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Bijlage 2 Functiestructuur v.h. huidige systeem 
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Bijlage 3 Opdachtornschrijving 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT mIDHOVEN 
Afdeling der Werktuigoouwkunde 
Vakgroep WA 

Afstudeeropdracht 

Afstudeerhoogleraar 
Begeleider T.U.E. 
Begeleiders bedrijf 

Bedrijf 
Afdeling 
Plaats 
Pericde 

: J.J.P.van Kruisbergen 

Prof. Ir. J .M. van Bragt 
Ir. A.J. T .~!. Smals 
Ing. L.J. van der Weerd 
en Ir. A.J.P. Venneer 

: Nederlandse Philips bedrijven 
: Centre for manufacturiJJg Technology 
: Eindhoven 
: mei 1987 ~ dec. 1987 

Een groot aantal producten wordt gevornrl uit een metalen band. Vanuit mechanisatieocgpunt 
stelt men prijs op handhaving van de ordening van producten. Bij de Philipsvestiging te 
Wetzlar wordt de metalen band na het vormen van de producten ingekort tot stroken met een 
bepaalde lengte. Voor het transport van deze stroken tussen de bewerkingsmachines maakt 
men gebruik van transportrekken. Hierin worden de stroken boven elkaar geplaatst. De lage 
vullingsgraad en de hoge kostprijs van deze rekken maakt ze echter ongeschikt voor opslag, 
en transport naar andere fabrieken. 

OPDRACHT 

Een voorontwerp maken van een transportmagazijn voor het transporteren van stroken, met 
een daarbij behorend in- en uitvoersysteem, dat geschikt is voor een breed scala van 
producten. Het gehele systeem !lOet onbemand kunnen functioneren. De grootte van het 
transportmagazijn !lOet binnen de afmetingen van een rox-pallet (met een hocqte van 80 cm) 
vallen. Eventueel mag dit magazijn worden opgebouwd uit IOOdulen. De vu1linqsgraad van het 
magazijn !lOet zo hoog IOOgelijk worden. Het wisselen van de magazijnen !lOet IOCÇelijk zijn 
binnen de cyclustijd van één strooklengte ( bij voorkeur minder dan 30 secooden ). Naast 
bovengenoenx:le eisen zijn door Wetzlar ook nog enkele aanvullende voorwaarden gesteld. !1en 
wil dat het transportmagazijn bestand is tegen zwak alkalische baden, die een maximale 
temperatuur van 140° C hebben. 

Verslag, etc. 

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

Copie: Ir. A.J.T.M. Smals 
Ing. L.J. van der Weerd 
Ir. A.J.P. Vermeer 

Prof. Ir. J .M. van Bragt 
Vakgroep prcductie technologie 
en automatisering T.U.E. 



Bijlage 4 Achtergrondinformatie 

Het doel van dit deelonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de kriteria die leiden tot 
een geordende produkt aanvoer . 

Inleid:ir!a 

Dit deelonderzoek, in het kader van mijn afstudeerprojekt "HET VOORCNI'WERP VAN EEN 
'OOINSPOR'IMAGAZIJN VOOR PRODUKTIN IN S'l'ROKEN" is voornamelijk gericht op de toepassing van 
de stroken-mechanisatie in de Philipsvestiging te Wetzlar. Ik tracht hierbij inzicht te 
krijgen in de kriteria die zij gehanteerd hebben cm tot een verantwoorde keuze van 
geordende produkt aanvoer te kanen. De ordening van de produkten blijft gehandhaafd tijdens 
de tussenopslag in het transportmagazijn. Deze tussenopslag van de stroken is te 
beschouwen als een intern transportsysteem tussen de bewerkingsmachines maar kan tevens 
functioneren als buffersysteem. 

Chierdelentoevoer 

De onderdelentoevoersystemen dienen steeds te voldoen aan de volgende drie eisen : 
- betrouwbaar systeem 
- acceptabele prijs 
- redelijke levertijd 

In de onderdelentoevoersystemen kan !reIl in het algemeen de volgende stappen onderscheiden: 

- Wanorde ( ad randan bulk ) 

t 
- Afzonderen kleine groepen 

t 
- Afzonderen enkelingen 

+ 
- Richten/orienteren van de enkelingen 

+ 
- Groep gerichte enkelingen fOI1!leren ( bufferen ) 

• - Afzonderen enkeling uit gerichte groep 
t 

- Enkeling positioneren op produktdrager ( al of niet op machine ) 

Hoe IOOer stappen men hiervan kan weglaten, des te eenvoudiger de onderdelen toevoer is. Het 
is echter pas optimaal als al deze stappen weggelaten lrurmen worden en er tevens voldaan 
wordt aan de drie bovenstaande eisen. Voor een groot aantal gevallen is het echter wel 
duidelijk dat hier niet aan voldaan kan worden, ofwel !reIl verplaatst het probleem naar de 
onderdelenfabri..kage. De prijs van de onderdelen kan hierdoor onacceptabel stijgen. Dit is 
ui teraard niet de juiste oplossing. 

Kennis m.b. t. de onderdelenaanvoersystemen is van groot belang bij de volgende 
vakdisciplines : - produktontwikkeling 

- bedrijfsmechanisatie 
- onderdelen fabrikage 

Di t cm:iat de investeringskosten van een machine, per te m:mteren onderdeel, voor 15 tot 
30% lrurmen bestaan uit alleen de toevoerinrichtingen van de onderdelen. 



Op bijlage 1 wordt een algemeen overzicht gegeven van buffer- en voorraadsystemen van 
produkten. Bij een geordende produkt aanvoer is duidelijk een systematiek aan te geven, wat 
het geheel zeer overzichtelijk maakt. Hierdoor ontstaat het volgende oplossingensysteem 
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au een dusdanige systematiek bij ongeordende produktaanvoer te geven, lukt niet. Hierbij 
blijkt beter te voldoen; een opsarming van ordeningstappen, zoals beschreven in de 
onderdelentoevoer . De produkteigenschappen zijn in sterke mate bepalend voor de 
ordeni.ngstappen. Indien men een produkt probeert te beschrijven, kan men uitgaan van de 
belangrijkste produkt kenmerken zoals 

- afmetingen (volt.nne ) 
- gewicht 
- in elkaar haken 
- kwetsbaarheid 
- orienteerbaarheid 
- ligging zwaartepunt 
- symmetrie/asymmetrie, enz. 

Het valt vaak op dat er een verstrengeling bestaat tussen het produkt, met zijn typische 
kenmerken en de oplossing die bij deze gevonden is. Er is altijd een produkt-kant en een 
oplossi.ngsIrogelijkheden-kant, daarnaast een afschatten van de toekanstige betrouwbaarheid 
van deze oplossing, voor dit speciale produkt. 



Men kiest voor een toevoerinrichting of voor het geordend houden van de prcxlukten. Niet 
alleen de toevoerinrichtingen maar ook het geordend houden kost geld, zoals : extra 
materiaal, magazijnen, cassettes, transport, opslag, enz. Bij geordende prcxluktaanvoer 
ontstaan de kosten voornamelijk tijdens de onderdelen--fabricage, terwijl bij de 
toevoerinrichtingen de kosten meer ontstaan bij de montageafdeling. 

Argumenten on te kiezen voor het geordend houden van de prcxlukten : 

1) Men kan daarmee in elkaar hakende prcxlukten, of zeer lastig, tot oruoogelijk 
orienteerbare prcxlukten, goed toevoeren. 

2} Bij prcxlukten of onderdelen die zo kYretsbaar zijn, dat de toevoerinrichting uitval 
veroorzaakt, kan vermindering van uitval de doorslag geven aan geordend toevoeren. 

3} Sans is geordend houden een handige oplossing, wanneer op een onderdeel 
plaatselijk een extra bewerking of behandeling uitgevoerd roet worden bij v . 
spuitgieten op een voorgestanste uetaalband. 

4) Samnige processen hebben een regelmatig verloop van bepaalde maten in de tijd. Bij 
zeer kleine samenstellingstoleranties is het wellicht mogelijk van dit 
systematische verloop gebruik te maken, hetgeen onmogelijk is wanneer de 
prcxluktordening in de tijd verloren gaat, waardoor een ruiuer stochastisch 
tolerantiebeeld verschijnt. 

Evenzo zijn er argumenten, die leiden tot de keuze van een ongeordende toevoer, zoals 

1) Wanneer bewerkingen zoals ontbrauen, trarmelen, warmtebehandeling, finishing, 
chemische behandeling in bulk uitgevoerd dienen te worden. 

2} Bij grote aantallen enJof veel materiaalafval wordt vaak meervoudig gestanst, wat 
vaak het geordend houden belemnert. Sans ziet Den dan nog 
steekvertalingsapparatuur opduiken au materiaalafval te verminderen, maar dit 
dient men dan weer te calculeren zoals bij een toevoerinrichting . 

3) Wanneer de prcxlukten niet 2-di.Ioonsionaal van vorm zijn, of sterk asymnetrisch 
t.o. v. lengte-as zijn, is ophaspelen bijna oruoogelijk. 

Essentiele punten die van belang zijn voor de systeemopzet zijn 

i} prcxluktontwerp/vormgeving 
2) eisen van de prcxluktkwaliteit t.a.v. - funktie 

- procesbetrouwbaarheid 
3) routing van het wordende prcxlukt 

Wanneer zowel prcxluktontwerp als machinesysteem vastliggen en uitgangspunten zijn voor de 
onderdelentoevoer kunnen we geconfronteerd worden uet de volgende toevoerproblemen ; n.l. 
dat de onderdelen niet georienteerd of gericht, geselecteerd of gebufferd, geplaatst of 
gepositioneerd kunnen worden met de gewenste sneTheid. De variabelen die in het algemeen 
van invloed zijn op het resultaat van een toevoer inrichting zijn o.a. 

- welke voedingssneTheid is ncxiig? 
- in welke stand roeten de onderdelen kanen? 
- willen de onderdelen in elkaar haken of zich verwarren? 
- hoe is de conditie van de onderdelen; zuiver, olievrij , brauen, uitsteeksels? 
- wat is bekend van toleranties, welke uniformiteit is te verwachten? 
- is er een geanetrie of fysische eigenschap die een enkele, eenduidige orientatie 

mogelijk maakt? 
- kan deze orientatie in bMen gehandhaafd blijven ( denk tevens aan bufferen )? 
- hoe separeren ; welke controle of regeling is nodig? 
- welk }XlSitioneringsontwerp is nodig? 



- wat is de interface tussen de toevoerinrichting en de betreffende machine? 
- kan het onderdelentoevoersysteem, tijdens het in bedrijf zijn, gemakkelijk worden 

onderhouden? 
- hoe is de toegankelijkheid bij storingen? 

I«Hl.USIE M.B.T. DE KnJZE 

Bij ontwerpers bestaat er een sterke voorkeur cm te kiezen voor een geordende 
prcxiuktaanvoer. Het verlaagt intners hun machine ontwerp- en bouwkosten, en de 
betrouwbaarheidsgraad (machine rendement) zal in het algemeen stijgen. Belangrijk hierbij 
is echter dat de onderdelen-fabricage benoeilijkt ( en dus duurder) wordt. Daarbij kanen 
ook nog de kosten van extra materiaal, extra bewerkingen, rrogelijke tempoverlagingen, 
hoeveelheid magazijnen en/of verpakkingshulpniddelen, steekvertaalapparatuur enz. 

Bij de toepassing van 'W'etzlar is de vereiste betrouwbaarheidsgraad hoog. De prcxiukten 
zouden bij een ongeordende prcxiuktaanvoer makkelijk in elkaar blijven haken of 
verstrengelen. De prcxiucten kunnen hierdoor makkelijk beschadigd worden waardoor de uitval 
onacceptabel hoog zou worden. Een ander bijkanend voordeel van het geordend houden van de 
prcxiukten is dat het een handige oplossing biedt voor de opeenvolgende bewerkingen en het 
positioneren wordt vereenvoudigd. 
Dit alles terwijl de kosten acceptabel blijven. 
Hieruit rrogen we gerust concluderen dat de keuze van de geordende prcxiuctaanvoer m.b. t. 
het betreffende geval te 'W'etzlar, verantwoord gencmen is. 

LI'lDATUURLIJST 

1) P. 'W'. Sanders - Systematisch overzicht onderdelentoevoerinrichtingen 

CFT Notitie 024/81 

2) P. 'W'. Sanders - <Xlderdelentoevoer 

CFT Notitie 026/80 

3) A. T.J .M. Smals - Toevoerinrichtingen 

Collegedictaat T.U. - Eindhoven 
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Bijlage 5 Vragenlijst 

Deze vragenlijst is door mij opgesteld om tot een goede ingangsspecificatie te komen voor 
het planproces en tevens om een goed inzicht, door alle betrokkenen, van de opdracht te 
krijgen. 

De vragenlijst is beantwoord door: - (1) L. v.d. Weerd 
- (2) A. Smals 
- (3) A. Venneer 
- (4) J. v. Kruisbergen 

Onder de n1.JIIillerS 1 t/m 4 zijn de antwoorden ook terug te vinden. Dit geldt ook voor de 
opnerkingen. 
Voor de beantwoording van de vragenlijst maak ik gebruik van een waarderingscode. Deze 
werkt als volgt : Achter elk specifiekpunt bevindt zich een waarderingsbalk. Hierin kan 
men m.b. v. een kruisje de waardering van het betreffende specificatiepunt aangeven. Een 
kruisje helemaal links geeft een lage waardering aan. Helemaal rechts geeft een hoge 
waardering aan. Indien het genoenrle punt beslist onaanvaardbaar is of beslist vereist kan 
men dit kenbaar maken door resp. emoE. of EIS. in te vullen. 

I * (L) lage waarderi..'g 

* (M) middelmatige waardering 

* I (H) hoge waardering 

ONTOE (0) ontoelaatbaar 

EIS (E) beslist noodzakelijk 

Bij een aantal punten is door mij gevraagd de bijbehorende numerieke waarde in te vullen, 
verder is er voldoende ruimte vrij gelaten om de eventuele opmerkingen, toevoegingen e.d. 
er bij te kunnen schrijven. 

Een aantal vragen zijn overbcxlig geworden (na ons bezoek te Wetzlar) en een aantal vragen 
sluiten elkaar uit. Indien de vragen, voor de betreffende beantwoorder , overbodig of niet 
(meer) relevant waren, zijn deze onbeantwoord gebleven. Dit geldt ook voor de vragen die 
in dit staditnn nog niet beantwoord konden worden. 

Ik heb de bovenstaande personen gevraagd de vragenlijst zorgvuldig in te vullen en er 
rekening mee te houden dat de resultaten bepalend zijn voor het uiteidelijk te construeren 
transportmagazijn en de daarvoor geldende kostprijs. 
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(4) J. v. liruisben;;en ---
(3) A. Vermeer ---
(2l A. Smals -----
(1) L. v.d. Weerd -

1) roEPASSmiSGEBIED 

al Alleen ,oor stroken? 
b} Vaste strooklengte? 
cl Vaste steel:1engte? 
dj Ook voor gebrJik van meervoudige stroken? 
e) Een strook tegelijk in,~ren? 
f) l'!oet het iOCXJelijk zijn om de stroken langs- of roven elkaar aan te voeren? 
g) Noeten er ~og andere product typen ;r.€€ getransporteerd kunnen worden? 
hJ lt,oet het magazijn ~~telhaar zijn? 
ij ~~t het wagazijn voorbereid zijn op eventuele nieuwe formaten en/of andere 

ootwikkelingen? 
j) Wat zijn de te realiseren functies? 

- Opslag 
- Bufferen 
- Intern transport 
- Extern transport 
- Bulr.beweüing2n (biJV. che::rrsch) 

kj ~~dere actuele toepassingen? 
- W"etzlar {transport v.d. st!:oken tussen de be\<erkings:.achinesJ 
- lIetzlar (toe',oeren van producten in de einèmontage) 

Opm. (1) bij Iq) - gespoten kettL,g. 
bij !h) - liefst universeel. 

(2) bij li) - de strookbreedte. 

a) 

(3) bij li) - si.'llpel constructie principe, de uitvoering specifiek ,'OOr 
een bepaald product. 

bij Ij) - bulkbeweryj.,gen (bijv. Ch~T~schJ 
(4) bij lil - de breedte en de steek. 

bij Ik) - Krefeld 

De koppeling gebeurt automatisch? 
h) Koppeling m.b.V. een snelkoppeling? 
c) De koppeling gebeurt met de hand. 

- !roet gebruikmaking Van gereedschap? 
- zonàer gereedsChap? 

dl Foutieve koppeling moet uitgesloten ~rden. 
e) Hoot het doorzet:lrechanlsll'oe tijdens een niet juiste koppeling geblokkeerd 

worden? 
fl Moet het koppelen van het transportmagazijn aan de machine en het koppelen 

van de aandrijving voor het doorzetmedlanisme in een handlinq gebeuren? 
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g) De koppeling Jroet instelbaar zijn in: - X richting 
- Y richting 
- Z richting 

h) Bestaat er een voorkeur voor een bepaalde koppeling? 
i) Een ruime toegankelijkheid tot de koppeling is een pre. 
j) Andere :rogelijke koppelingen? 

- pneumatisch 
- hydraulisch 
- magnetisch 

Oj:xn. (1) bij 2il - afhankelijk van het type. 
(2) bij 2h) - vormsluiting. 
(3) Dij 2h) - vornqesloten, mechanisch geen instellingen. 
(4) bij 2h) - snelkoppeling, j:OSitioneerpunten op het vulmagazijn. 

3 AANDIJVlNG V1!N HET VUU!lI.GAZlJN. 

a) Op het vulmagazijn? 
h) Bui ten het w1r.lagazijn? 

- op de gekoppelde rr.achine 
- niet op de gekoppelde machine 

c) 11echanische koppeling middels ; 
- koppelstang + klauwkoppeling 
- kardankoppeling 
- kettingaandrijving 
- V-riem 
- tandriem 
- tandwielen 
- wrijvingswielen 

d) Bestaat er een voorkeur voor een bepaalde aandrijving? 
(Zo, ja. Welke?) . ~ . ~ -........ 

e) Is een goede toegankelijkheid tot deze aandrijving een pre? 
f) lIat is de invloed van het dynamische gedrag van de machine op het 

tr~rtmaqazijn? 
g) lIat is de invloed van het dynamische gedrag van het tr~rtmagazijn op 

de machine? 
h) Wordt electrisch gekoppeld? 

Oj:xn. (1) bij Je) - voorkeur voor directe stijve spelingsarme koppeling. 
bij Jh) - rekening houden met prijs en veiligheid. 

(3) bij 3b) - aandrijven met losse lOOduul. 
(4) bij Je) - malteserkruis. 
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- electrische koppeling (geeft eenvoudigere synchronisatie met de machine) • 
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4 WELKE AANDRIJV:I:NGm ZIJN 'IUEXiESTAAN? 

a) Electriciteit? 
b) Perslucht? 
c) Vacuum? 
d) Hydraulisch? 
e) Magnetisch? 
f) Nechanisch? 

- koppelstang + klauwkoppeling 
- starre aandrijfassen 

5 OPZEI' VAN m ~SME 

a) Continue opzet? - met vaste snelheid 
- met variabele snelheid 

b) Continue opzet met start-stop? 
- transportsnelheid = 
- transportlengte = 
- stopnauwkeurigheid = 

c) Intermiterend? 
- transporttijd = 
- stilstandtijd = 
- transportlengte = 

d) Moet het mechanisme tijdens de stilstandtijd geblokkeerd worden? 
e) Moet het opzetmechanisme tijdens het transport (vanaf de ontkoppeling met 

de machine) geblokkeerd worden? 
f) Grootte van de opzet? - minimale opzet = 

- maximale opzet = 
g) De invoersnelheid van de stroken = 
h) De uitvoersnelheid van de stroken = 
i) Hoe grijp ik in bij stroringen? - operator grijp in 

- product uitstoten 
- magazijn vervangen 

j) Moet er een terugkoppeling zijn die aangeeft dat de opzet moet worden 
gestopt? 
'ij) , ja. Hoe? - mechanisch 

- electrisch 
k) Is een goede toegankelijkheid tot het opzetmechanisme een pre? 

Opm. (1) bij 5b) - de stopnauwkeurigheid: er moet een goede strookaansluiting ontstaan. 
bij Sd) - afhankelijk van het aandrijfsysteem. 
bij Sg) - 25 lIIll per sec. 
bij 5j) - acoustisch (of combinatie met electrisch zoals lamp + piep). 

(3) bij 5b) - stopnauwkeurigheid van + 0,2 lIIll. 

bij Sg) en 5h) - alleen de cyclustijd is van belang. 
(4) bij Sg) en Sb) - uitgaan van gelijke in- en uitvoersnelheid. 
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6) OPLEX;GmG VAN DE S'l'ROON 

a) Alleen aan de buitenrand? 
b) Over het gehele draagvlak? 
cl Over een deel van het opper:lak? 

- ondersteuningslengte ::: 

- ondersteuningsafstand = 
- aantal onderstetmingen = 

d) Pennen in centreergaten? 
e) Productgrijper: - vast 

- flexibel 
f) Voorkeur voor aangrijping? - over de breedte 

- over de hoogte 
g) Kceten de bekken ·YéL."l de grijper evenwijdig - opengaan? 

- sluiten? 
h) :-foet zich tussen alle stroken een afscheidingsvlak (draagvlak, tussenschot) 

bevinden? 
i) Is de strook sterk en stijf genoeg om zonder drager getransporteerd te 

kunnen worden? 
j) Kunnen de stroken op elkaar gestapeld worden? 

- Zo, ja. Wat zijn de begrenzingen? 
k) Moeten er voorzieningen getroffen worden om beschadigingen e.d. 
1) Is ea~ goede toega.îkelijkheid van de oplegging een pre? 
m) Oplegging van de stroken op de zijkant; 

- bij het in- en/of uitvoeren? 
- L"l het transpor~T~gazijn? 

Opm. (1) bij 6h) - ze ll'OJen alleen niet in elkaar kunnen verhaken. 
bij 6k} - geen contact tussen de stroken. 
bij 6m} - kan al in de machine geregeld worden. 

(3) bij 6j} - alleen bij speciaal ontworpen stroken. 

te voor kanen? 

bij 6k) - alleen de later af te stampen stukken mogen beschadigd worden. 

(1) (2) (3) · (4) 
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7 POSm<M:RING VAN DE STROKEN 

a) Door inklemming over - de brê€dte 
- de lengte 
- de hoogte 
- aan een zijde 
- combinatie (h+b) 

b) Door geleidL~g langs - breedte 
- lengte 
- hoogte 
- combinatie (h+b) 

c) Positionering middels centreergaten. 
d) Geen referentie (strook ligt los op het draagvlak). 
e) Geen principiele voorkeur. 
f) Gewenste positioneringsnauwkeurigheid in - X richting = 

- Y richting = 
- Z richting = 

g) Belangrijke productke~~rken, zoals - referentiepunten 
- referentievlakken 

h) I'loet de positionering van de stroken in het magazijn worden vastgehouden? 

Opm. (1) bij 7f) - in X richting 50 mmo 
- in Y richting 2~. 
- in Z richti."lg 2 mm, 

bij 7g) - indien mogelijk en redelijk. 

(l) (2) (3) 
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(3) bij 7) - Het lijkt me verstandig in het magazijn een grove positionering te "bewaren" ';ia 
de buitenkant 'Jan de strook, voldoende nauwkeurig cm in laad- en ontlaadstation 
de aanwezige nau'tlkeurige referentie terug te lrinden. Die nauwkeurige referentie 
dient bij het stampen aangebracht te zijn, dat is een eis. 

(4) bij 7f) - in X richting + 1 mmo 
- in Y richting + 1 mmo 
- in Z richting 0-3 mmo 

8 BESTURING VAN HE."I' VULMAGAZIJN 

a) Open loop? 
b) Closed loop? 
c} Push (master)? 
d} Pull (slave)? 
e} Geschakelde modulen hebben elk hun eigen aandrijving en worden via de 

besturing gekoppeld? 
f) De aandrijving van de geschakelde llOdules wordt mechanisch doorgekoppeld? 

Opn. (2) bij Be) en Bd) - beiden IOClgelijk. 
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9 SYNCHROOSATIE V1IN HET TRANSPORntAGAZIJN MF:I' DE MACHINE 
(1) (2) (3) (4) 

a) i·loet er een synchronisatie zijn tussen de machine en het transrortmagazijn? 
b) :loet er een synchronisatie zijn tussen het invoenr'tCChanisrr.e en een eventueel 

intern in het transrortmagazijn aanwezig transrortrr.€Chanisme? 
c) Welke \fOIT:'! kan deze aannenen? 

d) Wat zijn èe problêIT~n t.a.v. het transort~agazijn bij het opstarten van de 
machine en het invoeren 'lan een nieuwe productband? 

e) Welke voorzieningen moeten hiervoor worden getroffen? 

f) Eventuele verdere opmerkingen? 

Opn. (2) bij 9f) - eerste en laatste pw:1uct storingvrij erin en eruit. 
(3) bij 9b) - via de bufferlengte van een strook wordt de synchronisatie overbodig. 

bij ge) - kan via een geschikte besturing (electrisch) worden opgevangen. 
bij 9f) - deze vragen kurmen in feite nog niet worden beantwoord. Dit ontwerp 

n L L H 

!": L L H 

is wezenlij k in de koncept-fase. Afhankelijk van het koncept ontstaan 
'loor de hand liggende oplossingen. Ik kan de ant'floorden op deze vragen 
niet los zien ~,an een plan, scherna, tekening of zelfs maar een wild idee. 



10 "INVOER" EN ''UITVOER'' VAN DE STROKEN m EN UIT Hm' TRAN~MGAZIJN 
(1) (2) (3) (4) 

a) De stroken worden in een rij in- en uitgevoerd. ;ol >,< H " u 

b) De stroken worden op een positie in het transportmagazijn geplaatst. L H 
c) De stroken worden op een positie uit het transportmagazijn gehaald. T H '-' 
d) b) en c) moeten zich aan dezelfde zijde 'van het w~gazijn bevinden. T H 'V" u . 1 

e) b) en c) moeten zich op dezelfde positie be\Qnden. L H ~! 
f) Is er een voorkeur voor de wijze van invoeren van de stroken? 

- in lengterichting horizontaal inschuiven H 11 H H 
- in lengterichting op de zijkant inschuiven 11 ,,r. 

" 11 
- zijdelings, horizontaal inschuiven N N 1'1 -.r .. 
- zijdelings, op de zijkant inschuiven M ,. L \; 

" 
- verticaal erin hangen H L L 

................ 
g) Het intern transport in het transportmagazijn. 

- de stroken worden van de ene op de andere transportmoduul geplaatst L H L L 
- de stroken blijven op de oplegging liggen waarop ze tijdens de 

invoer zijn geplaatst en deze oplegging wordt getransporteerd. H :"1 L N 
.................. 

h) Kan er gebruik gemaakt worden van de flexibiliteit van de stroken? ct ' " H :~ ,". 

i) Gebeurt het in en het uitvoeren op dezelfde wijze (beweging, mechanis;ne) 
en rr.€t dezelfde snelheid, nauwkeurigheid en opzet? H L N !'I 

j) Bestaat er e€n voorkeur cm het vulprincipe , zoals toegepast te Wetzlar, 
vast te houden? T :v :r :'1 .w 

k) Voorkeur voor de uitvoering van de aanslagen die nodig zijn at de 
eindposities te bepalen? 

- optische opna~ers H T H u 

- mechanische opnemers L 1"1 L !-1 
- vaste aanslagen H L H ;1 

.................... 
1) Zijn er nog aanslagen die dubbel uitgevoerd moeten worden? 

Zo, ja. Welke? - .•........ 
m) }hg tijdens het wisselen van het tansportmagazijn de bewerkingmachine 

stilgezet worden? L T 0 0 u 

n) ~~g tijdens een storing van het in- of uitvoeren van de stroken, de bewerkings-
machine stilgezet worden? H H 

0) Wordt er gebruik gemaakt van een buffersysteem tussen de bewerkingsmachine 
en het transportmagazijn? Zo, ja. Wat? - .........• H H H 

p) Moeten er speciale voorzieningen worden getroffen cm beschadigingen aan de 
stroken tijdens het in- en uitvoeren te voorkomen? zo, ja. Welke? H ~1 

q) Moeten er tussenruimtes tussen de stroken worden geintroduceerd, zodat deze 
makkelijker in het transpor~~gazijn kunnen worden geschoven. L 11 H H 

r) ~.oet er controle zijn, na het vullen van het transportmagazijn, of dat alle 
ruimtes (kanalen) waarin zich stroken moeten bevinden zich ook werkelijk 
stroken bevinden? E M H H 
Indien dit niet het geval is, moet er dan teruggezet worden naar deze 
positie cm deze alsnog te vullen? 0 M L L 

s) Moet er controle na het ontladen van de kanalen zijn of deze werkelijk leeg 
zijn? H L H H 

t) Moet nog naar deze positie teruggekeerd worden? N L L L 
u) Is een goede toegankelijkheid van het in- en uitvoersysteem een pre? H L H E 
v) Is de mogelijkheid tot een goede visuele controle een pre? H L H H 
lol) Is de laad- opzet gelijk aan de ontlaadopzet? M M 11 H 



x} i'loet er een speciale methode voor het invoeren enlof uitvoeren gehanteerd 
worden? 
Zo, ja. Welke? - van boven naar beneden 

- van links naar rechts 

y) ~oet er een FIFO of LITO r..ethode gehanteerd worden? 
z} Mag het i.'1- en uitvoeren in een \'rillekeurige volgorde gebeuren? 
aal Is de richting van de strook tijdens het in- en uitvoeren ervan 

voorgeschreven? Zo, ja. Hoe? - ......... . 
bbl Wat zijn de gevolgen vuor de vol~nachine indien de stroken niet 

tijdig genoeg} uit het transportl1lagazijn kunnen worden genanen? 

~. (1) bij lOc) - afhankelijk van de toepassing. 
bij lOr) - controle bij het vullen van het kanaal. 

- correctie direct, niet terugzetten. 
bij lOy), 10z) en 10aa) - productafhankelijk. 
bij 10bb) - alarmsignaal. 

(3) bij lOb) tlm lOe} - hangt van het product af. 

(of 

bij lOf) - liefst dezelfde orientatie als bij de bewerkingen. 
bij lOg) - gewoon erin schuiven (glijden over ondersteuningen) . 

niet 

bij lOh) - de buiging van de stroken zou een leuke automatische berging 
hmnen opleveren. 

bij 10k) - optis~1e opnemers zijn duur. 
- EPD' s ,wel duur, rr.aar goed. 

bij lOn) - eventueel met de hand het magazijn vullen. 
bij 100) - buffer van een strooklengte an synchronisati<~ te vermijden. 
bij lOq) - bij". een opzetlengte ( veilig) . 
bij lOr) - gewoon visuele controle via de operator. 

- met de hand bij\~llen. 
bij lOs} - idem als lOr} . 
bij 10x} - is meestal eenvoudiger. 
bij 10aa) - altijd gelijk (ordening). 
bij 10bb} - proces moet natuurlijk stoppen. 

(4) bij lOe} - het in- en uitvoeren van de stroken in het transportmagazijn 
moet aan beide zijden mogelijk zijn. 

bij 100} - een strooklengte als buffer in het in- en het uitvoersysteem. 
bij 10aa) - de richting is voor het gehele magazijn gelijk maar kan van 

magazijn tot wagazijn verschillen. 
bij 10bb) - machine stilzetten. 

H H L 
:.. 
L 

H L L 
}1 T :.! u 

L H H 

v 



11 A!'MC'ING!N ~ DE S'l'Raml 

a) Strooklengte. - minimaal = 
- maximaal = 

b) Strookbreedte. - minimaal = 
- maximaal = 

c) Strookhoogte. - minimaal = 
- maximaal = 

a) Lengte van het transportmagazijn. - minimaal = 
- maximaal = 
- richtmaat = 

b) Breedte van het transportmagazijn. - minimaal = 
- maximaal = 
- richtmaat = 

c) Hoogte van het transportnlagazijn. - minimaal = 
- maximaal = 
- richtmaat = 

d) Max::i..maal toelaatbaar gewicht = 
e) Max::i..maal toelaatbare belasting = 
f) Vulruimte begint zo laag mogelijk boven de grond. 
g) Verschijningsvorm transportmagazijn. 

- verrijdbaar (m.b.v. wieltjes)? 
- kofferprincipe? 
- middels hefwerktuig? 
- afsteuning op de grond? 

(l) 

1100 
30 

180 
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50 

1100 
1100 

1ooo/n 
1OOO/n 

400 
800 
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(4) 

100 
1200 

50 
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3 
60 

250 
1200 
1200 

200 
1000 
1000 
400 
800 
800 

Cpn. (3) bij 12g) - Het transportmagazijn zelf zo ver JOOgelijk "uitkleden", dus 
geen wieltjes, klepjes, schuifjes, of wat dan ook. 

(1) (4) 
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lS DE CR;EVING 

a) Temperatuur - minimum 
- maximum 

b) Vochtigheid. 
c) Vuilconditie. 
d) Chemicalien. 
e) Mechanische belasting zoals: 

- nx:mteur die op het vulmagazijn gaat staan. 
- heftruck die tegen het magazijn rijdt. 

· ......... 
f) Veiligheid van bedienend personeel. 

- ogen 
- handen 

· ......... 
g) Toegestane geluidshinder? 
h) Verdere ergonomische aspecten? 

- hanteerbaarheid. 
· ......... 

i) Is er voldoende ruimte om het vulmagazijn van de gewenste afmetingen aan te 
kunnen koppelen? (obstakels, andere machines e.d.) 

j) !'bet het transportmagazijn afgeschernrl worden? 
- aan bovenzijde 
- aan vier zijden 
- aan de onderzijde 

k) Wat is de functie hiervan? - veiligheid 
- stijfheid/sterkte 
- stof/vuil 

............ 
1) Voorkeur voor het afschermmateriaal? - staalplaat. 

- plexiglas 
- gaas 

m) Hoe groot is het belang van de vOrIrg'eving? 

Opn. (1) bij 14a) - minimale temperatuur = 0 c. 
- maximale temperatuur = 140 c. 

bij 14d) - zwak alkalisch. 
bij 14g) - 65 dBA. 
bij 14i) - te construeren. 

(3) bij 14e) - als er een heftruck tegenaan rijdt mag het transportmagazijn 
kapot gaan i.v.m.de lage kostprijs. 

bij 14j) - alleen functioneel. 
bij 14m) - een goede vormgeving leidt tot : 

- meer plezier in het ontwerpen. 
- betere funtianaliteit m.b.t. de gebruiker (ergonomie). 
- plezieriger werken met het systeem in de fabriek. 
- meer respect voor het apparaat en daardoor beter onderhoud. 
- grotere verkoopkansen en aantallen, dus lagere kostprijs .• 
- meer waardering voor de prestatie van de ootwerper. 

(4) bij 14a) - maximale temperatuur = 140 c. 
bij 14i) - rekening houden met de toegankelijkheid van het bedienend persooeel. 

(1) (2) (3) (3) 

L L 
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H H H 
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H E M M 
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L M 

M L 
L L 
H 11 
L H H 

H H H M 
L L M H 

L L M 
H L L 
H H H 

H L E M 



16 INrCm!lm 

a) Ktll1t U mij de criteria weerleggen die geleid hebben tot deze keuze van geordende 
productaanvoer? 

b} Beschikt U over informatie m.b.t. de geordende productaanvoer? 
Zo, ja. Yelke? - ......... . 

c} Is er een verslag beschikbaar van het huidig gebruikte transportrek? 
d) Bestaat er een relatie met andere projecten? 
el )lat hoort er nu precies wel en, wat hoort niet bij de opdracht? 

Opm. (l) bij l6b} - c.f.t.-notitie van Prof. Sanders. 
bij l6d} - geen direct verband. 

(3) bij l6d} - Krefeld. 

17 ~ DIE NIEr (vot.tO!WE) AAN DE amE ZIJN GEm1EN 

a} Yelke wensen en eisen zijn er verder nog van belang au in de consctructie 
op te nemen? 

b) Hoe belangrijk zijn deze? 

Opm. (1) bij l7} - te bepalen in de loop van het project. 
{3} bij 17} - De wens on beitsbewerkingen (of iets soortgelijks) bulkvormig 

te kunnen doen zien we tot een eis uitgroeien, in feite door de 
te verwachten hoge besparingen en lage meerkosten. Dit is in 
mijn ogen een prachtig voorbeeld voor deze opmerking. 
Blijf attent op dit soort zaken, die kunnen de kans op sukses 
aanzienlijk vergroten. 
Er zullen in de loop van het ontwerpproces nog allerlei wensen 
en eisen naar voren kanen. Een belangrijk aspect van een 
suksesvol project is tijdig ophouden met het verwerken ervan. 
De ideeenbus rroet altijd open staan maar niet altijd worden 
gelicht. 



Bijlage 6 Ingangsgegevens wetzlar 

Ingangsgegevens die tijdens ons gesprek, VaJl 21- lr,ei - '87 te Wetzla!', :laar voren zijn 
geko~n. Dit gesprek was met - Hr. G~7bert 

- L. v.d. Weerd 
- A. Smals 
- J. v. Kruisbergen 

- Er is een ~loorkeur voor een !nagazijn van alumini~'n. Dit is sterk, licht, en bij gegoten 
aluminium is een breuk direct definitief, wat de veiligheid ten goede komt. 

- De afscherming van het vulmagazijn dient zodanig te zijn dat de producten, bij het met 
elkaar in botsing komen van de magazijnen, niet worden beschadigd. 

- Het transportmagazijn komt op een pallet of frame met wielen te staan. 
Dit Q.T, het magazijn te kunnen transporter2n. 

- Voorkeur voor het in- en uitvoeren ;;,et behulp van een servo--systeeIrr. 

- Positioneringsnauwkel~igheid in : - de breedte + 1 ~m 
- de hoogte 0 ~ J ~ffi 

- Staptolerantie ± 0.2 mm (geen optelfouten). 

- Position~:c:~ng· in het .. ut'/oi2:::-systees (i.;rJoersystee!î, ,jan de volgmachine) van de stroken 
gebeurd !i: . b. "v'. 2 c.::ntreerpennen (de nauwkeurigheid is ± 0,025 f:l.:n) • 

- L\o kostprijs ~jan het huidige :nagazijr. is ± 6800 DM. 

- De l'Iensprijs Vall hèt "iel\He !ï'.agazijn is ±. 3000 D11. 

- Het aantal te transporteren producten geldt 'loor de range van 2.000 -:- 10.000 producten 
per dag. 

- De gei',enste lê':eî!SC:uur ";an het transportmagazijn bedraagt 2 à 3 jaar. 

- nè: geluidsni'io lT.ag niet lûeer dan ± 68 dB bedragen. 

- Samenhangende andere projecten: 
- Vervanging ?an de transportrekken die gebr.rikt '·lCrden tussen de bewerkingsll'.achines 

te Wetzlar 
- nieuwe toepassingen; - het toe'ioeren van producten tijdens de eindrrontage bij de 

Philips vestiging te Wetzlar. 
- het trar~porteren van stroken bij de Philipsvestiginq te 

Krefelt. 
- het transport van stroken naar andere fabrieken, 

- Maximale productafmetingen: breedte = 200 rrnn 
lengte = 170 mm (in lengterichting van de strook) 

- Producthoogte van 0.28 tot 60 mm (met spuitgietonderdelen) . 

- Het huidige transportrek heeft een breedte van 124 cm en de lengte van 2 m (de 
strooklengte bedraagt ± 1,80 m, deze is zo gekozen i. v.m. de lengte van het zwak 
alkalische bad van ± 2 m). 



- Het grondoppervlak van het transportJnagazijn is een zwaar wegende factor. Deze is bij 
het huidige transportmagazijn te groot. 

- De internationaal genormee~de palletafIT~tingen (tevens de meest gebruikte en de Philips 
poolpallet :lil:1etingen ISO - R 198 ) zijn 100 * 120 cm. 
Voor de box-pallet hoogte kiezen we 30 ~~. 
De pallethoogte is 14,4 an (me: een irliijhoogte van 10 cm). 

- L.€ inwendige ~100gte van een: - Philipsvrachb'lagen = 2,10 m 
- Philipsoplegger = 2,15 m 
- Container = 2,20 ~ 2,23 m 
- Treinwagon = 2,01 ~ 2,27 m 

- De beweàJngscyclus voor een product van gemiddelde grootte (;I;: 10 * 10 cm) bedraagt ± 3 sec. 
(Voor producten van 200 * 170 cm bedraagt dit mini1laal 5 sec). 

- Het wisselen van de huidige transportrekken duurt 2 à 3 winuten. 
Dit is veel te lang. 

- Het wisselen van het transportmagazijn rr.oet kunnen gebeuren binnen de cyclustijd var.. één 
strooklengte (en liefst minder drul 30 sec) . 

- De aandrij';ing van het :rngazijn mag zich niet op het magazijn bevinden. 

- Als uitgangspunt willen we geen bewegende delen in het transportmagazijn. 

- Er is een lichte voorkeur voor het kiezen van een plaatwerk-constructie. 
(eventueel het plaatwerk dubbel uityoeren) 

- EXTRA wms: Het magazijn :loet bestand zijn tegen een zwaJ.~ alkalisch bad dat een te:::përatuur 
heeft van maxirr,aal 140°C. 

- De ruimte tussen de magazijnen, op het roment dat ze aan de machine gekoppeld zijn, rr.oet 
~ini~al 60 cm bedragen. Dit i.v.m. de toegffi1kelijkheid van de machine. 

- In de huidige situatie zijn er 5 bewerking~Tachines. 
(hiervoor zijn 5 invoer- en 5 uitvoersystemen nodig) 



Bijlage 7 Kostenbesparing 

Globale berekening van de kostenbesparing, die wordt gerealiseerd door het 
gehele transportmagazijn met daarin de stroken in het zwak-alkalische bad te 
kunnen dompelen i.p.v. de stroken uit het magazijn te nemen, deze aan haken te 
hangen, in het bad te dompelen en weer terug in het magazijn te plaatsen. 

Aannamens : - producthoogte = 3 cm 
- productlengte = 12 cm 
- magazijnhoogte = 90 cm 
- strooklengte = 120 cm 

de tijd die nodig is om een strook uit het magazijn te nemen en 
deze aan de dompelhaken te hangen bedraagt 15 seconden. 

- de strook na het dompelen 7an de haken nemen en deze weer in het 
magazijn te schuiven bedraagt 15 seconden. 

- aantal producten per dag = 5000 stuks. 
- arbeidskosten van de werknemer bedraagt fl 60,- per uur. 

Hieruit volgt - aantal stroken per vulmagazijn = 90/3 = 30 stuks 

- aantal produkt en per strook = 120/l2 = 10 stuks 

aantal produkt en per vul rn agazijn = JO * 10 = 300 stuks 

Benodigde (uitneemtijd + inschuif tijd) ~ er 7ulmagazijn = 

(15 + 15)* 30 stroken = 900 seconden = 1S minuten 

Benodigde tijd per produkt = 

900 seconden/JOO stuks = 3 sec/stuk 

Totaal benodigde tijd voor 5000 produkt en = 

5000 * 3 = 15000 sec = 250 minuten 

Besparing per dag 250 * 1/60 * fl 60,- = fl 250,-

Jaarlijkse besparing 200 * fI 250,- = fl 50.000,-



Bijlage 3 Waardering van de keuzecriteria 

Om aan te geven aan welke keuzecriteria meer ên aan welke minder 
waarde moet worden gehecht maakt ik gebruik van weegfactoren. 
Deze weegfactoren worden bepaald aan de hand van de rangorde (zie 
blz. ). Voor het bepalen van de rangvolgorde maak i~ gebr~ik 

van van deze tabel 1. Hierbij worden de keuzecriteria paarsgewijs 
(binair) vergeleke~. Keuzecriterium A vergelij~en we nu met B tot 
en met H. Als B belangrijker is dan A wordt in de eerstre rij 
onder B de leter B geplaatst, indien A belangrijker is dan de 
letter A. Dit gebeurt vervolgens met C tlm H t.O.V. B, D tlm H 
t.O.V. C enz. 
Daarna tellen we de A's, B's enz. op en vullen deze score in 
onder de ra~gorèe. Het criterium met de hoogste score is 
uiteraard de belangrij~ste. Hierna wordt, op basis van deze 
rangorde, voor elk keuzekriterium de weegfactor bepaald. 
De weegfactoren lopen van 1 t/m 4 (1 is minder belangrijk, 4 is 
zeer belangrijk). 
De weegfactoren zijn klein gekozen om de waardering van de 
keuzekriteria niet onevenredig ver uiteen te laten lopen. 
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Bijlage 9 Functiestructuren 
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B~jlage 10 Alternatieven 

De gegenereerde alternatieven heb ik opgedeeld in drie groepen. 
Deze groepen zijn gevormd op basis van de principes van de 
betreffende systemen. 

De drie groepen zijn : 

Al De strook wordt op een vaste positie in het 
magazijn geplaatst, daarna wordt de strook m.b.v. een 
intern opzetmechanisme in het magazijn verplaatst. De 
volgende strook kan dan weer op dezelfde positie worden 
ingevoerd. 

B) De strook wordt ter plaatse van het invoersysteem (c.q. 
uitvoersysteeffi) t.O.V. het magaZl]n in de gewenste 
positie gebracht en daarna in of uit het magazijn 
gevoerd. 

C) Het magazijn wordt t.O.V. het invoersysteem (c.q. 
uitvoersysteeml in de gewenste positie gebracht, waarna 
de strook in of uit het magaz~jn g~voerd kan worden. 

Verder zijn er een aanta: alternatieven waarin combinaties van 
bovenstaande principes voorkomen. 
Uiteindelijk zijn er ook nog alternatieven waarin al:e 
bovenstaande principes voorkomen. 
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Bijlage 11 Waardering van de alternatieven 

Het kiezen van het hoofdontwerp gebeurt op basis van de 
keuzekriteria, met de daarvoor geldende weegfactoren. In 
gezamelijk overleg worden de alternatieven beoordeeld op de n:ate 
waarin zij voldoen aan de keuzekriteria. Deze beoordeling is. het 
bij elk keuzecriterium en bij elk alternatief behorende 
waarderingsgetal. Dit levert in totaal 8 * 6 = 48 
waarderingsgetallen op. 

Het waarderingsgetal loopt van 1 tlm 5. (1 dan voldoet het 
alternatief slecht aan het betreffende kriterium, 5 dan voldoet 
het systeem perfect) 

Hierna wordt dit waarderingsgetal vermenigvuldigd met de 
weegfactor van het betreffende kriterium en wordt als 
alternatiefbeoordeling in de tabel opgenomen. (zie blz. 13) Dit 
wordt gedaan voor eik alternatief en bij elk keuzekriterium. 
Hierna worden de alternatiefbeoordelingen, per alternatief, 
opgeteld en ingevuld onder het puntentotaal. 

Dit puntentotaal is bepalend voor de keuze van het alternatief. 
Het alternatief met de hoogste score voldoet het beste aan de 
keuzekriteria. 
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Bijlage 12 Keuze van de conceptlay-out 

De volgende activiteiten en besluiten hebben geleid tot de 
concept lay-out van het ge~ele systeem (zoals weergegeven op blz. 
18 van het verslag). Het doel van de concept lay-out is het 
aangeven van het koppelen en het ontkoppelen van het magazijn en 
verder het in- en uitvoeren van de stroken. Omdat dit concept een 
voorlopige oplossing van het gehele systeem aangeeft kan hieraan 
geen definitieve waarde worden gehecht. De gedane uiteenzetting 
is hoozdzakelijk bedoeld om mijn gehanteerde geèachtengang ~an ~2 
geven. 

Het koppelen en ontkoppelen van het magazijn 

De magazijnen worden aan- en a fgevoerd door middel van een 
transportsysteem. Hierbij ~unnen we denken aan: 

- een transportband 
- een rollenbaan 
- een transportketting 
- een snuffelkar 
- een rails 
- enz. 

Het magazi j 2 wordt in een voorgerichte positie aan de 
magazijnmanipulator aangebo~en. Dit moet gebeurd met een 
nauwkeurigheid in X en Y richting van 15 mmo 

De globale lay-out 

Voor het aangeven van het koppelen en het ont~oppelen V2 n het 
magazijn, evenals het in- en uitvoeren van de stroken is de keuze 
van de magazijnmanipulator van primair belang. 
Vandaar dat deze concept lay-out dan ook voornamelijk is 
geconcentreerd op de manipulator. Voor het bepalen van de globale 
lay-out zijn onderstaande eisen en wensen opgesteld. 

EISEN : 

- het magazijn moet door de magazijnmanipulator onbemand 
gekoppeld en ontkoppeld kunnen worden 

- het wisselen van de magazijnen mag niet meer dan JO 
seconden in beslag nemen 

WENSEN 

het wisselen van de magazijn, liefst in minder dan 8 
seconden uitvoeren 

- betrouwbaar systeem 
- minimaal benodigde ruimte/vloeroppervlak 
- minimale kosten van het systeem 
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De alternatieven voor de globale lay-out zijn: 
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De keuze uit de vier alternatieven. 

A:ternatief a) Met deze uitvoering kan niet (of in elk geval niet 
op een eenvoudige wijze) de gewenste wisseltijd 
van minder dan 8 seconden worden bereikt. 

Alternatief c) Dit systeem levert een te complexe oplossing. 
Naast de kost~rijs zal dit tev ens de gewenste 
betrouwbaarheid niet ten goede komen. 

Wat be t ~eft de alternatieven hl en d) is hier op voorhand geen 
duidelijke voorkeur aan te geven. 
De keuze tussen deze twee alternatieven zal hoofdzakelijk 
afhankelijk zijn van de fabrieks-lay-out. 

Er wordt gekozen voor een gecombineerde uitvoering van 
alternatief b) en d). Dit levert een globale lay-out die 
universeel is te gebruiken . Omdat hierbij ook de aan- en 
afvoerzijde nog niet is vastgelegd levert dit een zeer 
aantrekkelijk syst e em op. 

De co mbinati e ziet er als volgt uit: 

Bovenaanzicht 
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Op deze manier wordt een systeem gecre~erd dat drie keer de 
box-palletafmetingen aan vloeroppervlak nodig hee:t_ Door een 
uitgekiende aan- en afvoer van de magazijn en is dit zelfs terug 
te dringen naar 2 maa~ de box-palletafmeting_ Zie onderstaande 
figuur. 

• ------
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L __ ! __ .-J 

De aan- en afvoerroute van de magazijnen, bij het tot nu gekozen 
systeem kan er als volgt uit zien: 
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Het principe van de mani~ulator 

De manipulator pakt het magazijn van het transportsysteem en 
brengt deze in de gewenste positie t.o.V. het invoer- of 
uitvoersysteem. 

De specificatiepunten waaraan de rnagazijnmanipulator moet 
voldoen: 

EISEN: 

- het magazijn moet onbemand gekoppeldkunnen worden 
- de manipulator moet de massa van het met stroken gevulde 

magazijn (ca. 1000kgl kunnen dragen. verplaatsen met de 
gewenste nauwkeurigheid (O.J rum) en snelheid (0.1 m/sec.) 

~ENSEN: 

- over voldoende stabiliteit en stijfheid beschikken 
- minimale kostprijs van het systeem 
- laag aangrijpingspunt van de fixeerpunten in verband met 

de inter:aces van het in- en uitvoersysteem 

De alternatieven voor de manipulator z~Jn: 

magazijn 

~ 

Z ~anipulator 

lZ -------

y manipulator 
\ 

al 



CJ 

Y manipulator y -

b) 

z 
Z manipulator 

Y manipulator 

c) 

De keuze uit de drie alternatieven. 

Alternatief a) Met deze uitvoering moet het magazijn op een hoge 
positie worden aangeboden. Dit levert problemen 
voor de hoogteaanvoer van de stroken. 

Alternatief b) Deze uitvoering biedt niet voldoende stijfheid in 
de vereiste richtingen. Verder kunnen de 
schroefspindels in de laagste positie gaan 
schranken. 



Omdat voor alternatief c) de bovenstaande beperkingen niet gelden 
is voor dit alternatief gekozen. 

De magzijnmanipulator is opgebouwd uit een Z manipulator en een Y 
manipu:ator. De Z manipulator bevindt zich op de Y manipulator. 

De Z manipulator 

De Z manipulat o r brengt het magazijn op de gewenste hoogte. 
Hiervoor wordt g2~=u~k gemaakt van vier schroefspindels. De vier 
schroefspindels leveren het systee~ een grote stabiliteit. De 
overbepaaldheid die door de k~uze van vier schroefspindels wordt 
geintroduceerd, vangen we op door de slapheid van het magazijn. 
De vier schroefspindels worden centraal aangedreven. Hiermee 
worden synchronisatiepro~lemen vo o rkomen. 

Voordat een keuze gemaakt kan worden van 
Z manipulator ~oet eerst nagagaan wor d en 
moeten worden onderdrukt. 

de toe 
, " Doe oe 

te passen 
5 vrijheidsgraden 

Van deze zes vrijheidsgraden moeten er vijf worden onderdruJ{t. 
Dit gebeurd als volgt: 

de ~ en de ; richtingen worden door de vier schroefspindels 
onderdrukt. 

De X, Y en 
onderdrukt. 
voldoen. 

EISEN: 

~ richtingen moeten nog door de Z manipulator worden 
De Z manipulator moet aan de volgende eisen en wensen 

- de Z geleidingen moeten de Xp Y en ~ richting 
onderdrukken 

- het positioneren moet met de vereiste nauwkeurigheid 
uitgevoerd kunnen worden 
(in X-richting minder dan 0.5 mrn 
in Y richting minder dan 0.5 rnm) 



- de massa van het, met stroken gevulde, magazijn (ca. 
1000kg) moet geleid kunnen worden met: 

- de gewenste stapgrootte van 0.2 mm 
- de vereiste snelheid van 0.1 m/sec. 
- de vereiste versnelling 

- voldoende stabiliteit en stijfheid bieden aan het systeem 
- minimale kostprijs 

Om de vereiste vrijheidsgraden te onderdrukken is er voor gekozen 
om naast de vier schroefspindels te kiezen voor twee geleidingen. 
De positie van de geleidingen zijn van groot belang voor de 
positioneernauwkeurigheid van de Z manipulator. 
In onderstaande alternatieven worden de mogelijke posities van de 
geleidingen t.o.v. de schroefspi~dels aangegeven. 

De alternatieven veo r h et principe van de Z manipulator: 

a) 

i ! 
in- en 
uitvoer 

geleidings
rallen 

b) 

geleidings
rallen 

in- en 
uitvoer 

o 

in- en 
C) uitvoer 

g~leidings
rollen 

/ 

Het gekozen alternatief is alternatief 1), en wel om de volgende 
reden: 

- De geleidingen bevinden zich zo dicht mogelijk bij de plaats 
waar de stroken in- en uit het magazijn worden gevoerd. 
Hiermee kan eenvoudiger de vereiste positioneernauwkeurigheid 
worden bereikt. De schroefspindels bevinden zich binnen de 
geleidingen. Hierdoor blijft de doorlaat tussen de 
schroefspindels volledig open en schermen de geleidingen de 
schroefspindels tevens af tegen eventuele beschadigingen. 



Door de geleidingen a~l=en aa~ de voorzijde van de manipulator 
(de zijde ~an het in C.q. uitvoersysteeml te plaatsen worden de 
schroefspindels aan de achterzijde niet geleid. Dit wordt echter 
in grote mate opgevangen door de stijfheid van de magazijnbodem. 

Voor de verdere uitvoering van de Z manipulator is gekozen voor 
een binnen het C.F.T. bekend principe, namelijk de geleiding 
volgens het principe van D.D.? 88. 

Hierbij legt ~e ~olorn a) de verplaatsing in de X en de Y richting 
vast, terwijl de andere kolom alleen de X richting vastlegt. 
De drie rollen zijn bij kolom al gekozen omdat deze zich ~et 
dichtst bij de (refere~tie)fixeerpen bevindt. Met de 
(referentielfixeerpen wordt de positie van het magazijn in de 
X en Y richting vastgelegd. 

De Z manipulator: 

Bovenaanzicht 

magazijn 

L._ --_ ._----
I 

_. J 

geleidingskolom 



Voor de Y geieiding heb ik gekozen voor een ln de handel 
verkrijgbare uitvoering, die naast de vereiste nauwkeurigheid 
tevens de Z 2anipulator kan dragen. De Z manipulator draag~ het 
gevulde magazijn . (de totale belasting bedraagt ca. 1500 kg). 

De Y geleiding bestaat uit twee delen (aan de voor- en 
achterzijde). Deze zien 2 r als volgt uit: 

rechtgeleiding 

De Y geleiding aan de voorzijde van de magazijnmanipulator. 

rechtgeleiding 

schot 

De Y geleiding aan de achterzijde van de magazijnmanipulator. 
Deze kan eventueel uitgevoerd worden met een slap schot. Door het 
toepssen van een slap schot kan de overbepaaldheid van de 
geleidingen worden opgeheven. 



Bijlage 13 De onderligger 

De onderligger verbindt de fixeerpunten, het ondermasker 
en de schotten met het frame 

De aanvullende eisen en wensen van de onderligger. 

EISEN : 

- positioneringsnauwkeurigheid < 0.5 mm 
- recht bovenvlak (vlakheid < 0.2 mm) waar de 

schotten op afgesteund kunnen worden 

WENSEN 

- positioneernauwkeurigheid < 0.2 mm 
- geschikt voor chemische bulkbewerkingen 
- minimale afname van de doorlaat 
- hoge aangrijping van de fixeerpennen 

(i.v.m. de interface van het in- en uitvoersysteem) 
- laag gewicht 
- de manipulator met een Y en Z verplaatsing uit de 

voorrichtpositie te nemen en op een vergelijkbare 
wijze ter plaatse van de afvoerpositie weg te zetten. 

- de heftruck van alle zijden er onder kunnen rijden 
- voldoende bescherming tegen beschadiging bieden 
- steunpunten zo ver mogelijk langs de rand van het 

magazijn, in verband met de armlengte van de 
manipulator. 

DE ALTERNATIEVEN 

-fixeerprop 
I 

[ J 
a} 

,-\ 
, ~ 

,-, 
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, J , , 

b) , \ 
,~ 



[ J 
c) 

~ 
) fixeerprop 
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d) 

L 

I f 

1 

e) 1 

1,7 
f) ( J 

Er is gekozen voor alternatief d) om de volgende redenen: 

- symmetrische opbouw van het onderligger (van groot belang 
voor de minimale vervorming tijdens het lassen). 

- standaardprofiel 
- geen warmtebehandelingen meer na het afwerken van het 

bovenvlak 
- nauwkeurigheid goed voorspelbaar « 0.2 mm) 

Maakvoorschrift van de onderligger 

Het kokerprofiel met de gewenste lengte wordt eerst voorzien 
van de heftruckgaten en de fixeerpropgaten. Daarna worden de 
fixeerproppen in de koker gelast en wordt de koker aan de 
bovenzijde recht geschaafd. Dan wordt de koker omgekeerd en 
worden de fixeerproppen op lengte gemaakt. Tenslotte worden 
de fixeerproppen nog voorzien van geharde bussen om de 
slijtvastheid van de fixeerproppen te kunnen garanderen. 
Door het gebruik van deze geharde bussen kan de 
hardingsbehandeling van de prop achterwege blijven. Door 
het vermijden van de warmtebehandeling (voor het harden) kan 
de koker niet krom gaan trekken. 



Controleberekening van de onderligger 

De massa van de stroken die zich maximaal In het magaZIjn 
kunnen bevinden. 

Gegevens: - 75 stroken boven elkaar 
- strookdikte 1,5 mm 
- (strook geheel gevuld, dus zonder gaten) 
- 5x stroken langs elkaar à 170 mm per stuk 
- p= 7800 kg/m- 3 

- nominale strooklengte= 1100 mm 

m= P.V= 7800{ C5.170 . 10-3 )x(1,5.10-3 )xC1100.10- 3 )x75} 

massalmax)= 820 kg 

bij een productbreedte van 135 mm 

6 kolommen stroken 

m= 7800{ (6.135.10-3 )x(1,5.10-3 )xC1100.10-3 )x75}= 782 kq 
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Ftot.110 blll ... tinQ t. g. v. de schotten= 782x9, 81= 7670 N 

F t = 7670/6= 1278 N 

F2= 1/4 x massa van het magazijn= 1/4.200.9,81= 490 N 



h= 450 

12' 8 Lt'30 

1 lS 50 ') ~ 
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::0 
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E= 2,1.10:5 N/mm2 1= 233.104 mm4 

1:5= 350 

fBI = 1 1 E . I { 1 278 . 15 03 13 + 2. 1 278 . 15 02 
• 2001 2 + 1 278 . 3003 13 

+ 2.1278.300 2 .50/2 + 1768.3503 /3 - 4325.3503 /3} 

f B
I = -1,21.10 Io /E.I 

f B '
= -2,5.10- 2 mm 

fe= -fB
I = doorbuiging van C t.o.v . B 

f e= 2, 5 . 10-2 mm 



f 0' = F,. 1,:; 1 3 . E . 1 + (2. F, . 1,2/2 . E . I) ( 14 -11) + F,. 12
3 /3 . E . 1 

f 0' = 1 1 E . I { 1 278 . 15 03 1 3 + 2. 1 278 . 15 0:;: . 325 1 2 + 1278. 3003 
/ 3 

+ 2.1278.3003 . 175/2 +1278.4503 /3 + 2.1278.4502 .25/2 

+ 490.475 3 /3 - 4325 . 3503 /3 - 4325.350:;:.125/2} 

fo'= 9,88.109 /E.1= 2 . 10-2 mm 

fo= doorzakking van D t.O.V. B= fDI + fc= 

fo= 2.10-2 + 2,5.10-2 = 4,5.10-2 mm 

3'5 

1= ? 

'-10 
< 

- - i,yt :: 15,5 t 

h4-~rr-T.,...-r-;-=!hI.r-r-r-r-r-r;;,...,.., _~l ___ l.:; 0 

bO 
) 

(3.29.17,5 + 3.40.33 , 5 + 3.29 . 17,5 + 3.60.1,5)1 

(3.29 + 3.40 + 3.29 + 3.60) 

7335/474= 15,5 mm 

1= II + 12 + I3 + I4= 1/12.3.293 + 1/12.40.33 + 3.40 . 182 + 
1/12.3 . 29 3 + 1/12.60.33 + 3.60.142 

1= 86580 mm4 



Doorbuiging ten gevo lge van de heftruckgaten 

)b= Bb'5~o rnm4 

( .tSQ mm 

I 

Jo" 100 mm4 
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Q= 625/850 x 8044 N = 5915 N 
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F,= 1/2(125/625) x 5915 + 1/2(1/2(5915-(125/625) .5915»)= 

F 1 = 591,5 + 1183= 1774.5 N 



fh= verplaatsing van f t.O.V. g 

f h = F I • 1 3/3 . E . I - M. l:<: / 2E . I 

f h = 0 = F I • 1:2 /2 . E . I - M. 1 1 E. I = 0 = > M = F I • 12 /2 . E . I xE . I 1 1 

M= Fl.l/2 

fh= FI.P/3.E . I - (F,.1/2)F/2.E.I= F, .P/3.E.I - F,.P/4.E.I= 

F,.P/12.E.I 

fh= 1774.5.25~/12.2.1.10~.I= 11003/1 

1= Ib + 10= 86580 + 100= 86680 mm4 

fh= 11003/ 86680= 0.127 mm 

maximale doorbuiging van het midden van de onderligger wordt 
hierdoor: 

ftct= fh + fc= 0.127 + 0.025= 0.152 mm 



Bijlage 14 De hoekstijlen 

De twee hoekstijlen verbinden de onderligger met de 
bovenligger. Tevens beschermen de hoekstijlen het 
sluitmechanisme. 

De aanvullende eisen en wensen van de hoekstijlen. 

EISEN : 

- voldoende stijfheid hebben om de massa van het op dit 
magazijn gestapelde magazijn te kunnen dragen 

- voorvlak mag niet meer dan 5 mm vervormen bij een 
belasting van 500 N 

WENSEN 

- minimale vermindering van de doorlaat 
- laag gewicht 
- stijfheid bieden in de richting van het zijvlak 
- het zijvlak eraan te kunnen bevestigen 
- de bodem er goed aan te bevestigen 

DE ALTERNATIEVEN ZIJN : 

o 
a) b) 

Het gekozen alternatief is d). 
Omdat: 

c) 

- beter aan de onderligger te bevestigen 
- minimale vermindering van de doorlaat 

d) 

- grote bijdrage aan de stijfheid van het zijvlak 
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Zwp= (25 . 3.12.5 + 24.3.1.5 + 25.3 . 12.5 + 34.3.23.5 + 3.22.14 + 

25. 3. 4.5) / (25 .3 + 24.3 + 25.3 + 34.3 + 22.3 + 25.3)= 

5641.5 1 465= 12 .1 mm 

1= 1/12 . 3.25 3 + 3.25.0.42 + 1/12.24.Y + 24.3 . 10.~ + 

1/12 .3.25~ + 25.3.0.42 + 1/12.34.33 + 34.3.10.42 + 

1/12.3.223 + 22.3.1 .92 + 1/12.25.33 + 25.3.7.62 = 

1596 8 + 18409= 34377 mm4 
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De st ij fhe iel van de hoek{t ij 1 mo~ 
invl oed van de belasting~ (5 00 N' 
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Ä:; F. 13 /3 . E . I:; 500. 6503 /3 . 2 , 1 . 105 
• I 

ItDt= 2.1= 2.34377 mm4 

zodanig zijn dat deze onder 
mi nder dan 5 mrn wegbu i gt . 

ti= 500.6503 /3 .2.1.105 . 2.34377:; 3.2 mm 



Fk (hoekstij 1) = pi~.E. Ij 1. 2 

1k= 1= 600 mrn 

I in zwakste richting= 34377 mm4 

Fk= pP.2.1.10s.34377/6002 = 197717 N 

F 

Massa die erop te stapelen is bedraag~ ongeveer 2.0.10G kg 

Dus zijn gemakkelijk 2 magazijnen op elkaar te stapelen. 



Bijlage 15 De bovenligger 

De bovenligger vormt de koppeling tussen de hoekstijlen, 
het bovenmasker en het sluitmechanisme. 

De aanvullende eisen en wensen van de onderligger. 

EISEN : 

- voldoende stijfheid aan het frame en aan het 
bovenprofiel van het sluitmechanisme geven. 

- de stapelinterface eenvoudig erop kunnen bevestigen 
- het bovenmasker eraan kunnen koppelen 

WENSEN 

- voldoende bescherming bieden aan het bovenmasker 
- minimale vermindering van de doorlaat 
- inloopkant bevatten voor het stapelen van de 

magazijnen 

DE ALTERNATIEVEN 

a) b) c) d) 

Het gekozen alternatief is a) omdat dit de gewenste 
inloopkant bevat en verder een minimale verkleining van 
de doorlaat oplevert. 

De montage van het kopvlak 

Om te voorkomen dat tijdens de montage van het kopvlak 
vervormingen optreden wordt een deel van de verbindingen 
uitgevoerd als een schroefverbinding. 



Bijlage 16 De zijkant bovenligaers 

De zijkant bovenliggers vormen de koppeling tussen de 
hoekstijlen en de bovenliggers en het bovenmasker wordt 
gemonteerd aan de zijkant bovenliggers. 

De aanvullende eisen en wensen van de zijkant bovenligger. 

EISEN : 

- voldoende stijfheid aan het frame geven. 
- de stapelinterface er eenvoudig op kunnen bevestigen 
- het bovenmasker eraan kunnen koppelen 

WENSEN 

- voldoende bescherming bieden aan het bovenmasker 
- inloopkant bevatten 

ALTERNATIEVEN: 

'/L1"'~/. 
I \ 

I~ 
~ 
~ 
I1 :; 

1'1'1'// 

a) b) c) 

Het gekozen profiel is alternatief b) omdat dit de gewenste 
inloopkanten bevat, voldoende bescherming biedt aan het 
magazijn en omdat het bovenmasker eenvoudig hieraan te 
bevestigen is. 



~ijlage 17 De zijkant onderliggers 

De zijkant onderliggers vormen de verbinding tussen de 
zijplaten, de hoekstijlen en de bodem. Verder bieden zij het 
magazijn bescherming tegen het inrijden van de vorkheftruck. 

De aanvullende eisen en wensen van de zijkant onderligger. 

EISEN : 

- voldoende stijfheid aan het frame geven. 

WENSEN 

- voldoende bescherming bieden aan het ondermasker 
- eventueel het ondermasker eraan kunnen bevestigen 

DE ALTERNATIEVEN 

D 
direct direct 
aan de aan de 
bodem zijplaat 

a) b) c) d) 

Het gekozen alternatief is c) of d). Hier kom ik later in 
het verslag nog op terug. 



Bijlaae 18 De zijplaten 

De zijplaten leveren de stijfheid aan het vlak en leveren 
tevens een bescherming van de schotten. 

De aanvullende eisen en wensen van de zijplaten. 

EISEN : 

- voldoende stijfheid aan het frame geven in het 
betreffende vlak. 

WENSEN 

- voldoende bescherming bieden aan het ondermasker 
en aan de schotten. 

DE ALTERNATIEVEN 

D Dl 0] DJ 
a) b) c) d) 

e) f) g) h) 

Hierbij is gekozen voor alternatief d) omdat dit eenvoudig 
te vervaardigen is. Verder is bij dit alternatief de zijkant 
onderligger direct aan de zijplaat gekoppeld. 



Bijlage 19 De bodem 

De bodem beschermt het ondermasker en verbindt het kop- en 
staartvlak van het magazijn. 

De aanvullende eisen en wensen van de bodem. 

EISEN : 

- voldoende bescherming bieden aan het ondermasker 
- voldoende stijfheid aan het frame geven. 
- een blijvende verbinding vormen tussen de 

fixeerpunten (ook indien men het magazijn om wil 
bouwen) 

WENSEN 

- voldoende doorlaat en uitlekmogelijkheden hebben 
- ondersteuning aan het ondermasker leveren 
- eenvoudig te monteren en te fabriceren 
- over zoveel stijfheid beschikken dat zelfs bij de 

meest ongunstige heffing van de heftruck de bodem 
niet zover doorbuigt dat de schotten van de 
aanlegvlakken (met de onderligger) worden getild. 

DE ALTERNATIEVEN 

a) b) c) 

Het gekozen alternatief is b) omdat dit de meeste 
bescherming biedt aan het ondermasker en de grootste 
stijfheid levert in de lengterichting van het magazijn. 



Bijlage 20 De verstevigingsruggen 

Gezien de grote afmetingen van de bodem is het moeilijk de 
verstevigingsruggen erin te vormen. Voor de keuze van de 
verstevigingsrug is dan ook voornamelijk gelet op de 
maakbaarheid. 

De aanvullende eisen en wensen van de verstevigingsruggen. 

EISEN: - makkelijk te vormen 

WENSEN: - maximale stijfheid opleveren 

Alternatieven: 

a) b) c) 

Ik heb (in overleg met de specialist op dit gebied) gekozen 
voor alternatief b). 



Bijlage 21 Het aantal fixeerpunten 

Voor de ondersteuning van het magazijn kan een keuze gemaakt 
worden uit 3 of 4 steunpunten. 

Bij drie steunpunten moet het magazijn meer dan ca. 260 kg 
wegen om te voorkomen dat deze gaat kantelen bij een 
asymmetrische vUlling van het magaz~Jn. (zie berekening 
volgende bladzijde). Bij vier steunpunten moet het magazijn 
meer dan ca. 26 kg wegen. 
Omdat het magazijn ca. 200 kg weegt kies ik dus voor vier 
steunpunten. 
De overbepaaldheid die op deze manier ontstaat wordt 
opgevangen door de Slapheid van het magazijn. 
De massa van het gevulde magazijn bedraagt maximaal 
ca. 1000kg (Dit betekent aan strookgewicht ca. 800 kg.) 



Controleberekening van de kanteling van het magazIjn bij 3 
steunpunten 

< 
1000 

) 

1200 

l1DO 

o 

Benodigde massa van het magazijn= ? 

Gearceerde deel A gevulde deel 

(1000/2 - 350/2) .1/1000.820 kg= 266 kg stroken t.O. v. de 
kantel lijn (massa x lengte) 

t, = 1100 • '5j6 ~ ~Cj;!, rnrn 
11 '.iLj 

OPP. x afstand= (1/2.516.1622) .1/3.492 -

i15~ 
~050 

1100 

2{(0,5.191.600) .1/3.182} - (0,5.422.134) .1/3.128= 

6,86.107 
- 6,95.10b 

- 1.21.10b = 6,28.107 (rnrrr x mm) 

Massa magazijn x lengte t.O.V. kantel lijn > 

6,28.107 .820/1000.1200= 42913 

massa magazijn > 42913/167= 265 kg 

Voor 3 steunpunten moet het magazijn meer dan 265 kg wegen 



Bijlaae 22 De fixeerpunten 

Omdat de stroken aan zowel de "kop-tl als de "staartzijde " 
in en uit het magazijn gevoerd moeten kunnen worden, hebben 
we 2 * 4 = 8 fixeerproppen nodig. 
Door de fixeerproppen zo uit te voeren dat dezelfde vier 
fixeerproppen voor de beide koppelingsmogelijkheden met de 
manipulator gebruikt kunnen worden, kunnen we met vier stuks 
voldoen. 

De eisen en wensen waar de fixeerpunten aan moeten voldoen 
zijn: 

EISEN: 

- de vier steunpunten kunnen de massa van het magazijn 
dragen 

- de vereiste positioneernauwkeurigheid bedraagt: 
- in X richting 1.0 mm 
- in Y richting 0.3 mm 
- in Z richting 0.5 mm 

- zoekmogelijkheid, om het magazijn vanuit een 
voorgerichte positonering op te kunnen nemen. 
{positionering van het voorgerichte magazijn 

- in X richting 15 mm} 
- in Y richting 15 mm (straal x + y < 15mm) 
- in Z richting 3 mm 

- slijtvaste vlakken bevatten (HRc > 50) 

WENSEN: 

- positioneringsnauwkeurigheid: 

- in X richting < 0.2 mm 
- in Y richting < 0.1 mm 
- in Z richting < 0.1 mm 

vuilwerend 
- goedkoop 
- makkelijk te monteren aan de manipulator en het 

magazijn 



DE ALTERNATIEVEN 
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Eet geKQZen alter~ati2f is b) o~dat dit op een ee~voudige 
~ij=E ~ 2 fabriceren is en kan goed aan de gestelde eisen en 
\,.ensen voldoet. 

Ui tTtlerking 

onderligger ___ _ 

fixeerprop----------~~ 

fixeerdrager 
(fixeerpen) 



Bijlage 23 De schotten 

De schotten zijn opgebouwd uit steunschotten en 
strookgeleidingen. 

De aanvullende eisen en wensen van de schotten. 

EISEN: 

- voldoende stijfheid en sterkte 
- positioneringsnauwkeurigheid: 

- in de X richtring < 2 mm 
- in de Y richting < 0.2 (+ inloop in Y) mm 
- in de Z richting 0.5 (+ inloop in Z) mm 

- geen aluminium gebruiken 
- vlakheid van het schot < 1 mm 
- stijfheid van het schot (E ) 3000 N/mm2) 

WENSEN: 

- doorlopende strookondersteuning aan beide zijden van de 
strook 

- geschikt voor chemische bulkbewerkingen 
- lichte constructie 
- inloopkanten in Y en Z richting 
- schot uit één geheel met strookgeleidingen 
- stijfheid van het schot (E ) 8000 N/mm2) 
- prijs per schot < Fl 250,-
- minimale schotdikte 
- sluitmechanisme eraan kunnen bevestigen 
- geluidsarm ( < 68 dB ) in gebruik 
- hoge slijt- en corrosievastheid 
- flexibiliteit van de productstrookhoogte 
- diepte van de strook geleidingen 5 mm 
- breedte van de strookgeleiding 3 mm 
- spoed van de strookgeleiding 8 mm 

; 



Voor het kiezen van de te gebruiken materialen beperken we 
ons tot staal en kunststof (zie H 2.7.1 van het verslag) 
Het gebruik van aluminium is niet toegestaan omdat dit door 
het zwak alkalische loog wordt aangetast. 
Uiteraard is een combinatie van staal en kunststof wel 
mogelijk. 

De vervaardiqinqsmethoden 

Voor het vervaardigen van de schotten komen de volgende 
methoden in aanmerking: 

1) Uitgaande van een staandaard plaat van de gewenste 
afmetingen van P.P of P.c. (al dan niet met glasvezel 
gevuld) worden de groeven gefreesd met een schijffrees. 
Dit geldt eveneens voor de inloopkanten in Z en Y richting 

2) Uitgangspunt is een gewalste plaat met het vereiste 
profiel. 
De inloopkanten moeten er daarna aan gemaakt worden. 

3) Spuitgieten van het schot uit A.B.S., al dan niet gevuld. 

4) Integraalschuimen van de schotten. Dit kan met zowel 
hard- als zacht schuim. (P.U.R.) 

5) Plaat met groeven extruderen. De groeven zitten hierbij 
aan één zijde. Daarna worden de platen, al dan niet met een 
afstandsstrip met de ruggen tegen elkaar bevestigd. 

6) Kunstof profielen tegen elkaar lijmen of tegen een schot 
lijmen. 

7) U-profielen tegen een schot bevestigen (met gatlassen of 
puntlassen) . 

8) Profielen in de plaat stansen en tegen een steunschot 
bevestigen. 

9) Kunststof plat op een vorm zuigen. 

10) Een dunne plaat van ca. 0.5 mm walsen en daarna 
volschuimen. 

11} Slagextrusie (uitgaande van een vlakke plaat). 

12} Het gieten in nylon (eventueel met een wapening) . 

13} Kunststof profielen tegen een staalplaat bevestigen. 



Van al deze methoden blijken er slechts 3 interessant te 
zijn. Ik zal nu eerst van de overige alternatieven de 
nadelen opsommen: 

1) Het is een goede methode maar bewerkeijk. Het levert een 
goed product maar de kostprijs van het uitgangsmateriaal is 
ca fl 500,- (glasvezelversterkte P.P. met een plaatdikte van 
20 mm) 

2) Een gewenste nauwkeurigheid in de z richting is moeilijk 
haalbaar (gezien de lengte van de plaat). 
Verder is het maken van de inloopkanten ingewikkeld 

3) De kosten van de matrijs worden geraamd op zo'n Fl 
200.000,- tot fl 250.000,-
(tevens is het de vraag of een product van deze afmeting wel 
te vervaardigen is) 

4) Het P.U.R. is niet voldoende veilig voor zwak alkalische 
baden. 

5) Er is een kaliberprofiel nodig (totale kosten gereedschap 
ca. Fl 120.000,- (zonder inloopkanten) 

6) De slijtvaste kunststoffen zijn moeilijk te lijmen. Bij 
gevulde kunststoffen bevindt zich ter plaatse van de 
lijmnaad geen vezel terwijl ze daar het hardst nOdig zijn. 
De lijmsterkte bedraagt maximaal ca. 70 % van de 
materiaalsterkte van het kunststof. 

8) Er is niet voldoende materiaal aanwezig tussen de groeven 
en verder zal het materiaal krom gaan staan. 

9) De geprofileerde plaat gaat sterk vervormen bij een 
temperatuur van 100 o e. en verliest hierbij z'n sterkte. 

10) Gelet op de lengte en de breedte kan er niet voldoende 
materiaal worden aangevoerd. Hierdoor is de kans op 
scheurvorming groot. 

11) De uitgangsplaten voor deze slagextrusie zijn niet in de 
gewenste afmetingen te krijgen. 

De drie overgebleven methoden zijn bruikbaar 

De bruikbare vervaardigingsmethoden 

De drie meest geschikte methoden worden nader onder de loep 
genomen. 



Dit zijn: 

- De strookgeleidingen bestaan uit gootjes ( U-profiel). 
De U-profielen worden daarna tegen de schotten bevestigd 
met puntlasverbindingen. 

- De schotten inclusief de strookgeleidingen gieten uit 
nylon. 

- Kunststof strookgeleidingen tegen de de schotten 
bevestigen. 

Mogelijkheid 3 heeft de voorkeur en blijkt 
kostprijstechnisch ook een aantrekkelijke uitvoering te 
zijn. 
Het nadeel van 1 ten opzichte van 3 is dat bij uitvoering 1 
de inloopkanten lastig zijn aan te brengen. 

Het grootste nadeel van 2 ten opzichte van 3 is dat 
uitvoering 2 een beperkte stijfheid heeft in Y richting. 
Verder neemt het nylon nog vocht op waardoor de 
nauwkeurigheid in het gedrang komt. 

Omdat de kostprijs van de schotten zeer belangrijk is (er 
zijn namelijk methoden die meer dan Fl 1000,- per schot gaan 
kosten) en omdat voor het gekozen magazijn 7 schotten nodig 
zijn is een kostenraming van de drie methoden uitgevoerd. 



De kostprijs per schot van de 3 bruikbare 
vervaardiainqsmethoden 

Methoden 8) De U vormige gootjes tegen een schot bevestigen 

Dit levert een kostprijs van op van ca. fl 400,- per schot. 

Methoden 12) Het gieten in nylon. 

Dit levert een kostprijs van op van ca. fl 300,- tot fl 
500,- per s~hot. Omdat dit een nieuwe techniek is, geeft dit 
veel beproevingskosten. 

Methoden 13) Kunststof profielen tegen een staalplaat 
(R.V.S.) bevestigen. 

Dit levert een kostprijs van op van ca. fl 360,- per schot, 
bij het gebruik van schroefverbindingen en een kostprijs van 
fl 300,- bij gebruik van klikverbindingen. 



Controleberekenlng van het schot 

Stijfheid van het steunschot 

I =? 

0.'S mm.. 

I = 2 ( 1 I 1 2 . b . h 3 + A. a 2 
) + 1 / 1 2 . b . h3 

2l1/12.1100.0.5 3 + 1100 . 0.5.5,752
) + 1/12(18 + 8.4 + 

2.25).lP 

2(11.4 + 1818.5) + 11092= 47485 mm4 

a= ? 

Massa van één kolom stroken= 164 kg 

f m.x < 1 mm 

maximale strookmassa per kolom= 820/5= 164 kg 

1= 600 mm 

f= 5.Q.P/384.E.I = ) Q= 384.E . I.f/5.P 

Q= (384.2.1.105 .47485.1)/5.6003 = 3545 N 

Q= m.a = ) ä= Q/m= 3545 / 164= 21.6 m/sec 2 

\ 
\ 
\ lM~ / 
I ~r-1 



Bijlage 24 Het strookaeleidinqsprofiel 

In plaats van U-vormige gootjes maken we gebruik van 
m-profiel. Tussen twee van deze ~-vormige profielen wordt 
~n ruimte vrij gelaten waar de strook in geschoven kan 
worden. 

Voor de strookgeleidingen kan een keuze gemaakt worden uit 
de volgende profielen: 

DE ALTERNATIEVEN 

a) 
b) 

c) d) 

Er is gekozen voor alternatief d) omdat de overige 
alternatieven de volgende nadelen bevatten: 

- alternatief ~ 
~ 

- alternatief~ 

- alternatief 3 

Het is niet symmetrisch in beide 
richtingen, hierdoor is de kans 
groot dat het profiel krom gaat 
trekken. 

De inloopkant aan de strook valt voor een 
deel weg en er kan vloeistof tussen het 
profiel en het steunschot blijven staan. 

Hier vallen ook de inloopkanten voor een 
deel weg en verder kan er vloeistof in de 
gootjes blijven staan. 



Bijlage 25 De klikverbindinqen 

Met behulp van de klikverbinding is op een eenvoudige en 
goedkope manier de verbinding tussen het schot en de 
strookgeleiding te realiseren. Het principe van de 
klikverbinding berust op de elastische vervorming van een 
haakvormig element. Dit element veert bij montage weg en 
haakt bij het terugveren achter de staalplaat. Hierdoor 
ontstaat een vormslot dat zorgt voor de doorleiding van de 
krachten in de verbinding. 

Figuur 4.1 

Een eenvoudige klikverbinding 

De klikverbinding bestaat uit een haakelement en een in de 
staalplaat gestanst slopgat. 
Het haakelement bevindt zich aan de strookgeleiding. Dit 
heeft de volgende voordelen: 

- de meeste kunststoffen hebben een hoge toelaatbare rek 
- de klikhaken zijn tijdens het spuitgieten eenvoudig aan de 

stookgeleiding te vervaardigen 

Voor de dimensionering van de klikverbinding heb ik gebruik 
gemaakt van de design manual (Lit.13] 

De eenvoudige klikverbinding van figuur ~1 voldoet niet omdat 
de buiglengte van de klikhaak niet voldoende is. De 
buiglengte is gelijk aan de plaatdikte. 



ControleberekeninQ van de klikverbinding 

1= 8 mm f= 2 mm 

f = e. 2 . 12 /31"1 = > e = 3. f . h / 2 . 12 = 3. 2 . 2 , 5 / 2 . 8 2 = 0, 12 = 1 2?6 

Eenmalig is dit toelaatbaar 

Ttoel is ongeveer gel~J}<: :tan CJ.5.crbtoE!l= 0,5.55= 27.5 N/Ii'J11 

D~C"Ulhp= 5.3= 15 rnrrt = > 

F= l.15= 27,5.15= 412,5 N 

Uitzetting van de strookgeleiding 

1 is ongeveer ge 1 ijk aan 150 rrun 

.AT= 100°C 

.&1= 1. cl. .AT= 150.83.10-6 .100= 1,25 mm = > 

Gekozen speling is 1 mm per gat 

Gekozen voor 0,7 mm tussen de klikhaken. om te krimpen en 
1, 3 mm b u i ten dek 1 ik 11 al<: e n voo l' de u i t zet tin g van de 
strookgeleiding. 
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Bijlage 26 Het ondermasker ~ r 

/' 
Het ondermasker is de helft van een set maskers. Dit 
ondermasker is specifiek voor de breedte van de 
productstrook. 

De aanvullende eisen en wensen van het ondermasker. 

EISEN: 

- voldoende nauwkeurigheid van de schotten t.o.v. de 
fixeerpunten - in de X richting < 0.5 mm 

- in de Y richting < 0.3 mm 

WENSEN: 

- eenvoudig te monteren aan de fixeerproppen 
- voldoende stijfheid bezitten 

gewenste nauwkeurigheid; - in de X richting < 0.2 mm 
- in de Y richting < 0.1 mm 

DE ALTERNATIEVEN 

a) b) 

----~~ _____ ~r-l ____ ~ 



c} 

e} 

c:6 
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Er is gekozen voor alternatief e} omdat dit het makkelijkst 
te monteren is en verder over voldoende stijfheid beschikt. 

/ 



Bijlage 27 Het bovenmasker 

Het bovenmasker is de tweede helft van de masker set. 

De aanvullende eisen en wensen voor het bovenmasker. 

EISEN: 

voldoende nauwkeurigheid: - in de X richting < 
- in de Y richting < 

WENSEN: 

- gewenste nauwkeurigheid; - in de X richting < 
- in de Y richting < 

- eenvoudig te monteren 
- voldoende afscheming bieden tegen vuil en stof 

DE ALTERNATIEVEN 

I 

~ 

a) 

I 
ÇJ 

I 

cp 

b) 

~ 

t 
c:::::J 

I 

9 

0.5 mm 
0.3 mm 

0.2 mm 
0.1 mm 

Het gekozen alternatief is a) omdat dit het eenvoudigst te 
vervaardigen en te monteren is. 



Bijlage 28 Controleberekening van de bodemsamenstelling 

" 
110 ) 

~ 
115 

) 

1to 

Ç\1 At 

A3 
.( 

~ ~ 8~ ove,.r de Ie..ngte 1/5 

Bodemstijfheid tegen vervorming 

Bodem beschol.lHd als ba 1.k 

ZWP = (15. 3 . 2 , 15 + V 2 . 2 0 . 3 . 11 . 5 + 25. 3 . 1 , 5 ) / 

(1 5.3 + '12.20 . 3 + 25 . 3)= 

2052.9 /204.6= 10.0 mm 

I = 8. 2 . { 1/12. b . h 3 + AI. a 2 1/12. b . h3 + A2 • a 2 + 1/12. b . h3 + 
A3.a. 2

} 

16 . { 1/12 . 15 . 33 + 15. 3 . 11 ,5 2 + 1 / 12. \/2. 3 . 20 . 203 + 

V7 .20. 3.1,5 2 + 1 /12.25 .33 + 25.3.8.52
} 

16.{34 + 5951 + 2820 + 190 + 56 + 5419} 

had .... = 23, 2 . 104 rnrrt 

Benadering 1: Bodem als ingeklemd beschouwd 

f = F. P / 1 9 2 . E . I = 1 0000 . 1 0003 
/ 19 2 . 2 , 1 . 1 05 

• 23 2 0 00= 1, 07 mm 

Benadering 2: Bodem met steunpunten aan het einde 

f = F. 13 / 48 . E . I = 4, 3 mm 

Stijfheid van het ondermasker In phie richting 

1= 720 mm 

fand= 1/48.F. P/E.I= 1/48.00000/2,1.10:5) . (7203 /12.104 )= 3,1 mm 

Totale doorbuiging van de bodemsamenstelling komt hiermee op: 

f tot = f bodem + f Qnd.r",&sker 

f tot < 4,3 + 3, 1 = 8,4 mm « 1 0 mm) 



Bijlage 29 Het sluitmechanisme 

Het sluitmechanisme zorgt er voor dat de stroken niet uit 
het magazijn kunnen vallen. 

De aanvullende eisen en wensen van het sluitmechanisme. 

EISEN: 

- voldoende weerstand bieden tegen het schuiven van de 
stroken. 
zich niet in de invoer- c.q. uitvoerlijn van de strook 
bevinden. 

- lossend zijn bij het openen 

WENSEN: 

- vlak mechanisme 
- eenvoudig te monteren 
- lichte, eenvoudige constructie 
- vanuit de onderzijde te openen 

Het profiel van het sluitmechanisme moet voldoende weerstand 
bieden om de stroken met 10 m/sec2 in het magazijn te kunnen 
houden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de wrijving 
tussen de stroken en de strookgeleidingen te verwaarlozen 
is. 

.. - --- ~ -~ ~-- ... _ ... -
_-_~ .... ~.-.... .. ;r _ __ .=, ') i:....: 

a) 



b) 

c) 



d) 

TI 

e) 



De belangrijkste nadelen van de verschillende alternatieven: 

a) De gewenste stijfheid is door middel van dit mechanisme 
moeilijk te bereiken. Hiertoe zou eventueel gebruik gemaakt 
kunnen worden van een transportbeugel. 
De betrouwbaarheid van het systeem is kritisch. 

b) Dit mechanisme biedt eveneens niet voldoende stijfheid en 
is moeilijk te openen. 

c) Bij de inloopranden ligt het mechanisme in de invoerlijn. 

d) Dit mechanisme biedt niet voldoende stijfheid. Er zal dus 
gebruik gemaakt moeten worden van een transportbeugel. 

e) Deze oplossing voldoet goed. Het zwakke punt van de 
uitvoering is de pen-sleufverbinding. Hiertoe is echter een 
constructieve oplossing bedacht. 

De gekozen oplossing is alternatief e). Bij dit alternatief 
wordt de kritische pen-sleuf verbinding ontlast door de 
profielen aan de boven en onderzijden te steunen. 

y - . ~ ' 
",:' 



Bijlage 31 Het profiel 

Voor de keuze van het profiel gelden de volgende aanvullende 
eisen en wensen. 

EISEN: 

- Wb ) 750 N/mm3 
- hefhoogte < 35 mm 

WENSEN: 

- pendikte > 6mm 
- pen minimaal 2 mm van de rand (sleuf tot rand 
- vlak mechanisme 
- maximale steunbreedte van de strook 
- glijhoek van de sleuf > 45° 

ALTERNATIEVEN 

D o 
a) b) c) 

Het gekozen alternatief is alternaief b) 
Hier worden alleen de nadelen van de andere alternatieven 
aangeven ten opzichte van alternatief b 

Alternatief a) 
nadelen: - geen vlak mechanisme 

- pendiameter wordt kritisch 
- profiel kan eenvoudig draaien om de as ten 

opzichte van het schot 

Alternatief c): De hefhoogte van dit profiel is meer dan 
35 mm of de glijhoek is minder dan 45°. 



Contr 01 eb6!ekening van het profiel 

Stijfheia van het profiel 

I = 1,08. 104 mm4 

crb = 370 N / mrri 

Cfb= M.,/Wb 

M., = 1/8. q . 12 = 1/8. ((2 / 1) . F = 1/8. Q. 1 = 1/8. Q . 60 Ü = 75 . Q 

Wb = I 1 e = 1, 08 . 104 1 11 = 98 2 mm3 

M., = 75. Q= 363340 

(5= 4850 N/ rrun =;, a= D/rn= 4850 / 2.164= 14.8 rn / :=:ec2 



Uitwerkina van het gekozen alternatief 

Bij de dimensionering zijn de volgende criteria van belang: 

- de minimale dikte van het schot 
- de pendikte 
- de breedte van het profiel 
- de restwanddikte 

De keuze is gevallen op een schotdikte van 12 mm 
een pendikte van 5mm , een profiel van ;22 * 2 mmo 
De inloopkant in Y richting 2mm. 
De glijhoek bedraagt 45° en de hefhoogte is ca. 32 mmo 
De standen I, 2 en 3 hebben een bepaalde tolerantie in de 
hoogte. 



Bijlaae 32 De interfaces 

Het magazijn functioneert als onderdeel van het gehele 
systeem. Het is daarom ook noodzakelijk om de interfaces met 
de omgeving af te spreken. 

De interfaces hebben betrekking op de volgende gebieden: 

- de fixeerpunten 
- de strook 
- het in- en uitvoersysteem 
- het bedieningsmechanisme voor het sluitmechanisme 
- de transport interfaces 

- de vorkheftruck 
- het transportsytsteem voor de aan- en 

afvoer van de magazijnen 
- de takel 
- het stapelen 
- het dompelen van de magazijnen 

De fixeerpunten 

De fixeerpunten bestaan uit een set van twee delen: de 
fixeerprop en de fixeerpen. De fixeerproppen (4 stuks) Z1Jn 
star verbonden met het magazijn en de fixeerdragers zijn 
star verbonden met de manipulator. 

De fixeerdragers: 

20 

./' -- - --

Figuur ~Z Fixeerpen 1 



Concept voor de bevestiging van de (referentie-)fixeerpen 1 
aan de manipulator. 

-_. ----------

I 

I 

i 

I 

?iguur '1.2 

~ 



De fixeerpen 2 

/~hr~· ~ 
Lt~~_ . 

oLe0V~'~ 
l'- QJ2--t.. ~ 

( +lLJ'h-L( 7r 1 

Om de fixeerpen te vervaardigen wordt uitgegaan van de 
fixeerpen van punt 1. 
De bevestiging van de fixeerpen 2 is geheel overeenkomstig 
aan die van fixeerpen 1. 

figuur '1.3 

" ,/ -- -
De fixeerdragers 3 en 4 ZlJn uitgevoerd als draagvlakken, 
omdat ze alleen de Z richting vast hoeven te leggen. De 
zwaartekracht van het magazijn zorgt ervoor dat het magazijn 
goed aansluit op de fixeerpunten. 

?:'guu:r 



De strook die met behulp van het in- of uitvoersysteem in of 
uit het magazijn wordt gevoerd, bevindt zich tussen de 
strookgeleidingen van het tussenschot. 

De strook moet aan de volgende eisen voldoen: 
- De sabelvormigheid van de strook in het vlak mag niet meer 

dan 1 mm bedragen. 
Golving aan de langszijde van de strook minder dan 1 mmo 
Geen braamvorming aan de onderzijde van de strook 
Braamarm aan de bovenzijde van de strook. 
Geen braamvorming langs de afgestanste kopse kanten van de 
strook aan de onderzijde. 
Speling op de strookbreedte m~nder dan 0.4 mm 

Het in- en uitvoersysteem 

De invoer van de strook gaat als volgt: 
De strook wordt in lengterichting in het magaZl]n geschoven. 
De breedte van de strook ligt in het horizontale vlak De 
hoogte van het invoer- c.q. uitvoersysteem bedraagt minimaal 
750 mm (magazijnhoogte - bovenrandhoogte) + ca. 200 mm 
(hoogte van de Y manipulator dat zich onder het magazijn 
bevindt). De minimale hoogte waarmee de strook door het 
invoersysteem aan de manipulator moet worden aangeboden komt 
hiermee op 950 mmo Dit geldt ook voor het uitvoersysteem. 

Bij het ontwerpen van de bekken waarmee de stroken uit het 
magazijn worden genomen moet er rekening gehouden worden dat 
de afstand tussen de stroken in het magazijn minimaal 5mm 
bedraagt. 

),)'/??-x~ 

/frd/V?;f?' 

Figuur 't.S Concept van de bekken waarmee de strook uit het 
magazijn kan worden genomen. 



Openinqsmechanisme 

Het openen van het mechanisme gebeurk "aan de onderzijde van 
het mechanisme. Op deze manier kan de positie van de 
sluitprofiel eenvoudig worden bepaald vanaf de manipulator 
balk. Het openen van de sluitmechanismen kan zowel 
gezamenlijk als apart gebeuren. Dit gaat als volgt: Het 
mechanisme wordt omhoog gedrukt door het openingsmechanisme. 
Hierbij zijn drie standen van het sluitmechanisme te 
herkennen. 

(\ 

Het sluiten van het mechanisme gebeuJtd; onder invloed van 
zijn eigen gewicht. 

Tijdens het openen van het sluitmechanisme (door deze omhoog 
te drukken) verplaatst het profiel zich zowel in de X als de 
Y richting. Met deze beide bewegingen moet rekening worden 
gehouden bij de uitvoering van het openingsmechanisme. 

Transport interfaces 

De transportinterfaces Zl]n te onderscheiden in drie 
groepen. Dit zijn de volgende: 

- de heftruck of de steekwagen. 
- het transportsysteem voor de aan- en afvoer van de 

stroken. 
- een hijstakel (om het magazijn te transporteren en/of te 

dompelen 

De heftruck 

De heftruck kan van alle vier zijden onder het magaZl]n 
worden gereden. Voor de afmetingen van de gaten zie de 
ontwerptekeningen. 

In de Y richting kan de heftruck over de volle lengte 
(1000 mm) onder het magazijn worden gestoken. 



Het transportsysteem voor de aan en afvoer van de maaazijnen 

Het aan- en afvoeren van de magazijnen (door bijv. een 
transportband, een rollenbaan, snuffelkar)kan door het 
magazijn op de onderliggers te ondersteunen of door het 
magazijn op de bodem te laten steunen. De onderliggers zijn 
hierbij aan de onderzijde voorzien van kunststof strips om 
de fixeerproppen af te schermen en om de geluidshinder van 
het magazijn tijdens de aan- of afvoer binnen de 68 dB te 
houden. 

Bij ondersteuning van het magazijn op de bodem moet rekening 
worden gehouden met de aanwezige verstevigingsruggen. 

Aan de hijstakel 

Voorzowel het transport van het magazijn met de hijstakel 
als het dompelen van de magazijnen wordt gebruik gemaakt van 
de ogen die op de hoeken aan de bovenzijde van het magazijn 
zijn bevestigd. 

Door de magazijnen tijdens het dompelen aan de bovenzijde op 
te tillen kan het zwak alkalische loog niet of in zeer 
geringe mate aan de takelinrichting komen. Dit is vooral van 
belang wanneer met dezelfde takel, magazijnen in 
verschillende baden gedompeld moeten worden. 
Om de magazijnen te koppelen aan de hijstakel kan gebruik 
gemaakt worden van de volgende flexibele schakels (zie 
figuur <i6) • 

figuur 'I.' 
Het stapelen van de magazijnen 

De magazijnen worden recht boven elkaar geplaatst om ze te 
stapelen. De zoekranden aan de bovenzijde van het magazijn 
hebben een hoogte van ca. 40 mmo 
De zoeklengte in de X richting bedraagt ca. 15mm, terwijl de 
zoeklengte in de Y richting ca. 25 mm bedraagt. 
Het magazijn is zo geconstrueerd dat twee magazijnen boven 
op elkaar gestapeld kunnen worden. 



Bijlage 33 

Positioneringsnauwkeurigheid van het vulkanaal ten opzichte van de manipulator. 

X-richting 

1,0 

0,4 

1,5 

2,9 mm 

Y-richting 

1,0 

1,2 

2,2 mm 

Z-richting 

0,6 

1,0 

0,5 

2,1 mm 

masker t.O.v. fixeerpunt 

schot t.O.V. masker 

strookgeleiding t.O.v. schot 

(3,0 mm is toelaatbaar) 

masker t.O.V. fixeerpunt 

schot t.O.V. masker 

(2,5 mm is toelaatbaar) 

bovenvlak van de onderligger t.O.V fixeerpunt 

slo)gatenpatroon t.O.V. bovenvlak van de onderligger 
(referentievlak van het schot) 

strookgeleiding t.O.V. sl~gaten 

(2,75 mm is toelaatbaar) 



Bijlage 34 De kostprijs van het magazijn 

Globale berekening van de kostprijs van het magazijn. 

Deze voorcalculatie is uitgevoerd met twee calculators van het C.F.T. 

- magazijnframe f 1600,-

- maskers (onder- en bovenmasker) f 800,-

- schotten f 1500,-

- sluitmechanisme f 400,-

- fixeerpunten f 200,-

- stootranden f 50,-

- montage f 200,-

- finishing f 250,-

- diversen f 250,-

Totaal geschatte prijs per magazijn f 5000,-

(Dit is gebaseerd op een serie van 100 stuks) 



De geleidingsstangen 

Deze zijn op onderstaande wijze over de machine verdeeld: 

bA 5 

I 

~_TO_T_'FR_----: 

_ • IA 

f& 7' 

De gleidingsstangen zlJn afzonderlijk uitgetekend. 
De belangrijkste maat hierin is de afstand tussem de uiteinden, 
omdat deze overeen moet komen met de gaten in het frame. 
Verder is de evenwijdigheid tussen de uiteinden en haaksheid van deze 
met het tussenstuk belangrijk, omdat deze er voor zorgen dat het 
tussenstuk evenwijdig met het frame gepositioneerd kan worden. 

De stangen zijn van Roest Vrij Staal (RVS), rond 6 mmo 
De schroefdraad is derhalve M6 
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Stoter 

materiaal: Roestvrijstaal, platstaal 30x3 mm 

belangrijk: stootgedeelte en bevestigingsgedeelte moeten 

ç:arallel zijn . 
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