welke gebruik maken van R/S-transportmiddelen. Hier voIgt

een overzicht van de gevonden mogelijkheden:

Speciale uitvoeringen van de lineaire transportmiddelen uit

paragraaf 3.2., zoals:

. zijdelings buigbare ketting

FIG ~.11
R

&OVfN"""ZICHTSPOEO j
FIG 'i.12

IJORM

SPOEO Z

worm met vari~rende speod om een balloneind sneller te

laten gaan. Bijvoorbeeld:

. buigzame worm of spiraal draait in een half open buis

'JORM ~
HALF-OPENBU~=

I-

FIG Ai.I3
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bandbocht met of zonder meenemers

ZDNDER:

FIG Lj.1 Lj IICWENIlIlH ZIO(1' IIDVEHIIAHZJCHT

- Niet-lineair gebruik van lineaire transportmiddelen.

Bijvoorbeeld:

Een ketting of tandriem met meenemers heeft een grotere

steek en snelheid dan de andere, waardoor de ballon ver

draait.

FIG ~.15

HV2
H VI 1I0VENAAHZICHT

de ene ketting of tandriem kruist de andere

~
.!A

~~I
.__ .~ B B

FIG 1.1.16 ACHTE:ltIlAHZICHT ZIJAIINZICHT

- Niet-lineaire transportmiddelen, zoals:

• wiel

o 0

J:IG l.f.17
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· molen

FIG 4.18

· kegelvormige moleo

FIG 4.19

· staogeomechanisme

FIG 4.20
\
\ ,,

Al deze R/S-transportmiddelen kunnen in vele van de voorkomende

mogelijkheden uit de indeling van paragraaf 4.2. toegepast wor

den. Ret is aan de konstrukteur het juiste R/S-transportmiddel

te kiezen en daarbij afhankelijk van zijn situatie de juiste

aanpassingen te vinden.
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5. VERTAKKINGEN
.:::=::~:::::::===;;::==-=====

5.1. DE BEKENDE PRINCLPES OM PRODUKTSTROMEN TE SPLITSEN

Er zijn twee basismethoden om produktstromen te splitsen (figuur

5.1.).

- Aan het eind van transport A gaat de ballon 6f naar transport

B 6f nsar transport Cover.

Tijdens transport A kan de ballon 6f zijn weg vervolgen op A

6f op transport B overgaan.

A
•

A

FIG 5.t

Deze lastste wordt het meest toegepast. Vooral bij synchrone

transporten is dit het eenvoudigst, omdat er dan minder elementen

op elkaar afgestemd hoeven te worden.

Ret splitsen zelf wordt in Roosendaal met eenvoudige sluizen ge

realiseerd die pneurnatisch of via de machineaandrijving bediend

worden. Drie veel gebruikt methoden zijn:

- Een stukje van de geleidebaan van A funktioneert als sluis. Ret

wordt verwijderd indien de ballon naar B moet (figuur 5.2.).

- Een pen wordt schuin in de produktstroom gestoken, waarna de

ballon door de zwaartekracht of door de voortstuwing van A op

transport B komt (figuur 5.3.).

- De ballon wordt uit A gestoten om op B te komen (figuur 2.5.)

en figuur 5.4.).
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TRANSPORTKETTINC, = A

VASTE GELElDEBAAN

O\JARSTRAN5>PORT (RIEM) = !L

PNEU MATI SCHE 5LUIS

FIG 5.3

y"

E--+

FIG S.Li

TRANSPORTKETTING = 8

-o 000 0

WIEL= A

TRANSPORTKETTlNG =A

PNEUMATISCH£ STOTER

BOVENAANlICHT
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SAMENVATTING
==::0:::::::====-=--==

Dit IS het verslag van het tweede deel van het afstuderen, verricht door

Jeroen Koevoets bij de Nederlandse Philips Bedrijven B.V., afdeling

Bedrijfsmechanisatie Licht Roosendaal.

Het betreft het ontwerp van een transportsysteem, dat een horizontaal

parallel transport van TL-ballons en/of -lampen binnen de produktlijn een

bocht van 900 In het horizontale vlak laat maken. Het gevolgde

ontwerpproces en de gemaakte berekeningen worden besproken.

Er is gekozen voor een molen met een verticale as, welke de produkten aan

~en einde vasthoudt en transporteert. De toevoer naar en de afvoer van

de molen wordt door de roterende wormen verzorgt. De wormassen liggen in

de transportrichting en de produkten liggen in de spiraalvormige groeven

van de wormen. De wormen hebben een oplopende spoed om de beweging van het

produkt aan de rotatie van de molen aan te passen. De molen en de wormen

draaien continuo



SYMBOLENLIJST
=============

a,b,e mm

b mm

b

d f mm

d· mm
~

dn mm

du mm

do mm.rad-1

d 1 mm.rad- 1

e

E

Fe N

Fw N

g -2m.s

hm mm

k

1 rom

lhb mm

M kg

n omw.min- l

P

rhb rom

r· mm
~

rmol en mm

r u mm

4

afstanden (fig. 4.6.)

groefbreedte, in de riehting van de wormas gemeten

bedreiging (PPA)

diameter van de frees

binnendiameter, is de kerndiameter van de worm

nominale diameter van de worm

buitendiameter van de worm

beginhelling van het Se_graads polynoom

eindhelling van het Se_graads polynoom

ernst (PPA)

ernst (FMEA)

eentrifugaalkraeht op het produkt

wrijvingskraeht op het produkt

gravitatieversnelling

hefhoogte, verplaatsing door de heffunktie

kans (PPA)

lengte van het produkt

afstand van de bovenbek tot het draaipunt van de
hefboom

massa van het produkt

toerental

kans (FMEA)

radius waarop het draaipunt van de hefboom ligt

binnenradius van de produktenstroom

radius waarop de onderbek van de molen ligt

buitenradius



s

u

ex.

lXu

W
molen

1,11,111

I,II,III,IV,V

mm

s

mm

rad

rad

rad

rad

rad

rad

rad

rad. s-l

5

spoed

tijd waarover de verplaatsing door de heffunktie
plaatsvindt

verplaatsing van de frees

spoedhoek op de nominale diameter

spoedhoek op de buitendiameter

freeshoek

verdraaiing van de molen, verplaatsing van het
produkt door de bocht

maat voor de vorm van de groef 1n freesrichting
gezien

verdraaiing van de worm

verdraaiing van de worm, benodigd voor het
doorlopen van het Se_graads polynoom

hoeksnelheid van de molen

punten van het produkt (fig. 4.6.)

fasen in het transport (fig. 4.5.)



6

1. INLEIDING
===:::==:::::::.:: :-::::

De vraag naar een grot ere produkt ief1exibiliteit binnen de TL-lampen

produktie doet de behoefte aan meer vertakkingen 1.n het transport en

daarmee de behoefte aan meer mogelijkheden om het transport af te

kunnen buigen, toenemen.

De meest voorkomende vorm van transport IS die van horizontale

parallele TL-ballons en/of lampen.

Dit tweede deel van het afstuderen betreft het ontwerp van een

transport systeem, dat deze horizontale parallele produkten stroom een

bocht van 900 in het horizontale v1ak laat maken.

Ret verslag bespreekt de hierbij gevolgde werkwijze, vat de gemaakte

berekeningen samen en geefl. uit leg over de werking van de gekozen

methode.

I+--_.- --_·-~·--I-~--·--+
f TL-BALLON

Figuur 1.1. De TL-ballon (glazen buis met open einden) en de TL-lamp.



7

2. GEVOLGDE WERKWIJZE

De opdracht is uitgewerkt aan de hand van de projektstrategie van

professor van Bragt (lit. I en 2).

Bij de invulling hiervan is er op enkele plaatsen gebruik gemaakt

van het diktaat "Methodisch ontwerpen" van professor van den

Kroonenberg (lit. 3).

Ieder (deel-)projekt is in de drie fasen: "Origntat ie", "Plan

maken" en "Uitvoering" onder te verde len (fig. 2.1.).

Opdracht

Origntatiefase

Plan maken

(Doen) uitvoeren

Gerealiseerde doelstelling

Figuur 2.1. De drie fasen (uit lit. 1)

De oril:!nt at iefase 0 leidt tot een goed geformuleerde opdracht

en tot de basisgegevens voor de uitvoering van de opdracht.

Het plan maken P bestaat uit het zoeken naar mogelijkheden en uit

het kiezen en het uit werken van het plan. Bij een konst rukt ieve

opdracht zoals deze leidt dit tot een ontwerp, waarin de grote

lijnen van de konstruktie aangegeven worden (het plan).

Tijdens de uitvoering U wordt dit ontwerp uitgewerkt. vaak na

splitsing in deelopdrachten, en komt men tot een volledig tech

nisch dokumentenpakket, bestaande uit tekeningen en voorschriften.
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In dit verslag vindt U de eerste twee delen, de oril!ntatie en

het plan maken terug. Het laatste deel, de uitvoering, valt bui

ten de opdrachtomschrijving. Dit verslag eindigt met een aantal

ontwerptekeningen, waarmee de werking van het principe van de ge

vanden oplossing wordt aangetoond, dit tesamen met een aantal aan

bevelingen.

Ieder van de drie fasen is in dezelfde drie fasen onder te verde

len. De oril:!ntatiefase 0 bijvoorbeeld in 00, Op en Ou. De wijze

waarop dat hier gebeurd is, vindt U in de volgende figuren terug.

Ter volledigheid is oak de onderverdeling van uitvoering U weerge

geven, zoals deze als gevolg van deze opdracht gedaan zou kunnen

worden.

De oril!ntatie:

00: vragenlijst opstellen

I
/ Vragenlijst ten aanzien van opdracht en eisen/wensen /

I
Op: plan maken ten behoeve van Ou

I
/ Plan ten behoeve van Ou /

I
Ou: vragen beantwoorden

J

/ Een goed begrepen opdrachtformulering + basisgegevens I

Figuur 2.2. De oril!ntatie
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Ret plan maken:

Po: Uitvoeringsmogelijkheden zoeken

I

I
/

Minstens drie fundamenteel verschillende mogelijkheden /

"-----------~

Pp: kiezen + PPA + maatregelen toevoegen

r

f

/
Keuze + toegevoegde maatregelen /

'---- --,---__-----J

Pu: keuze tot gewenste hoogte uitwerken + FMEA + maat

regelen toevoegen

I
/ Plan: gedeeltelijk uitwerkte keuze als ingang voor U /
"------------'

Figuur 2.3. Ret plan maken

Als vervolg op deze opdracht kunnen de in dit verslag te vinden

result aten verder worden uitgewerkt. zoals op de volgende pagina

beschreven staat.



De uitvoering:

10

Va: Analyse van plan Pop:

- kapasiteitsbehoefte van Vu

- kapasiteitsbronnen

- bijzondere maatregelen (indien nodig)

/
- kapasiteitsbehoefte

/- kapasiteitsbronnen

- bijzondere maatregelen

Up: Uitvoeringsplan opstellen

/ Uitvoeringsplan, eventueel opgesplitst 1n deelopdrachten /
Uu: Plan P tot een volledig technisch dokumentenpakket

uitwerken

/ Volledig technisch dokumentenpakket: tekeningen + voor- /schriften

Figuur 2.4. De Uitvoering
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3. ORIENTATIE 0
===-= -= -==::::: ===..:=::: .:.::::

3.1. INLElDING

Zoals in paragraaf 2.1. te lezen is, dient de origntatie er voor

om tot een goed begrepen opdrachtformulering en tot de basisgege

vens voor de uitvoering van de opdracht te komen. Deze orignta

tie is weer opgedeeld in origntatie (00), planning (Op) en uit

voering (Ou).

In 00 is een lijst met vragen opgeste1d, te verdelen ~n drie groe

pen:

* de opdrachtformulering

* de begrenzingen van de opdracht

* de eisen en wensen met betrekking tot het eindresultaat

In Op ~s het plan opgesteld hoe deze vragen te beantwoorden.

In Ou zijn de opdrachtformulering, de begrenzingen en de eisen en

wensen opgetekend aan de hand van de vragenlijst.
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3.2. 00: VRAGENLIJST OPSTELLEN

De vo1gende vragen1ijst is opgesteld aan de hand van de in litera

tuur 1 te vinden vragen en de door mij tijdens deel 1 van de op

dracht opgedane ervaring.

Opdracht

Wat houdt de opdracht in?

Is deze opdracht goed begrepen?

Is het probleem goed gedefinieerd?

Begrenzingen

Wat hoort precies weI, wat niet tot de opdracht?

* Tot hoever moet het ontwerp uitgewerkt worden?

* Moeten de volgende delen ook ontworpen worden?:

- lineaire toe- en afvoertransporten

- frame

- overbrengingen

- motor(en)

- koppeling tussen de overbrengingen of tussen de aandrijvingen

- afschermingen voor stof en veiligheid

Hoe is de relatie met andere projekten?

Eisen en wensen

Welke hoek moet gemaakt worden?

Op welke hoogte van de vloer?

Welke produkten (afmetingen, produktiefase, temperatuur)?

Wat moet de vaste zijde zijn?

Welke transportsnelheid?

Welke doorlooptijd is toelaatbaar of vereist?

Hoe omstelbaar?

Welke ruimte mag worden gebruikt?

Hoeveel uitval is toelaatbaar?

Wat zijn de elsen ten aanzien van starten en stoppen?

Welke eisen ten aanzien van de afvoer van scherven?
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Welke elsen ten aanZlen van volgschaden ten gevolge van breuk?

Hoe zelfstandig moet het werken?

Welke veiligheidseisen?:

* afscherming

* ballonsnelheden

* standaard-voorschriften

Welke standaardisatie-eisen?

Welke onderhoudbaarheid?

Welke levensduur?

Wat mag het systeem kosten?

Zijn er ontwerpvoorschriften?

Zijn er nag meer eisen of wensen?
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3.3. Op: PLAN MAKEN TEN BEHOEVE VAN Ou

Plan:

* De vragen aan Dhr. van Aaken voorleggen

* De antwoorden en aanvullingen vastleggen In paragraaf Ou

* De nog open gebleven vragen na onderzoek proberen te beantwoor

den.
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3.4. Ou: VRAGEN BEANTWOORDEN

Opdracht:

Ontwerp een transportsysteem dat het parallel horizontaal trans

port van ballons een bocht van 900 in het horizont ale vlak laat

maken. Ret ontwerp dient zover uitgewerkt te worden dat de wer

king van het principe lS aangetoond en de benodigde kontrolebere

keningen gemaakt zijn. In de ontwerptekeningen dienen de hoofdma

ten te zijn aangegeven. Een verdere uitwerking Veln de opdracht

volgt hieronder.

Begrenzingen:

* Ret ont werp dient zover uit gewerkt te zlJn dat het klaar lS om

gedetailleerd te worden.

* Wel/niet mee-ontwerpen

- lineaire toe- en afvoertransporten weI, omdat de overgang

naar de bocht van belang is. Geef deze een lengte van ieder

een meter en een steek van 75mm, hetgeen een standaard

maat lS voor eventueel koppelen aan andere transporten.

- frame weI

- overbrengingen weI

motor(en) niet. Ret transport wordt aangedreven via een

snelle as (n = 900 min-I) door de aandrijving van een nabij

gelegen machine.

- koppeling tussen de overbrengingen weI

- afschermingen voor stof en veiligheid

* Dit is een zelfstandig projekt waarvan het resultaat niet direkt

nodig is, maar in de toekomst waarschijnlijk weI. De plaats waar

het gebruikt gaat worden in de Produktie ligt nog niet vast. Ret

is dus grotendeels onafhankelijk. Ret behoort niet tot een nu

lopend groter mechanisatieprojekt. Ret vertoont weI samenhang

met de nu bestaande transporten in Roosendaal. Wanneer het ge

bruikt gaat worden zal het in een dergelijk transportsysteem 1n

gepast worden. De hieruit volgende eisen zijn in het eisenpakket

opgenomen.
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Eisen en wensen:

* De te maken hoek:

- 900 naar rechts

* De ballonhoogte:

- ca. 800mm vanaf de vloer

* De produkt en:

- onbedekte en bedekte ballons en eindprodukten (TL-lampen)

- 2, 4 en 5 voet lengte (1 voet = ± 300 mm)

- 26 en 38mm diameter (resp. 18, 36, 58 en 20, 40, 65 Watt)

- ballontemperatuur is maximaal 60°, dus vormvast

* De vaste zijde:

- aan de binnenzijde van de bocht

* De transportsnelheid:

3 ballons/sekonde. Dit ~n verband met de in de toekomst moge

lijke hogere snelheden (nu 2 ballons/sekonde).

* De doorlooptijd:

- dit is eigenlijk geen probleem. De doorlooptijd zal door de

korte transportafstand kort zijn. Gesteld wordt: maximaal 100

ballons gelijktijdig in de bocht. De doorlooptijd is dan dus

maximaal (2 ballons/sekonde): 33,3 sekonden.

* De omstelbaarheid:

tijdens het omstellen zijn er geen produkten op het transport.

De produktstroom is tijdelijk onderbroken.

- indien mogelijk moet de omstelling op een andere lengte auto

matisch kunnen gebeuren.

- het systeem zal nooit beide diameters en nooit zowel ballons

als lampen hoeven te transporteren. Hiervoor zal het systeem

ombouwbaar moeten zijn. Wens: zowel ballons als lampen zonder

omstell ing.

- de toelaatbare omstelt ijd IS, automat isch of met de hand (l

persoon), maximaal 5 minuten.

* De beschikbare ruimte:

- 4 x 4 met er vloeroppervlak, inklusief de 1 met er voor ieder

lineair transport. Maximale bouwhoogte: 3 meter. Wens: 2,50

meter.
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* De toelaatbare uitval:-----
- het streven is 0 ppm; 10 ppm is toelaatbaar. 10 ppm betekent

dat het eigenlijk nooit fout mag gaan.

* Ret starten en stoppen:

- het starten en stoppen gebeurt V1a de snel1e as, die het ge

heel aandrijft, met een minimale start- en stoptijd van 1 s.

* De afvoer van scherven:

- de scherven dienen zonder menselijk ingrijpen direkt weg te

kunnen zander volgschade aan andere ballons of aan de appara

t uur t e veroorzaken. Er moet open gebouwd worden met ruimt e

onder het transport.

* Volgschaden ten gevolge van breuk:

- het systeem dient zonder schade door te kunnen lopen indien

breukresten toch ergens tussen komen. De apparatuur moet soli

de gebouwd worden.

* De zelfstandigheid:

- het systeem moet volledig zelfstandig kunnen werken.

- bij voorkeur geen signalering toepassen. Ret streven moet

zijn dat het altijd foutloos werkt.

* De veiligheidseisen:

- snelle overbrengingen afschermen (ketting, riem).

- het transport mag slechts zeer beperkt afgeschermd worden 1n

verband met de toegankelijkheid

- geluid: maximaal 75 dB, hetgeen voornamelijk bepaald wordt

door de delen met hoge toerentallen

- axiale snelheid: maximaal 1 m/s

- radiale snelheid~ maximaal 2 m/s

- veiligheidsnormen (checklist RR/LvB/l362/81)

* De standaardisatieeisen:

- waar mogelijk Philips standaard-elementen (map t1Voorraad- en

voorkeursgegevens tl
).



(is jaar volkont inu) mag het transport systeem

kwart ier verlet veroorzaken (korrekt ief onder-

op de ballons of lampen komen:

geen onderling ballonkontakt.
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* Ret onderhoud:

- per 8000 uur

slechts een

houd) .

- per week mag er eenmaal preventief onderhoud worden ge

pleegd. Dit vindt plaats t ijdens het onderhoud van de gehele

produktielijn en mag slechts een half uur van een onderhouds

monteur in beslag nemen.

- pas slijtonderdelen en andere wisselonderdelen toe

- de delen moet snel gewisseld kunnen worden, bijvoorbeeld met

een pen-pijlpuntverbinding en door het gebruik van wisselunits

* De levensduur:

- de bewegende de len moet en een levensduur hebben van 40.000

uur of meer

- voor snellopende r1emen geldt dit niet omdat dat niet haalbaar

1S

* De prijs van het systeem:

- 60.000 gulden bouwkosten (machineverrekenprijs MVP)

De ontwerpvoorschriften:

- Philips ontwerpvoorschriften

* Andere gestelde e1sen:

- er mag geen olie in of op de ballons komen. Wens: ook niet op

de lampen.

- er mag geen beschadiging aan de ballons of lampen (glas en

kontaktpennen!) optreden.

- er mogen geen harde staten

geen staal - glaskontakt en
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4. PLAN MAKEN P

4.1. INLEIDING

De fase P leidt hier tot het eindresultaat van de opdracht: een

ont werp dat zover uitgewerkt is dat de werking van het principe

van de hier gekozen transportmethode aangetoond is, en dat de be

nodigde kontroleberekeningen gemaakt zijn. De onderverdeling van

P in de drie fasen is als volgt:

In de oril!ntat iefase Po wordt er naar mogelijke prI.nc~pes ge

zocht. Eerst wordt de benodigde funktie gesplitst in deelfunkties,

waarna er een morfologisch overzicht wordt opgesteld. Dit levert

eenentwintig alternatieven op.

In de Planfase Pp blijven er na een voorselektie zeven alternatie

ven over, welke in een waarderingstabel vergeleken worden. Het

hoogst scorende all ernat ief zal verder worden uitgewerkt. Deze

ondergaat eerst nog een potentil!le probleemanalyse (PPA) om

vroegt ijdig maatregelen tegen te verwachten problemen te kunnen

treffen.

In de uit voeringsfase Pu vinden de benodigde berekeningen plaat s

en wordt het principe konst rukt ief uitgewerkt. Het ontwerp wordt

hierna aan een "failure mode and effect analyses" (FMEA) onderwor

pen. Uit deze anlyse volgen maatregelen die de kans op falen van

het transportsysteem van binnenuit moeten verminderen.
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4.2. Po: UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN ZOEKEN

In deze paragraaf beschrijven we eerst de te verrichten funktie.

Deze splitsen we op in deelfunkties en noteren in het morfolo

gisch overzicht per deelfunkt ie een aantal uitvoeringsmogelijk

heden. De verschillende kombinat ies in het overzicht leveren ons

een groot aantal alternatieve uitvoeringsmogelijkheden (lit. 3).

Funkt iebepaling:

B

A

B

RECHTER 2UDE
; VAST£ IIJDE

A MLLON-
- .....---1 TRANSPORT ,90. 1--......-

NAAR RHHTS

Figuur 4.1. Funktie van het te ontwerpen objekt

Kenmerken van begin- en eindtoestand A en B:

- Lineair horizontaal parallel transport van TL-ballons en -lampen

- Produktlengte 2, 4 en 5 voet (I voet = + 30Omm)

- Produktdiameter 26 of 36mm

- Produkt temperatuur < 600 C

- Snelheid 3 produkten/sekonde (maximaal)

- Steek 75mm

- Vaste zijde Rechts

- Hoogte vanaf de vloer 800mm (circa)

- A en B onderling synchroon
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DeelEunkties:

DVER6ANG
I

OVER6ANG

/LINEAIR BOCHT NAAR / LINEAIRA / BTRANSPORT. RECHTS, TRANSPDRI.
CA.l METER 90° CA 1 METER

Figuur 4.2. Funktieb10kschema

Morfo1ogisch overzicht:

DEELFUNKTIE TRANSPDRTPRINCIPE
a b c

1 UNfAIR ~~• I tTRANSPORT
KETTINGE.I~ TANORIEMEN WORMEN

dli1'.~ I~ ~~~,~!i;;~r2~
, .

S .; " " .2 BOCHT ...... ~. --. '1"1 I _ .

BUIGftwE BUIGIAME BANDBOCHT STEEK - VARIABELE MOLEN ]KEGELVOR-
WORM KETTJN(]fN VERSCHIL SPOrD C'wmM) MIGE MOLEN
a b c !

3 UNfAIR ~
-~- •~TRANSPORT

~"------- -----,,---- r------- ---
KETTINGfN TANDRIEMEN I,JORMEN

I
Figuur 4.3. Morfo1ogisch overzicht

De in het overzicht verzamelde transportprincipes zijn afkomstig

uit het eerste deel van het verslag. De principes zijn geselek

teerd op hun bruikbaarheid in synchroon transport en op hun toe

passing in een kontinue stroom produkten.

Er van uitgaande dat we beide 1ineaire transporten hetzelfde kie

zen, krijgen we hiermee 3 x 7 = 21 verschi11ende kombinaties.

Uit deze eenentwintig a1ternatieven za1 nu nog de beste gekozen

moeten worden. Dit gebeurt in de vo1gende paragraaf.
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4.3. Pp: KIEZEN + PPA + MAATREGELEN TOEVOEGEN

~~~~~~_~!~_~~_~~~~~~~~~~~g_~~!~E~~!i~~~~~

* De voorkeur gaat uit naar vloeiende overgangen in verband met

lawaai en breuk, zonder dat er tussenwielen en dergelijke in de

overgangen nodig zijn. Een probleem hierbij is dat het linker

balloneind in de bocht een veel hogere snelheid heeft dan gedu

rende het lineaire transport. AIleen bij de volgende kombina

ties is het mogelijk om deze overgangen vloeiend te laten ver

lopen:

a.h b.h c.d c.e c.f e.g c.h c.~

* Aangezien f, de bandbocht, problemen oplevert bij het uitnemen

van de kort ere ballons aan het eind van de bocht (deze kunnen

niet buiten de band uitsteken), laten we c.f afvallen.

* De zeven overgebleven kombinaties toetsen we ~n de waarderings

tabel (figuur 4.4.) aan de eisen en wensen uit de origntatie

O. Uit dat pakket zijn die punten genomen, waarover in dit sta

dium al een redelijk oordeel te geven ~s. De tabel ~s ~n samen

werking met Dhr. van Aaken ingevuld. De verschillende punt en

hebben, afhankel ijk van hun belangrijkheid, een weegfaktor van

1, 2 of 3 toebedeeld gekregen. De kombinaties kregen een cijfer

van 1 tot 5, waarbij 1 een zeer lage en 5 een zeer hoge score

~s. De totaal-score voIgt uit de sommat.ie van deze cijfers na

vermenigvuldiging met de weegfaktor.
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\Jf£&-
a·h b·h c.·d ,.e, (-~ c.·n c·i FR(TIJ

OMSTELMARHEID:
510 510 510 510 510 510 510 2- EENVOUD AUTOMATlSCHE LENGTE-OMST£LLlNG

OHBDUWBRRRHEID : 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1- EDJVDUD DIAHETER-OMWU'WING 3

UITVA L
6 3 9 2 6 2 6 3 9 y12 1..112 32

AFYOER VAN SCHERVEN II 9 3 9 13 3 9 3 9 3 9 515 33

VOLGSCHADEN T.GV. BREUK: y12 '2 6 'Z 6 3 9 3 9 515 515 3- K'WETSMARHElD VAN DE APPARATIJUR

GELUro
3 L.j I.f 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 1:3

ONDHHOIJD 6 2 6 1 3 3 9 3 9 ., 12 Lj 12 32

LEVENSDUUR 8 3 6 2 4 2 Y 3 6 510 siD 2y

PRfJS
Lj ., L.j Lj L.j 4 L.j LJI1 2 2 3 3 1Lj

CONSTRUCTIEVE unVDERMARHEID
62 6 1 3 412 2 6 1 3 412 32

"ZIE BIJLAGE I 61 63 '1y 69 68 B1 91TOTAAL SCORf :

Figuur 4.4. De waarderingstabel

Kombinatie C.1, worm-molen-worm, scoort het hoogst. De als tweede

scorende kombinatie c.h, worm-worm-worm, is moeilijk uitvoerbaar.

Vooral het feit dat de opeenvolgende wormen elkaar gedeeltelijk

moeten overlappen bemoeilijkt de plaatsing van de wormen en hun

aandrijvingen in de beschikbare ruimte.

We nemen daarom c. i, hetgeen op geen enkel punt slecht scoort,

als basis voor het ontwerp.
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7\.1AARTEKRACHT ~ +

VASTE DNDERBEK 7---
HAn VAN DE NOLEN

1ZIJAANZJ(HT~

-

~f>OVENAANZl(HTt

'i. LINEAfR

BALLON OF LAMP

!?lALLONfINDflELEJDIN6

,----

,_._- -----

f f
t t
t

t
t

A3 A2 Ai

WORM

~~
~

~. ,

/
/

/
I
.~._-- t-'--~

.....

Figuur 4.5. Ret worm-molen-worm pr~nc~pe

In figuur 4.5. is een eerste schets van het transport volgens het

worm-molen-worm principe te vinden. Ter verduidelijking hier een

aantal punten:
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- De wormen, die door lopen t at ~n de bocht, hebben in het 1ine

aire gedeelte een konstante spoed van 75mm, en in de overgang

een oplopende spoed. Deze laat s t e spoed ~s zo gekozen dat de

ballon (of lamp) synchroon met de molen loopt en de relat ieve

snelheid ten opzichte van de molen dus nul is. Dit om de ballon

vloeiend over te kunnen dragen.

- De wormen en de molen draaien kontinu en synchroon

- De molen draagt de ballons aan ~~n eind. De ballon rust ~n

fase II I op een V-vormige vast e onderbek en wordt door een V

vormige beweegbare bovenbek horizontaal gehouden. De ballon

blijft door de werking van de zwaartekracht op het lange, uit

stekende gedeelte op zijn plaats.

- De wormen worden uit massieve cilindrische kunst stof gefreesd,

met behulp van een vingerfrees die t ijdens het frezen de posi

tie inneemt zoals de ballon zal gaan hebben. De frees heeft een

enigszins grot ere diameter dan de ballon. Hierdoor is het zeker

dat de ballon ook in de groef past.

- De wormen zijn zo geplaat st dat de ballons zich in het t rajekt

I en V boven de ring bevinden en onder de omhoog staande hefbo

men bevinden.

- In overgang II neemt de kerndiameter af (diepere groef) , waar

door de ballon op de ring zakt, en gaat de bovenbek naar bene

den, zodat het linker balloneind omhoog wordt gedrukt. Hierna

wordt de ballon alleen door de molen gedragen.

- In overgang IV wordt de ballon weer op de wormen geplaatst. Dit

net als bij II, maar dan in omgekeerde volgorde.

- De onderbekken en bovenbekken (voor iedere posit ie ~~n steI)

zijn onderdeel van de molen en draaien dus mee.

- Wormen A2 en B2 zijn er om ook de 2-voet ballons te kunnen

ondersteunen.
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Potenti~le Probleem Analyse

Het doel van PPA is a) te voorZ1en welke bedreigingen de toekomst

in pett.o kan hebben en b) deze te voorkomen en/of te bestrijden

(lit. 4).

De uitvoering van PPA begint met het zoeken naar mogelijke toekom

stige moeilijkheden (potentigle problemen). Daarna wordt per

probleem de kans dat het optreedt en de ernst indien het optreedt

ingeschat (b ij lage 2). Het produkt van kans en ernst geeft de

grootte van de bedreiging (k x e = b).

De problemen met de hoogste bedreigingen worden verder uitgediept.

De mogelijke oorzaken worden gezocht en er worden preventieve en/

of bestrijdende maatregelen genomen. Bestrijdende maatregelen wor

den vastgesteld indien preventieve maatregelen niet mogelijk of

te duur zijn. Zij worden toegepast indien het probleem zich werke

lijk voordoet. Zij verlagen hiermee de ernst. Preventieve maatre

gelen verlagen de kans.

De potentigle probleem analyse 1S toegepast op de molenbocht

(fig. 4.5.). De hoogst scorende problemen zijn hieronder geno

teerd. Bij een groot aantal mogelijk te nemen maatregelen zijn er

eerst nog enige berekeningen nodig. Deze berekeningen worden in

de volgende paragraaf gedaan.

* Fase

Potentieel probleem

Score bedreiging

Oorzaak

Preventieve maatregel:

III, molen

Ballon schuift tijdens het starten of

stoppen uit de houder

Kans 3, ernst 9, bedreiging 27

Traagheid van de ballon

- Juiste vorm van de houder bepalen.



* Fase

Potentieel probleem

Score bedreiging

Oorzaak

Preventieve maatregel:

* Fase

Potentieel probleem

Score bedreiging

Oorzaak

Preventieve maatregel:

* Fase

Potentieel probleem

Score bedreiging

Oorzaak
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II I, molen

Bailon breekt tijdens het starten of

stoppen

Kans 3, ernst 9, bedreiging 27

Te hoge belasting door traagheid van de

ballon

- Kontrole berekening

11, IV, overgangen

BaIlon schuift naar buiten

Kans 4, ernst 10, bedreiging 40

Centrifugaalkracht groter dan wrijvings

kracht

- Kontrole berekening

- Zo nodig wrijving verhogen of eind-

geleiding plaatsen

Ill, molen

BaIlon schuift naar buiten, uit de

houder

Kans 3, ernst 10, bedreiging 30

Centrifugaalkracht groter dan wrijvings

kracht



Preventieve maatregel:

* Fase

Potentieel probleem

Score bedreiging

Oorzaak

Preventieve maatregel:

* Fase

Potentieel probleem

Score bedreiging

Oorzaak

Preventieve maatregel:

28

- Kontrole berekening

- 20 nodig wrijving verhogen of steun-

steunpunten dichter bij elkaar

plaatsen.

II, overgang

Ballon breekt bij het zakken op de

ondersteuning

Kans 1, ernst 10, bedreiging 10

Kontaktsnelheid te hoog

- Kerndiameter afnamesnelheid voldoende

laag kiezen

II, overgang

Ballon breekt wanneer de bek van de

hefboom op de ballon komt

Kans 5, ernst 10, bedreiging 50

Kontaktsnelheid te hoog voor het hoge

massatraagheidsmoment van de ballon

- Heffunktie zodanig kiezen dat de

snelheid laag is

- Afstand tussen onder- en bovensteun

voldoende groot kiezen



* Fase

Potentieel probleem

Score bedreiging

Oorzaak

Preventieve maatregel:

* Fase

Potentieel probleem

Score bedreiging

Oorzaak

Preventieve maatregel:

29

IV, overgang

Ballon breekt wanneer het linker

balloneind op worm B2 of B3 komt

Kans 4, ernst 10, bedreiging 40

Kontaktsnelheid te hoog

- Heffunktie zodanig kiezen dat de

snelheid laag is

rr, IV, overgangen

Ballon schiet uit wormgroef, daar waar

de konstante spoed in de (grotere)

vari~rende spoed overgaat.

Kans 3, ernst 10, bedreiging 30

Sprong 1n de snelheid te hoog

- Kontrole berekening

- Zonodig de sprong eruit halen
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4.4. Pu: KEUZE TOT GEWENSTE HOOGTE UITWERKEN + FMEA + MAATREGELEN

TOEVOEGEN

Deze paragraaf bevat een samenvat t ing van de t ijdens de

uitwerking doorlopen stappen. De voor deze stappen benodigde

berekeningen zijn in de bijlagen terug te vinden. Bier zal steeds

naar verwezen worden. De FMEA en de hieruit volgende maatregelen

worden aan het eind besproken. Voor een beter begrip zal het soms

handig zijn figuur 4.5. en de tekeningen MB-l tim MB-8 (aehter in

dit verslag en ~n bijlage 18) te raadplegen. De in 4.3. gemaakte

keuze zullen we voortaan de "molenboeht" noemen.

Keuze tot op gewenste hoogte uitwerken

1. Afmetingen. Als uitgangspunt voor de berekeningen zijn er

allereerst een aant al afmet ingen vastgelegd. Deze afmet ingen

volgen uit een aantal wensen zoals:

- lage produktsnelheden in de bocht

- kleine molendiameter

- voldoende tussenruimte voor de tangen (de hefbomen)

- beperkte spoed van de wormen in de boeht

- stabiele ligging van de produkten op de wormen

We beperken ons eerst tot 38 mm-ballons en -lampen. Zoals

later zal blijken, kan het hieruit volgende ontwerp zeer

eenvoudig aangepast worden voor 26 mm-ballons en -lampen. De

volgende produktafmetingen zijn van belang:

5-voets lamp 1= 1514mm (maximaal)

5-voets ballon 1= 1487mm (minimaaU

4-voets lamp 1= 1214mm (maximaal)

4-voets ballon 1= ll87mm (minimaaU

2-voets lamp 1= 604mm (maximaal)

2-voets ballon 1= 577mm (minimaaU
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De gekozen afmetingen:

I

z
~r..ac.en Qr-I---------·· ~

l ..
~
!;<
cr:
:r

jVDORAANZJClH t
/ PKODUK~ (gALLON or LAMPl

hb t"\,b

1Il 11.W
~. - - or........- - - - If

{ \ f- -, T

WORI1~V ~/ \.. ../
c b ri

2'50

510

1000

r..

Figuur 4.6. Afmetingen

rmol en 664 mm

lhb = 165 mm

r· = 514 mm
~

a = 30 mm

b 120 mm

c = 1364 mm (5-voets lamp), 427 mm (2-voets bal1on)

r u = 2028 mm (5-voets lamp), 1091 mm (2-voets ballon)

Verder:

Snelheid = 3 ballons/ sec.

CJmolen = 0,5236 rad/sec.

houders = 36 stuks, om de 10°

g = 9,81 m/s 2
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2. Starten en stoppen (bijlage 3).

Zowel bij de anderbek als bij de bovenbek is gekozen vaoe een

V-vormige bek met een helling van 300 (zie MB-2). Deze hel

ling is ruimschoots voldoende om produkten, welke niet goed in

de uitsparing liggen, zichzelf te laten centreren. Tevens 1.S

deze voldoende om te voorkomen dat de produkten bij het starten

of stoppen uit hun middenpositie zullen glijden.

Wanneer men het systeem bij het stoppen niet gewoon uit laat

lopen, zoals dat normaal gebeurt, maar met een remmotor snel

ler stil wil zetten, is dit mogelijk in circa 0,8 sekonde. Wil

men nog sneller remmen, dan zal de hellingshoek mogelijk ver

groot moeten worden, bijvoorbeeld 450
.

3. Centrifugaalkracht in de opening (bijlage 4). In de overgang

hebben de produkten, terwijl ze nog op de wormen liggen, de

rot at iesnelheid van de molen. De cent rifugaalkracht Fe' die

hierbij optreedt, mag niet groter zijn dan de wrijvingskraeht

Fw waarmee de wormen produkten naar de molenas stuwen.

Anders wordt de ballon uit de boeht geslingerd.

Uitgaande van de als veilige keuze geaehte minimale wrijvings

colHficH!nt van jJ- = 0,05 (bijlage 4):

Fe = 0,349 . M < Fw = 0.491 . M (5-voets lamp)

Fe = 0,220 . M < Fw = 0.491 . M (2-voets ballon)

De ballon zal dus niet naar buiten geslingerd worden. (M is de

massa van het produkt)

4. Centrifugaalkraeht in de molen (bijlage 5). Ook wanneer de

ballon zich in de houder van de molen bevindt is er het gevaar

dat het produkt onder invloed van de eentrifugaalkraeht Fe

naar buiten glijdt. Oak hier mag Fe niet groter zijn dan

Fw'



33

Uitgaande van de minimale wrijvingscoMfficignt van

~ = 0,05 (bijlage 5):

0,349 . M < Fw 6,30' M (5-voets lamp)

Fc 0,220· M < Fw = 1,879· M (2-voets ballon)

Er is dus geen gevaar dat de ballon uit de molen geslingerd

wordt.

5. Reffunktiekeuze + controle op stootbelastingen (bijlage 6).

De volgende gekozen waarden zijn van belang:

- De V-vormige houders zijn 9 mm diep zodat de baIlon, bij de

helling van 30 graden, 6 rom diep in de "V" komt te liggen.

In fase I (en V) bevindt het produkt zich 2 mm boven de

vaste onderbek en 5 rom onder de omhoogstaande bek.

- In fase II nemen de kerndiameters van de wormen lineair af:

het produkt zakt 10 mm/omw. en komt hierdoor op de onderbek

te rusten (1 omw.= 1/3 s)

- Ret rechter produkteind wordt hierop, binnen fase II, naar

beneden gedrukt. De beweging van de bovenbek volgt een

scheve sinus met hefhoogte hm = 24 mm en heftijd t m =

0,6 sec.

De bovenbek zal het produkt na circa 19 rom raken en dan nog

5 rom doordrukken, zodat het linkereind omhoog komt. De

scheve sinus mag al voordat het produkt op de ondersteun

rust ingezet worden.

In fase IV gaat de bovenbek met een zelfde scheve sinus

omhoog en wordt het produkt met een zel fde helling uit de

onderbek geheven. Uit controle berekeningen blijkt dat de

dat de stootbelastingen voldoende laag zijn (fig. 4.7.).

De tabel geldt voor 5-voets lampen en 2-voets ballons

(tussen haakjes). De botssnelheden zijn allen laag.
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BOTSSNELHEID BOTSPUNT I>RAAIPUNT VERGELfJ KBARE
rMt1/S) VALHOOGTE ( MMl

II..ONDER~K IN 30 (3D) m ( ill) A'3 (A2 ) 0.056 ( 0.044)

n.&DVENBfK • 80 ( 80) n ( II.) ill rill} 2,5 (0.92)

li,BDVENBfK t 567 r2'lO) B3 (82) ]]J ( ill) 11,1 (L,8 1

N,ONDERBEK un 27 (22) B1 ( [I)1) 53 (B2 ) O.OY9 (0.032>

{
II:: BOVEN8EK

----------'----- m" ONDER BEK
zrE OOK FI(,. 'l.b.

Figuur 4.7.

Dit blijkt ook uit de hieruit berekende vergelijkbare

valhoogten. Zo'n valhoogte is de hoogte die nodig is om het

produkt in een botsingssimulatie de gegeven botssnelheid te

geven. In deze simulatie laat men het produkt in vrije val in

de gegeven situatie tegen het machinedeel botsen.

6. Sprongsgewijs versnellen (tussen I en 11) en vertragen

(tussen IV en V) (bijlage n. De berekeningen tonen aan dat

er een duidelijk gevaar 1S dat de produkten t.g.v. de

stapsgewijze snelheidsverandering uit de groef van de worm

schieten. Het blijkt dat de produkten, afhankelijk van het

model, 23 tot 27mm omhoog zouden kunnen komen! Als oplossing

stappen we over op een geleidelijke toename van de spoed. We

kiezen hierbij voor de verplaatsing van het produkt door de

wormen volgens een Se graads polynoom. Dit is een standaard

(hef-)funkt ie h( tp ,hm, '.Pm,dom,d 1)

- de af te leggen afstand hm en wormverdraaiing <Pm vast

te leggen zijn.

- de begin- en eindspoed (dO en d l ) onafhankelijk van

elkaar vast te leggen zijn.

Hierdoor kan het produkt op het juiste tijdstip op de juiste

plaats zijn, en de juiste snelheid hebben.

Ret Se_graads polynoom (uit de Philips-map "Constructie

gegevens"):
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h ( f) =( ~J5 . ( 6 hm + 'fm . (- 3 d 1 - 3 dO))

+ (~..J4 .(- 15 hm + ~m' ( 7 d 1 + 8 do))

+ (i Y.( 10 hm + ep m . (-4 d 1 - 6 dO)) + 'f.d 0

De spoed die de wormen hierdoor krijgen is de eerste afgeleide

van h( Cf ). Over dit polynoom verderop meer!

7. Vereenvoudiging van de wormen Na informatie bij de heer

P.A. Visser van de Machinefabrieken ingewonnen te hebben

over de maakbaarheid van de toch weI ingewikkelde wormen

(verlopende spoed, kerndiamet er ~n freeshoek) is er besloten

enkele vereenvoudigingen door te voeren. Deze

vereenvoudigingen zijn in de tekeningen MB-l tim MB-8 (bijlage

18) terug te vinden.

- De wormen krijgen over de gehele lengte een constante

kerndiameter. In plaat s van de afnemende kerndiameter

worden de wormen 30 hellend opgesteld. Dit is

voldoende om de produkten op de onderbek te laten zakken en

ze er weer af te halen.

- De wormen worden onder een vaste hoek gefreesd (zie

tek. MB-3). Hierbij geldt altijd: de freeshoek is kleiner of

gelijk aan de spoedhoek ( ft> ~ 0<. ). Hierdoor zal de groef

soms breder worden dan nodig, dit blijft binnen de perken,

maar het produkt zal altijd 1n de groef blijven passen.

- Het produkt krijgt reeds in het lineaire deel de snelheid

van de onderbek, waardoor het produkt al v66r de bocht

op de onderbek kan zakken. De wormen Al en Bl hoeven niet

meer tot in de bocht door te lopeno En de groeven van de

overige wormen zullen t ijdens het versnellen volgens het

polynoom 1n een lijn met de onderbek liggen, hetgeen

natuurlijk een vereiste is. De sprong in de snelheid bij de

overgang van de standaardspoed van 75 mm naar de hier

benodigde spoed van 116 rom is gering en toelaatbaar.
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- In de delen van de overgangen waar het produkt synchroon

met de molen loopt geven we de wormen een constante

spoed. Om het produkt exact synchroonte laten lopen zou

t ijdens het frezen een verplaat sing u = c . t an( tp /36) van

de frees t.o.v. de worm nodig zijn. De nu gemaakte fout is

zeer klein.

In de volgende vijf punten worden de berekeningen t.b.v. de

genoemde vereenvoudigingen samengevat:

8. Controle of de 5e -graads polynomen in een lijn met

de onderbek liggen (b ij lage 8). Om verklemming van de

langere produkten (4 en 5 voet) te voorkomen dienen de

groeven van A2 en A3 (of B2 en B3) ook bij de polynomen ~n

een 1ijn liggen. In bij lage 8 is bekeken hoeveel de groef

van A2 (of B2) afwijkt van de rechte lijn door de groef van

A3 (of B3) en de onderbek. De maximale fout blijkt ongeveer

0.27mm te zijn. Dit levert geen problemen op.

9. Constante spoed in plaats van u = c· tan (f/36)

(bijlage 9). De bij deze vereenvoudiging gemaakte maximale

plaatsfouten van A2 en A3 (of B2 en B3) blijken, uitgaande

van de waarden uit MB-3, respectievelijk circa 1,5 en 2,4mm

te zijn. Dit zal geen problemen opleveren bij het opdrukken

en neerleggen van het produkt door de bovenbek. De maximale

afwijking van A2 (of B2) van de rechte lijn door de groef

van A3 (of B3) en de onderbek ~s kleiner dan 0,5mm. Ret

produkt dreigt dus niet te verklemmen

10. Scheefstelling van de wormen (bijlage 10). De helling van

30 bet ekent, dat het produkt 5,2 mm per afgelegde lOO rom

daalt (of st ijgt bij Bl tim B3). De hoogte van de wormen

t .o.v. de molen is dusdanig, dat het produkt bij f3 = _50,

dat is 58 rom voor het begin van overgang II, op de onderbek

komt (zie MB-8). Ret produkt loopt dan mooi in de onderbek,

zie figuur 4.8., en zal de nog omhoogstaande bovenbekken

niet raken.
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Figuur 4.8.Produkt zakt op de onderbek

11. Heffunktie van de bovenbek (bijlage 11). De bovenbek

beweegt zich in beide overgangen volgens de scheve Slnus met

h = 24 en f3m= 200
• In overgang II zal de bovenbek hetm

produkt na C1rca 19 mm raken. Van f-'m 1S dan ongeveer

130 afgelegd. We laten de heffunkt ie 30 voor het begin

van de overgang beginnen (zie MB-8) , zodat het produkt in

het midden van de laatste 100 van de overgang door de

bovenbek opgedrukt kan worden. In overgang IV laten we,

vanwege de symmet rie, de scheve sinus 30 na de overgang

eindigen, zodat het produkt 1n het midden van de eerste 100

op de wormen neergelegd wordt.

12. He fboom , nokrol, komschijf (bijlagen 12 en 13). De maten

die In de tekeningen MB-2 en MB-5 zijn bepaald aan de hand

van de benodigde ruimte voor de lagerblokken, de compactheid

van het geheel en de plaatsing van de onderdelen op de

molen. Het centrale deel met de komschijf staat sti!. De

zesendertig hefbomen met de bovenbekken roteren samen met de

ring met onderbekken rond het middendeel. De overbrengings

verhouding van de hefboom is 1:1. De nokrolwelving (32 mm)
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van de nokrol IS nodig om t e voorkomen dat deze op zijn

kanten gaat lopen. De nokroldiameter is voldoende klein om

ondersnijding te voorkomen. De drukhoek van 340 is ook

voldoende klein (lit. 5). De gegevens over de veer zijn In

bijlage 13 te vinden.

A1s 1aatste twee punten van dit deel van de paragraaf zijn

er nog twee controles uitgevoerd:

13. Doorhangen van de wormen onder het eigen gewicht (bij1age

14). Het doorhangen en de hierbij optredende maximale

buigspanning zijn beide minimaal: resp. 0,23 mm en
20,473 N/mm . Hierbij is uitgegaan van de langste wormen.

14. Groefbreedte van de wormen (bij1age 15 en 16) . De

groe fbreedt e, In axiale richting gemeten, die na het frezen

van de wormen met een lange cylindrische frees overblijft,

mag niet groter zijn dan de spoed. Anders zullen de elkaar

opvolgende groeven elkaar overlappen, zodat de rug tussen de

groeven gedeeltelijk verdwijnt. Dit is met de oversnijding

van tandwielen te vergelijken.

-

~' 9-~ "'" FREES
" WORM

b

~(XPo~e.cJ,~
~poe.cl

s po<..J hock
b1M Y'I.&l1 ~o.l"'1 e:t Vl.
noWl;"~~ cl.:a.m.
b.....:t~,,, Wle.t-eJt
fLttS cl.:",.... e.+ en
Ilw.\eM - spo".ol 'no t.k
f'1.eJLshoe~

b
S "TT· d~+a.,o(
0:
d,
d,," d, tdf
el..
dt
~.. : tah'(k)

Figuur 4.9. Parameters ter bepaling van de groefbreedte
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Om de groefbreedte op de verschi11ende plaatsen van de

wormen te kunnen voorspellen zijn er ~n bijlage 15 formu1es

afgeleid waarmee deze groefbreedte te voorspellen is. De

formules zijn een funktie an de spoed, de freeshoek en de

buiten-, binnen-, en freesdiameter.

Om het rekenwerk te beperken (iteratie!) ~s er een

computerprogramma geschreven (bijlage 16). Hiermee zijn de

vo1gende groefbreedtes bepaald:

/3:: 0° ~ ::-H;o
I

SPOED* WORMEN b ~ll \JDRMEN b X

15 A1. Al.A3 54.9 18.1 0 B1. Bl.B3 78.3 31.1 0

116 AI.A2.A3 62.0 24.5 0 B1. B2.B3 ~6. 7 35.9·

i85 Al 75.3 33.3· &2 \Of.S' li1.9°

273.5 A3 9L.f.2 l.f2.1° B3 fI1.B lof1.S·

du:: 150. di. =100 . df ~45

Figuur 4.10. Berekende groefbreedte

SIIE M&-3
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De wormen Bl,B2 en B3 hebben bij spoed 75 last van

ondersnijding (s=75 < b= 78,3) . Hierbij treedt een diameter-

afname op van 4,7 mm (b=74,99 bij du=145,3). Men kan nu

twee dingen doen:

het hierbij laten, en eventueel de spitse rand iets

a fvlakken, of

- het lineaire gedeelte met een kleinere hoek frezen,

bijvoorbeeld 00
, zodat b kleiner wordt, en het

overgangsgedeelte onder 150 blijven frezen. De wormen

kunnen zonodig uit t wee aparte st ukken opgebouwd worden.

De eerste oplossing is het eenvoudigst en zal waarschijnlijk

voldoen, omdat de groefdiepte slechts weinig afneemt.

FMEA + maatregelen toevoegen

De failure mode and effect analysis is een kwalitatieve analyse

van de effecten van het falen van machineonderdelen (en montage-

en afstelhandelingen) op het funct ioneren van de tot ale

machine. Het is een hulpmiddel waarmee de bedrijfszekerheid van

een ontwerp geoptimaliseerd kan worden.

De te doorlopen stappen (bijlage 17):

- Splits de machine op in subfunkties of in onderdelen

Bepaal per onderdeel of subfunktie de wijze(n) waarop het

kan falen

- Bepaal de mogelijke oorzaken bij iedere faalwijze

- Bepaal het effect op de tot ale funktie indien de faalwijze

zich voordoet

- Bepaal per faalwijze de kans, dat het optreedt en de ernst,

indien het opt reed t. Het produkt van kans (p) en ernst (E)

geeft de bedreiging (p x E).

- Bedenk bij de hoger scorende bedreigingen maatregelen welke de

bedrijfszekerheid verbeteren

- Leg zonodig de t.a.v. de maatregelen verantwoordelijke

personen vast.



41

De analyse 1S toegepast op het ontwerp (tek. MB-l tim MB-8),

en uitgevoerd In samenwerking .met dr ie const ructeurs van

Philips Licht (bijlage 17). Dankzij de door hen meegebrachte

ervaring zijn we tot een aantal t .b.v. de bedrijfszekerheid

belangrijke maatregelen gekomen. Deze maatregelen zullen bij de

uitvoering (U) meegenomen moeten worden.

De maatregelen:

- Bevestiging van de wormen (MB-4):

* verpen de prop met de as, in plaats van de stelschroef.

- Tandriemaandrijvingen (MB-7):

* zorg voor een goede monteur t.b.v. het uitlijnen

* ondersteun de lange ongespannen riemdelen met een extra

wiel.

- Eindgeleiding (MB-l en MB-2):

* pas verenbandstaal als geleidingsoppervlak toe, en stel

de geleiding eventueel een paar graden lossend op. Dit

veren bandstaal (ca. 1 mm dik) wordt tegen construct ie

staal gepuntlast of met verzonken boutjes bevestigd

(buiten het loopvlak).

- Onder- en bovenbek (MB-2):

* pas een mal t.b.v. de afstelling toe

* klem het kunststof tussen metalen plaatjes.

- Veer:

* pas per tang twee veren In plaats van ~en veer toe.

- Nokrol (MB-2):

* verander de constructie: pers een as met een kraag in de

de hefboom, schuif de nokrol op de as tegen de kraag en

sluit hem met een borgring op.

- Rondsel van de C.F.T.-molen (MB-2):

* zorg voor een nauwkeurige uitlijning

* bevestig de tandwielkast direkt aan de molen, net zoals

dit bij slingerkasten gedaan wordt.



(MB-6 en MB-7) zijn niet berekend. De

aan hoe z~J uitgevoerd zouden kunnen
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5. CONCLUSIES EN OPMERKINGEN

* De tekeningen MB-l tim MB-8 omvatten het ontwerp van een transport

systeem, waarmee een horizontaal parallel transport van TL-ballons

en/of -lampen een bocht van 900 naar rechts maakt.

* De tekeningen gaan uit van 38mm-produkten. Voor 26mm-produkten

hoeven er aileen andere onder- en bovenbekken te komen. Dit omdat de

hoogt.en van de V-vormige uit sparingen veranderd moeten worden; en

weI zo dat het neerleggen, opdrukken etc. op dezelfde tijdstippen

gebeurd als dat bij 38mm-produkten het geval ~s. De wormen mogen

indien gewenst met een kleinere freesdiameter, bijvoorbeeld 32 mm ~n

plaats van 45 mm, gefreesd worden.

* Het systeem kan zonder enige omstelling overgaan op een andere

produkt soort uit. de groep TL-Iampen en -ballons van 2,4 en 5 voet

van de gegeven diamet.er (26 of 38 mm).

* De aandrijving en het frame

tekeningen geven slechts

worden.

* Het ont werp kan nu ~n de voigende fase, de uitvoering U, verder

uitgewerkt worden. De in paragraaf 4.4. genoemde maatregelen van de

FMEA dienen hierbij meegenomen te worden.
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6. EVALUATIE VAN DEEL 1 EN DEEL 2
======~~====~~===================

Procedure

De "projektstrategie" was bij deel 1 van het afstuderen moeilijk toe te

passen. Dit heeft een aantal redenen. Door de aard van de opdracbt en

door bet voor mij nieuwe gebied, dat deze specifieke vorm van transport

is, was het moeilijk om oril!ntatie en uitvoering te scheiden. Ret be

zig zijn met de uitvoering was nodig om grip op de materie te krijgen.

In deel 2 wordt de "projektst rategie" wel toegepast. Ret bleek een

goedemethode om het ontwerpproces doelgericht uit te voeren. De in het

begin vast te 1eggen goed omschreven opdracht en bet gedetailleerde

eisenpak-ket waren hierbij een grote steun.

De methode houdt de gebruiker op het einddoel gericht en kan hierdoor,

ondanks het vereiste schrijfwerk, t ijdsbesparend werken. Ret werken in

afgebakende fasen he1pt hierbij.

Een opmerking ten aanZlen van 1iteratuur 2. Deze handleiding geeft

mijnsinziens, door de te beknopte beschrijving, onvoldoende houvast

voar de- gene, die zicb voar het eerst met de projekt st rategie bezig

gaat houden.De tekst van literatuur 1, de intreerede, verschaft al veel

meer duide-lijkheid over hoe het een en ander ingevuld dient te worden.

Wetenschappe1ijke draagwijdte

Ret onderwerp is erg specifiek, en de opdracht is eerder een toepassing

van de wetenschap dan een uitbreiding ervan. Ret enige deel dat

mogelijkvoor een groter publiek interessant is, is de wiskundige

afleiding van de groefbreedte van de gefreesde worm als funktie van de

spoed, de freeshoek en de buiten-, kern- en freesdiameter.
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7. TOT SLOT
=====-=======

Tot slot wil ik professor Van Bragt bedanken voor de geboden mogelijk

heid om bij hem af te studeren en voor zijn methodiek om projekten aan

te pakken. Dit zal me nog vaak van pas komen.

Ook veel dank aan mijn begeleiders, de heren Van Aaken en Koumans, voor

de steun en kennis en de plezierige samenwerking.

Dank aan Liset te Steevens en Anne-marie Leunissen voor het verzorgde

typewerk, zoals u het hier voor u heeft liggen, en dank aan aile andere

medewerkers van de Bedrij f smechanisat ie Licht Roosendaal met W1e ik

zonder uitzondering op prettige wijze heb samengewerkt. Allen dank.

Jeroen Koevoets
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Looprollen
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da
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<fe36~ Berle 3057(00) Se,ie 3058(00) ,...;)

HoofdefmetJngen Dre....llen Toel. M.... AIInduldl"ll.n Afmetlnllen Inbouwm.ten lJ.J
Lage, Loop,ol toerentel Loop,ollen met
dyn. etlt. dyn. et.t. 001 cillnd,'sch

d 0 B C Co c Co loopvilk loopvl.k d d, 0, R ".2 d. d. h. '.
min min max max max

mm N min"' kg mm mm

- 10 32 9 5070 2240 2360 1220 17 000 0,041 ~ - 10 14,8 23,4 32 0,6 14 14 4 0,6

32 14 7920 5200 4800 3200 16000 0,084 15 2U 400 0,6 15 15 2,5 0,6

12 35 10 6890 3100 3350 1780 15000 0,052 .1201 12 16,1 2~,9 35 0,6 16 16 4,5 0,6

35 15,9 9880 6400 6000 4050 15000 0,083 10lI01 301701 17 29,6 400 0.6 17 17 2,5 0,6

15 40 11 7800 3580 4000 2200 13000 0,074 .1202 15 19,2 29,7 40 0,6 19 19 5 0,6

40 15,9 9130 6200 5850 4180 13000 0,11 30lI02 305702 20 31,5 400 0,6 20 20 4 0,6

17 47 12 9580 4800 5100 3000 12000 0,11 .1203 17 21,6 32,9 47 0,6 21 21 7 0,6
47 17.5 12800 9000 8300 6200 10000 0,17 30lI03 301703 23 36,8 400 0,6 22 22 5 0,6

20 52 14 12700 8200 6850 3350 10000 0,18 311204 20 26 36,7 52 25 26 6,5
52 20.8 17200 12700 9800 7200 9000 0,23 SOII04 301704 27 43,2 400 26 26 4

21 82 15 14000 6980 7800 4580 8800 0,24 .1. 25 31,4 44,2 62 30 31 8,5
82 20,8 19000 15000 12200 10000 8000 0,34 308lOI 308708 32,S 48,7 400 31 32 6,5

30 72 18 19500 10000 9850 8000 7800 0.34 .,. 30 37,6 52,1 72 35 37 9,5
72 23,8 27800 22000 18300 13700 7000 0.51 305lOI 308708 36 57,6 400 36 37 7

35 80 17 28800 13700 11200 6ll3O 8300 0.43 .,207 35 44 80,6 80 1,1 41,S 44 9,5

80 27 3UOO 31000 19800 16300 8000 0.88 10lI07 301707 44 87,3 400 1,1 42 43 6
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R·
I 100

hm 90
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70

Nomogram voor bepaling van max. drukhoek en min. krom
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