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VOORWOORD 

Deze afstudeeropdracht in het kader van mijn 
Ingenieursstudie heb ik uitgevoerd binnen de afdeling 
Engineering van het C.F.T. Het C.F.T. (Centre For 
manufacturing Technology) is een onderdeel van de 
Nederlandse Philips bedrijven. Het werkterrein van het 
C.F.T. is de ontwikkeling van geavanceerde productiemiddelen 
en de daarmee samenhangende ontwikkeling van 
producten. 

Deze opdracht is tot stand gekomen naar aanleiding van een 
bezoek van Ir. Oskam (adjunct directeur C.F.T.) aan de 
Philipsvestiging te Wetzlar (West-Duitsland). 
De bij deze vestiging gehanteerde toepassing van 
stroken-mechanisatie was zijn inziens rijp voor verbetering. 
Verder wilde hij een breder toepassingsgebied van de 
stroken-mechanisatie krijgen, omdat het systeem vele 
voordelen heeft. 

Graag wil ik de heren Ir. A. Smals (begeleider 
T.U.-Eindhoven), Ing. L. van de Weerd en Ir. A. Vermeer 
(begeleiders C.F.T.- Philips) bedanken voor de bijdrage die 
zij geleverd hebben aan de uitvoering van deze opdracht. 

maart 1988 
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SAMENVATTING 

Dit verslag is het resultaat van de afstudeeropdracht, 
verricht door Jan van Kruisbergen, student bij de Vakgroep 
"Productietechnologie en Automatisering" van de faculteit 
Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
De opdracht is uitgevoerd binnen het C.F.T. (Centre For 
manufacturing Technology) van Philips, in de periode van mei 
1987 tot en met maart 1988. 
Het doel van de opdracht was het maken van een voorontwerp 
van een systeem dat het transport verzorgt van 
productstroken tusen twee opeenvolgende bewerkingsmachines. 
De productstroken bestaan uit een metalen band, waarin de 
producten zijn gevormd. De band met daarin de producten 
wordt afgestanst tot stroken van een gewenste lengte. 
Voor het transporteren van de productstroken wordt gebruik 
gemaakt van een magazijn. 

De aanpak van deze opdracht is gebaseerd op de 
projectstrategie van prof. v. Bragt. [lito 1] 

De uitvoering van de opdracht bestaat uit drie fasen 

1) Het oriêntatieproces 

Het ori~ntatieproces bestaat uit de ori~ntatie op 
het te ontwerpen systeem met daaruit voortvloeiend 
de specificatiepunten. De specificaties zijn 
vastgelegd in een eisen- en een wensenpakket. 

2) Het planproces 

Tijdens het planproces wordt het hoofdontwerp 
bepaald. Dit hoofdontwerp bevat de principi~le 
uitvoeringsvormen van het gehele systeem. 
Het gehele systeem is weergegeven in een concept 
lay-out. 

3} Het uitvoeringsproces 

Tijdens het uitvoeringsproces wordt een voorontwerp 
gemaakt van het magazijn. 
Het uiteindelijke resultaat is een modulair 
opgebouwd, universeel magazijn met een breed 
toepassingsgebied dat tevens geschikt is voor 
toepassingen in zwak alkalische baden. De kostprijs 
van het magazijn bedraagt ca. fl 5000,- , bij een 
aanmaakserie van 100 stuks. 



SUMMARY 

This report is the result of the thesis assignment performed 
by Jan van Kruisbergen, student at the "Production 
Technology and Automation" department of the Mechanical 
Engineering faculty at the Technical University Eindhoven. 
The assignment has been performed at the Philips C.F.T. 
{Centre For manufacturing Technology} in the period from May 
1987 till March 1988. 
The purpose of the assignment was to make a preliminary 
design of a system which sees to transportation of products 
strips between two successive processing machines. 
The product strips consist of a metal band, in which the 
products have been formed. The band with the products is 
punched into strips having the desired length. 
For the transportation of the product strips use is made of 
a cartridge. 

The approach of the assignment is based on the 
project-strategy of professor v. Bragt. [lito 1] 

The assignment has been executed in three stages: 

1) The orientational process 

The orientational process consists of the 
orientation of the system to be designed with 
the resultant specification points. The 
specification points have been laid down in a 
requirements and wishes parcel. 

2) The planning procass 

During the planning proces the main subject is 
determined. The main subject contains the 
principle forms of execution of the entire 
system. The entire system is shown in a concept 
layout. 

3) The execution process 

During the execution process a preliminary 
design is made of the cartridge. 
The ultimate result is a modular, universal 
cartridge having a wide field of application 
which will also be suited for applications in 
weakly alkaline baths. The costprice of the 
cartridge will be approx f 5000,-, when 
manufacturing 100 pieces. 



SYMBOLBNLIJST 

a versnelling 
ä toelaatbare versnelling 
A oppervlakte 
e constante 
f doorbuiging 
F kracht 
N normaal kracht 
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E elasticiteitsmodulus 
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V volume 
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1.0 Algemene inleiding 

1.1 Het systeem 

Het te ontwerpen systeem verzorgt het transport van 
productstroken tussen twee opeenvolgende bewerkingsmachines. 
De bewerkingsmachines kunnen o.a. bestaan uit: 

- een pers 
- een spuitgietmachine 
- een boor- of tapmachine 
- een montagelijn 

De productstrook (zie onderstaande figuur 1) bestaat uit 
een metalen band, waarin de producten zijn gevormd, die 
daarna wordt afgestanst op een gewenste lengte. Het vormen 
van de producten gebeurt meestal door middel van een stans
of omvormproces. Daarna kunnen er nog andere 
bewerkingsprocessen op de strook worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld outsert-moulding, een techniek om kunststof 
onderdelen op een metaalband te spuiten, met behulp van een 
spuitgietmachine). 
Doordat de producten zich nog in de strook bevinden blijft 
de ordening tussen de producten gehandhaafd. Dit leidt tot 
een betrouwbare productaanvoer en een goede bescherming 
van het product tijdens het transport. 
Voor het transporteren van de productstroken wordt gebruik 
gemaakt van een magazijn. Een in- en uitvoersysteem zorgt 
voor het verplaatsen van de strook in en uit het magazijn. 
Het magaz~Jn is zowel voor het interne fabriekstransport 
als het externe transport geschikt. 

Figuur 1 De productstrook, bestaande uit een metalen 
band met daarin de gevormde producten. 
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1.2 Huidige toepassing 

De huidige toepassing van stroken-mechanisatie zoals die 
momenteel in Wetzlar wordt gebruikt is schematisch in 
onderstaande figuur 2 weergegeven. 
Er wordt uitgegaan van een rol metaalband. Hierna volgt 
het vormingsproces van de stroken zoals beschreven bij het 
systeem. Met behulp van het invoersysteem (het deel wat 
zich tussen de uitvoerzijde van de bewerkingsmachine en het 
magazijn bevindt) wordt de productstrook in het magazijn 
geplaatst. 
Nadat het magazijn helemaal is gevuld wordt het ontkoppeld 
en getransporteerd naar de volgende bewerkingsmachine. 
Daar worden de stroken door middel van het uitvoersysteem 
(dat zich tussen het magazijn en de aanvoerzijde van de 
bewerkingsmachine bevindt) uit het magazjn genomen en aan 
de bewerkingsmachine toegevoerd. 

t 

magazijn 
--+ 

spriitgietmachine 

+--

montagelijn bewerkingsmachine 

Figuur 2 Schematische weergave van de huidige 
toepassing te Wetzlar 
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1.3 Projectstrategie 

1.3.1 Inleiding 

Voor de uitvoering van deze opdracht heb ik gebruik gemaakt 
van de projectstrategie. Deze strategie is ontwikkeld door 
Prof. van Bragt en geeft aan hoe projecten op een 
gestructureerde wijze kunnen worden aangepakt. 
Een project is te beschouwen als een geheel van activiteiten 
en besluiten. De samenhang tussen deze activiteiten en 
besluiten zijn in beeld te brengen met de projectstructuur. 

1.3.2 ALGEMENE PROJECTSTRUCTUUR 

Het project begint met de opdracht en eindigt met de 
gerealiseerde doelstelling. Als algemene projectstructuur 
voor elk project en deelproject wordt uitgegaan van de 
volgende drieslag (O-P-U) zie figuur 3. 

/ OPDRACHT / 
- __ ~_-.J 

--- - -t-r ï 
0 

p ORIENTATIE 
u .. 

! 
0 

P PLAN' l-f_~KE!{ drieslag 
u .. 
0 

I p (doen) U!TVOEREN 
I ti 
L -+ _...J 

GEREALISEEP..DE DOELSTELLING 

Figuur 3 De algemene projectstructuur 

In elk van deze stappen kan opnieuw de driedeling : 
ori~ntatie - plan maken - uitvoering worden herkend. 
De deelstappen worden verder voorzien van een tijdsplanning. 
Verder wordt elke deelstap afgerond met een toets. Deze 
toets wordt uitgevoerd met alle belanghebbenden van de 
voorliggende deelstap en heeft als doel het meten en sturen 
van het project. 

Het meten houdt in dat nagegaan wordt of het voorliggende 
deelproces goed is uitgevoerd en het resultaat binnen de 
gestelde norm ligt. Het sturen is vooral van belang voor 
de beheersing van het gehele project en dient als 
vooruitkoppeling op de volgende deelprocessen. 
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NR 
(noodrem) 

akkoord 

NA 
(niet akkoord) 

De projectstructuur van m1Jn opdracht, met de daaraan 
gekoppelde tijdsplanning, is terug te vinden in bijlage 1 
Deze projectmatige aanpak geeft een overzichtelijk beeld van 
het doel van het project en het tijdstip van de realisatie. 

1.3.3 Procesbeheersing 

Het gehele project is vaak te complex om in een keer te 
verwerken, vandaar onder andere decompositie in delen. 
Deze opdeling maakt het project beter beheersbaar. 
De relaties tussen de delen worden aangegeven door 
interfaces. Ieder deel is een op zich zelf staand, 
hanteerbaar en samenhangend deelproces. Door deelprocessen 
parallel uit te voeren kan de looptijd van 
het project worden verkort. 

Mijn project heb ik opgedeeld in deelprocessen. 
Zij komen aan de orde in de volgende hoofdstukken 

hoofdstuk 1 INLEIDING 

I 
hoofdstuk 2 OR!ENT.;TIE en S?-C-~--"""""'-I _ r:.. .!..r ':''-.n...!...;..,':' 

I 
HOOFDONTWERP 

hoofdstuk 3 I 

INVOER- HAGAZIJN HAGAZIJN- U::ï:TVOER-

SYSTEEl1 11ANIPULATOR S"{STEE1~1 

I 
hoofdstuk 4 ONTWERP van 

het l1AGAZIJN 
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2.0 Het orilntatieproces 

2.1 Inleiding 

Het orientatieproces is de eerste stap van het gehele 
ontwerpproces. De oriêntatie op de opdracht en het 
opstelllen van de specificatiepunten vormen de belangrijkste 
onderwerpen van deze stap. De specificaties zijn vastgelegd 
in de vorm van een eisen- en een wensenpakket. 

Deze stap fungeert als de basis van het ontwerpproces. 
Hier wordt in grote mate de prijs, de kwaliteit en de 
bedrijfszekerheid van het uiteindelijke systeem bepaald. 
Vandaar de grondige uitvoering van deze stap. 

In de praktijk blijken projecten of delen van projecten 
nog al eens te mislukken omdat men te snel over het 
oriêntatieproces heen stapt. 
Ook Walsham benadrukt het belang van een goede oriêntatie. 
Hij stelt dat de kosten verbonden aan het herstellen van 
fouten in de ontwerpfase een factor 10 groter zijn dan bij 
ontdekking in de specificatiefase (oriêntatiefase), een 
factor 100 bij ontdekking gedurende de invoering en zelfs 
een factor 1000 bij herstelling na installatie. (lit. 10] 

Tijdens de oriêntatiefase heb ik tevens een bedrijfsbezoek 
gebracht aan de Philipsvestiging te Wetzlar. De 
functiestructuren van het "in-" en "uitvoeren" van de 
stroken bij het huidige systeem te Wetzlar, zijn weergegeven 
in bijlage 2. 

2.2 Doel van de opdracht 

Het huidige systeem te Wetzlar is toe aan een verbetering 
en moet tevens een breder toepassingsgebied krijgen. 
De problemen van het huidige systeem zijn 

- Het systeem is ongeschikt voor het transport van 
productstroken naar andere fabrieken. 

- Het systeem kan niet onbemand functioneren. 
De operator moet het magazijn verwisselen. 

- Het wisselen van het magazijn duurt 2 à 3 minuten. 
Hiervoor moet de bewerkingsmachine stil gezet 
worden. Dit werkt inefficiênt. 

- Het magazijn is niet bestand tegen chemische 
bulkbewerkingen. 

- De vullingsgraad van het magazijn is zeer laag. 
- De kostprijs van een magazijn bedraagt ca. fl 8000,-. 

Dit is te veel. 

De opdrachtomschrijving is weergegeven in bijlage 3 
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2.3 Achtergrondinformatie 

Deze achtergrondinformatie werd verzamel~door middel van 
een literatuurstudie met betrekking tot het hoe en waarom 
van geordende productaanvoer. 
De criteria voor het geordend houden van de producten en 
een controle van de toepassing te Wetzlar zijn kort 
samengevat in bijlage 4. 

2.4 Vragenlijst 

De gegevens voor het opstellen van de specificaties z~Jn 
verzameld met behulp van een uitgebreide vragenlijst (zie 
bijlage 5). Deze vragenlijst is ingevuld door alle 
belanghebbenden. Deze belanghebbenden zijn: mijn 
opdrachtgevers (A. Vermeer en L. V.d. Weerd) 1 A. Smals 
(begeleider T.U.E en tevens aanwezig bij het bedrijfsbezoek 
te Wetzlar) en ikzelf. Aan de hand van deze vragenlijst zijn 
in overleg met Dhr. Gumbert (Philips Wetzlar) de 
ingangsgegevens vastgesteld (zie bijlage 6). 
De resultaten van de vragenlijst en de ingangsgegevens zijn 
gebruikt om het eisen- en wensenpakket op te stellen. 

2.5 Begrenzingen 

Het traject vanaf het moment dat de strook de 
bewerkingsmachine verlaat en het moment dat deze de volgende 
bewerkingsmachine bereikt, wordt als de grens van het gehele 
systeem beschouwd. 

2.6 Criteria 

Voor het te ontwerpen systeem zijn de volgende criteria van 
belang: 

- "breedte" van het toepassingsgebied 
- wisseltijd van het magazijn 
- magazijngrootte binnen de boxpalletafmetingen 
- onbemand functionerend systeem 
- kostprijs van het systeem 

(aanmaakserie van het magazijn is 100 stuks) 
- geschiktheid van het magazijn voor chemische 

bulkbewerkingen 

2.7 Nader onderzoek met betrekking tot de materiaalkeuze van 
het transportmaqazijn 

Het kan in bepaalde gevallen voorkomen dat de productstroken 
tussen twee bewerkingen in een zwak alkalisch bad gedompeld 
moeten worden. 
Het belangrijkste geval is als er kunststof op een 
voorgestanste band aangebracht moet worden. Voor het 
realiseren van een goede hechting tussen het strookmateriaal 
en het kunststof moet de strook vetvrij zijn. Tijdens het 
stans- en omvormproces wordt gebruik gemaakt van olie en 
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vet; daarom is het nodig de stroken te ontvetten en te 
reinigen voordat deze bewerking uitgevoerd kan worden. 
Hiertoe dompelt men de stroken in een ontvettingsbad. Dit 
zijn zwak alkalische baden met een maximale badtemperatuur 
van 100°C. 

Bij de huidige situatie te Wetzlar worden de stroken 'met 
de hand' uit het magazijn genomen en in het bad gedompeld. 
Na het dompelen worden de stroken weer (met de hand) in 
het magazijn geplaatst. 
Dit ineffici~nte dompelen kan achterwege blijven als het 
magazijn in zijn geheel (met stroken gevuld) in een zwak 
alkalische bad gedompeld kan worden. Dit levert een 
jaarlijkse besparing van ca. Fl 50.000,- (zie 
bijlage 7). 

2.7.1 Resultaat van het nader onderzoek 

Het gebruik van aluminium is niet toegestaan. Aluminium gaat 
namelijk een chemische reactie aan met het zwak alkalische 
loog en zal daarom snel "wegvreten". 
Kunststof en roestwerend staal daarentegen zijn zeer 
geschikte materialen. Voor het gebruik van de meeste 
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kunststoffen is de ba~uur een beperking. Bij een 
temperatuur van 100°C ~amelijk een groot aantall~~ 
kunststoffen een aanzienlijk deel van hun mechanische : ~~ 
eigenschappen. 

2.8 Eisenpakket 

Het eisenpakket bevat die specificaties waaraan voldaan 
moet worden. Indien de oplossing niet voldoet aan een van de 
eisen, is het ontwerp onbruikbaar. 

De eisen zijn: 

- Het systeem moet geschikt ZlJn om stroken te transporteren 
tussen de bewerkingmachines, zowel in de fabriek als naar 
andere fabrieken. 
De stroken hebben de volgende afmetingen: 

nominale lengte 1100 mm; 
breedte 30 - 170 mm; 
hoogte 0.3 - 55 mm (banddikte maximaal 1.5 mm). 

Positioneernauwkeurigheid van het magazijn t.O.v. het in
en uitvoersysteem is: 

in X richting = 3.0 mm; 
in Y richting = 0.5 mm + helft van de inloop in Y; 
in Z richting = 1.0 mm + helft van de inloop in Z. 

- Levensduur 3 jaar (à 3000 uur/jaar). 



- De stroken moeten geblokkeerd worden tijdens het transport 
zodat ze niet uit het magazijn kunnen vallen. 

- De stapgrootte van de opzet moet instelbaar zijn 
(stapnauwkeurigheid 0.2 mm). 

- De stroken mogen niet met elkaar in aanraking kunnen 
komen. De afstand tussen de stroken moet minimaal 5 mm 
bedragen. Verder moeten ze van buitenaf tegen 
beschadiging, stof en vuil beschermd worden. 

- Het systeem moet modulair van opbouw zijn. 
- De stroken moeten zowel aan de "kop-" als de "staartzijde" 

in en uit het magazijn gevoerd kunnen worden. 
- Een FIFO vulvolgorde moet mogelijk zijn. 
- Het systeem moet veilig zijn. 
- Het magazijn moet onderhoudsvrij zijn. 
- Het systeem moet onbemand kunnen functioneren. 
- Het magazijn moet binnen de box-pallet afmetingen vallen. 
- Het magazijn moet zo snel te wisselen zijn dat de 

bewerkingsmachine hiervoor niet stilgezet hoeft te worden. 

2.9 Wensenpakket 

Het wensenpakket bevat die specificaties waar in meerdere of 
mindere mate aan voldaan moet worden. Het ontwerp is beter 
naarmate er meer aan deze wensen voldaan wordt. 

De wensen zijn: 

- Maximale betrouwbaarheid van het systeem. 
- Minimaal benodigde ruimte/vloeroppervlak. 
- Maximale vullingsgraad van het magazijn. 
- Maximale productieflexibiliteit van het systeem (max. in-

en uitvoersnelheid van de stroken is 100 mm/sec) . 
- Gebruiksvriendelijk systeem (handelbaarheid, 

onderhoud e.d.). 
- Minimale kosten per product (magazijn, in- en 

uitvoersysteem) . Magazijnkosten minder dan fl 3500,-. 
- Maximale productflexibiliteit van het systeem. 
- Geschiktheid van het magazijn voor chemische 

bulkbewerkingen (zwak-alkalische baden). 
- Laag geluidsnivo (minder dan 68 dB). 
- "Goede vormgeving". 
- Eenvoudige constructie. 
- Weinig onderdelen (nominaal 500 stuks). 
- Magazijn seriematig te fabriceren. 
- Magazijn te demonteren voor leeg retourtransport. 
- Lichte constructie. 
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3.0 Het planprooes 

3.1 Inleiding 

Het planproces is het tweede deel van het ontwerpproces. 
Tijdens het planproces wordt het hoofdontwerp bepaald. 
Dit hoofdontwerp bevat de principiêle uitvoeringsvormen van 
het gehele systeem. Om het hoofdontwerp te bepalen moeten 
een aantal alternatieven gegenereerd worden. Hiervoor maak 
ik gebruik van de Methodische Ontwerptechnieken (lit. 9J. 
Er wordt uitgegaan van de functie die de diverse delen van 
het systeem moeten vervullen. Deze functies zijn in beeld 
gebracht in de functiestructuur. Vanuit de functiestructuur 
worden met behulp van morfologie de alternatieven 
gegenereeerd. Uit deze alternatieven wordt, op basis van 
de specificaties, de uiteindelijke keuze gemaakt, 
m.b.v. keuzetechnieken. 
Verder wordt nog een risicoanalyse uitgevoerd om het gekozen 
alternatief te optimaliseren en eventuele aanbevelingen te 
doen. 

3.2 Speoificaties voor het hoofdontwerp 

De specificaties bestaan uit een aantal eisen en wensen. 
Aan de eisen moet voldaan worden. Wat betreft de wensen 
worden alleen die wensen meegenomen, die relevant zijn 
voor het maken van een keuze voor het hoofdontwerp. 
Deze relevante wensen vormen samen de keuzecriteria. 

De keuzecriteria zijn: 

- Betrouwbaarheid van het systeem. 
- Benodigde ruimte/vloeroppervlak. 
- Vullingsgraad van het magazijn. 
- Productieflexibiliteit van het systeem (toelaatbare in-

en uitvoersnelheid) . 
- Gebruiksvriendelijkheid van het systeem (handelbaarheid, 

onderhoud e.d.). 
- Kosten per product (magazijn, in- en uitvoersysteem) • 
- De productflexibiliteit van het systeem. 
- Geschiktheid van het magazijn voor chemische 

bulkbewerkingen (zwak-alkalische ontvettingsbaden) . 

Van deze keuzecriteria wordt de rangorde (volgorde van 
belangrijkheid) bepaald (zie bijlage 8). Aan de hand van 
deze rangorde worden zinvolle weegfactoren aan de criteria 
gekoppeld. De weegfactor geeft het belang van het 
betreffende criterium aan. 

9 



-

3.3 De functiestructuur 

In de func ties truc tuur worden de functies tussen de begin
en de eindtoestand van het te ontwerpen systeem beschreven. 
De functie is datgene wat het systeem moet presteren om het 
gestelde doel te bereiken. De functie van het gehele systeem 
noem ik de hoofdfunctie (zie figuur 4). De hoofdfunctie 
wordt daarna verder opgesplitst in functies. Deze functies 
vormen samen de functiestructuur en zijn hier weergegeven in 
de vorm van een functie-blokschema. Er worden een aantal 
varianten op de functiestructuur weergegeven in bijlage 9. 
Deze varianten worden overkoepeld door de variant van 
figuur 4b. 

a) 

STROOK 
(IN 
}!AGA.ZIJN) 
PLA.A.TSnr 

S7ROOK 
?05:-
T:ONER!?! 
(t.'J.'!l. 
::AG:'.Z I JUl 

b) 

STROOK 
TRANSPCRTEREU 

n 
. \ 

. ) 

:1AGAZIJN 
P05I-
TIONEREN 
(t.o.v. 
S7ROOK) 

~!.AGil.ZIJN 
"- TRANSPOR-

TEREN 

11AGAZIJN 
POSI-
T!C~JER.EI;i I-
(t.O.7. 
VOLGrIACH • ) 

STROOK 
'- ~t1:: 

11AGAZIJN) 
HALEi·l 

STROOK 
?OS!-
';:!OHERE~·r 

(t.o.v. 
~!A';AZ:,j'm 

Figuur 4 Het functie blokschema van a} de hoofdfunctie en 
b) de functiestructuur. 
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3.4 Morfologisch overzicht 

Aan de hand van de functiestructuur wordt in het 
Morfologisch Overzicht bij elke functie een aantal 
werkwijzen bedacht waar deze functie mee vervuld kan worden. 
Er wordt nagegaan welke van deze werkwijzen in combinatie 
met elkaar geschikt zijn voor een bruikbare oplossing. 
De oplossingen kunnen met behulp van lijnen in het 
morfologisch overzicht aangegeven worden. Deze lijnen lopen 
van functie naar functie, waarbij alle functies één maal 
voorkomen (zie onderstaand overzicht). 
Op deze wijze worden een groot aantal alternatieven 
gegenereerd (zie bijlage 9). Uit deze bruikbare 
alternatieven zijn, in gezamenlijk overleg de meest zinvolle 
alternatieven geselecteerd. Deze voorselectie gebeurde 
uiteraard op basis van de keuzecriteria. 
Van de 6 overgebleven alternatieven zijn de 
uitvoeringsvormen weergegeven in H. 3.5. 
De bestaande constructie (alternatief 1) wordt gehanteerd 
als referentie. 

MORFOLOGISCH OVERZICHT 
De functies worden verticaal uitgezet en de 
werkwijzen, de manieren waarop de functies vervuld 
kunnen worden, horizontaal. 

.. ~en 1 2 3 4 5 6 ! 
:'jUC'c.!.'l 

".. ...... _-., r - -"-7 

! Strooit .t~ .. "~-.. -;' -,--j-- ! 4-r" ... _J "'-:'Ï-"'" PO$ H ü>nè r én 4_..;_ .. ..t' 
{t.o •. ;. ~ L::::::::!:7 ~ .:::::::::::::: \4aqa::.jnl 

pauut 1::' bree<l!:ê 1.!l ;,Qoc:a in !::rudt:t+!\OQ:"'~~ 

Strook .~ ~ ~) ~ ~ (ift IDaq,uljn) .c::::::::::;z-
plaatsen 

~lenqte in lenqte in brudte drulen .;0 breedte dr .... l"L ... ho. ::r • .. 1e. -r !i.':). 

c:c: ~ ~ ~ rfrr; m4qazijn 
I ,'" , .... '" "" .. I .,." ,,' ,,' 

posl.t:.oneri!ft L.. i ..... ~ : ~-~ 
~t.ö.v. strookl 

jlus:.ef lA l:rn~t.e ! in ~ooçu in bree 'f'hcoqte l.M*rn 

~ ~ ~ ~ ~ . -, . 
:naqaZ;'Jn 

~. 
.. :::: 

tr:a.nsporceren 

P-qeheel lla.qanjn ! i cassetti! :tIoduul r:oduul tSeell:laq.az:~ 

tl;) ~ ~ ~ maqa.zljn ~~ 
"," ... ,'" 

pOSltlon.et'en ' " ~ 'f,,"_ I., " 
(t.o.v. I.. I,.." -..J,. 

'/olgmachinè) ,assit:f in~ in hooqte in breedte+h:coqu intern 

I-'" i 

Strook d ~ c6 ~ , ~ (lU': :::aqaziJn) -z:::=:::7 
hal~n 

i in l.:!l!nqtt 10 breeiite 4taalen .. l~nou óranen ... bre*u ti.:-. . le. . ho. ct: , . la. . ho 

,,:::: --:.-" r -.- ~ "? 

Strook ,..- --." .4_-..,_-" 
.. ..,/..._..r ..,--'- -,. 

posl.tloneren .c:::i::? ... __ t'_..I' 

(t.O.'I. ~ c:::::::::7 L:::::::!::7 i 
.thtqa:ljn) PUJu! in ~raedte in. booqte in breet1U""booqt:e; 

4 
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3.5 Alternatieven 

Hier volgen de uit het morfologisch overzicht gegenereerde 
alternatieven, met een korte beschrijving van de werkwijze: 

de ui tVQerino VlD 
de strookoeleidinq 
{eenzijdiq; 

de bekkcn om 
dt: strook mee 
'/ut te klemmen 

qelo!4inq 
\'an de 

de X-moduul 
011 de stroken 
in het maqanjn 

ondetsteunin9 te plaatsen 
van de qeleidinq 
en de X-moduul 

stoken moduul 

frame voor 
ondersteuninq 
van de geleidinq 
en de X-mOO,uul 

met de afmetingen 
1 t 1200 lIllI1 

de X-moduul 
om de stroken 
In liet magazijn 
eEt plaatsen 

11 = 

1I . 

'i··qaziin-. ~ manil"llator 
... voor de Z 

",.,plaatsin; 

ALTERNATIEF 1 

Korte beschrijving van het 
werkingsprincipe ; 

de strook wordt aangevoerd 
vanuit de pers 
indien nodig I band afstansen tot 
strook 
met de X-moduul de strook in het 
magazijn plaatsen 
nadat de strook in het magaz~Jn 
is geplaatst, zorqt een 
opzetmechanisme in het magazijn 
voor de interne verplaatsing 
van de strook 
gereed voor de volgende strook 

ALTERNATIEF 2 

Korte beschrijving van het 
werkingsprincipe ; 

de strook wordt aangevoerd 
vanuit de pers 
indien nodig , band afstansen tot 
strook 

- met de X-moduul de strook in het 
magazijn (moduul) plaat'sen 
opzet van het magazijn (moduul) 
m.b.v. de magazijnmanipulator 
in de Z richting 
gereed voor de volgenàe strook 



de bekken 0111 
dl! strook mee 
vast te klemtlten 

qeleidinq t 
!J'4n de strook 

geleld1nQ' 8 
van d, strook 

YahUît de pen 

tralie voor 
on4u.teunioq 
van 4e tehi4inf 
en 4e X-lIOduul 

om de stroken 
Hl: het maquijn 
te plaatsen 

stckentrans-porta4/1uijn 
liet de afmet togen : 

de strook in 1 = 1200 .. 
het lIaquij-R b 'lIIf 1000 n 

I ti = 800 Iltll 

-<:~:::t? 

tanipulator voor 

2! de Z ver. plaatsinQ 
u~n de strook, 
de oelelding C 
en de X-llOduul 

s tok ent r anspórtlllagazijn 
met de afmetingen : 

l=1200u 
de $trook in 
bet lIUl\Ju:1jtl 

b ;$ 1000 ma 
h = 800 1IiJJ) 

/ 
de X-moduul 
011 de stroken 
in bet m~/luijn 
t~ plaatsen 

ALTERNATIEF 3 

Korte beschrijving van het 
werkingsprincipe ; 

de strook wordt aangevoe+d 
vanuit de pers 
indien nodig, band afstansen tot 
strook i 

met de X-moduul de stroo~ in de 
geleiding C plaatsen tot deze 
geleiding B verlaten heeft 

- indien nodig, een Z verplaatsing, 
met de manipulator, van het 
invoersysteem t.o.V. het magazijn 
indien nodig, een Y verplaatsing, 
met de manipulator, van het 
invoersysteem t.o.V. het magazijn 

- met de X-moduul de strook in het 
magazijn (moduul) plaatsen 

- indien nodig, een Yen/of Z 
verplaatsing, met de ma~ipulator, 
van het invoersysteem zodat de 
geleidingen B en C weerlop elkaar 
aansluitan 

- gereed voor de volgende strook 

ALTERNATIEF 4 

, Korte beschrijving van het 
~erkingsprincipe ; 

de strook wordt aangevoerd 
vanuit de pers 
indien nodig, band afstansen tot 
strook 

- met de X-moduul de strook in het 
magazijn plaatsen 
opzet van het magazijnlm.b.v. de 
magazijnmanipulator inY en/of Z 
richting 

- gereed voor de volgende strook 
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de bekken om 

stOkétittïlnsporttDaquijn 
met de afmetinqfln : 

1.1200 ma 
b • 1000 mil 
b:l SOO .. 

de strook Dlee 
vast te klemmen I 

de X-moduul 
0$ de sttoken 
in het magazijn 
te plaatsen 

qe1eidino C 
nn de strook 

qelti41.g B 
Vln de strook 

afstanamodaul 

de strook in 
het ilaQ'a:ijn 

.trook X Y 

/ '~ra3ttil'ulatot' voor 
de X ... odt,lul ~ d. 't verplaatsinQ 
011\ de stroken ván de strook, 
in het 18agaujn de qe leiding C 
te plaatsen en de X-modt,lul 

stokentransportlllaoazijn 
!liet de afmetinqen ; 

1 = 1200 1111 
b 11: 1000 mm 
h = 300 IDm 

® 

ALTERNATIEF 5 

Korte beschrijving van het 
werkingsprincipe ; 

- de strook wordt aangevoerd 
vanuit de pers 

- indien nodig, band afstansen tot 
strook 
met de X-moduul de strook in de 
geleiding C plaatsen tot deze 
geleiding B verlaten heeft 

14 

indien nodig, een Z verplaatsing, 
met de manipulator, van het 
invoersysteem t.O.V. het magazijn 

- met de X-moduul de strook in het 
magazijn plaatsen 

- indien nodig, een Z verplaatsing, 
met de manipulator, van het 
invoersysteem zodat de geleidingen 
B en C weer op elkaar aansluiten 

- opzet van het magazijn m.b.v. de 
magazijnmanipulator in Y richting 

- gereed voor de volgende strook 

ALTERNATIEF 6 

Korte beschrijving van het 
werkingsprincipe ; 

- de strook wordt aangevoerd 
vanuit de pers 

- indien nodig, band afstansen tot 
strook 

- met de X-moduul de strook in de 
geleiding C plaatsen tot deze 
geleiding B verlaten heeft 

- indien nodig, een Y verplaatsing, 
met de manipulator, van het 
invoersysteem t.O.v. het magazijn 

- met de X-moduul de strook in het 
magazijn plaatsen 

- indien nodig, een Y verplaatsing, 
met de manipulator, van het 
invoersysteem zodat de geleidingen 
B en C weer op elkaar aansluiten 

- opzet van het magazijn m.b.v. de 
magazijnmanipulator in Z richting 
gereed voor de volgende strook 



3.6 Keuze uit de alternatieven 

Voor het maken van een keuze uit de gegenereerde 
alternatieven, op basis van de specificaties maak ik gebruik 
van keuzetechnieken. De alternatieven worden beoordeeld op 
de mate waarin ze voldoen aan de gestelde keuzecriteria (zie 
bijlage 11). Het alternatief dat het hoogst scoort voldoet 
het beste aan de gestelde keuzecriteria. 
Alle vijf de alternatieven scoren duidelijk beter dan het 
bestaande systeem. Er zijn echter twee alternatieven die 
boven de anderen uitsteken. Omdat de verschillen tussen de 
twee alternatieven (alternatief 2 en alternatief 4) uiterst 
gering zijn, zijn deze twee ten opzichte van elkaar 
beoordeeld.De uiteindelijke keuze is gevallen op 
alternatief 4 (tevens het alternatief met de hoogste score), 
en wel om de volgende redenen : 

- De vUllingsgraad van het magazijn (alternatief 4) is 
aanzienlijk groter. 
Dat heeft 2 redenen : 
1) Bij het samenbouwen van de modulen (alternatief 2) 
tot de gewenste box-pallet afmetingen bevinden zich 
tussen twee kolommen met stroken, twee 
af sCheidingswanden, bij het magazijn slechts een. 
2) Als we uitgaan van een universele module, en deze 
uitvoeren met een star omhullend frame dan zal bij 
een product, kleiner dan de maximale breedte, veel 
ruimte verloren gaan. Bij het magazijn daarentegen 
kan de vrij gekomen ruimte, indien deze breder is dan 
de productbreedte, worden opgevuld met een extra 
kolom met stroken. 

- Er moet een extra handeling worden uitgevoerd, 
namelijk het samenvoegen van de modulen, tot de 
gewenste box-pallet afmetingen. 

- Het magazijn heeft een grotere capaciteit (het aantal 
producten) en hoeft dus minder vaak gewisseld te 
worden. Dit is vooral van belang als het toe- en 
afvoeren van de magazijnen met de hand gebeurt. 
We gaan uit van een onbemande toe- en afvoer van de 
magazijnen, maar de mogelijkheid om dit met de hand 
te kunnen doen moet altijd aanwezig blijven. 

- De module is minder stabiel en kan dus makkelijker 
omvallen, dit gaat ten koste van de veiligheid, de 
gebruiksvriendelijkheid en de bedrijfszekerheid. 

Een nadeel van alternatief 4 is echter dat voor het invoeren 
van elke strook de totale massa verplaatst moet worden. 
Omdat het hier om kleine verplaatsingen gaat (gerelateerd 
aan de beschikbare tijd) levert dit geen belemmmering op 
voor het maken van de keuze. 
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3.7 De risicoanalvse 

Het doel van de risicoanalyse is: a) te voorzien welke 
bedreigingen men in de toekomst kan verwachten en b) deze te 
voorkomen en/of te bestrijden [lito llJ, 
De uitvoering van de risicoanalyse bestaat uit het zoeken 
naar de toekomstige moeilijkheden (potenti~le problemen), 
gevolgd door het aangeven van de ontwerpaanpassingen om de 
moeilijkheden te voorkomen of de kans dat ze optreden te 
verkleinen. 

FAALWIJZE 

1) strook blokkeert 
2) heftruck rijdt tegen het systeem 
3) magazijn komt niet goed op de nulvlakken 
4) stroken vallen tijdens het transport van de 

strookgeleidingen 
5) de ori~ntatie van de stroken is niet juist, omdat het 

magazijn niet de gewenste zijde ("kop-I! of "staatzijdetI) 
aan het uitvoersysteem is gekoppeld 

3.8 Ontwerpaanpassinaen 

Vanuit de tijdens de risicoanalyse gesignaleerde oorzaken, 
die het gekozen concept geheel of gedeeltelijk kunnen doen 
falen, doe ik de volgende ontwerpaanpassingen. 

ACTIES DIE ONDERNOMEN MOETEN WORDEN 

1) controleren (voor het vullen) 
of er geen strook in het 
magazijn is achtergebleven 

Figuur 5 Het controleren 
van het magazijn. 

~ lichtbundel 

2) systeem moet voldoende afgeschermd en goed op de vloer 
bevestigd zijn 

3) controleren of het magazijn goed op de nulvlakken komt 
4) schotten en het sluitmechanisme zoveel stijfheid geven 

dat ze de optredende krachten ten gevolge van de 
remvertraging kunnen weerstaan (max. 10 m/sec2) 

5) beveiliging inbouwen dat het magazijn niet met de 
verkeerde zijde aan de magazijnmanipulator kan worden 
gekoppeld 
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3.9 ConçeRt van het gehele sIsteem 

Het doel van dit concept is het aangeven van het koppelen en 
het ontkoppelen van het magazijn. De keuzes die geleid 
hebben tot deze concept lay-out zijn weergegeven in 
bijlage 12. 
Dit concept is een voorlopige weergave van het gehele 
systeem. 

y. MJ.IIIPI,U:HlIë 

Figuur 6 Het gehele systeem met het aan- en afvoeren van de 
magazijnen. 
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3.10 Opdeling van het hoofdontwerp in deelontwerpen 

Het hoofdontwerp omvat het gehele systeem. Van dit 
hoofdontwerp volgt nu een decompositie in deelontwerpen. 
Deze deelontwerpen kunnen parallel uitgevoerd worden. 
De relaties tussen de deelontwerpen worden aangegeven met 
interfaces. 

Het gehele systeem is door mij opgedeeld in volgende vier 
deelontwerpen: 

- het invoersysteem 
- het magazijn 
- de magazijnmanipulator 
- het uitvoersysteem 

Deze opdeling is schematisch weergegeven op blz. 4. 

Voor het totale ontwerpproces (inclusief de bouw van het 
prototype) is de benodigde ontwerptijd geschat op ca. 5000 
uur. 

Ik heb één van de vier deelontwerpen verder uitgewerkt. 
Hierbij is gekozen voor het magazijn, om de volgende 
redenen: 

- Het magazijn vormt de kern van het gehele systeem. 
- De overige deelontwerpen kunnen in meerdere of 

mindere mate worden opgebouwd uit, in de handel 
verkrijgbare componenten. Eveneens kunnen goed 
functionerende delen van het bestaande systeem worden 
overgenomen. 

- Op het gebied van transportsystemen, waaronder het 
in- en uitvoersysteem valt, heeft men binnen het 
C.F.T. veel ervaring. Dit geldt eveneens voor 
de manipulatoren. 
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4.0 Het uitvoerinasproces 

4.1 Inleiding 

Het uitvoeringsproces is het derde en laatste deel van mijn 
afstudeeropdracht. Tijdens het uitvoeringsproces wordt een 
(voor-)ontwerp gemaakt van het transportmagazijn. De functie 
van het magazijn is het afschermen van de (product-)stroken 
tijdens het transport tussen twee bewerkingsmachines. Voor 
het in- en uitvoeren van de stroken wordt het magazijn 
gebruikt in combinatie met de magazijnmanipulator. De 
manipulator brengt het magazijn ten opzichte van het in- of 
uitvoersysteem in de gewenste positie. 

4.2 Samenstellina van het magazijn 

Het onderstaande magazijn (figuur 6) is het resultaat van de 
diverse ontwerpstappen. Dit magazijn is geconstrueerd voor 
een strookbreedte van 135 mmo De strookhoogte is flexibel te 
kiezen. 

." /' 
/' 

zijkant boven Ligger 

.... 
/" '."" 

" '" , /' .... , 
. ~ 

./' /' 

bovensteunbalk --:---rlI~ .... ;~ 

' ... ~/ -
/~, 

'0' 

ondersteunbaJk .----f--'i'i'!t.:.' 

profiel 

fixeerpuIlten 
hoekstijlen 

Figuur 6 De samenstelling van het magazijn 

19 



4.3 Beschrijving van de opbouw van het magazijn 

Voor de opbouw van het magazijn ga ik uit van een stijf 
omhullend frame. Met behulp van twee maskers worden de 
schotten ten opzicht van de fixeerpunten (die deel uit maken 
van het frame) in de gewenste positie gebracht (zie 
onderstaande figuur 7). Aan deze schotten bevinden zich de 
strookgeleidingen. 

De opbouw van het magazijn ziet er als volgt uit: 
Het uitgangspunt is een omhullend frame. In dit frame wordt 
als eerste het ondermasker geplaatst. Dit ondermasker wordt 
direct gekoppeld aan de fixeerpunten. Daarna worden de 
schotten geplaatst, direct gevolgd door het plaatsen van het 
bovenmasker. Door het bovenmasker nu uit te richten ten 
opzichte van het ondermasker (hiervoor kan gebruik worden 
gemaakt van een mal) komen alle schotten, in één keer, in de 
gewenste positie te staan. Hierna wordt het bovenmasker aan 
het frame bevestigd. Door het gebruik van deze maskers 
kunnen op een eenvoudige en goedkope manier de schotten met 
de gewenste positioneringsnaukeurigheid in het magazijn 
geplaatst worden. Omdat het frame geen onderdeel is van de 
positioneringsketen (het strookkanaal ten opzichte van de 
manipulator) is het niet noodzakelijk om dit met grote 
nauwkeurigheid te vervaardigen. 
De onderligger (onderdeel van het frame) vormt hierop een 
uitzondering. 

Het magazijn ziet er als volgt uit: 

'I 

" :J 

n 

" " " 

strookgeleidingen stroo;( 

ondermasker 

omhullend frame 

V 
schotten 

schot 

bovenmasker 

\ 

fixeerpunten 

schot 

Figuur 7 
De opbouw van 
het magazijn. 

schotpennen 

A 
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De posities van de schotten (en dus ook de posities van de 
strookkanalen) worden in de X en Y richting bepaald door de 
beide maskers. De Z richting volgt uit een directe koppeling 
van de schotten met de onderliggers. De krachten van de 
strokenmassa's lopen eveneens via de schotten direct naar de 
onderliggers. 

4.4 De opdeling van het maaazijn in deelontwerpen 

Het (voor-)ontwerp van het magazijn is opgedeeld in de 
volgende vier deelontwerpen: 

het frame (met de fixeerpunten) 
de schotten 
de maskers 
het sluitmechanisme 

Onderstaand schema geeft de decompositie van de diverse 
delen weer. Het gehele magazijn bestaat uit standaarddelen 
en specifieke delen. De standaarddelen zijn voor alle 
productstroken gelijk. De specifieke delen zijn afhankelijk 
van de strookbreedte (met een * aangegeven). De specifieke 
delen zijn met boutverbindingen aan het frame gemonteerd 
zodat ze verwisseld kunnen worden als het magazijn omgebouwd 
moet worden voor een andere strookbreedte. 
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4.5 Het ontwerpproces 

Beschrijvina 

Het ontwerpproces van het magazijn wordt beschouwd als een 
op ?ich zelfstaand (deel)project en omvat uiteraard weer de 
O-P-U fasen. Tijdens de 0 fase worden de eisen en wensen 
bepaald, tijdens de planfase worden de alternatieven 
gegenereerd en wordt er een keuze voor het betreffende deel 
gemaakt. Als laatste volgt dan de uitvoering, waarin het 
betreffende deel wordt uitgewerkt. 

4.6 Eisen- en wensenpakket 

Het eisen- en wensenpakket zoals weergegeven in H 2.8 en 2.9 
zijn uiteraard ook van toepassing op het magazijn. De 
aanvullende eisen en wensen zijn bij de diverse 
deel ontwerpen aangegeven. 

4.7.1 Het frame 

Het frame bestaat uit een stalen omhullende constructie (zie 
figuur 8) die binnen de box-palletafmetingen valt. De 
kwetsbare delen (zoals de stroken en de schotten) vallen 
binnen dit frame. Naast de bescherming van de stroken levert 
het frame ook de stijfheid en de sterkte aan het magazijn. 

zijvlak 

omhullende rand 

fixeerpunten 

ondervlak# 
(bodem) 

, 
" , I 

Figuur 8 De opbouw van het frame 

bovenvlak 
(boverunasker) 

, 
"-

" 

" , , , 

, 
" " 

kop- en 
staartvlak 

zijvlak 
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4.7.2 Opbouw van het frame 

Om een torsiestijf frame te realiseren wordt het beste 
resultaat verkregen door gebruik te maken van zes gesloten 
vlakken in de vorm van een kubus [lito 14 (D.D.P. 15)]. Een 
kubus bevat namelijk een zeer gunstige verhouding tussen de 
materiaalhoeveelheid en de torsiestijfheid. Ik heb dan ook 
getracht in de opbouw van het frame zoveel mogelijk een 
kubus te benaderen. Omdat voor het in- en uitvoeren van de 
stroken de kop- en staartvlakken van het magazijn open 
moeten blijven (de doorlaat), kunnen maar vier van de zes 
vlakken als gesloten vlakken worden gerealiseerd (zie 
figuur 8). Een grote doorlaat is echter strijdig met het 
principe van een torsiestijve kubus. Er is daarom voor een 
compromis gekozen: De omhullende rand van het kop- en 
staartvlak wordt zo gekozen dat de gewenste stijfheid in het 
vlak wordt verkregen waarbij de doorlaat maximaal is. 

Het frame is symmetrisch in zowel de X als de Y richting en 
is opgebouwd uit de volgende delen: 

- het kop- en staartvlak 
- de zijvlakken 
- de bodem 
- de fixeerpunten 

Omdat het kopvlak identiek is aan het staartvlak, is alleen 
het kopvlak verder uitgewerkt. 

Het kopvlak is opgedeeld in: 

- de onderligger 
- de hoekstijlen (2 stuks) 
- de bovenligger 

4.7.3 Onderligger 

De onderligger is het hoofdele~ent van het frame. 

De functies van de onderligger zijn: 

- het leveren van een starre verbinding tussen de 
fixeerpunten 

- de Z positie van het schot bepalen 
- het gewicht van het magazijn doorleiden naar de 

manipulator 
- bevestigingselementen van de hoekstijlen 
- bevestigingselement van het sluitmechanisme 

De onderligger heeft een beperkte stijfheid. Daarom bleek 
het niet mogelijk om (bij een maximale hoogte van 150 mm) 
een onderligger te ontwerpen waarbij de ruimte tussen de 
poten van het magazijn geheel vrij is, zodat een heftruck 
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onderstaande figuur 9a). Ik heb dan ook gekozen voor een 
onderligger die voorzien is van heftruckgaten (zie 
onderstaande figuur 9b). 

Figuur 9 

o o 
a) onderligger met poten blonderligger met heftruckgaten 

De ontwerpproces, de berekeningen en het maak- C.q. 
montagevoorschrift van de onderligger zijn weergegeven in 
bijlage 13. 

De ontwerpproces van de hoekstijlen en de bovenligger zijn 
weergegeven in bijlage 14 en 15. 

4.7.4 Zijvlakken 

De twee zijvlakken zijn identiek en symmetrisch van opbouw. 
Ze bestaan uit de volgende delen: 

- zijkant bovenligger 
- zijkant onderligger 
- een zijplaat 

De hoekstijlen kunnen ook beschouwd worden als een onderdeel 
van het zijvlak. 
De ontwerpproces van de zijvlakken zijn weergegeven in 
bijlage 16 tot en met 18. 
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4.7.5 Bodem 

De bodem beschermt het ondermasker tegen eventuele 
beschadigingen door de vorkheftruck. Verder verzorgt de 
bodem de verbinding tussen het "kop-" en "staartvlak". 
Voor de bodem is uitgegaan van een staalplaat die voorzien 
is van verstevigingsruggen. Deze verstevigingsruggen leveren 
een vergroting van de stijfheid op in richting. Door de 
vergroting van de stijfheid zal de bodem minder doorbuigen 
(zie bijlage 19 en 20). 

Door het bodemvlak, de zijkant onderliggers en de zijplaten 
met elkaar te integreren ontstaat een bodem uit één geheel 
(zie figuur 10). Deze integratie vereenvoudigt de 
constructie en vermindert het aantal bewerkingen en 
montagehandelingen. Verder wordt het aantal capilairen 
hiermee vermindert. 

Uitgaande van een staalplaat van 2000 * 1000 mm met een 
dikte van 3 mm ziet de bodem er als volgt uit: 

zijplaten 

verstevigingsruggen 

Figuur 10 

Eerst worden de verstevigingsruggen in de staalplaat 
gevormd. Daarna worden de zijplaten omgezet. De hoogte van 
de zijplaten wordt hierbij gelijk verdeeld. 
De afstand tussen de platen is van belang voor de montage 
van de bodem aan het kop- en staartvlak. 
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4.7.6 Fixeerpunten 

De functie van de fixeerpunten is het aangeven van de 
interface tussen het magazijn en de (magazijn-) manipulator. 
Om een stabiele koppeling van het magazijn met de 
manipulator te krijgen heb ik gekozen voor vier fixeerpunten 
(zie bijlage 21). De overbepaaldheid die hiermee onstaat 
wordt opgevangen door de slapheid van het magazijn. 

Bij de koppeling van het magazijn met de manipulator worden 
de 6 vrijheidsgraden als volgt door de vier fixeerpunten 
bepaald: 

CD 

CD 

figuur 11 

fixeerpunten 

in- en uitvoer 
van de stroken 

Het (referentie-)fixeerpunt 1 legt de X, Y en Z posities van 
het magazijn vast. De en vrijheden worden door de X 
en Z posities van het fixeerpunt 2 vastgelegd. Tenslotte 
wordt de richting door de Z positie van de fixeerpunten 
3 en 4 vastgelegd. De fixeerpunten 1 en 2 bevinden zich aan 
de zijde van het in- of uitvoersysteem. 

Het fixeerpunt bestaat uit twee delen, waarvan één deel star 
verbonden is met het frame van het magazijn en één deel 
gekoppeld is aan de manipulator. Het deel dat zich aan het 
magazijnframe bevindt noem ik de fixeerprop. Het deel dat 
zich aan de manipulator bevindt noem ik de fixeerdrager 
(zie figuur 12). 
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onderligger __ _ 

fixeer prop ---~~~=I=~ 

(fixeerpen) ________ . 
fixeerdrager~ 

/0-r-7""'~""""'7 

Figuur 12 

De vier fixeerproppen (bijlage 23) Z1Jn identiek gekozen, 
omdat het magazijn met zowel het kop- als staartvlak aan de 
manipulator gekoppeld moet kunnen worden en verder omdat 
hiermee de kans op maak- en montagefouten wordt verkleind. 

De fixeerproppen worden, nadat ze aan de onderligger zijn 
bevestigd, voorzien van een geharde stalen bus ( ) 50 HRc). 

De vier fixeerdragers bestaan uit twee geharde pennen 
( > 60 HRc) en twee draagvlakken. De geharde pennen zijn een 
deel van de fixeerpunten 1 en 2, en de draagvlakken zijn een 
deel van de fixeerpunten 3 en 4. De hoogte van de pen die in 
aanraking is met het magazijn is klein (3 mm), om te 
voorkomen dat deze gaat schranken in de fixeerprop. 

Voor het vervaardigen van fixeerpen 2 wordt uitgegaan van 
fixeerpen 1 . De extra bewerking die hierbij uitgevoerd moet 
worden is het affrezen van de pen zodat deze geen invloed 
uitoefent op de Y positie van het magazijn. 
De Y positie wordt immers bepaald door fixeerpunt 1. 
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4.8.1 Schotten 

De schotten staan verticaal tussen het boven- en het 
ondermasker. Aan de schotten bevinden zich strookgeleidingen 
die de (product-)stroken ondersteunen. Het gewicht van de 
stroken wordt via de schotten doorgeleid naar de 
onderligger. De aanlegvlakken tussen de schotten en de 
onderligger vormen het referentievlak van het schot. (zie 
figuur 13) 

steunschot-------+·/ 

strookgeleiding--__ ~~/ 

Figuur 13 

, 
'- '. 

/ 
.>~ '. , -r, , . 
...... : J' -.... 

schotten 

Het vervaardigen van een schot voor de prijs van ca. 
fl 250,- is moeilijk, gezien het scala aan eisen en wensen. 
Ik heb hiervoor een groot aantal vervaardigingsmethoden op 
een rij gezet (zie bijlage 23). De meeste van deze methoden 
leveren een schot op van meer dan fl 500,-. 
Omdat de kostprijs per schot x maal (x is het aantal 
schotten, voor een strookbreedte van 135 mm komt dit op 
7 stuks) doorwerkt in de kostprijs van het magazijn, is lang 
gezocht naar een goede oplossing. 

Het schot is opgebouwd uit een steunschot en uit 
strookgeleidingen. 

4.8.2 Steun8chot 

Het steunschot wordt opgebouwd uit twee stalen platen die 
voorzien zijn van het gewenste gatenpatroon (in deze gaten 
worden later de strookgeleidingen bevestigd). De platen 
worden ten opzichte van elkaar op afstand gehouden door een 
aantal stalen strips (zie figuur 15). Door het op afstand 
brengen van de platen wordt een grote stijfheid van het 
schot verkregen. De platen worden tegen de strips gelast. 
Door dit na elkaar te doen is het puntlasproces beter 
beheersbaar.De stalen strips zijn langer dan de hoogte van 
de staalplaten. De uitstekende delen van de strips fungeren 
als schotpennen. De schotpennen worden in het 
overeenkomstige gatenpatroon van de maskers gestoken. 

28 



4.8.3 Strookq.l.idinq 

De strookgeleiding bestaat uit een profiel (zie figuur 14) 
waarmee de stroken langs de lange zijden ondersteund worden. 
(voor de ontwerpstappen zie bijlage 24). 

Het profiel ziet er als volgt uit: 

~-----------steunschot 

Figuur 14 

Voor het invoeren van de stroken voorzien we de schotten van 
inloopkanten. De inloopkanten bevinden zich in de Y en in de 
Z richting. 

De inloopkanten in de Y richting bevinden zich aan het 
steunschot (zie figuur 15). 

Figuur 15 platen . ~0?d---- -- h u ____ - - - -- - - ~ 
strips 

&;a 
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F L - ----- - - - - - - -- - - - - - - - - ----

inloopkant in 
Y richting (2 mm) 

De inloopkanten in de Z richting bevinden zich aan de 
strookgeleidingen (zie figuur 16). 

~ t-Jb. 1 

(' ~,\A ) 
~L 

,-- .........__' I 

Figuur 16 

! < 
<=------------------------

inloopkant in 
Z richting (1,75 mm) 



4.8.4 Klikverbin4inq 

Voor de bevestiging van de strookgeleidingen aan de 
steunschotten kunnen we gebruik maken van schroeven of 
klikverbindingen. Het schroeven is bij deze aantallen veel 
duurder dan het klikken (schroeven + montage werk) dus heb 
ik gekozen voor klikverbindingen (zie bijlage 25). 
De klikverbinding bestaat uit een klikhaak en een slopgat 
(zie figuur 17 en 18). 
De klikhaak is eenvoudig aan de kunststof strookgeleiding te 
"spuiten". 

\ ~O ~ 
\~. ----------~O~~--------~ 

Figuur 17 

Voor montage: Het slopgat De klikhaak 

1 , 

Figuur 18 

Na montage: 

De slopgaten z~Jn breder gekozen (in lengterichting van de 
strookgeleiding) dan de klikhaken. Dit is om het verschil in 
uitzetting tussen de staalplaat en de kunststof 
strookgeleiding op te kunnen vangen. (van groot belang voor 
het dompelen van de magazijnen in een ontvettingsbad van 
100°C). Door de benodigde speling over de beide slopgaten te 
verdelen kan voor het vervaardigen van de slopgaten gebruik 
gemaakt worden van dezelfde ponsnippel (zie bijlage 26). 
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4.8.5 Slopgatenpatroon 

Door de klikhaken asymmetrisch aan de strookgeleiding te 
"spuiten" (zie figuur 19) vallen de klikhaken, tussen de 
staalplaten langs elkaar. 

'r- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---. 
I • '-- - - - r - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - ,.._J n' I n l 

I t t t • ::- -_... ... __ J 

I I 

Figuur 19 De strookgeleiding 

Als de slopgaten verticaal boven elkaar liggen treedt er een 
sterke verzwakking op van de staalplaten. Dit is op te 
lossen door de strookgeleidingen om en om te plaatsen zodat 
de slopgaten versprongen boven elkaar komen te liggen 
(zie figuur 20). 

Figuur 20 

::::::) c=::J 
~ (::::.:; 

<=::) 
,_ .. -.~ . ' .. -.. ---' 

c ____ .. i <:==::> 
---. ,"---', 
'---' ~ .......... __ I 

Gemonteerd komt het geheel (zie figuur 21) er als volgt uit 
te zien: 

Figuur 21 

In verband met de lengte is de strookgeleiding opgedeeld in 
zes stukken. Op deze manier kunnen de strookgeleidingen met 
de gewenste rechtheid vervaardigd worden. 
Het gekozen materiaal voor de strookgeleiding is Hostaform 
{type 52021}. 
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4.9 Maskers 

De maskers bepalen de positie van de schotten (in de X en Y 
richting) ten opzichte van de fixeerproppen. Ze bestaan uit 
een ondermasker en een bovenmasker (zie figuur 22 en bijlage 
26 en 27). De beide maskers zijn voorzien van een identiek 
gatenpatroon dat specifiek is voor de breedte van de 
productstrook. Elke andere strookbreedte levert een andere 
set maskers op. 

De maskers zien er als volgt uit: 

0 D D o n 

0 0 D o o n 

0 0 0 n 0 

Figuur 22 Ondermasker Bovenmasker 

Voor de fabricage van de maskers kan gebruik gemaakt worden 
van lasersnijden. Op deze manier zijn de maskers goedkoop en 
zeer nauwkeurig te vervaardigen. 
De aanlegvlakken van het masker met de fixeerproppen worden 
als referentie gehanteerd bij het vervaardigen van het 
gatenpatroon. 
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4.10 Bodemsamenstelling 

De bodem zoals afgebeeld in fig. 10 heeft alleen in de 
richting voldoende stijfheid. In de richting is de 

stijfheid van de bodem gering, zodat deze te veel zal 
doorbuigen. Om een bodemsamenstelling te krijgen die zowel 
in de als in de richting voldoende stijfheid heeft 
wordt het ondermasker voorzien van verstevigingsruggen en 
gekoppeld aan de bodem (zie figuur 23). De bodem vormt zo 
samen met het ondermasker één geheel. 
De verstevigingsruggen van het ondermasker zijn aangegeven 
in figuur 22. 
De berekening van de bodemsamenstelling is weergegeven in 
bijlage 28. 

bodêm 

Figuur 23 De bodemsamenstelling 
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4.11 Sluitm.ehaniam. 

Het sluitmechanisme v66rkomt dat de stroken tijdens het 
transport uit het magazijn vallen. Het mechanisme bevindt 
zich aan de kopkant van het schot en sluit zowel de kolom 
aan de linker- als de rechterzijde ten opzichte van het 
schot af. Hierbij is per twee schotten slechts één 
sluitmechanisme nodig. (zie bijlage 29) 
De dimensionering van het sluitmechanisme is zo uitgevoerd 
dat deze de gevolgen van een versnelling van het gevulde 
magazijn in de X richting van 10 m/sec2, bijvoorbeeld als 
gevolg van een remmende vrachtwagen, kan weerstaan (zie 
bijlage 30). Voor het openen van het sluitmechanisme wordt 
het profiel vanuit de onderzijde in verticale richting 
omhoog gedrukt. Hierbij zijn drie standen te herkennnen: 

1) de gesloten stand 
2) de doorlaat rechts van het schot is vr1J 
3) de doorlaat links van het schot is vrij 

pen-sleufverbinding 

profiel 

I \ 

I 
I . 

schot 

3 

___ 1 

stand 

Figuur 24 De drie standen van het sluitmechanisme. 
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Naast het vrijmaken van de strookgeleidingen heeft het 
sluitmechanisme ook nog een lossende functie (zie 
figuur 25). Tijdens het opendrukken van het sluitmechanisme 
komt het een aantal millimeters naar buiten. Dit brengt met 
zich mee dat de stroken vrij komen te liggen van het 
sluitmechanisme. Tijdens de overgang van de linker- naar de 
rechterzijde van het schot wordt hiermee v66rkomen dat het 
sluitmechanisme vastloopt tegen de zijkant van de strook. 
Het sluiten van het mechanisme komt tot stand door het eigen 
gewicht van het profiel. Het profiel kan eenvoudig omlaag 
zakken omdat de speling voldoende groot is gekozen (2 mm). 
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Het sluitmechanisme. 

Door het profiel 
verticaal te 
verplaatsen maakt 
dit de stroken vrij 
(om uitgevoerd te 
kunnen worden) en 
komt enkele milli
meter naar buiten. 
Hierdoor krijgen 
we een verplaatsing 
van het profiel in 
de X en in de 
Y richting. 
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;; 
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openen door profiel verticaal 

schot 
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X-verplaatsing 

omhoog te drukken 



4.12 Interfaces 

De interfaces leggen de verbanden tussen het magaz1Jn met de 
diverse andere delen van het systeem en met het transport 
van het magazijn vast (zie bijlage 32). 
De interfaces hebben betrekking op: 

- de fixeerpunten 
- de strook 
- het in- en uitvoersysteem 
- het openen van het sluitmechanisme 
- de transport interfaces 

- de vorkheftruck 
- het transportsysteem voor de aan- en 

afvoer van de magazijnen 
- de takel (zie takel-ogen) 
- het stapelen 
- het dompelen van de magazijnen 

4.13 Materiaalkeuze 

Het gekozen materiaal voor het magaZ1Jn is Fe 360. Dit geldt 
voor alle onderdelen, tenzij anders vermeld. Na het 
vervaardigen van de onderdelen worden ze voorzien van een 
deklaag. Deze deklaag wordt aangebracht door thermisch 
verzinken. 

4.14 De kostprijs van het maaazijn 

Er is een globale berekening gemaakt van de kostprijs van 
het magazijn, in samenwerking met de calculatie afdeling van 
het C.F.T. De kostprijs bedraagt ca. Fl 5000,-, per magazijn 
bij een seriegrootte van 100 stuks. 
Voor de berekening van de kostprijs zie bijlage 33. 
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5.0 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Het doel van deze afstudeeropdracht was het maken van een 
voorontwerp van een transportsysteem voor productstroken. Ik 7 
heb de opdracht verder uitgewerkt dan oorspronkelijk de 
bed~g was_ Di~heeft geleid tot een voorontwerp van het 
gehele systeem en een ontwerp van het (transport-)magazijn. 
Het ontwerp van het magaz~Jn is zover uitgewerkt dat dit 
uitgedetaileerd kan worden. 

Met betrekking tot de resultaten heb ik de volgende 
conclusies getrokken: 

1) Het ontworpen systeem blijkt door alle belanghebbenden 
beter beoordeeld te worden dan het huidige systeem. 

2) Het ontworpen magazijn heeft een volume van ca. 20% van 
het bestaande magazijn. Het aantal stroken dat met behulp 
van het ontworpen systeem getransporteerd kan worden 
bedraagt ca. 80 % van het aantal stroken bij het 
huidige magazijn. De vullingsgraad wordt hiermee een 
factor 2 tot 10 groter (globaal een factor 4). 
Dit vermindert de benodigde buffer- en opslagruimte. 

4) De kostprijs van het ontworpen magazijn bedraagt 
ca. fl 5000,- tegenover ca. fl 8000,- voor het huidige 
magazijn. 

5} Het ontworpen magazijn heeft een grote 
productflexibiliteit en is geschikt voor zowel het intern 
fabriekstransport als het extern transport van de 
productstroken. 

6) Het magazijn kan gewisseld worden binnen de cyclustijd 
van een strooklengte zodat de bewerkingsmachine 
niet meer stilgezet hoeft te worden. 
Het koppelen en ontkoppelen van de magazijnen kan 
onbemand gebeuren. 

7) Het ontworpen magazijn is geschikt voor zwak alkalische 
bulkbewerkingen met een maximale badtemperatuur van 
100°C. Dit levert een besparing op van ca. fl 50.000,
per jaar, omdat het handmatige dompelwerk achterwege kan 
blijven. 

8) De productstroken worden in het ontworpen magazijn beter 
afgeschermd zodat ze niet kunnen beschadigen en er geen 
stof of vuil op de producten kan komen. 

Dit lijkt zeer veelbelovend. Echter de besparingen en de 
andere voordelen die het ontworpen systeem opleveren zijn 
waarschijnlijk niet voldoende om het bestaande systeem af te 
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danken en te vervangen door dit systeem. Het ontwerp heeft 
een grote kans in de ijskast te belanden tot zich nieuwe 
toepassingen of ontwikkelingen voordoen. 

5.2 Evaluatie van de aanpak 

De gehanteerde aanpak. 

Ik heb voor deze opdracht de projectstrategie van 
Prof. van Bragt gehanteerd. De projectstrategie was voor 
zowel de begeleiders van het C.F.T. als voor mezelf een 
vrijwel onbekende strategie. Dit resulteerde in een moeizame 
uitvoering van de strategie. 

- De projectstrategie attendeert mensen erop dat het 
opstellen van een goede specificatie van groot belang is. 
Een goede specificatie verkleint de kans dat projecten 
mislukken. Deze basis voor het ontwerpproces wordt nog al 4 
eens onderschat. 

- De risicoanalyse verkleint de kans dat het uiteindelijke 
ontwerp nog allerlei onverwachte problemen met zich 
meebrengt. In dit stadium kunnen kleine aanpassingen grote 
problemen voorkomen. 

- De strategie maakt de kans op "verzanden" in bepaalde 
details en het vastlopen in een bepaald deel van het 
project kleiner. 

+ 

- Door de projecten op te delen in deelprojecten zijn 
kortere doorlooptijden van het project te realiseren 
zijn grote projecten beter te beheersen. 
Een goede tijdplanning zorgt ervoor dat het tijdstip 
de realisatie beter voorspelbaar is, zodat al in een 
vroegtijdig stadium stappen ondernomen kunnen worden 
uitloop te vermijden. 

en 

van 

om 

- De projectstrategie kan toegepast worden op de meest 
uiteenlopende projecten. Dit heeft als consequentie dat de 
strategie behoorlijk abstract is. 

\ 

+ 
Mijn inziens zou het nuttig zijn om voor diverse 
projectsoorten een nadere toelichting te geven op het 
specifieke gebruik van de projectstrategie. 

1 CLu· 
) 

- Ik heb de projectstrategie in eerste instantie te veel 
gezien als de methode om projecten mee op te lossen. Dit, 
samen met de-onbekendheid van de strategie, heeft er toe 
geleid dat het een tijd geduurt heeft voordat ik mijn 
voordeel met de strategie kon doen. Tijdens het 
uitvoeringsproces heb ik de strategie meer leren hanteren 
als een hulpmiddel. 



5.3 Aanbeyelingen 

Ik wil de volgende aanbevelingen doen: 

1) Het afstansen van de stroken dient zo uitgevoerd te 
worden dat aan de onderzijde van de strook geen bramen 
ontstaan. Het afstansen moet omgekeerd gebeuren (het 
tussenstukje naar boven toe uitstansen). 
Tevens moet de staalband aan de onderkant van de 
langszijde braamarm, en liefst braamvrij, zijn. Dit kan 
bereikt worden door de staalband, met de eventuele 
bramen, aan bovenzijde aan de bewerkingsmachine aan te 
bieden. 

2) De manipulator moet zo ontworpen worden dat het magaz~Jn 
gewisseld kan worden binnen 8 seconden (anders is de 
maximale productsnelheid vrijwel niet te realiseren). 

3) Het is van belang, maatregelingen te treffen zodat het 
magazijn met de juiste zijde (kop- of staartzijde) aan de 
manipulator wordt gekoppeld. 

4) Bij een sterke toename van het aantal magazijnen kan het 
zinvol zijn de schotten te vervaardigen volgens het 
outset-moulding principe. 
(Rekening houden met het verschil in 
uitzettingscoêfficiênten.) 

S} Het magazijn moet voorzien worden van voldoende 
uitlekgaten zodat er geen vloeistof in het magazijn 
achter blijft. Verder moet het magazijn nog voorzien 
worden van kijkgaten zoals aangegeven in H. 3.8. 

Dit ontwerp lijkt een succesvol alternatief voor het 
bestaande systeem te Wetzlar. Ik heb er met veel 
enthousiasme aan gewerkt en hoop dat het ooit nog eens 
toegepast gaat worden. 
De mensen die verder gaan met de uitwerking van dit 
transportsysteem wens ik veel succes. 
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