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xoorwoord. 

Van februari 1987 tot en met november 1987 heb ik bij de Centrale Groep 
Bedrijfsmechanisatie Licht van Philips mijn •indstudie in het kader van 
mlJn opleiding aan de werktuigbouwkundige faculteit van de Technische 
Universiteit Eindhoven uitgevoerd. Gedurende deze periode is onderzoek 
verricht naar de positioneringsnauwkeurigheid van de gereedschappen ten 
opzichte van de produkten op de basismolen met decentrale aandrijving. 

Bij deze wil ik Philips danken voor de geboden faciliteiten en 
ondersteunig bij het verrichten van de eindstudie, alsmede alle collega's 
bij de Centrale · Groep Bedrijfsmechanisatie Licht Het wie ik bijzonder 
proettig heb kunnen samenwerken. Ook wil ik de medewerkers danken van het 
C.F.T., de afdeling Glas op complex Strijp II en ~e werkplaats van de 
Centrale Groep die mij geholpen hebben met mijn problemen. In het bijzonder 
wil ik danken ir. A. Tissink en ing. J. van Duppen voor de buitengewoon 
goede begeleiding en de kritische houding die er mede voor gezorgd heeft 
dat de opdracht geresulteerd heeft in het volgende verslag. Verder gaat 
mijn dank uit naar mijn afstudeerhoogleraar professor van Bragt en mijn 
T.U.-begeleider ir. P. Koumans voor de interessante opdracht en de 
positieve bijdrage in de totstandkoming van dit werk. 

H.C.H. Verhagen. 



Samenvatting. 

Sinds 1978 wordt binnen de produktdivisie licht van Philips gebruik 
gemaakt van de basismolen met decentrale aandrijving. Er is onderzocht op 
welke wijze de positioneringsennauwkeurigheid van de produkten ten opzichte 
van de gereedschappen verbeterd kan worden. 

Om inzicht te krijgen in de opbouw van de positioneringsnauwkeurigheid 
van de huidige molen is deze geanalyseerd. De methode van uitlijnen van de 
bewerkingsunits ten opzichte van de rest van de molen bleek het grootste 
deel van de onnauwkeurigheid voor zich op te eisen. Ook de lagering van de 
bovenmolen, de speling in de omzetkast en de temperatuur hebben een grote 
invloed op de nauwkeurigheid. De totale onnauwkeurigheid blijkt groter te 
zijn dan tot nu toe werd aangenomen. . 

Om de positioneringsnauwkeurigheid te verbeteren kon een keuze gemaakt 
worden uit vier concepten: 

-Het verbeteren van het huidige concept door het toepassen van 
betere deelconstructies. 

-Het na-richten van de bovenmolen ten opzichte van de rest van de 
molen. 

-Het na-richten van de produktdrager ten opzichte van de 
bewerkingsunit. 

-Het na-richten van de bewerkingsunit ten opzichte van de 
produktdrager. 

Gekozen is voor het laatste concept omdat hiermee een hogere 
nauwkeurigheid te behalen is dan met de eerste twee concepten en alleen die 
posities nauwkeurig uitgevoerd hoeven te worden die een nauwkeurige 
bewerking uitvoeren. 

Er is een universeel frame gerealiseerd, samen met een interface tussen 
de bewerkingsunit en de produktdrager, een ophanging, een aandrijving zowel 
van de unit zelf als van de gereedschappen en een produktdrager. Hiermee 
wordt de gelegenheid geschapen om een specifieke unit te construeren. 

Als voorbeeld is de kalibreerunit voor de montagemolen voor glimlichten 
volgens het nieuwe concept uitgevoerd. 



Sua.ary. 

The Produktdivision light of Philips uses the basic mill with 
decentralized drive since 1987. The possibilities of positionaccuracy 
impravement of the tools in relation to the produkts are examined. 

To gain a clear understanding of the structure of the positioninaccuracy 
the present mill has been analised. The way of align of the toolingunit in 
relation to the rest of the mil! claimes the biggest part of the position 
inac:curacy. Also the bearing of the uppermill, the backlash in the rotation 
device and the temperature have great influence. The total 
positioninaccuracy is bigger than was assumed. 

In order to improve the positionaccuracy the choice could be made 
between the next four concepts: 

-Improvement of the present concept. 
-Re-aligning of the uppermill in relation to the rest of the mill. 
-Re-aligning of the produktsupports in relation with the 
toolingunits. 

-Re-aligning of the toolingunits in relation to the 
produktsupports. 

I decided for the last concept, and realised a general propose frame, 
interface between the unit and support, suspention of the unit, tool- and 
unitdrive and produktsupport. With these divices it must be possible to 
construct a specific tooling unit. 

For example the calibrateunit of the assemblymill for glowlights has 
been carried out according to the new concept. 



In1tiding. 

De Centrale Groep Bedrijfsmechanisatie Licht wil inspelen op de 
waargenomen tendens dat produkten steeds gecompliceerder, kleiner en nauwer 
getolereerd worden. Men verwacht dat de huidig~ basismolen in de toekomst 
niet meer toepasbaar zal zijn voor bepaalde produkten voor wat betreft de 
positioneringsnauwkeurigheid van de produkten ten opzichten van de 
gereedschappen. Bij de huidige molens is de opgegeven 
positioneringsnauwkeurigheid in de arrètstand, dus tijdens het bewerken, 
ongeveer 50 ~m. Resttrillingen komen voor met een amplitude van 400 ~m. 
deze zijn echter na 2.5° na de opzetbeweging weer uitgedempt (bij 3000 
produkten per uur, molen 1) [literatuur 1.]. 

Het doel van de opdracht is komen tot een nieuw concept voor de 
basismolen met positioneringsnauwkeurigheid die een orde beter is dan die 
van de huidige basismolen. Eigenschappen als snelheid en levensduur dienen 
liefst gehandhaafd te blijven en het nieuwe concept moet toepasbaar zijn 
voor de hele serie molens met behoud van interface tussen de nieuwe molens 
en bewerkingsunits. 

Oe studie is een onderdeel van het proces om een bredere inzetbaarheid 
van het bouwsysteem voor produktiemachines mogelijk te maken. Oe opdracht 
past in het kader van mijn eindstudie binnen de faculteit der 
werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De studie vond 
plaats in de periode van Februari 1987 tot December 1987. 

Het begriP nauwkeurigheid. 

In het verslag wordt veelvuldig gesproken over verschillende soorten 
nauwkeurigheden. In deze opdracht wordt gestreefd naar het verhogen van de 
positioneringsnauwkeurigheid van het produkt ten opzichte van de 
gereedschappen. 

Met de positioneringsnauwkeurigheid wordt bedoeld dat een punt op het 
produkt zich tijdens het bewerken bevindt binnen een denkbeeldige bol van 
bepaalde afmetingen gekoppeld aan het gereedschap. Oe positioneringsnauw
keurigheid is opgebouwd uit de herhalingsnauwkeurigheid en de 
instelnauwkeurigheid. 

De herhalingsnauwkeurigheid is dat deel van de positioneringsnauw
keurigheid die een reeks van produkten bij dat ene gereedschap bereikt 
zonder dat daar de instelnauwkeurigheid in verrekend is, dus de spreiding 
van de positie om de gemiddelde positie van het produkt heen. 

De instelnauwkeurigheid is ·de nauwkeurigheid die afhankelijk is van 
fouten die een constante invloed op de positioneringsnauwkeurigheid hebben 
zoals instellingen, uitlijnfouten en sommige toleranties.De 
positineringsnauwkeurigheid is bijna evengoed te krijgen als de 
herhalingsnauwkeurigheid door het slim kiezen van in te stellen grootheden. 
In de tekst is altijd een onderscheid gemaakt tussen de 
herhalingsnauwkeurigheid en de positioneringsnauwkeurigheid. 
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0.0 lasis.alen wet decentrale aandriiving. 

Tot voor 1978 heeft men in de produktdivisie Licht van Philips gebruik 
gemaakt van voor ieder produkt specifiek ontwi.kkelde machines. Daarna is 
men begonnen met de ontwikkeling van een modulair bouwsysteem voor produk
tiemachines. Hiermee is het mogelijk om met standaard componenten specifie
ke machines te bouwen, zodat veel werk aan ontwikkeling bespaard wordt en 
men parallel aan verschillende deelconstructies kan werken zodat de door
looptijden van mecanisatieprojekten verkort kunnen worden. (zie figuur 1) 

TIJDWINST 

I I I I 

I 

Figuur 1. 

De basismolen ziet er uit als weergegeven 

Figuur 2. 
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Een belangrijk component 
voortgekomen uit deze 
ontwikkeling is de serie de 
basismolens met decentrale 
aandrijving. De serie molens 
bestaat uit indexere~de machines 
als basis voor specifieke 
produktdragers en bewerkings
units. Oe hoofdfunctie is het 
transporteren van de produkten 
en het continu aandrijven van de 
bewerkingsapparatuur. Het 
doorzetten van de produkten 
gebeurt door een rollenwiel-
omzetschijfcombinatie. De 
bewerkingsunits ZlJn voorzien 
van een rondsel met een nokkenas 
en worden aangedreven door een 
om de molen liggende tandkrans. 

in figuur ?.. 
Oe basismolens verschillen 

onderling in steek en 
voudigheid, d.w.z. de 
hoeveelheid ruimte en het aantal 
posities voor prodokten en 
bewerkingsunits. Er 7.1Jn 43 
hoofdtypen te onderscheiden, nog 
te varieren door het gebruik van 
een 1/2-, 1- of 2-voudige 
omzetschijf. Samen met 7 typen 
met een voudigheid kleiner dan 
20 geeft dit een 
keuzemogelijkheid uit 136. (Zie 
bijlage 1.) 



1 Orientatie. 

1.0 Inleiding. 

Door het analyseren van de huidige basismolen wordt inzicht verkregen in de 
opbouw van de positioneringsonnauwkeurigheid. Voor de positioneringsennauw
keurigheid zijn de volgende aspekten van belang: 

-Nauwkeurigheid van de beweging van de gereedschappen t.o.v. dè 
bewerkingsunit. 

-Methode van uitlijning van de bewerkingsunit t.o.v. het bewegende 
deel. 

-Lagering van het rollenwiel. 
-Steeknauwkeurigheid van de nokrolpengaten. 
-fxcentriciteit en ovaliteit van het rollenwiel. 
-Invloed van nokrol en nokrolpen op de omzethoek. 
-Speling tussen omzetschijf en nokrol. 
-Slingering van de omzetschijf. 
-Lagering van de omzetschijf. 
-Uitlijning van de produktdragers ten opzichte van de werkcirkel. 
-Jnvloed van de temperatuur op de positioneringsnauwkeurigheid. 
-coulombse wrijving in combinatie met trillingen en stijfheid. 

Aangezien de nauwkeurigheid van de beweging van de gereedschappen en de 
aandrijving van de bewerkingsunits sterk bewerkingsafhankelijk zijn worden 
deze niet meegenomen in deze oriënterende beschouwing. De methode van 
uitlijning wordt samen met de uitlijning van de produktdragers aan het 
einde van deze fase besproken omdat een aantal andere aspekten hierin van 
belang zijn. 

1.1 Lagering van het rollenwiel. 

Voor de lagering van het rollenwiel wordt gebruik gemaakt van een 
draadlager (zie figuur 3). 

P.ASRAND 

DRAADKOGELLAGER 

Figuur 3. 

-Onrondheid van de kogels. 

·volgens Franke Lager [literatuur 
2., Franke Lager blz. 13] hebben 
draadlagers,(precieze uitvoering) 
afhankelijk van de diameter, een 
radiale slag van 20 tot 80 ~m en 
een axiale slag tussen de 15 en 35 
~m. Oorzaken van de slingering van 
het lager moet gezocht worden in: 

-Spreiding op de diameter van de kogels. 
-Spreiding op de diameter van de draden. 
-Onnauwkeurig aanliggen van de draden in de groef. 
-Onrondheid van de draden. 
-Onrondheid van de groef in het dragende en draaiende deel 
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Uit bijlage 2 blijkt dat de draden een erg ongunstige invloed op de 
rondloopnauwkeurigheid hebben, te meer als we dit vergelijken met een 4-
puntslager (zonder draden) met een slingering van 8 ~m bij een diameter van 
500 mm (bv. molen 1). 

Voor het draadlager geldt een maximale bijdrage aan de positionerings
nauwkeurigheid van 80 ~m radiaal en 35 ~m axiaal. Door een radiale fout van 
80 pm kan tegenover de arrêtering een afwijking ontstaan van 160 ~m op de 
rollenstraal, op de produktstraal is dit 240 ~m. Zie bijlage 3. 

1.2 Steeknauwkeurigheid van de nokrolpengaten. 

De nokrolpengaten worden in het rollenwiel gemaakt met een 
hoektolerantie op de hoek tussen twee naburige gaten en het centrum van het 
rollenwiel van 7", dit is het maximaal haalbare in de machinefabrieken. Dit 
komt overeen met een plaatsonnauwkeurigheid "S" in tangentiale richting ter 
plaatse van de produktdragers . 

S=R k*sin(7/3600)=8 ~m wer (molen 1, Rwerk=246 mm) 

1.3 Excentriciteit van de nokrolcirkel ten opzichte van het lager. 

Volgens Dhr. 
steekonnauwkeurigheid 
excentriciteit van de 

S = 4*e*R /R max w r 

Rienlcker [literatuur 3.] geldt voor de 
van de beweging van de bovenmolen als functie van de 

nokrolcirkel ten opzichte van het lager: 
s = steekonnauwkeurigheid ma x 
e = excentriciteit; E = ovaliteit 
R = werkstraal w 
Rr = nokrolstraal 

In bijlage 4 wordt echter gevonden: S = e* Rw/Rr*sin(a) 

De grootst mogelijke steekonnauwkeurigheid .is dus: Smax=2*e*Rw/Rr. 

Volgens mij is dit laatste correct. 
Ovaliteit geeft een onnauwkeurigheid: Smax=(1+1/2/2J*f*Rw/Rr. 

Volgens literatuur 4 is er echte~ geen cyclische afwijking in de slingering 
van de rollencirkel te constateren, noch met een periode w, noch met een 
periode ?.*w. Het is dus aannemenlijk dat de excentriciteit en de ovaliteit 
een verwaarloosbare invloed hebben op de steekonnauwkeurigheid. 

1.4 Invloed nokrol/nokrolpenco.binatie 

Voor de geleiding van de nokrol wordt gebruik gemaakt van een rol 
glijdend om een as zoals figuur 4. 

Van belang voor de nauwkeurigheid is 
-de speling tussen nokrol en nokrolpen, 
-rolt of glijdt de rol over de omzetschijf, 
-waar is slijtage toelaatbaar en waar niet, 
-de slingering van de nokrol. 
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Figuur 4. 

Uit literatuur 5 blijkt dat de nokrol inderdaad rolt 
over de nok en er blijkt een smeerfilm tussen de rol en 
de nok te bestaan. Dit is geen garantie tegen slijtage, 
doch in het verleden zijn nooit problemen opgetreden 
met deze constructie, wellicht zullen in de toekomst de 
criteria veranderen zodat dan verder onderzoek 
nood7.akelijk is. Van belang is de passing en de 
slingering van de rol. Oe passing van de rol om de 
nokrolpen is een ~5 G5/h5 passing, de speling ligt 
tussen 9 en 31 ~m. Een spreiding in de speling kan 
optreden van 22 ~m. De slingering van de nokrol is 
maximaal Spm. De totale invloed is dus !31-9) + 6 = 28 
~m op nokrolstraal, op produktstraal is dit 33 + 9 pm. 

1.5 Speling tussen omzetschijf en nokrol. 

In de huidige molen wordt gebruik gemaakt van een groefrugomzetschijf, 
er is geen voor?.iening aangebracht om de rollen tegen de rug voor te 
spannen, er treedt dus speling op tussen de rug en de rol in de arrêtstand. 
Deze wordt gemeten door in de arrêtstand een hysteresislus te bepalen. Oe 
lagers van de omzetschijf zijn spelingsvrij. Oe gemeten speling op 
de produktstraal (41-79 pm) is dus van de nokrol-omzetschijfcombinatie en 
van de nokrol-nokrolpencombi-natie. Zie literatuur 1. 

1.6 Slingering oazetschijf 

Omdat de arrêtrug 
treedt er altijd een 
getolereerd op 10 pm. 
worden. De invloed op de 

van de omzetschijf geslepen wordt tussen centers 
slingering van de arrêtrug op. Deze slingering is 
Deze tolerantie kan in de machinefabriek gehaald 

produktstraal is 15 pm. 

1.7 Lagering ..zetschijf 

De gebruikte lagering bestaat uit 2 FAG-hoekcontactlagers van het type 
7209 8 uo. 8ij een boring van 45 mm heeft dit lager een axiale slingering 
van 10 pm hetgeen een fout van de zelfde grootte op de nokrolstraal geeft. 
[literatuur 6] Op de produktstraal is dit 15 pm. 

1.1 Invloed van de ta.peratuur. 

Door het opwarmen van de aan de wormwielzijde vast gelagerde as van de 
omzetschijf verplaatst de omzetschijf 1.9 pm/K (molen 1). Uit literatuur 5 
blijkt dat de om?.etkast na 8 uur in bedrijf te zijn geweest 19 K warmer te 
zijn dan de omgeving en de rest van de molen. Dit veroorzaakt dus een 
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tangentiale plaatsfout op rollenstraal van 36 ~m. Op de produktstraal geeft 
dit een plaatsfout van 54 ~m. 

temperatuurverschillen tussen de 
sterk afhankelijk van de omgeving 
worden. 

Oe invloed radiaal is 1.1 ~m/K, de 
bovenmolen en de rest van de molen zijn 

en de bewerkingen die op de molen gedaan 

1.1 Jnvloed coul.-bse wrijving.stijfheid en resttrilling. 

Door het niet oneindig stijf zijn van de constructie kan onder invloed 
van de coulombse wrijving het rollenwiel een positie innemen die afwijkt 
van de spanningsloze toestand. Deze afwijking is maximaal 0.29 ~m op 
de lagerstraal, op de produktstraal is dit 0.6 pm. Zie bijlage 5. 

1.10 Hethode van uitlijnen 

Doordat men bij het uitlijnen van de bewerkingsunit ten opzichte het 
bewegende deel voor iedere aparte positie de uitrichtmallen los moet halen 
en men daarbij gebruik maakt van de lagering van het rollenwiel (zie 
bijlage 6) kan het in de meest ongunstige geval, bij de grootst toegelaten 
speling tussen de ronde en speerpuntvormige schijven en de daarover 
passende gaten in mal en bewerkingsunit een plaatsfout op de produktstraal 
in tangentiale richting optreden van 808 pm. In radiale richting kan de 
fout 162 pm zijn. 

1.11 Totale fout als sa. van alle deelfouten 

lagering van rollenwiel 
Nauwkeurigheid gaten in rollenwiel 
Nok rol-nokrolpen 

Speling omzetschijf 
Slingering omzetschijf 
Lagering omzetschijf 
Invloed temperatuur 
Wrijving, stijfheid, trilling 
Totaal op werkstraal 

Herhalingsnauwkeurigheid 
Uitlijning 
Totaal 

8 

Radiaal 
80 

___ + 

80 

80 
162 + 
242 

Tangentiaal 
240 

8 

79+9 

15 
15 
54 
0.6 + 

460 

460 
808 + 

1268 

Axiaal 
15 

___ + 

15 

15 
+ 

15 (pm) 



1.12 Conclusie 

Gevonden wordt een positioneringsnauwkeurigheid in de meest ongunstige 
situatie van 1268 pm en een herhalingsnauwkeurigheid van 460 pm. dit is 
veel groter dan wordt vermeld in literatuui 1 (lT 11-999/001). Deze 
onnauwkeurigheid kàn dus voorkomen, in de praktijk is zoiets vrijwel 
uitgesloten omdat het onwaarschijnlijk is dat alle invloeden maximaal in de 
zelfde richting werken. Er blijkt echter wel dat de grootste bijdrage aan 
de onnauwkeurigheid door de uitlijning geleverd wordt en welke andere 
aspekten nog een belangrijke invloed op de onnauwkeurigheid hebben. Ook is 
dit een aanWIJZing dat de geclaimde 16 tot 50 ~m [literatuur 1, LT 11-
999/001] wel erg optimistisch is. 

Door het verkleinen van de belangrijkste invloeden o~ de positionerings
nauwkeurigheid, door het toepassen van een andere lagering, ander 
omzetmechanisme en een andere methode van uitlijnen, kan een schatting 
gegeven worden voor de haalbare nauwkeurigheid. Een positioneringsnauwkeur
igheid van 30 ~m lijkt tot de mogelijkheden te behoren. 
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2 Het Concept. 

2.0 Inleiding. 

Oe keuze van het concept kan gezien worden ~ls meest bepalend voor de 
eindvorm van de constructie en de te behalen nauwkeurigheid. Uit de 
oriëntatiefase blijkt dat veel deelconstructies niet meer toepasbaar zullen 
ZlJn. Vooral lagering, omzetmechanisme en de methode van uitlijnen zijn 
niet meer te gebruiken. 

Door deze constructies 
komen we meteen op het 
namelijk het verbeteren van 
concept te veranderen. 

te vervangen door nauwkeurigere alternatieven 
eerste, meest voor de hand liggende concept, 
ieder afzonderlijk onderdeel zonder het huidige 

Door niet een nauwkeurig lager te gebruiken maar.door het na iedere 
omzet narichten van de bovenmolen wordt het tweede concept gevonden. 

Het derde concept is het narichten van de produktdrager ten opzichte van 
de bewerkingsunit. 

Als men niet de produktdrager na-richt, maar de bewerkingsunit wordt 
nagaricht ten opzichte van de produktdrager wordt het vierde concept 
verkregen. Andere denkbare concept zijn slechts variaties op bovengenoemde 
concepten of combinaties ervan. 

2.1 Gevolgde werkwijze. 

Jk ben begonnen met het opstellen van de voor dit probleem mogelijke 
oplossingen, deze waren onder te brengen in de vier concepten. Bij ieder 
concept Z1Jn een aantal alternatieven opgesteld, deze alternatieven zijn 
vergeleken en per concept zijn daar de beste mogelijkheden uit gekozen. 
Deze verdere uitwerking was nodig om de concepten te vergelijken en een 
gefundeerde keuze te maken. Het geheel is verduidelijkt op bijlage 7. 

2.2 Eisenpakket. 

Aan het concept van de basismolen kunnen de volgende funktionele eisen 
gesteld worden: 

-De positioneringsnauwkeurigheid van de nieuwe basismolen, van het 
produkt ten opzichte van het gereedschap, moet beter zijn dan 30 ~m. 

-Het moet mogelijk zijn om de bewerkingsunits buiten de molen af te 
stellen zodat na montage de molen direct gebruiksklaar is. Dit is om 
de doorlooptijden van mechanisatieprojekten te verkorten en om de 
stilstand bij onderhoud te beperken. 

-Het concept moet toepasbaar zijn voor de zelfde steken en voudigheden 
als in de huidige molenreeks gebruikelijk zijn. 

10 



~.3 Aanna.en ter beoordeling van het concept. 

Bij de beoordeling van het concept gaan we uit van de volgende punten: 

Om de haalbarheid van een concept te beoordelen is uitgegaan van molen 
M42-1/2. Deze molen is 144-voudig en heeft een steek van 38 mm. De molen 
koppelt dus een grote te arrêteren massa aan een kleine ruimte voor 
indexeermechanismen. Dit is een zeer ongunstige situatie. 

Om de eigenschappen van de concepten te vergelijken is uitgegaan van een 
veelgebruikte kleinere molen met een lagerdiameter tussen 300 en 600 mm 
(bv. molen 4,5 of 6). Deze maat is erg gunstig wat betreft de 
positioneringsnauwk~urigheid bij het huidige concept. Als blijkt dat een 
molen met deze afmetingen bij het huidige concept reeds onnauwkeuriger is 
dan de een molen bij andere concepten is het niet meer nodig andere 
afmetingen bij dit concept te controleren. 
Verdere aannamen: 

Massa bovenmolen per produkt 2 kg. 
Steek 80 mm. 
Produktiesnelheid 3600 p/h. 
Tijd beschikbaar voor arrêteren 0.1 s. 
Opzetfunktie scheve sinus. 
Factoren die niet beschouwd zijn: stijfheid bewerkingsunit, stijfheid 

produkt-drager, positioneringsfout van gereedschappen, positioneringsfout 
van produkt in produkthouder. 

2.4 Uitleg eerste concept. 

Dit concept is een logisch gevolg van de huidige basismolen. Er wordt 
dus uitgegaan van een nauwkeurige lagering, nauwkeurige methode van 
uitlijnen en een nauwkeurig omzetmechanisme het verkleinen van de 
thermische invloeden. 7.ie figuur 5. Na vergelijking van de voor dit concept 
beschikbare alternatieven kom ik tot de volgende invulling van dit concept: 

Figuur 5. 

-Hydrostatische- of 4-puntslagering van 
de bovenmolen. 

-omzetmechanisme met damschijf- of 
muisarrêtering. 

-Uitlijning door het monteren van 
strippen op de bedplaat die tegen een 
vast op de bovenmolen gemonteerde 
lineaal geplaatst worden. De 
bewerkingsunits worden geplaatst tegen 
deze lineaal, alles met statisch 
bepaalde opleggingen. 
(Zie bijlage 8.) 

Invloeden op de positioneringsnauwkeurigheid van de molen met hydrostatisch 
lager (4-puntslager). 

Axiaal 
lagering 1(6} 
opzetmechanisme -
uitlijning 3 

Totaal 4(9) 

Radiaal 
1 ( 6) 

5.7(10.7) 

Tangentiaal 
2 ( 12) 
1.6( 1.6) 
8.6(20.6) 

6.7(16.7) 1?..2(34.2) 

11 
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Kritische ounten in de constructie: 

Maakbaarheid. 

Dit betreft het hydrostatische lager, dit heeft een optimale 
spleetbreedte van 20 pm met een tolerantie van 5 pm. De rondheidstolerantie 
die op een diameter van een meter door de machinefabrieken gehaald kan 
worden is 20 1Jm. Het is mogelijk om een hydrostatisch lager tot 600 mm 
doorsnede in te kopen, dit kost wel OM. 300 000.--

Belastbaarheid. 

Het bewegende deel van de molen wordt geblokeerd door een schijf tussen 
een aanslag op het bewegende deel van de molen en.een aanslag op het 
vaststaande deel van de molen te plaatsen. Uit de aannamen volgt een 
minimale hardheid voor schijf en bekken van de arretering van 2700 HV (zie 
bijlage 10). Dit is niet haalbaar. Door niet de beweging met de stijve kant 
van de arrêtering op te vangen maar met het verende gedeelte kan door de 
beweging sterk te dempen verbetering in de situatie worden gebracht. 

Dvnamisch gedrag. 
0 Bij de huidige molen is de resttrilling na 2.5 na de opzetbeweging weer 

uitgedempt, er zijn geen redenen aan te nemen dat het hier ongunstiger zal 
verlopen. 

Andere aspekten: 
+eenvoudige constructie 
+slijtage arm 
+vervuilings ongevoelig 
-grote invloed warmte op de positioneringsnauwkeurigheid 
-hoge prijs voor de hogere nauwkeurigheid. 

z.s Uitleg twalde concept. 

Figuur 6. 

12 

In plaats van het nauwkeurig maken van 
de molen kan ook gekozen worden voor 
het na-richten van de bovenmolen. Alle 
aspekten zullen dus gelijk zijn aan die 
van het vorige concept met uitzondering 
van de lagering en het na-richt
mechanisme. Zie figuur 6. Voor de 
positionering is de rondheid van het 
indexerend gedeelte (20 ~m) en de 
nauwkeurigheid van het na-richt
mechanisme (t) van belang.(Zie bijlage 
11 ) 



Invloeden op de positioneringnauwkeurigheid: 

positioneringbovenmolen 
omzetmechanisme 
uitlijning 

Axiaal Radiaal 
20 20 + € 

3 ~4.7+ e 

Tangentiaal 
40 + 2e 
1.6 

67.6+2e 

totaal 23 44.7+2e 109.2+4e (pm) 
De onnauwkeurigheid is zo groot 
hoeft te worden.(7.ie bijlage 1?.) 

dat de invloed van *e" niet onderzocht 

Maakbaarheid. 
De maakbaarheid betreft hier het narichtmechanisme, ·e· is afhankelijk 

van het na-richtmechanisme, door de complexiteit van een dergelijk 
mechanisme zal ·e· een wezenlijk deel vormen van de nauwkeurigheid. 

Belastbaarheid. 
De belastbaarheid van de arrêteringis het zelfde als voor concept 1. 

Dynamisch gedrag. 
Wil men de molen narichten dan moet deze slap zijn opgehangen en moeten 

6 vrijheidsgraden eenduidig vastgelegd worden. Deze slappe ophanging is 
zeer ongunstig voor het dynamisch gedrag. 

Andere aspekten: 
-gecompliceerde constructie 
-slijtage gevoelig 
-grote invloed warmte op positioneringsnauwkeurigheid 
-vu ilgevoe 1 ig 

2.6 Uitlea derde en vierde concePt. 

Door de koppeling tussen de produktdrager en de bewerkingsunit zo direct 
mogelijk te leggen is het mogelijk veel invloeden op de positioneringsnauw
keurigheid uit te schakelen. Dit kan gedaan worden door de produktdrager 
ten opzichte van de bewerkingsunit na te richten (concept 3, figuur 7) of 
door de bewerkingsunit ten opzichte van de produktdrager uit te richten 
(concept 4, figuur 8). 

Figuur 7. Figuur 8. 

Bepalend voor de nauwkeurigheid is slechts de interface tussen de 
produktdrager en de bewerkingsunit. 

Om het concept te kunnen beoordelen is voorlopig gekozen voor een 
cilinder in een V-groef, rotatie en verschuiving van de cilinder worden 
onderdrukt door twee boloppervlakken die aanliggen tegen een plat 
vlak.(figuur 9 en bijlage 13.) 
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Aannamen ter beoordeling van deze concepten: 

Onnauwkeurigheid rest van de molen 
Straal cilinder 
Lengt cilinder 
Afstand interfacedelen unit en produktdrager 
Massa produkt+produktdrager 
Massa bewegend deel bewerkingsunit 
Tijd beschikbaar voor koppelen 
Sluitkracht 
Toegelaten slijtage 

Invloeden op de nauwkeurigheid. 

stelfout van interface 
t.o.v. produkten 
montageverschuiving 
2 x ruwheid 
2 x rechtheid cilinder 

Axiaal 

1 
0.4 

spreiding in invering 0.3 

totaal 2.7 
berekingen zie bijlage 14. 

Andere asoecten van concept 3: 

Radiaal 

0.4 
4 

6.4 

1 mm maximaal 
15 mm 
10 mm 
20 mm 

2 kg 
5 kg 
0. 1 s. 

200 N 
4 J.!m 

Figuur 9. 

Tangentiaal 

1 
0.4 
4 

6.4 (IJm l 

-Alle produkthouders zijn flexibel opgehangen, het dynamisch gedrag is 
hierdoor slecht. 

-Produkthouders lopen tegen aanslag aan, produkten beschadigen hierdoor. 
(maxiamale versnelling voor tere glasprodukten: 3G) 

-Alle bewerkingsunits moeten voorzien zijn van koppelmechanisme. 
-Het is niet mogelijk om universele bewerkingsunits toe te passen. 

Andere aspeken van concept 4. 
+Slechts enkele bewerkingsunits moeten flexibel opgehangen worden. 
+Dynamisch gedrag is, het zelfde als bij de huidige molen, goed. 
-Aandrijving van de bewerkingsunit is moeilijk door niet gedefinieerde 
plaats ten opzichte van de bedplaat van de molen. 

+Mogelijkheid bestaat om voor normale bewerkingen universele 
bewerkingsunits toe te passen. 

+Produkten ondervinden een normale versnelling als gevolg van het 
omzetten van de molen. 

+Slechts evenveel arrêteringen nodig als nauwkeurige bewerkingen. 
-Grotere te arrêteren massa dan bij concept 3. 

2.1 Conclusie. 

Wat betreft de nauwkeurigheid zijn de concepten 3 en 4 veel beter dan de 
concepten 1 en 2. Oe keuze tussen concept 3 en 4 wordt gemaakt op grond van 
de toepasbaarheid bij tere produkten, het dynamisch gedrag, de kosten en de 
toepasbaarheid van universele bewerkingsunits in het voordeel van concept 
4. Voor verdere vergelijking zie bijlage 15. 
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3 Uitwerking concept 4. 

3.0 Inleiding. 

Bij de uitwerking van het concept waarbij de ~ewerkingsunit flexibel is 
opgehangen en tegen de produktdrager geplaatst wordt is het doel voor ogen 
gesteld een zo breed mogelijke toepasbaarheid te realiseren. Gestreefd is 
naar een universeel concept voor een bewerkingsunit waarop een constructeur 
later zijn specifieke gereedschappen kan plaatsen. Toch is het concept aan 
een bestaande unit getoetst om de realiseerbaarheid van het concept aan te 
tonen. Fr is geprobeerd om hiervoor een representieve unit voor een grote 
groep te vinden. Oe huidige units zijn in te delen in de volende 
categoriën: 0) zonder bewegende gereedschappen (bv. las-unit) 

1) met 1 bewegend gereedschap (bv. knip-unit) 
2) met 2 bewegende gereedschappen (bv. plet-unit) 
3) met gereedschap met eigen aandrijving (bv. boor-unit) 
4) met gesuperponeerde bewegingen {bv. spreid-unit) 
5) met meer bewegende gereedschappen (bv. overzetters) 

Gekozen is voor een kalibreerunit uit categorie ?. omdat vergeleken 
hiermee categorie 0,1 en 3 minder complex en zwaar zullen zijn, in 
categorie 4 worden units aangetroffen die vooral complex zijn vanwege de 
beweging van de gereedschappen, niet vanwege de aandrijving van de hele 
unit ,in categorie 5 worden alleen toevoerunits aangetroffen, dit zijn de 
laatste units waar men aan denkt bij nauwkeurig positioneren, immers goede 
produktdragers zijn zelfzoekend, of er kan eventueel één nauwkeurig 
bewegend gereedschap bij geconstrueerd worden waarin het onderdeel 
geplaatst wordt. 

Oe volgende funkties moeten door de nieuw te construeren unit vervult 
worden: Aankoppelen van de unit aan de produktdrager. 

Positioneren van de unit ten opzichte van de produktdrager. 
Geleiden van het bewegende deel van de bewerkingsunit. 
Aandrijven van het gereedschap in de bewerkingsunit. 
Ontkoppelen van de unit van de produktdrager. 

3.1 Eisenpakket voor nieuwe bewerkingsunit. 

-De positioneringsnauwkeurigheid van het gereedschap ten opzichte van de 
produkten moet beter zijn dan 30 pm. 

-De constructie mag niet beschadigen door vervuiling door glasstof en 
scherven. 

-De unit moet een onnauwkeurigheid van de rest van de molen van 1 mm 
kunnen overbruggen. 

-De unit moet met zekerheid van de bovenmolen los zijn als deze wordt 
doorgezet. 

-oe bewerkingskracht mag geen invloed he~ben op de positioneringsnauw
keurigheid. 

-De massa van het bewegend gedeelte van de unit mag de interface tussen 
de bewerkingsunit en de produktdrager niet belasten tijdens de 
bewerking. 

-De aandrijving van het gereedschap en de positie van de unit mogen 
onderling geen invloed op elkaar uitoefenen. 

-Oe beweging van de unit moet in vijf richtingen vrij ZlJn en in de zesde 
richting voorgeschreven worden door het aandrukmechanisme. 

-Units en produktdragers moeten buiten de molen afgesteld kunnen worden. 
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3.2 Interface tussen bewerkingaunit en Dr9duktdrager. 

Deze interface is essentieel voor de position~ringsnauwkeurigheid van de 
bewerkingsunit ten opzichte van de produktdrager. 

Eisen die specifiek aan de interface gesteld kunnen worden: 
1) Oe interface dient de verbinding statisch bepaald tot stand te brengen 

of deze moet makkelijk zo nauwkeurig te maken zijn dat een onbepaaldheid 
geen invloed heeft op de positioneringsnauwkeurigheid. 

2) Oe interface dient 1E+8 klappen op te kunnen vangen veroorzaakt door het 
botsen van de unit tegen de produktdrager zonder te beschadigen. 

3) Oe opstelling van de interface moet vuilongevoelig zijn. 
4) De interface moet kunnen werken zonder enige vorm van' smering. 
5) Oe interface dient corrosievast te zijn. 
6) De interface moet zo slijtvast zijn dat bijstellen slechts jaarlijks 

nodig is. 
7) Oe interface moet een fout van 1 mm van de rest van de molen kunnen 

overbruggen. 
8) De produkten moeten zichtbaar en toegankelijk blijven. 
9) Tijdens de bewerking moet de interface afgeschermd zijn van de 

produkten. 
1D)De interface moet geheel aanliggen door aandrukken in één punt en in één 

richting. 
11)De interface dient geen bewegende positioneervlakken te hebben. 
t?.)Oe interface mag bij het koppelen geen neiging tot schranken vertonen. 
13)De interface moet gemakkelijk en goedkoop te maken zijn. 

Verdere uitwerking. 

Gekozen is voor het alternatief waarbij een cilinder in een V-groef 
ligt en twee boloppervlakken tegen twee vlakken aanliggen. Oe V-groef met 
daaraan twee vlakken en de cilinder met de twee boloppervlakken worden de 
koppelplaten genoemd. Door het kiezen van dit alternatief is voldaan aan de 
eisen 1,11 en 13. Door aan de kopse kant van de cilinder een van de twee 
boloppervlakken te plaatsen is tevens aan eis 12 voldaan. Een 
onnauwkeurigheid van de molen van 1 mm is op te vangen door de V-groef 
zeker 1 mm breder te maken dan strikt noodzakelijk zou zijn leis 7). Het 

I I D 
I 

~ 
~ 

Figuur 10. 

minst vuilgevoelig (eis 3)wordt de hele 
opstelling indien de cilinder staand 
wordt gebruikt, met de bolle kant naar 
boven. Oe uiterlijke vorm wordt getoond 
in figuur 10. 

Uit bijlage 16 blijkt: om de 
sluitkracht tussen produktdrager en 
bewerkingsunit in één punt in ê'e 
richting te laten aangrlJpen is het 
nodig dat deze kracht onder een hoek van 
55° met de as van de cilinder 
aangrijpt om ook de kopse kant van de 
cilinder tegen een vlak te laten 

aanliggen (eis 10). De andere eisen hebben betrekking op de afmetingen en 
materialen van de interface. 
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3.2.1 Levensduurverwachting van de koppelplaten. 
Model voor de belasting van de koppelplaten. 

Bij het koppelen botsen de koppelplaten met ~en bepaalde snelheid tegen 
elkaar. De koppelplaten worden belast door de botskracht en de gemiddelde 
kracht bij het positioneren. De botskracht is afhankelijk van de 
botssnelheid, de te vertragen massa en de stijfheid tussen die massa en de 
vaste wereld. 

De botssnelheid is in verband met de scheefstand van de contactvlakken 
evenredig met de bewegingssnelheid van de unit. vbots = 0.58*vunit 

Voor de glijsnelheid geldt: vglij = 0.41*vunit 

Zie bijlage 17. 
Om de botsing met een gecontroleerde snelheid te laten plaatsvinden is 

geko7.en voor een voorgeschreven beweging bestaande uit een stuk negende 
graads polynoom en een stuk met een constante snelheid waar de botsing 
plaatsvindt. Oe hefhoogte van het stuk met constante snelheid is 1 mm. 
Bepalend voor de botssnelheid is dus de tijd die overblijft voor de 
overbrugging hiervan. 7.ie bijlage 18. 

De rekenwaarde voor de stijfheid tussen de te vertragen massa en de 
produktdrager is gelijk geko?.en aan de contactstijfheid van de 
koppelplaten (bijlage 19). Uit bijlage 20 blijkt dat de invloed van de 
stijfheid van het frame van de bewerkingsunit op de standtijd van de 
koppelplaten te verwaarlozen is. 
Uit bijlage 21 volgt voor de botskracht: Fbots= vbots*/m*/c 

Bij de haalbare hardheden voor staalsoorten is de weerstand tegen 
oppervlaktevermoeing zo groot dat bij 1F.+8 botsingen de maximaal toegelaten 
botskracht 8000 N bedraagt (zie bijlage 22). 

De weerstand tegen abrasieve en adhesieve slijtage is volgens 

literatuur 7 uit te drukken in de slijtagefactor *K", K=F~S 
Uit bijlage 23 blijkt dat voor F de gemiddelde kracht over de glijweg 
geldt. De bewerkingunit zal het volgende botsingsgedrag vertonen: de unit 
raakt de produktdrager, het contact wordt aangenomen een lineaire veer te 
Z1Jn en de bewerkingsunit beschrijft een harmonische beweging; als de unit 
terugveert komt deze weer los van de produktdrager en voert dan onder 
invloed van de voorgespannen veer die de unit tegen de produktdrager aan 
moet drukken een eenparig versnelde beweging uit. Deze bewegingen wisselen 
elkaar af onder een eenparige snelheid evenwijdig aan het contactvlak. Zie 
figuur 11. De belasting zal een F. ~ 
verloop te zien geven als in 
figuur 12. Voor de gemiddelde 
kracht over de glijweg kunnen 
we dus schrijven (bijlage 24): 
F gem=O · l*Fbots · 

\ 

Figuur 11. 
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Uit bijlage 25 blijkt dan dat de uitdrukking voor de slijtagefactor wordt: 
K= 0 V => N=J·24e11. 

0.1* bots~/c*fm*S unit*fc*/m 

Gekozen is voor het materiaal WoC/Co Met~o 73 FNS opgespoten op 
gereedschapsstaal N 1019 dat loopt over genitreerd gereedschapstaal N 1019. 
Deze materiaalcombinatie heeft een slijtagefactor K = lE-17 (bron C.F.T.), 
een 7eer slijtvaste materiaalcombinatie dus. De onderdelen zijn versleten 
als er 4 ~m van het oppervlak is afgesleten. Het is dan raadzaam om alleen 
de gereedschappen bij te stellen, immers de contacten worden steeds 

I I I J\1 I 

1000 2000 V' IN! 

Figuur 13. 

Invloeden van buitenaf. 

conformer en het zal daarom steeds langer 
duren voor de contacten versleten zijn. 

Oe stijfheid en de botskracht zijn onderling 
afhankelijk, de stijfheid wordt daarom in een 
iteratief proces berekend, voor de stijfheid 
is dan wel de maximale waarde genomen die bij 
een evengrote constante kracht optreedt. 

1 Gezien het verloop van de stijfheid als 
8000 funktie van de kracht is dit niet onredelijk. 

(zie figuur 13). 

Meteo 73 FNS en genitreerd gereedschapstaal N 1019 zijn corrosievast, en 
dus bestand tegen atmosferische invloeden in een bedrijfsruimte. (eis 5}. 

De hardheid van genitreerd N 1019 is 890 Hv tot op enkele tienden van 
millimeters diepte en verder onder het oppervlak altijd 800 Hv, Meteo 73 
FNS heeft een hardheid groter dan 1200 Hv. Glas (hardheid 500 Hv) heeft dus 
geen invloed op de slijtage van de twee materialen. Glasstof kan wel een 
positiefout veroorzaken als het zich tussen de contacten bevindt. 

8e1asting van het boloppervlak. 

Om de botskracht te verkleinen is 
bewust het tegenvlak slapper gemaakt, dit 
is gedaan door dit vlak uit te voeren als 
een elastische balk. Uit bijlage 26 volgt 
dat de maximale botskracht geheel 
opgevangen kan worden door het 
boloppervlak en de elastische balk, mits 

· men de toelaatbare grens voor de 
oppervlaktevermoeiing van de cilinder en 
de V-groef niet overschrijdt, zie figuur 
14. Dit figuur toont de te verwachten 
levensduur als funktie van de snelheid en 
de massa van de unit. 

0.-ping van de tri1ling ontstaan door de 
botsing van unit en produkthouder. 

De demping van de beweging loodrecht op 
het oppervlak is hoofdzakelijk 

Figuur 14 materiaaldemping, deze is 
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verwaarloosd. Demping evenwijdig aan het botsingsoppervlak is afhankelijk 
van coulombse wrijving, uit bijlage 27 blijkt dat voor deze beweging 
geldt:v /v = 0.9. v = snelheid na de botsing n v n 

v = snelheid voor de botsing 
V 

De beweging dempt pas uit als de cilinder tegen de twee loodrecht op 
elkaar staande oppervlakken van de V-groef botst. Na 10 cycli waarbinnen 20 
botsingen plaatsvinden is de amplitude van de beweging kleiner dan 2.1 ~m. 
Dit is na 2.3F.-2 seconde. 

Kosten voor kopppe~chanis ... 

Het materiaal voor de V-groef en de cilinders is N 1019, Dit materiaal is 
genitreerd. Op de V-groef is WoC/Co Meteo 73 FNS opgespoten. Oe prijs van 
het nitreren komt neer op fl 100,-- per stel, dus V-groef en cilinders. Het 
opspuiten van het WoC/Co kost per V-groef fl 60,-- met een levertijd van ~5 
weken, fl 250,-- met een levertijd van ~2 weken. De prijs voor een V-groef 
is dus buiten de bewerkingskasten fl 110,-- en voor de cilinders fl 50,--. 
(Bron C.F.T.) 

3.3 Het llndru~chanisme. 

De funktie 
bewerkingsunit. 
kunnen worden: 

van het 
F.isen 

aandrukmechanisme 
die specifiek aan 

is 
het 

het laten bewegen van de 
aandrukmechanisme gesteld 

1) Het mechanisme moet zorgen dat de unit gekoppeld wordt en na de 
bewerking weer met zekerheid ontkoppeld wordt. 

2) Het mechanisme moet een constante sluitkracht kunnen verwezenlijken. 
3) Het mechanisme moet zorgen voor een gecontroleerde botssnelheid. 
4) De richting en het aangrijpingspunt van de kracht moeten zeer constant 

?.ijn. 
5) Het mechanisme mag slechts weinig massa toevoegen aan de bewerkingsunit. 
6) Oe flexibiliteit van de ophanging moet in 5 richtingen gewaarborgd 

blijven. 
7) Het mechanisme moet bedienbaar zijn door de hoofdas van de 

bewerkingsunit. 
8) De bediening moet spelingsvrij zijn in verband met de gecontroleerde 

bots snelheid. 

De alternatieven die we ons hierbij voor kunnen stellen kunnen we 
verdelen in de volgende categoriën: hydraulische, pneumatische, elektrische 
en mechanische aandrijvingen. Gekozen is voor het mechanische alternatief 
omdat dit de mogelijkheid biedt een constante botssnelheid en sluitkracht 
te verwezenlijken, het mechanisme weinig massa toevoegt aan de unit en geen 
extra energievoorziening nodig heeft. 

De mechanische aandrijvingen zijn nog te splitsen in aandrijvingen met 
een koppelstang naar de bewerkingsunit, een aandrijving zonder vaste 
verbinding of een aandrijving verbonden met de unit door middel 
van trekdraden. 

Gekozen is voor een mechanische aandrijving gebruikmakend van trekdraden 
gekoppeld aan een juk. Trekdraden zijn flexibel in 5 richtingen, door het 
laten afrollen van de draden over een cirkel met als middelpunt het 
draaipunt van het juk is het mogelijk de richting van de kracht constant te 
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houden. De bevestiging van de trekdraden aan de unit hoeft niet veel massa 
aan de unit toe te voegen en door het voorzien van een voorspanning van de 
draden kan de aandrijving spelingsvrij gemaakt worden, tevens kan deze 
voorspanning dienen om de unit met een constante kracht tegen de 
produkthouder aan te duwen. Door een tweede itel trekdraden kan de unit 
weer teruggetrokken worden, de verbinding is dan vormgesloten. De 
voorspankracht moet essentieel groter zijn dan de versnellingskracht van de 
unit en de bewerkingskracht, de maximale versnellingskracht is bij een 
massa van 16 kg van de unit (scheve sinus, hm = ~0 mm, tm = 0.1 sec => ~ = 

12.5 mts 2 ) 200 N, de voorspankracht moet dus groter zijn dan 200 N, de 
bewerkingskracht is altijd kleiner dan die 200 N. 

Uit bijlage 28 blijkt dat de trekdraden voor het 
terugtrekken van de unit het beste dubbel 
uitgevoerd kunnen worden, de veiligheidsfactor 
op de vermoe11ngspannig is dan 1.5, Door het 
inbouwen van een extra terugtrekveer tussen het 
vaste en het bewegende gedeelte van de unit 
wordt voorzien in een grotere veiligheid. Bij 
het blokeren van de unit kan het gebeuren dat de 
trekkracht van de veer onvoldoende is om het 
loskoppelen te waarborgen. Daarom wordt voorzien 
in een aanslag op het frame die bij een defect 
haakt achter het gedwongen teruglopende juk. Oe 
heengaande beweging kan met trekdraden nauwlijks 
veilig uitgevoerd worden, hier is slechts een 
veiligheidsfactor mogelijk van 1.1. Daarom is 
hier gekozen voor een bladveer in plaats van een 
draadveer. Hiermee is een veiligheidsfactor van 
1.8 mogelijk. (7.ie bijlage 29). Aangezien de 
unit gedwongen in de rust positie staat is het 
nodig dat de constructie van een veer wordt 

Figuur 15 voorziendie de unit in de richting van de pro-
duktdrager doet bewegen. Het is wenselijk dat 

de veer zo dicht mogelijk bij het gereedschap gemonteerd wordt om zodoende 
zoveel mogelijk speling uit de constructie te halen, daarom is de veer ge
plaatst tussen het juk en de vaste wereld. Uit bijlage 30 blijkt dat de 
veer-kracht minstens 200 N moet zijn .. Oe uitvoering wordt getoond in 
figuur 15) 

Uit de P.P.A. blijkt dat het nodig is een positie-indicator te plaatsen 
en een indicator te plaatsen die detekteert indien de aanslag tussen het 
frame en het juk gebruikt wordt (zie bijlage 31). 

Bevestiging van de trekdraden en de bladveer. 

draadveer I 

-~ 
""""" jbewerkingsunit 

Figuur 16. 

Om de veren ongevoeliger te maken voor vermoeiing 
wordt een spannigsarm gebied geintroduceerd waarin de 
veren bevestigd worden, dit wordt gedaan door de 
veren over een radius te buigen en achter de knik 
vast te leggen (zie figuur 16). Oe bladveer van 0.2 
mm dikte wordt aan de trekveer bevestigd door de 
bladveer te voorzien van gaten zodat ze in de 
trekveer geschroefd kan worden. Om te voorkomen dat 
de bladveer omknikt ter plaatse van de bevestiging 
worden daar verdikkingen aangebracht. 
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3.4 De ophanaina. 

Eisenpakket specifiek voor de ophanging: 
1) Jn de richting van de produktdrager moet de ophanging een 

bewegingsvrijheid van 20 mm toelaten. Stijfhei'd hoogstens t N/mm. 
2) Jn alle andere richtingen ~oet de bewegingsvrijheid minimaal 1 mm 

bedragen en maximaal ?. mm of roterend 0.02 tot 0.04 rad. 
3) Rij de koppeling op de theoretisch voorgeschreven plaats mogen de 

koppelplaten alleen belast worden door de sluitkracht. 
4) Er mag slechts weinig massa toegevoegd worden aan het bewegende deel van 

de bewerkingsunit. 
5) Oe ophanging moet onderhoudsvrij zijn. 

Als alternatieven kunnen we onderscheiden, een schuiv~nde en een verende 
ophanging. De nadelen van de schuivende ophanging ten opzichte van de de 
verende ophanging zijn de volgende: het toevoegen van meer massa, het niet 
onbelast zijn van de koppelplaten en het niet onderhoudsvrij zijn van de 
ophanging. Gekozen kan worden uit de onderstaande mogelijke soorten veren: 
-gasveren, rubberveren, bladveren, draadveren en spiraalveren. Gas en 
rubberveren kunnen verouderen, zeker in agressieve omgeving als een 
lampenfabriek (olie, glasstof, hitte). fr rest dan alleen het gebruik van 
stalen veren, waarmee de volgende opstellingen denkbaar zijn: 

1) Oe unit in 3 vertikale schroefveren en 4 horizontale schroefveren. 
?.) Het gebruik van 3 sets van een bladveer in serie met een schroefveer. 
3) Vertikaal in 3 schroefveren en zijwaards aanslagen. 
4) Meerdere in serie staande bladveren. 

Gekozen wordt voor het alternatief met de bladveren in serie met de 
schroefveren. Meerdere in serie staande bladveren geven een gecompliceerde 
constructie, het gebruik van horizontale en vertikale schrpefveren maakt 
het nodig dat er in het vaste frame 7 bevestigingen komen en het gebruik 
van alleen aanslagen in de horizontale richting kan het stuiteren van de 
unit tussen de aanslagen in de hand werken. 

Met het gekozen alternatief worden 3 sets van veren gebruikt om de unit 
op te hangen. Om de set veren zo compact mogelijk te maken worden de 
schroefveren naast de bladveren geplaatst, het is dan nodig om twee 
schroefveren per set te gebruiken. Voor berekeningen zie bijlage 32. 

' T 

Figuur 17. 

De uitwendige vorm en de afmetingen zijn als gevolg van de 
eisen geworden zoals getoond in figuur t7. 

3.5 Oe aandriivina van het aere!dscbap. 

Om een nauwkeurige bewerking te kunnen garanderen is het 
nodig om aan de aandrijving van de gereedschappen de nodige 
aandacht te schenken, de eisen die aan de aandrijving 
daarom gesteld worden zijn de volgende: 

1) De positioneringsnauwkeurigheid van de gereedschappen ten opzichte van 
de produkten moet beter zijn dan 30 ~m. 

2) De eindpositie van het gereedschap moet onafhankelijk zijn van de 
postitie van de unit ten opzichte van de bedplaat. 

3) De aandrijving moet zo weinig mogelijk massa toevoegen aan het bewegende 
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deel van de bewerkingsunit. 
4) Oe slijtage van de aandrijving moet minder zijn dan die van de 

koppelplaten. 
5) De aandrijving mag geen invloed hebben op de positie van het bewegende 

deel van de bewerkingsunit. 
6) De aandrijving moet zo stijf mogelijk zijn in verband met de 

nauwkeurigheid en het dynamisch gedrag. 

Mogelijke oplossingen van het probleem: 
A) Het opnemen van de hoofdas van de unit in het bewegende deel. 
B) Het gebruik van bowdenkabels. 
C) Het gebruik van aanslagen voor de gereedschappen. 
D) Het gebruik van hulpnoksegmenten. 

Aspekten van alternatief A: 
+Hoge nauwkeurigheid haalbaar. 
-F.rg zwaar bewegend deel van bewerkingsunit. 
-Koppeling tussen aandrijfbasis en nokken erg slap door het gebruik van 
askoppelingen. 

-Aandrijving oefent moment op het bewegende deel van de unit uit. 
Aspekten van alternatief 8: 

-Aandrijving van de gereedschappen erg slap. 
-Geen hoge nauwkeurigheden haalbaar door speling tussen binnen- en 

buitenkabel. 
-Positie van gereedschap is afhankelijk van de positie van de unit. 
+Erg lichte oplossing 
+Goedkope en simpele oplossing. 

Aspekten alternatief C: 
-Beweging kan doorschieten vertonen (onnauwkeurig). 
-Niet slijtage arm. 
-Arrêteren kost tijd. 
+Goedkope en lichte constructie. 

Aspekten alternatief 0: 
-Zware en dure constructie. 
+Hoge nauwkeurigheid mogelijk. 
+Snel, stijf en slijtage arm. 
+Aandrijving heeft minimale invloed op de positie van de unit. 

Indien blijkt dat de massa van de unit acceptabel blijft bij alternatief 0 
dan lijkt 0 het meest belovende alternatief. 

De aandrijving wordt verzorgd door een hulpnok die aangedreven wordt 
door een trekstang vanaf het vaste deel van de bewerkingsunit, de hulpnok, 
draaiend om een as gemonteerd op het bewegende deel drijft via een hefboom 
en een trekstang het gereedschap aan. 

Het is bijna onvermijdelijk dat de bediening van de hulpnokken de unit 
extra belast. Het minst hinderlijk is dat als de belasting loodrecht op en 
in het midden van de koppelplaten aangrijpt. Via een hefboom op het 
bewegende deel kan de beweging dan in iedere gewenste richting verder 
geleid worden. 

In het universele geval is het nodig dat zowel de eindpositie als de 
slag en de geleiding erg nauwkeurig zijn. Omdat de bewerkingsnauwkeurigheid 
van de onderdelen niet toerijkend is voor de nauwkeurigheid van de positie 
van de gereedschappen is het nodig dat de eindpositie en de slaglengte 
instelbaar zijn. De slaglengte kan instelbaar gemaakt worden door de 



overbrengingsverhouding. de lengte, van de hefboom te variëren. Dit is 
mogelijk op de manier zoals getoond in figuur 18. (Zie bijlage 33).De 
eindpositie van de gereedschappen kan instelbaargemaakt worden door de 
gereedschappen te bevestigen op, in het ergste geval, een 3-voudige 
insteleenheid. Dit kan simpel en in een zeer be~erkte ruimte gedaan worden 

Figuur 18 

door gebruik te maken van een in een vlakke plaat door 
elastische scharnieren gevormd instelbaar vakwerkje (voor 
een voorbeeld zie paragraaf over produktdrager). 

Voor de bewerkingsnauwkeurigheid is dan slechts van belang: 
-De rondloopnauwkeurigheid van de lageringen van de hefboom en de nok. 
-De rondheid en de centriciteit van het constante gedeelte van de nok ten 
opzichte van de lagering. 
-De loopnauwkeurigheid van de sleetjes waarop de gereedschappen zitten. 
-oe nauwkeurigheid van de instellingen. 
Jndien de slag niet relevant is, is het raadzaam om de hulpnok rechtstreeks 
het gereedschap aan te laten drijven, zonder hefboom en trekstang dit 
resulteert in een nauwkeurigere,stijvere en goedkopere constructie. 

I 

Figuur 19. 

' Figuur 20. 

' 
~ 

De onderdelen worden hoofdzakelijk belast door de versnellingskrachten, 
bij het gekozen type lager (nauwkeurige spelingsvrije hoekcontactlagers) is 
de levensduur bij kleinste uit de serie al toerijkend (1E+8 cycli). Door de 
lagers op elkaar te klemmen zijn de lagers voorgespannen en is het mogelijk 
om de lagerbehuizing zo nauwkeurig te maken dat het lager ook inderdaad aan 
de specificatie van de fabrikant voldoet. (zie figuur 19). Ook de gekozen 
Ook de gekozen nokrol voldoet aan deze eis (zie bijlage 34 en 35). Een 
mogelijke opstelling van de aandrijving wordt getoond in figuur 20. 

Bij de gekozen lagers tS.K.F. 708c/p4a/DBA) wordt een levertijd 
opgegeven van 4 weken. In de praktijk is 4 maanden meer in overeenstemming 
met de werkelijkheid. Door het opmeten van de herhalingsnauwkeurigheid van 
een vergelijkbaar standaardlager kan onderzocht worden of een precisielager 
wel echt noodzakelijk is. (zie bijlage 36). 
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3.6 pe pr9duktdrager. 

Omdat de koppeling tussen gereedschappen en produkten plaats vindt via 
de produktdrager worden aan deze speciale eisen gesteld namelijk: 
1) Op de produktdrager moet de koppelplaat stevig gemonteerd kunnen worden. 
2) Produktpositie moet instelbaar zijn ten opzichte van de te monteren 

koppelplaten. 
3) Positie van de hele produktdrager moet instelbaar zijn op de bovenmolen. 
4) Produkt moet zichtbaar en toegankelijk blijven. 

Figuur 21 

Deze eisen resulteren in een produktdrager met het produkt 
boven de plaats waar de koppelplaten gemonteerd kunnen 
worden. Er is gekozen voor een instelmogelijkheid van de 
produktpositie door middel van een instelbare produkttang 
omdat de instelling op deze manier veel minder zwaar belast 
wordt dan dat deze zou worden indien de koppelplaat 
instelbaar gemaakt zou worden. Deze instelling is uitgevoerd 

als een in een vlakke plaat uitgesneden, door 
elastische scharnieren instelbaar vakwerkje (zie 
figuur 21 en bijlage 37). F.en van de klemmen is in 
de hoogte instelbaar door een simpele elastisch 
opgehangen hefboom. 

Om de universele toepasbaarheid te waarborgen 
is de mogelijkheid geschapen om in een standaard 
insteleenheid specifieke produkthouders te 

Figuur 22 plaatsen. Hiermee is het ook mogelijk om voor de 
produkthouders een hard en slijtvast materiaal te 
kiezen en voor de insteleenheid een taai materiaal 
I zie figuur 22). 

De produktdrager wordt op de bovenmolen 
bevestigd door een koppelplaat te monteren op de 
bedplaat op de plaats waar theoretisch de 
koppeling tot stand zou moeten komen, Hier wordt 
de produktdrager tegen geklemd en vast geschroefd 
aan de bovenmolen. Door de molen door te zetten 
kan op de volgende positie de procedure herhaald 
worden. 

Het geheel ziet er dan uit als getoond in 
figuur 23. Oe twee insteleenheden kunnen door een 
grote produktdrager verbonden worden, er moet dan 
wel vo·orzien worden in een slap element zodat 
verdaaiingen mogelijk zijn. 

3.7 Haalbare nauwkeurigheid. 

Figuur 23 

Oe haalbare nauwkeurigheid is niet geheel 
onafhankelijk van de bewerking. Daar waar aannamen 
gedaan worden die verband houden met de bewerking 
wordt dit aangegeven. Oe plaatsnauwkeurigheid van 
de gereedschappen ten opzichtevan de produkten is 
afhankelijk van de volgende punten: 

7.4 



-onnauwkeurigheid in het uitlijnen van de produkten ten opzichte van de 
interface en de gereedschappen ten opzicht van het produkt. 

-Vervormingen in het frame als gevolg van bedieningskrachten. 
-Vervormingen als gevolg van de bewerkingskrachten. 
-Onnauwkeurigheden geïntroduceerd door de koppelplaten. 
-Onnauwkeurigheden van het mechanisme. 
-Onnauwkeurigheden als gevolg van het dynamisch gedrag van het 
mechanisme. 

Alle grootste onnauwkeurigheden worden gevonden in de radiale richting 
van de molen, dit is dan ook de richting die voor de nauwkeurigheid van de 
molen beschouwd is. 

Methode van uitlijnen. 

De produktdrager kan worden uitgelijnd door deze te voorzien van een 
dummyprodukt en de insteleenheid van de produkthouder zo te verdraaien dat 
de positie van het produkt in de produktdrager het zelfde is als in de 
andere produktdragers. De bewerkingsunit wordt uitgelijnd door de positie 
van de gereedschappen en de slaglengte van de gereedschappen in te stellen. 
De onnauwkeurigheid die hiermee geintroduceerd wordt is afhankelijk van het 
oplossend vermogen van de meetinstrumenten die gebruikt worden bij de 
positie bepaling en van het oplossend vermogen van de insteleenheid. Voor 
de instrumenten is dit 1 ~m. voor de insteleenheden is dit 0.5 ~m. zowel 
voor de produktdrager als voor de gereedschappen. Dit resulteert in een 
aandeel in de onnauwkeurigheid van 2 ~m. 

Vervo~ing van het frame als gevolg van de bedieningakrachten van het 
gereedschap. 

Figuur 24 

Bij de berekening van de vervorming is uitgegaan 
van het ten dele specifieke frame zoals getoond in 
figuur 24. Uit bijlage 38 blijkt dat voor een 
gemiddelde massa van het gereedschap bij de maximale 
versnelling tijdens de bewegeing een kracht optreedt 
die een verplaatsing veroorzaakt van 0.8 ~m. Dit is 
niet erg voor het betreffende gereedschap maar wel 
voor het gereedschap dat dan reeds in positie is. 
Door die versnelling word ook een kracht veroorzaakt 
tussen de hulpnok en het gereedschap, deze is echter 
niet relevant. Wel is van belang de trilling die aan 
het einde van de beweging het gereedschap doet 
bewegen, deze heeft een amplitude van 0.2 ~m. 
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Vervoraingen als gevolg van de bewerkingskrachten. 

Figuur 25 

De vervormingen als gevolg van de 
bewerkingskrachten zijn zowel afhankelijk van de 
bewerking als van het ~ussenliggende mechanisme, 
evenals bij het vorige aspekt is hier uitgegaan 
van het mechanisme zoals getoond in figuur 25. 
Uit bijlage 39 blijkt dat voor dit mechanisme en 
dit frame geldt: 

Onnauwkeurigheden · 
koppeling. 

U = 3f'-4 * F 

veroorzaakt door de 

Volgens bijlage 40 blijkt de invloed van de 
koppeling tussen de bewerkingsunit en de 
produktdrager 3.1 ~m te bedragen. 

Onnauwkeurigheden in het mechanisMe. 

Oe plaatsonnauwkeurigheid van het gereedschap wordt in het mechanisme 
veroorzaakt door: 

-lagering hefboom (1 ~m}. 

-lagering hulpnok (2 pm). 
-Onrondheid en slingering van constant gedeelte van de nok (1 ~m). 

-Rewegingsnauwkeurigheid van de gereedschapsslede (4 ~m). 

Het totaal komt neer op 8 pm. (Voor berekening zie bijlage 41) 

Totale positioneringsnaUWkeurigheid. 

22.6 

21.1 

... 

! I ·1 I f I 

Figuur ?.6 

lS 

Samen met de toegestane slijtage van 4 ~m is de 
totale onnauwkeurigheid zonder de bewerkings
krachten hoogstens 18.1 ~m. (Zie figuur 26). 

3.1 Oe universele basis . 

Iedere constructie van een nauwkeurige 
bewerkingsunit volgens dit concept is op te delen 
in een universeel deel en een specifiek deel. De 
hiervoor ontwikkelde universele onderdelen vormen 
samen de universele basis voor een specifieke 
bewerkingsunit (zie figuur 27). 

?.6 



3.9 Voorbeeld kalibreerapparaat voor montage 
molen yoor glimlichten. 

Het kalibreerapparaat beweegt twee 
gereedschappen in tegengestelde richting 
tot een bepaalde stand, de eindpositie van een 
gereedschap is dus belangrijk. Oe 
gereedschappen Z~Jn op rolgeleidingen 
geplaatst. Belangrijk is ~at de gereedschappen 
na elkaar in tegenovergestelde richting 
bewegen. Hoewel de slag van de gereedschappen 
niet relevant is, worden toch instelbare 
hefbomen gebruikt om de toepasbaarheid hiervan 
aan te tonen. De gereedschapsdragers zijn uit 
de huidige unit overgenomen. 

Figuur 27 We hebben te maken met twee 
gereedschappen, samen met de beweging van de 

unit zelf maakt dat dus drie nokken op de hoofdas nood?.akelijk. Het 
tijdvolgorde diagram is gegeven in figuur 1 in bijlage 4~ 

Het universele frame hangt in een aparte omkasting, het specifieke deel 
kon zonder veel aanpassingen van het universele deel geplaats worden, er 
moest alleen uitbereiding van het frame plaats vinden. Het resultaat is 
getoond in tekening 1, links de totale unit met produktdrager, rechts 
dezelfde unit zonder produktdrager, omkasting en rechter ophangpunt. 
In bijlage 43 wordt aangegeven wat de unit doet. 

De spe~ifikaties van deze un~t 7ijn de volgende: 
-Massa bewegend deel: 4 kg 
-Produktie snelheid: 3600 p/h 
-Oplet hoek ( llbl: 90° 
-Bewerkingshoek (~Ji,l: 204° 

Uit deze gegevens volgt 300o?,lb-\ = 600. Oe levensduur volgt ui.t figuur 

14 op bladzijde J~ Oe levensduur is 5E+7 cycli. 
De kra~hl die nodig is voor het buigen van de draadjes van het glimlicht 

is kleiner dan een newton. De te verwachten nauwkeurigheid in de 
bewerkingsrichting is 18.4 N. 7ie figuur 26 op blz .26 
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4 Ervaringen Mt bet aebruik yan het Unigrafics C.A.D.-syste•. 

Bij het ontwerpen van het kalibreerapparaat heb ik gebruik gemaakt van 
het 3-dimensionaal C.A.O.-systeem Unigrafics van Mc.Auto. 

Het het systeem wordt een draadmodel gemaakt waarvan later een 
tekeningenpakket gemaakt wordt. Doordat het model slechts een keer getekend 
hoeft te worden bespaart men veel tijd, deze wordt echter voor een groot 
deel weer opgesoupeerd door het onzichtbaar maken van lijnen die in de 
aanzichten van de constructie ook niet zichtbaar zouden zijn. 

Werken met C.A.D. verruimt de mogelijkheden van de constructeur door dat 
veranderingen sneller doorgevoerd kunnen worden, alternatieven sneller 
uitgeprobeerd kunnen worden en men een heel scala aan standaardcomponenten 
heeft die snel in de constructie ingepast kunnen worden. 

Door de mogelijkheid de constructie van meerdere kapten te bekijken en 
het gemak waarmee veranderingen aangebracht kunnen worden wordt de 
kwaliteit van de constructies verhoogd. Het C.A.O. kan veel tijd bespaard 
worden doch het vergt ook een investering aan tijd voor men wegwijs op het 
systeem is. Door dat ik erg kort op het systeem gewerkt heb is de 
investering niet terug verdiend door het sneller werken dan op een 
tekenbord. De tekeningen zijn echter wel duidelijker geworden. Het werken 
op het C.A.D.-systeem heb ik wel als plezierig en leerzaam ervaren. 

5 Projektstrategie. 

Aij het werken aan deze opdracht is gewerkt volgens de bij de Centrale 
Groep Bedrijfsmer.hanisatie ontwikkelde projectstrategie [literatuur .. ]. 
Het project werd hierbij ingedeeld in een oriëntatiefase. een planningsfase 
en een uitvoeringsfase, de 0-, P- en U-fase. In elke fase kan weer een 
dergelijke indeling gemaakt worden. De indeling in de 0-, P- en U-fase is 
terug te vinden in het verslag als resp. de analyse van de huidige 
basismolen, de conceptkeuze en de uitwerking van het concept. 

Essentieel bij de conceptkeuze is dat men de doelstelling duidelijk voor 
ogen blijft houden. Door het maken van bovenstaande indeling kunnen voor 
iedere fase of sub-fase aparte doelstellingen geformuleerd worden. Aan het 
einde van een fase worden de doelstellingen getoetst, is aan de 
doelstelling voldaan dan kan de fase als afgesloten worden beschouwd. Door 
aan deze indeling een tijdplanning te koppelen kan men voorkomen dat 
projecten ongecontroleerd uitlopen. Hoewel ik niet altijd de door mij zelf 
opgelegde planning gehaald heb heeft dit toch bijgedragen aan het binnen 
afzienbare tijd voltooien van een afgerond stuk werk. 

Indien blijkt dat een verkeerde weg ingeslagen is dient de planning en 
de indeling zo spoedig mogelijk aangepast te worden, het kan immers 
voorkomen dat er andere acties ondernomen moeten worden dan voorzien. 

Oe projectstrategie heeft zich tijdens deze opdracht bewezen als een 
nuttig hulpmiddel. Hoewel ik verwacht dat in de toekomst de OPU-indeling 
niet strikt gehandhaafd blijft, heb ik er wel van geleerd de doelstelling 
goed voor ogen te houden, het project in overzichtelijke stukken op te 
delen en een duidelijke tijdsplanning aan te houden. 
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6 Conclusies en aanbevelinaen yoor verdere studie. 

Uit deze studie biijkt dat indien er een nauwkeurige bewerking op de 
basismolen uitgevoerd moet worden dit het beste kan gebeuren door de 
bewerkingunit flexibel op te hangen en deze statisch bepaald aan de 
produkthouder te koppelen. Met dit concept blijkt het goed mogelijk om een 
bewerkingsunit te maken met een hoge nauwkeurigheid en een acceptabele 
levensduur. De nauwkeurigheidsgrens waarboven men tot dit concept moet 
overgaan kan verschoven worden door een aantal wijzigingen in de huidige 
molen: het toepassen van een 4-puntslager, een andere methode van 
uitlijnen, en het vaste lager van de as van de doorzetschijf te plaatsen 
dicht tegen de omzetschijf of het splitsen van de wormkast •n de omzetkast. 
Bij een machine met relatief veel nauwkeurige bewerkingen en met lichte en 
sterke produkten kan ook het alternatief waarbij de produkten nagericht 
worden ten opzicht van de bewerkingsunit een heel goed resultaat geven. Het 
toepassingsgebied hiervan is echter veel beperkter. 

Omdat botsen een moeilijk te beheersen proces is, zeker als het gaat om 
het zeer nauwkeurig positioneren van de te botsen lichamen, wordt een 
experiment uitgevoerd waarbij de twee interfacedelen tegen elkaar geplaatst 
worden met een beheerste snelheid en bepaalde massa. In dit experiment kan 
de herhalingsnauwkeurigheid bepaald worden. Omdat het hier een 1 op 1 
experiment betreft is het ook mogelijk om de amplitude en de demping van de 
resttrilling te meten. Een nauwkeurige experimentbeschrijving en de 
testresultaten worden op een later tijdstip bij het verslag bijgevoegd. 

Aanbeyelingen voor verder gebruik. 

Bij het toepassen van het concept dient aandacht besteed te worden aan de 
volgende aspekten: 

-Het zwaartepunt van het bewegende deel van de bewerkingsunit dient te 
liggen op de hartlijn van de trekveer en de bladveer die er voor zorgen 
dat de unit in de richting van de produktdrager bewogen wordt. Dit kan 
gebeuren door het plaatsen van contragewichten. 

-Zoals op bijgeleverde tekeningen van de kalibreerunit te zien is, kan 
het bewegende deel opgehangen worden in een appart subframe zodat bij 
demontage het bewegende deel als een geheel van de molen te halen is. 

-zoals uit de faalkansanalyse blijkt is het nodig dat er een 
detectiesysteem wordt aangebracht voor het detecteren van de juiste 
positie van de unit en het gebruik van de aanslag bij het ontkoppelen 
{indien de unit geblokkeerd is of de veren zijn gebroken). Er dienen 
aanslagen geplaats te worden die voorkomen dat de veren in de ophanging 
van de unit overbelast worden. 
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14 DEC. 1987 

Errata. 

bll. 1, Voorwoord, regel. 10: proettig wordt prettig 
blz. 2, Summary, regol 2: 1967 wordt 1978. 
bll. 17, alinia 2, ontbreekt: v .t= absolute unitsnelheid bij botsing unt 

alinia 6, ontbreekt: V = weg te slijten volume 
F = normaalkracht op oppervlak 
S :: glijweg 

blz. 16, bij figuur 14, ontbreekt:N = aantal botsingen gedurende levensduur 
n = produktiesnelheid, produkten per uur 
M = massa van bewegende deel 

bewerkings- en omzethoek 
blz. 26, alinia ~= onnauwkeurigheld van mechanisme en van sleetje ZtJn van 
invloed in andere richtingen, de nauwkeurigheid in de slechtste rjchting is 
dus 4 ~Jm btib-:t·. 
bl7. 28, Projektstrategie, regel 2, ontbreekt: gebruikte literatuur 8. 

Aanvullingen literatuurlijst: 

8 Ir. P.W. Koumans 
Nokmechanlsmen, TUE-diktaat 4042 

9 Prof. Ir. J.M. van Bragt 
Procedure (afstudeer) opdrachten, concept septomber 1985. 
intern TUE-document 

10 Dubbel, Taschenbuch fur dun Machinenbau. 

Bijlage XIX: n = produktiesnelheid in produkten per uur 
Bijlage XIIX: 10Et. Wl)t'dt 10E-ft (êtifJ>..,,noHsT) 

Dijlage XXXII, oen na laatste zin: literatuur 8 wordt literatuur 10. 
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14 DEC. ·i987 

Verslag van experjment voor de 
herhalingsnauwkeurigheid en de uittriltijd 
voor de intE:1rfacc voor tu~t n:i.cuw concept voor 
nauwkeur i ge lmwt~rk.ingon up d~:~ bas ismcJltHl. 
M.C.M. VE!I"hayen, Ol:c:embE:r 1907. 



llf!t doel van de prcwf j s het bElpalen van de ttt'~rhalingsnauwkeur-j ghe:i.d en de 
uittriltijd van de intarfaco tussen de produktdrager an da bewerkingsunit 
van~ het nJeuwe concept voor nauwkeurige bewerkingen op de basismolen met 
dt~cHntra la aandr i.:jvlng vin do Centrale Groep Bedr ijfsmachan.lsatle U.cht. 

On proef is uitgevoerd op 2 December 1987 in de werkplaats van de 
Centrale Grt>BP Oadrijfsmechanisatie Licht op EEC-2 in Eindhoven. 

llerkwijz,...._ 

Een interface is op ware grootte gebouwd. Het gedeelte dat normaal 
gt·.!sproken Vf~rbl)ndtHI i.s aan de produktcjragtn .is vast opgt.!hang•w in de 
pr<1efstand dia opgebouwd is met behulp van het varjabel bouwsysteem. Het 
bewegendu deel dat in de re~le situatie is verbondon aan de bewarkingsur1it 
is samen met een massa van 2 kg opgehangen jn zes spiraalveren en wordt 
aangadreven dl)or een petsluchtcllinder. 

DE:~ pE:lrsluchtcilinder is in een tHH~k van 55° op de as van de cilinder van 
de interface gYplaatst, dit komt cJverean met de werkelijke situatie. De 
prOElfC!pstelU ng is Vf:zwa-ard om twWElgj ngen ervan te onderdrukken·: 

Aan hHt vastH gedt.!Hltn .is ecHl inductiHVt~ opnemex· I>Hvastigd. DH pro1~f is 
vijftigkeer uitgevoerd in de axiale richtjog van de cilinder van de 
interface en vijftig keer uitgevoerd in radiale richting. 

Op een scoop met triygermogelijkheid en een geheugen is de 
herhalingsnauwkeurigheid en de uittriltijd zichtbaar gemaakt. 



Heetresult1ten ._ 

Afwijking axiaal: 
meting afwijking 
1 -tft ~ 

2 0 
3 ~~ 
4 6,4 
5 0 
6 0 
7 0 

ll 0 
9 Of• 
10 0/t 
11 0 
12 0 
13 0 

14 0 
15 0 

16 0 .. 
17 ~ 
11l -IJ• 
19 0 
20 0 
21 0 

22 0 
23 0 

24 0 
25 0 

26 0 
27 0,4 
211 0,4 
29 0 

30 0 
31 0 

32 0 
33 0 

34 0,4 
35 0/t 
36 0,4 
37 0 

30 0 
39 ~4 
40 0 
41 0 

42 0 
43 O,'t 

44 0~ 
45 0 
46 '!'• 
47 0,4 
48 0,4 
49 0 

50 0 AJ.lE:1 uj tkumstEHI in ~m. 



Radiaal zijn geen meetbare afwijkingen geconstateerd. 

Conclusie~ .. 

In axiale richting is de herhalingsnauwkeurigheid + of - 4 pm, in radiale 
richting treedt QI·Hm m+!ètbart~ afwijking op. De afwijking in axiale r.it:htJ.ng 
kan verklaard worden door een variatie van de wrijving van de cilinder tegen 
de v-groef, daardoor varinert de normaalkracht op het contactvlak. Da 
natriltijd van de jnterface is ongeveer gelijk aan 0.024 sec:. De trilling 
die dan nog zic:htbaar is is de ruis veroorzaakt door de grote versterking vn 
tu1t mE!td:!d gnaa1. Ook de relatief slappe ophanging van de .i.nduc:ti eve opnemer 
tH~eft fHHl rwgat.i.ove lnvlcwd op d1~ we,~rgngevHn natr1lt.i.jd. H<ü is dus aan te 
nemen dat 0.024 seconde een bovengrens is voor de natriltijd. 

Geconcludeerd kan worden dat de interface naar bahoren functioneert. 

Aangezien de proef op werkelijke schaal Js uitgevoerd kan met behulp van 
<h~Zt·~ proHfopst~lli.ng dH slljtagèsntJliHd.d gHVtH'i.fü~erd wordutL Men dient dan 
de andere slijtagefactor, · botssnelheid en botsende massa in rekening te 
b.r~ngen. 



--
-- ---

--~ 

--

-
1---r- - 1

-

1- --' =-___,-- - 1- - ------ó ,::;::-

- , __ 
- - '~ - ,_,_ != ~: -.-=--==:==-:. r===-----= 

f----- ---· 

: ·-

1 -U~ 

I'J'(" 

c--_ ____ _ 

-._ ______ -----
-- --- - + ---

- - - !----- --

:cc·: :__:::.:-=::i::=:.-:.:::ci_=::::::-_::::::Ç:== 
~-:-:-- :=-'--c-: :-------::--

:cl :c:-= 

-- · --- --
--

--- -· 

·::=:-·--

-- - ---- :___= :c:::: ___ _ 

--- -,-- -- · 
------- - - , __ 
- _;__ [::::_: - -- 1----- - -

--- -- --: ---- ::::= , __ 

--- - -
· ---~-

:-~-



:=~=-: 

- --~-~::: . . . 

- - - --
---·----· ·-
:::::-~:- ----,--.---'-· 

----,-----: 

I~ 

·-·,-,-

--+-
----

---

---· 

l -

-----· 

. - - c-.:::-::=:1---· 
.. ::-:::. --· _ , 

· -·-
·- 1-:: :::::;.~:::_:--- ---· - ..,.- \- - --· ___ ,_ 

.. .... 

:_- ·--,-,- -· 

··--;~. 

----,----- --· 
~;-:-~1~--..;. : , - - - -,- ·- :.=cf:::::::,-:;==. 
1-,-- :.:.:.=!::-::-'--c 

--,-,----;·· --·· ·--· e- - r -· ·-: ~ ::· ,__ ___ , 

·-· 
· - !·-

, - - ·-i--
- --~ - ---

--f-· 

1- - --+-· 

. .... 

- --t--

---- · 
·- -- -------

. ..,.._ _~---

-·---rr- · 

·-

··-+- -- --

.;

-;--

:.!=::::-

:c:.::: 

---+-

--1---- ·---,---: ·--
----1 ----- ---:---- ----= 

+- ·- - 1-·- --



---




