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Samenvattinq

Oit verslag betreft een van de drie integrale onderzoeken (fig.
1) die bij OAF zijn verricht in het kader van het FALC-projekt (=
~lexibele Assemblage en Lasgel). Het FALC-projekt is een samenwer
king van OAF en de TU-Eindhoven. OAF heeft zich toegelegd op
grensverkennend onderzoek, de TU-Eindhoven op grensverleggend
onderzoek. Deze studie betreft de produktietechnische kant van
het FALC-projekt.

Het. . el van het onderzoek was het bepalen van het optimaal
oduktie- en produktiebeheersiI'lgsproc~e pr an ;

on omat:rscn'-T~van steunen en beugels(= ;
steugels). Zoals het doel van de studie aangeeft betreft het een \
onderzoek met twee onderzoeksgebieden. Ten eerste de onderdelen
aanmaak (= mondelenproduktie), ten tweede het automatisch laspro- I
ces. De processen worden t.o.v. elkaar beschouwd als respektieve- !
lijk aanbod- en vraagproces.

In het monodelenproduktieproces (hfdst 3) werd gekeken naar de;:,
bewerkingsmethoden, -volgorden en -processen. Er werd bepaald II
waar (on)nauwkeurigheden optreden en wat hun oorzaak is. . \

i

Bij het lasproces (hfdst 4) werd gekeken wat wordt vereist'om de II
gewenste laskwaliteit van de steugels te krijgen. i/

Door de uitkomst van het monodelenproduktie enhet lasproces met If
elkaar te vergelijken kon een uitspraak worden gedaan omtrent de
automatische lasbaarheid bij de gegeven situatie ,(hfdst 5).

Om te bepalen welke steugels in aanmerking komenV'~;~;} jt~~~~tisCh ,
lassen is er een produktanalyse opgezet en uitgevoerd (hfdst 6). I
Het resultaat is een aantal geometrische klassen van steugels
die, onder bepaalde randvoorwaarden, automatisch kunnen worden!
gelast. In deze selektie zijn de eisen van het lasproces (hfdst I'
4) meegenomen.
Op deze produkten is ook een economische selektie toegepast. Oe.
produkten die overblijven zijn in eerste instantie geschikt voor
automatisch lassen.

uit de klassen van de geselekteerde produkten kunnen verschillen
de typen van robots worden bepaald, die het meest geschikt zij
voor die klasse(n) steugels. Aangegeven is wat maximaal mag worde
geinvesteerd voor een robot.



Summary

This paper concerns one of the three integral studies (Fig.l)
made at DAF within the framework of the FALC project
(= Flexible Assembly and Welding Cell). FALC is a joint project
of DAF and the Eindhoven University of Technology. DAF has
specialised in looking at new horizons, and the Eindhoven
University of Technology in breaking fresh ground. This study
concerns the production side of the FALC project.

The object of the study was to determine the optimum production
process and production control process in the production of
parts for the automatic welding of supports and brackets. As
the object of the study indicates, this is a study with two
study areas. Firstly, parts production (the production of mono
parts) and, secondly, the automatic welding process. In
relation to each other, the processes are regarded, res
pectively, as the supply process and the demand process.

In the monopart production process (section 3), a look was
taken at the machining methods, sequences and processes. It was
determined where (im)preciseness occurs and what the cause is.

In the case of the welding process (section 4), a look was
taken at what is needed to achieve the desired welding quality
for the supports and brackets.

By comparing the results of the monopart production and the
welding process with each other, a pronouncement could be made
on automatic weldability in the given situation (section 5).

To determine which supports and brackets are suitable for
automatic welding, a product analysis was arranged and carried
out (section 6). This resulted in a number of geometric classes
of supports and brackets which, subject to certain pre
requisites, can be welded automatically. The requirements of
the welding process (section 4) were included in this selection.
Economic selection was also applied on these products. The
products left are primarily suitable for automatic welding.

From the classes of the selected products, different types of
robots can be determined which are most suitable for that class
or those classes of supports and brackets. The maximum
expenditure that may be made for a robot is indicated.
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Voorwoord

Oit verslag is een weergave van het verloop en eindresultaat van
mijn afstudeeropdracht. Oeze opdracht is in de periode november
1988 tot en met oktober 1989 uitgevoerd bij de afdeling AME
(=Advanced Manufacturing ~ngineering), OAF trucks Eindhoven.
De opdracht was een deel-opdracht in het kader van het FALC
proj ekt. Voor OAF werd het verbindende element gevormd door het
organisatie onderzoek. Oit is duidelijk weergegeven in de OAF-FALC
Managementsrapportage. Oit aspekt is in dit verslag minder
belicht.

In eerste instantie wil ik de medewerkers van het "Opportunity
Centre" bedanken voor de prettige periode die wij bij OAF hebben
gehad. Oaarnaast een speciale dank aan Peter Leenders, die als
raadgevens koordinator is opgetreden tijdens de gehele duur van
de studie. Natuurlijk gaat mijn dank ook naar mijn afstudeer
hoogleraar Prof. ir. A.C.H. van der Wolf, naar de OAf en TUE
begeleiders en aIle mensen bij OAF die hebben bijgedragen tot het
prettige verblijf.

Eindhoven, oktober 1989

E.C. Rietdijk



TBCHNISCHB UNIVBRSITBIT BINDHOVBN
FACULTBIT DBR WERKTUIGBOUWKUNDB
VAKGROBP PRODUKTIBTBCHNOLOGIB EN -AUTOMATISERING (WPA)

05-12-1988

Afstudeeropdraeht
Afstudeerbooqleraar
Beqeleiders

Coordinator
onderwerp

Toeliehtinq:

: B.C. Rietdijk
: prof. dr. ire A.C.H. van der Wolf
: ire H. de Jonge (afdeling AME, DAP)
: ire A.J.A. Muit (afdeling AME, DAF)
: ing. P.L. Langemeyer (TUE)
: ing. J.J.M. Sehrauwen (TUE)
: Ir. P.W.J. Leenders (afdeling AME, DAP)
: PRODUKTIE-AUTOMATISERING LASSAMENSTELLINGEN

Binnen DAP is in de loop dar tijd een omvangrijk "steugel
programma" (steunen en beugels) ontstaan. Het begrip
steugels is een verzamelnaam voor zowel enkelvoudige
eomponenten als voor lassamenstellingen. De toegevoegda
waarde van de steugel produktie is gering, het onderzoeksge
bied groot ( 3000 - 4000 lassamenstellingen ). Daarom is in
bet verIeden beperkt actie ondernomen om de steugelproduktie
te verbeteren Echter de "steugel-lassamenstellingen" van nu
zijn complexer en hebben een hogere toegevoegde waarde.
Eveneens is het automatiseren van de la.sbew.. e.. r.kingen in de ~ f\
industrie een ~ansrijk automatisering~_~ met ~e,:

potentie. Mede hierom is ISXi' IIctift"llleinemer in bet FALC- .
pid"'jiic;t":-Na een eerste orienterende studie t.a.v. lasproees- ~~
automatisering m.b.v. robots blijkt dat op 3 hoofdgebieden
verder onderzoek moet worden verricht betreffende de
problematiek:

a/ontwerp b/produktie c/logistiek
Deze opdraeht spitst zich toe op de produktie problematiek
van huidige en toekomstige P-95 produkten. De problematiek
is tweeledig: enerzijds is er de produktie van de monodelen,
anderzijds het assemblage en lasproees. Door beide produktie
technieken wordt de kwaliteit van de lassamenstelling
bepaald. Afbankelijkheid van de aard van produktopbouw en
voornoemde technieken wordt het lascel concept bepaald.
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Opdracht:
- bekijk bet aonodelen produktieproces en bepaal de te garanderen

toleranties qua grootte en constantbeid.
- bekijk bet lasproees : toleranties, gegarandeerde afaetingen,

proeesparameters (proeesbesebrijving), toepassing van
universele spanmiddelen,

- geef een besehouwing oatrent de bebeersing van de groei van de
groep steugels,

- stel een aantal basis eoneepten van de laseel op,
- stel kriteria op, op basis van de concepten, waarop

kunnen vorden geanalyseerd,
- analyse van de steugels, opstellen eisenpakket,
- aaak een opzet van de voor DAF optiaale lascel, op grond van de

analyse en op grond van economische overwegingen.
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Hoofdstuk 1

Probleemstelling

In dit rapport het verslag van het onderzoek naar de produktie
automatisering van lasamenstellingen. Het onderzoek is als
deelonderzoek van 3 FALC-studies uitgevoerd op de afdeling AME bij
OAF. FALC betekent ".llexibele Assemblage en .las~el".

In dit totale onderzoek zijn 3 studies gestart die werkzaam zijn
op het gebied van produktontwerp, logistiek en produktie (zie ook
Overzieht versehenen studie verslagen). Het onderzoeksgebied
betreft de steunen en beugels van de F-95, in het vervolg wordt
voor steunen en beugels het woord steugel gebruikt. Als definitie
van de bedoelde steugel wordt gebruikt:

"AIle menggas gelaste samenstellingen, geheel of gedeeltelijk
vervaardigd uit plaat in de PKF, uitgezonderd

vanHet uiteindelijke doel is het bepalen
waarmee deze steugels kunnen worden gelast.

- grote plaatprodukten (b.v. brandstoftank)i
- produkten uit de pijpeneeli
- produkten uit de Tos eel.

j
Beide proeessen kunnen worden gezien als respektievelijk aanbod- /
en vraagzijde. /

!I""M.. /
~ /'"

In de huidige situatie zijn er op twee gebieden problemen. Ten
eerste de aanmaak van de onderdelen. Ten tweede afhanke
~ijkheid va~hetlaspr>~,~,s van. ~e (on) nauWkeuri~h~~ie 0 treden
~n de.menC5aelenprodukt~e.;;rz~Jn op het ogenbl~ktprobleme met de

~~~~~_~~~~e~>:~~a~~~::;~di;:nro~~t :Orrod~~k~eenias~. Oaarome; ij ~l;~
twee 'poofdonderzoeksgebieden aan\ te wij zen waarop de studie is (
gebaseerg.. '"'\ I'

.1/ het monodelen produktiepr9C~,
2/ het lasproees.

~

.~I,

Hoofdstuk I pagina I
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fig.II 1 De studie opzet.



HOOFDSTUK 2

Aanpak

uit de probleemstelling (hoofdstuk 1) is naar voren gekomen dat
er twee hoofd-onderzoeksgebieden zijn. De opzet van de studie is
schematisch weergegeven in fig.II 1. Bij elk hoofdstuk wordt deze
figuur verkleind weergegeven met daarin aangeduid de plaats van
dat hoofdstuk in het totale onderzoek.
Verondersteld wordt dat de monodelenproduktie en het robotlaspro
ces technisch afzonderlijk kunnen worden bekeken.
De monodelenproduktie wordt gezien als aanbodzijde (de monodelen
waarmee moet worden gelast worden hier gemaakt). Het robotlaspro
ces wordt gezien als de vraagzijde (het robotlasproces heeft
bepaalde instellingen nodig). Het robotlasproces stelt onder
andere eisen aan:

- materiaal en materiaalcombinatie:
- spleetbreedtes;
- spleetvariaties.

\

Deze eisen zijn bij het robotlassen sterke4 J dan bij het handlas
sen. De handlasser kan n~melijk -ins;p&J:.erf"" op wij zigingen in de
aktuele situatie. _.Q., ,;/(( ,,~'!

Het robotlasproces heeft een bepaald tolerantiegebied waarbinnen
deze gestelde eisen moeten vallen. De kombinatie output monode
lenproduktie en robotlasproces moet binnen die marge liggen. Het
lasproces wordt bekeken op de eisen. Bij de monodelenproduktie
wordt bekeken wat het aanbod is. Daarnaast wordt gekeken of de
eisen die aan de monodelenproduktie worden gesteld haalbaar zijn.

Om meer inzicht te krijgen in zowel de monodelenproduktie als het
robotlasproces zijn er respektievelijk produktmetingen en lasproe
ven uitgevoerd. Vergelijk van de gegevens levert een uitspraak
over de mogelijkheden van robotlassen bij gegeven situatie.

Wanneer blijkt dat in de huidige situatie robotlassen niet
mogelijk is als gevolg van de nauwkeurigheid van de monodelen, is
te bepalen waaraan zou moeten worden vol,daan om weI te kunnen
lassen. Tevens is aangegeven op welke wijze dat in produktie te
realiseren is. d
In eerste instantie wordt vanDAF_~~i-3-cle,-a:e~";:;;~=)o~elegddat
robotlassen zonder sensor de !voorkel!t>·h&&f~";"-'"OTtheeftkonsequen
ties voor de te nemen stappen 'om-rdl5otlassen mogelijk te maken.

Naast de mogelijkheden die de kombinatie monodelenproduktie/ro
botlasproces levert zal moeten worden bekeken of het produkten
pakket van DAF ( de "134 steugels" ) "iiberhaupt" geschikt is voor
automatisch lassen. De produktanalyse heeft dit tot doel.

Samenvoeging van eigenschappen van de DAF-produkten en "the
State-of-Art" van het robotlasproces zal leiden tot de lay-out
van de uiteindelijke lascel en de keuze van de robot.

Hoofdstuk 2 pagina 2
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fig. III 1 Hoofdstuk 3 in bet kader van bet
ornerzoek geplaatst.
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HOOFDSTUK 3

Monodelenproduktieproces

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk het onderzoek naar de aanbodzijde
produktie). In fig.III 1 is aangegeven waar in de
dit hoofdstuk moet worden geplaatst. Deze figuur is
de weergave van fig.II 1.
De monodelenproduktie vindt plaats in de PKF (= £laat Komponenten
Eabriek). De lay-out van de PKF wordt weergegeven door fig.III 2.
Het gedeelte van de PKF dat van belang is voor dit hoofdstuk, is
dik omlijnd. Het stuk van de PKF dat in deze studie relevant is,
is opgedeeld in drie groepen:

1/ beitseriji
2/ knipgroepi
3/ ponsgroep.

De beitserij wordt verder in het onderzoek buiten beschouwing
gelaten.
Ook organisatorisch gezien is de opdeling in drie groepen opge
deeld. Elke groep heeft een afdelings-assistent die onder de
verantwoordelijkheid van een werkmeester staan. In bijlage III 6
is een beschrijving opgenomen van de PKF-organisatie.
De hoeveelheden materiaal die per jaar worden gebruikt zlJn
weergegeven in fig. III 3 en 4. De figuren laten de hoeveelheden
voor chassis-delen zien. Kabine-delen- en langsligger-materiaal
is niet meegenomen. Het beschouwde materiaal is dikker dan 3 mm.

'"i
3.2 Het doel

Het doel van dit hoofdstuk is het achterhalen wat van invloed is
op de output van het monodelenproduktieproces. Anders gedefi
nieerd:

1/ welke faktoren bepalen de optredende (on) nauwkeurighe
den,

2/ voldoen de monodelen aan de gestelde tekening- c.q.
procestoleranties.

Het eerste punt betreft een theoretische uitwerking.
Punt twee is aan de hand van metingen gekontroleerd.

Hoofdstuk 3 pagina 3
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3.3 Invloedsfaktoren

De uiteindelijke tolerantie van het monodeel wordt bepaald door
een 6-tal hoofdfaktoren (fig.III 5). De faktoren zijn weergegeven
in een visgraatdiagram.

Deze 6 faktoren zijn:

1/ materiaal,
2/ methode,
3/ mensen,
4/ processen,
5/ konfiguratie,
6/ management.

(

Hieronder worden puntsgewijs de faktoren behandeld.

3.3.1 Materiaal

De invloed van het materiaal wordt bepaald door:

1/ chemische
2/ fysische

etc. )
3/ materiaal

eigenschappen (= samenstelling materiaal ),
" (= treksterkte, buigsterkte,

toleranties op dikte, breedte, vlakheid, etc.

Deze eigenschappen en toleranties, waaraan moet worden voldaan,
z~Jn in DAF-normen vast gelegd. zie bijlage III 1 voor de
verschillende normen.
Over de invloed van punt 3 op dit onderzoek is meer bekend dan
van de invloed van de eerste twee punten.

Kontrole op ruw plaatmateriaal vindt niet plaats. OAF heeft met
de leveranciers een overeenkomst dat ruw plaatmateriaal onder
certifikaat (bijlage III 2, als voorbeeld certifikaat) wordt
geleverd. Het materiaal moet dan volgens OAF normen, betreffende
bovenstaande punten, worden geleverd. In de PKF is er aIleen
controle op plaat voordat het materiaal in bewerking wordt
genomen. Kontrole is er op afmetingen (vooral dikte) en, als dat
mogelijk is op kwaliteit. Indien er problemen optreden in de
produktie die hun oorzaak vinden in de staal kwaliteit is kontrole
van het geleverde materiaal via het certifikaat mogelijk. In geval
van onjuiste levering of certificering kan de leverancier
verantwoordelijk worden gesteld.

3.3.2 Methode

Met methode wordt bedoeld de manier waarop handelingen tijdens de
bewerkingen worden verricht, zoals:

1/ positioneren en fixeren,
2/ bewerkingsvolgorde,
3/ meetmethoden,
4/ transport en opslag.
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ad 1/ positioneren en fixeren
Positionering vindt hoofdzakelijk plaats tegen achter-aanslagen.
Fouten die kunnen optreden:

* foutief instellen en verlopen van aanslagen,
* verschillende aanslagen om als eerste tegen te positio

neren, (fig. III 6)
* scheef aanleggen,
* stick-slip; de plaat hapert bij het inschuiven en ligt

niet geheel tegen de aanslag. Dit is voor de operator
niet waarneembaar a.g.v. produkt afmetingen.

De man-afhankelijkheid is hier groote Eliminatie daarvan is
gewenst omdat dit niet bevordelijk is voor een konstante kwali
teit. Positionering met gaten en pennen kan een uitkomst bieden.

ad 2/ bewerkingsvolgorde
De bewerkingsvolgorde bij DAF in de PKF is als in fig. III 7
weergegeven. Van het materiaal >3 rom en S15 rom waarvan stroken
zijn geknipt, wordt 85% tot stukken verknipt. De overige 15% is
stroken voor volgsnijgereedschap. Het volgsnijgereedschap levert
een nauwkeuriger produkt dan een universeel aangemaakt produkt.
Bij universele produktie is er sprake van optelling van tole
rantiefouten. Een andere bewerkingsvolgorde kan, in combinatie
met andere wijze van positionering, een nauwkeuriger monodeel
opleveren.

Een mogelijk andere werkwijze, met aanpassing van het machine
park wordt in fig.III 8 weergegeven ( uit: "Discussieplaatje
steugelproduktie", rapportnuromer 55640\89-349, door A. Muit ). Te
zien is dat de vlakke uitslagen worden gemaakt op een CNC
bewerkingscentrum. De buigmachines blijven hetzelfde.

ad 3/ meetmethoden
(bijlage III 3 en bijlage III 6)
Meting door de machine operator zelf vindt aIleen plaats bij het
instellen van de machine. Er loopt het projekt "zelfkontrole",
waarbij met een bepaalde frequentie (elk Ie en elk 50e produkt)
de operator de produkten moet kontroleren (kwaliteit van de
arbeid). Kontrole en machine instelling vindt plaats met schuif
of rolmaat (indien de schuifmaat te klein is). Het gebruik van
een rolmaat is niet aan te bevelen, de nauwkeurigheid is erg
slecht. Welke maten moeten worden gemeten (funkt~onaliteit

produkt! !) staat niet aangegeven op tekening. ::l;""r'r ii" .1"

~""~"l 1V"v''''
De werkmeester neemt per dag, per ploeg, per machine 2 steek
proeven (looprondes). Deze proeven worden volgens de DAF -normen
uitgevoerd (norm 0080/120). Met deze gegevens wordt het Kwali
teits Index cijfer (= KI-cijfer) bepaald.

Kontrole door KwaliteitsDienst (=KD): gerede orders worden voor
transport bij de KD neergezet. Deze heeft dan de mogelijkheid om
de produkten te kontroleren.
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fig. III 6 Verschillende aanslag mogelijkheden.

In situatie 1 wordt als eerste tegen aanslag 1 gepositio
neerd, in situatie 2 wordt als eerste tegen aanslag 2
gepositioneerd. Indien de plaat scheef is geknipt, zal het
gat op verschillende plaatsen worden geponsd. Hier is als
voorbeeld een plaatbreedte 100 [mm] gekozen. Het gat zit
nominaalop (50,50), bij verschillende aanslagen is de
verschuiving van het gat 1 [mm]. Dit is buiten de toegestane
tolerantie volgens tabel III 1.



Tabel III 1 overzicht prcx::::estoleranties 1-4-'88

Proces- 'I'ekeninJ-
Bewer~en tolerantie tolerantie

kniA?en
dikte 0-2 nm ± 0,5 ± 0,7
dikte 2-5 nm ± 0,7 ± 1,0
dikte > 5 DIU ± 1,0 ± 1,3
safan ± 0,3 ± 0,4

Bagel pa1SEI1
1 inlegplaats ± 0,2 ± 0,3
2 inlegplaatsen ± 0,3 ± 0,4

universeel p:nsen
metponsmal ± 0,5 ± 0,7
zomer ponsrnal ± 1,0 ± 1,3

snijden pe.rs ± 0,2 ± 0,3

r.cr
Snijden ± 0,2 ± 0,3
U-augen ± 75 min ± 100 min
st:cI'rpe hoeken ± 20 min ± 27 min

universeel brlgen
gat opname ± 0,5 ± 0,7
aanslag ± 1,0 ± 1,3

arlgen pe.rs ± 0,5 ± 0,7

BaJ:en
met mal ± 0,3 ± 0,4
met aftekenen ± 0,6 ± 0,8

Autcgeen brarden ± 0,7 ± 1,0

CNC pa1SEI1
ponsen (steak afst.) ± 0,2 ± 0,3
plasma snijden ± 0,7 ± 1,0
hart plasma t.o.v.
hart ponsen ± 0,7 ± 1,0

A.M./F.J./T.v.B
(D!\F)

\.
f, '" '..'~

\



ad 4/ transport en opslag \J

De invloed van transport op het materiaal/monodelen is onvoor
spelbaar en nooit gunstig. Transport moet dus zoveel mogelijk I'}

worden beperkt.
Door de huidige bewerkingsvolgorde en produktietechnieken vindt
er tussen de bewerkingen transport plaats (over 12 km) van en
naar opslag (in Mierlo). Bij kwetsbare onderdelen is de emballage
van groot belang. Ongeordende opslag is altijd minder gunstig dan
geordende opslag.
De wijze waarop onderdelen in de emballage bak worden gedeponeerd
is zeer belangrijk. De aard van beschadiging is meestal:

* maatverandering door vallen en/of stoten; vooral bij
gebogen produkten.

* ontstaan van beschadigingen die fouten veroorzaken bij
positionering (b.v. bramen).

Een nadeel van de huidige opslag is dat verschillende orders
worden gemengd. De tolerantie velden van orders liggen verschil
lend (fig.III 9). Een fijne instelling van de lasmal om fouten op
te vangen (bij lassen) is dan niet mogelijk. De bandbreedte van
de totale machinetolerantier~·is te groot om automatisch te lassen.
Ideaal zou zijn een bandbr edte die met een instelling te lassen
is.

, .
Mensen "If::j,.1:

""".
De man-afhankelijkheid is op sommige punten al vernoemd. Duidelijk
te concretiseren is ze niet. Eliminatie van de man-afhankelijk
heid, zonder de kwaliteit van de arbeid aan te tasten, is
wenselijk. De oplossing kan dan liggen in aangepaste produktie
technieken, werkmethoden, betere begeleiding, etc.
Daarnaast is er vooral terugkoppeling van gekonstateerde fouten
op hoger niveau nodig, zodat de mogelijkheid tot zelfstandige
verbetering wordt geboden.

3.3.3

3.3.4 Processen

De bewerkingsprocessen hebben een grote invloed op de uiteinde
lijke tolerantie van het monodeel. Tabel III 1 geeft een overzicht
van de proces- en tekeningtoleranties. Deze waarden zijn proefon
dervindelijk vast gesteld.
De processtappen uit fig.III 7 worden kort behandeld. Voor
verdere uitwerking zie bijlage III 4.

l/knippen

Het knipproces staat aan het begin van het produktieproces. Het
knippen van stukken is een proces dat relatief onbeheerst ver
loopt. De operator moet de stroken met de hand snel inschuiyen
(de schaar staat op automatisch). De manafhankelijkheid speelt
een grote role Dit is niet het geval bij de SAFAN knipschaar.
Ook de soort knipschaar heeft invloed op het kwaliteit van het
geknipte produkt. Mechanische scharen leveren nauwkeuriger
produkten dan hydraulische scharen. In de DAF-situatie is de
afbreekkant kleiner en het produkt is minder getordeerd.
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2/vlakke uitslag maken

De volgende bewerking is vlakke uitslagen maken (gaten ponsen,
uithoeken, etc.). Indien de gaten gebruikt worden voor positio
nering zal de tolerantie van het ponsproces bepalend zijn.
Bij juiste positionering wordt de tolerantie to,l rom (bijlage III
4) •

3/buigen

Het universeel buigproces is relatief onnauwkeurig. Mogelijke
oorzaken die kunnen lijden tot tolerantie fouten:

* machine instelling, hoekfout,
* lengte uitslag,
* materiaal dikte,

De dikte tolerantie geeft bij universeel buigen een grote
afwijking (zie bijlage III 4).
Binnen 1 order, gemaakt van dezelfde batch plaat, zal de dikteva
riatie minder zijn dan die tussen de verschillende orders.
Verbetering tussen de verschillende orders wordt bereikt door
kleinere plaatdikte toleranties en betere controle op het
toegepaste materiaal of de gebruikte processen.
De combinatie van ponsen en buigen heeft tot gevolg dat er bijna
altijd moet worden gevlakt. Voorkomen van vlakken (~.e~tra pewer-
king) is altijd gunstig. ~A)i\ 'Ht l /l1.(u'

,
Als laatste kan onder de processen nog worden beschreven de
invloed van de meetmiddelen.
De nauwkeurigheid van de meetmiddelen is van belang. De operator
zelf beschikt over een schuif- en rolmaat. Voor produkten waarbij
deze middelen niet voldoen, zijn er centraal grotere of andere
meetmiddelen beschikbaar (bijvoorbeeld voor het meten van hoeken).
Voor de standaard gevraagde toleranties voldoen deze middelen (de
nauwkeurigheid van de~e~m~.a:t~15Tt'iftdiskutabel).
Bij konstatering van maatvoering"Jlie buiten het tolerantie gebied
ligt wordt beoordeel '''-a.!,Aee-1frodukt kan worden gebruikt in de
montage of lasserij. De ,beoordeling gebeurt door werkmeester en
KD (soms samen met de ko~trukteur).
Herstel van de fout is/ook mogelijk. Kostentechnisch gezien is
men eerder bereid ee~: fout te herstellen wanneer reeds vele
bewerkingen aan het pr ' ukt zijn verricht.
De beoordeling van de ruikbaarheid is puur op basis van ervarin
van de werkmeester e of de KD. Daarbij komt dat de produktie met)
de universele prod tiemethoden vaak niet kan maken wat op il

tekening staat als evolg van te hoge (en onnodig hoge) toleran
tie eisen van 0 & B
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3.3.5~~ratie

J::I6~/meer varianten van een produkt bestaan, hoe kleiner de serie
/~:r variant wordt bij gelijkblijvende omzet. In produktie zijn

( grote series van weinig varianten gunstiger dan kleine series van
.. veel varianten. Grote series hebben het voordeel dat vormgereed(; r schappen sneller rendabel zijn en de monodelen nauwkeuriger. Een

: ~ nadeel is de lagere (omstel)flexibiliteit.
Produktie met universele produktiemiddelen heeft als voordeel dat
de (omstel)flexibiliteit hoger is, de nauwkeurigheid is lager.
Toleranties z ij n eveneens bepalend voor de produktiewij ze. Hoge
toleranties vereisen dure produktiemethoden of extra bewerkingen.
Goede afstenuning van de te maken onderdelen en de produktie is
vereist. Afstenuning is gewenst van:

* tolerantie~
* komplexiteit produkt,
* planning op specifieke machines; er is geen kapaci

D~ teitsplanning op machines, slechte kennis van het
.( machine park bij planning.,

!,~~.tl/~{ )4/';' ""i'c.<: ,

3.3.6 Management ~~

Het management peet~t .. in~;;;;d';tl:p" de 5 voorgaande faktoren,
konkretisering daarvan""'Ts moe"ilijk. Daarom is in fig. III 5 het
management ook niet als direkte invloedsfaktor aangegeven, maar
als basis waarin de andere invloedsfaktoren liggen ingebed. Het
bereik van het management wordt in de bijlage III 6 beschreven.
Ook de kwaliteit van het produkt zal door het management worden
beinvloed:

1/

2/

door de hoge werkdruk mag de prioriteit niet verschuiven van
kwaliteit naar kwantiE:\teit. De organisatie moet zo worden
ingericht dat dat tot de mogelijkheden behoort.

de juiste informatie moet ter beschikking staan van de
produktieafdeling, het bedrijfsbureau, de kwaliteitsdienst,
etc. Het management zal de situatie moeten kreeren waarin de
juiste qnformatie beschikbaar is.
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3.4 Samenvatting

De optredende (on)nauwkeurigheden in de monodelenproduktie vinden
hun oorzaak in twee gebieden:

1/ technische kant,
2/ organisatorische kant.

Aan de technische kant zijn de belangrijkste fouten oorzaken:

1/ bewerkingsmethoden; bijvoorbeeld de wijze van positioneren
en fixeren.

2/ bewerkingsvolgorde; er is sprake van tolerantie opbouw in de
produktiestappen.

3/ de gebruikte meetmiddelen.

4/ bewerkingsprocessen; de (veel toegepaste) universele bewer
kingsprocessen zijn relatief onnauwkeurig in vergelijking
tot vormgereedschappen.

5/ produktontwerp; een aantal produkten zijn zo ontworpen dat
er in de uiteindelijke maat een groot verschil kan optreden.

Aan de organisatorische kant zijn de belangrijkste fouten
oorzaken: (bijlage III 6)

1/ ordergegevens zijn niet betrouwbaar. Kontrole door de
operator van de fysieke order en de ordergegevens is niet
mogelijk.

2/ kontrole door de werkmeester vindt steekproefsgewijs plaats.
Fouten (in produkten) kunnen eenvoudig meegaan naar de
volgende bewerking. Opbouw van tolerantie vindt plaats.

3/ de kontrole frequentie van de kwaliteitsdienst heeft geen
relatie met het aantal geproduceerde produkten.

4/ te grote mate van vrije interpretatie van normen.

5/ ad-hoc foutenanalyse. Er is geen preventief beleid.

Deze konstateringen worden samen met de gegevens van het onderzoek
aan het lasproces in hoofdstuk 5 vergeleken.
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fig.IV 1 Hoofdstuk 4 in het kader van
het onderzoek geplaatst.

fig.IV 2 Invloedsfaktoren van het lasproces.



Hoofdstuk 4

Lasproces

4.1 Inleiding

Het lasproces is het tweede onderzoeksgebied van deze produktie
technologische studie. Hoe dit exakt in de studie moet worden
geplaatst is in fig.IV 1 weergegeven.
Op het MIG/MAG-lasproces hebben een 7-tal factoren invloed. Deze
zijn weergegeven in het visgraat diagram van fig.IV 2. Uitgaande
van de opdracht is er een beperking gemaakt in het aantal
invloedsfaktoren die worden bekeken. Een diepgaander onderzoek
naar aIle invloedsfaktoren zou uitgevoerd moeten worden, maar is
in het kader van deze studie niet uitvoerbaar. Deze beperking
leidt tot de volgende faktoren die moeten worden bekeken:

1/ de stroombron,
2/ het toortsverloop,
3/ het werkstuk + de lasmal,
4/ sensoren.

Er is gekozen voor deze faktoren omdat een verband met het
monodelenproduktieproces duidelijk aanwezig is. De meeste
problemen bij robotlassen hebben te maken met de lasnaadgeometrie
en lasnaadligging.
Om een beter inzicht in het MIG/MAG-Iasproces te krijgen, eerst
een korte algemene beschrijving van de bestaande processen. Een
nadere uitwerking van de processen is te vinden in bijlage IV 1.

4.2 Het MIG/MAG-lasproces

Het MIG/MAG booglassen is een lasproces waarbij een voortdurende
aanvoer van toevoegmateriaal in draadvorm plaatsvindt. Deze draad
heeft de functie van smeltende electrode. Daartoe zijn het te
lassen werkstuk en de toevoegdraad aan de polen van een stroom
bron verbonden. Om zowel het smeltbad als de smeltende draad
tegen oxidatie te beschermen, wordt gebruik gemaakt van een
beschermgas.

Er zijn vier soorten processen te onderscheiden, met ieder een
eigen manier van materiaaloverdracht.

1/ kortsluitbooglassen (V < 20 volt),
2/ halfopenbooglassen (20 volt < V < 30 volt),
3/ openbooglassen (= sproeibooglassen) (V > 30 volt),
4/ pulsbooglassen.

Bij DAF wordt voor steugels gebruik gemaakt van het openbooglas
sen.
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las- boog- boog- lIoortloop toorts- stick-out draad- gasparameter spanning stroom snelheld hoek diameter
inliloed

diepere
toename slepend afname kleiner CO2Inbrendlng

max 25'

klelnere
afname stekenCl toename groter Ar + CO2Inbrandlng

smelt
bad ~root toename afname toename
hoogte

lein afname toename afname

smelt hoogl
bad smal afname slepend toename
breedte

plat!
toename stekend afnamebreed

grotere neer-
k leinersmeltsnelheid toename toename

kleinere neer
smeltsnelheid a1name afname groter

tabel IV 1 Invloed van de lasparameters op de lasafmetingen
[11]



De toepassingsgebieden van de verschillende lasprocessen zijn:

ad 1/ kortsluitbooglassen

* lassen in aIle posities van dunne plaat,
* grondlagen leggen in dikke plaat,
* overbruggen van vooropeningen.

ad 2/ halfopenbooglassen

* Het toepassingsgebied bevindt zich tussen de gebieden
van kortsluit- en openbooglassen.

ad 3/ openbooglassen

* lassen van werkstukken in horizontale positie (onder
hands) waarbij een grote inbranding is gewenst.

* lassen van dikke plaat.

ad 4/ pulsbooglassen

* lassen van aluminium en roestvrijstaal,
* lassen in positie,
* lassen van dunne plaat.

4.3 De stroombron

De invloed van de stroombron is grofweg onder te verdelen in de
invloed van de lasparameters en het dynamisch gedrag. Deze
invloeden worden respektievelijk behandeld in § 4.3.1 en 4.3.2.

4.3.1 Invloed van de lasparameters

Het uitgangspunt bij de beschouwing van de lasparameters is een
instelling van de stroombron per lasnaad. Terugkoppeling van de
gegevens van de lasnaad wordt niet toegepast, en daarmee is
aanpassing van de broninstellingen niet mogelijk. Voor verschil
lende lasnaden zijn weI verschillende instellingen mogelijk. Met
deze instelling moeten de per produkt verschillende situaties van
lasnaadgeometrie en lasnaadligging kunnen worden gelast.
In tabel IV 1 is de invloed van de lasparameters op de lasafme
tingen kwalitatief weergegeven. Een optimale instelling van de~
stroombron zal altijd moeten worden gevonden met de "trial-and
error" methode.
Belangrijke faktor is de "stick-out". Een verandering van de
"stick-out" heeft op veel punten van de lasbad geometrie invloed.
Het probleem met de lasparameters is, dat ze nooit onafhankelijk
van elkaar veranderen. De instelling van de lasparameters op de
stroombron is evenmin onafhankelijk, meestal worden aIleen de
lasspanning en de draadsnelheid ingesteld.
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4.3.2 Dynamisch gedrag van de stroombron

Bij on-line regelakties (= aanpassingen van de broninstellingen
tijdens lassen) is de tijd die nodig is om de verstoring weg te
regelen van groot belang. Deze mag niet zolang zijn dat lasfouten
optreden die tot afkeur van de gelaste produkten leiden. Stel t=
tijdsduur van de arbeidspunt bewegingen per storing.

1/ t < 100 ms
2/ 100 S t < 1000 ms
3/ t ~ 1000 ms

vrijwel zeker goed,
: kans op fout,

vrijwel zeker fout.

Onder fout wordt hier verstaan bindingsfout, doorlasfout, etc.

4.4 Werkstuk en toortsverloop

Het grootste probleem bij (robot) lassen is het optreden van
allerlei onnauwkeurigheden en niet voorspelde variaties. Variaties
kunnen optreden in:

1/ onnauwkeurige monodelen,
2/ thermische vervorming; met de j uiste lasvolgorde, het

juiste lasproces en een goede lasmal kunnen veel
problemen voorkomen worden,

3/ positioneerfouten als gevolg van:
- ontoereikende robot-/manipulator-dynamica,

" robot-/manipulator-kinematica,
- onnauwkeurig gereedschap.

Het totaal resultaat van deze variaties leidt tot twee hoofd
afwijkingen:

1/ de ligging van de lasnaad komt niet overeen met de baan
waarlangs de toorts beweegt:

* begin van de naad ligt verkeerd,
* de lasnaad loopt scheef,
* de lasnaad vertoont een golvend patroon,
* de lastoorts is onjuist gepositioneerd.

Dit alles ten opzichte van de nominale baan van de
toorts.

2/ de geometrie van de lasnaad vertoont afwijkingen:

* vooropening tussen de onderdelen,
* hoogte verschillen tussen de te lassen onderdelen,

door ongelijke inklemming.

Op deze twee punten wordt verder ingegaan.
systematische karakter van de variaties is
zocht.

Bet toevallige of
niet verder onder-

Om uitspraken te. ~unnen doen omtrent de (robot) lasbaarheid van
de monodelen, z1Jn waarden nodig die aangeven wat met een
instelling van de robot en lasproces kan worden gelast. Binnen
dit tolerantiegebied moet een nog aanvaardbare las wordt verkre-
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fig.IV 4 Definitie assenstelsel bij een hoeklas.



gen. De kwaliteitsklasse van de lassen waar het hierover gaat, is
de laagste kIa-sse. -- Ret - betre-ft lasverbindingen die niet de
aanduiding "iVeiligheidskritiek" of "funktioneelkritiekn;hebben.

-'-"~_,,_, m __ ''''•• ""

Samenvattend heeft een goede las de volgende eigenschappen:
(Bijlage III 1; OAF-norm 00804-116)

1/ er zijn geen ongewenste materiaalstrukturen in de las
en warmte beinvloede zone aanwezig;

2/ onderbreking van het continu-metalliek karakter is
slechts in zekere mate toegestaan;

3/ de las mag qua uiterlijk niet te veel afwijken van de
ideale, zogenaamde "gestreken-volle" lasvorm.

De waarden in de tabellen en grafieken van §4.6 zijn gebaseerd op
het bereik van robot en lasproces bij een instelling. Dit betekent
dat een las onstaat die aanvaardbaar is volgens de OAF-norm.

4.5 Optredende geometrische variaties

Het blijkt dat het totaal van variaties te omschrijven is met een
5-tal mogelijkheden die kunnen optreden:

1/ positie van de lasnaad;
2/ orientatie van de lasnaad;
3/ vorm van de lasnaad;
4/ positie van de lastoorts;
5/ orientatie van de lastoorts.

Het uitgangspunt is een hoeklas met carthesisch assenstelsel
(fig.IV 4).

X-as: beweging van de toorts in voortlooprichting langs de
lasnaad.

Y-as: beweging van de toorts dwars op de voortlooprichting
langs het werkstuk oppervlak.

Z-as: beweging van de lastoorts loodrecht op het werkstuk
oppervlak.

~: de hoek tussen de toorts en het werkstuk oppervlak.

4.5.1 Variaties in de ligging van de lasnaad t.o.v. de lastoorts.

Hier komt het verschil in positie en orientatie variatie naar vo
reno

positie variatie van de lasnaad

1/ variatie in X-richting (fig.IV 5)
Het begin van de lasnaad ligt verkeerd. Dit kan een 2
tal problemen veroorzaken: de boog wordt niet ontstoken
als er geen materiaal aanwezig is, of er is een foutief
lasnaad begin. Gevaar voor scheurinitiatie.
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2/ variatie in Y-richting (fig.IV 6)
De lastoorts komt naast de lasnaad te staan. In het
ongunstigste geval ligt de lasrups geheel naast de
naad. Dit is in de lasproeven waargenomen (bij lage IV
2). De toorts is op een plaat gericht, doorbranding kan
optreden. De a-hoogte kan buiten de toegestane grenzen
komen.

3/ variatie in Z-richting (fig.IV 7)
De toorts is op een plaat gericht, ook hier kan de
plaat doorbranden. Er is geen goede hechting. De a
hoogte kan buiten de toegestane grenzen komen.

positie variatie van de lastoorts

Bij de fouten die hiervoor zijn beschreven is er van uitgegaan
dat ze optreden als gevolg van onjuiste positionering of inklem
ming van de onderdelen. De variatie van de lastoorts kan voor
exact dezelfde variaties zorgen. Het resultaat van de optredende
fout is "absoluut" gezien hetzelfde. Of de lastoorts nu 1 mm te
ver naar rechts staat ten opzichte van de lasnaad, of de lasnaad 1
mm te ver naar links ten opzichte van de lastoorts, in beide
gevallen is de afwijking van de lastoorts ten opzichte van de
lasnaad 1 mm. WeI kunnen beide afwijkingen tegelijkertijd
optreden; dit doet echter niets af aan de kwalitatieve analyse.

orientatie van de lasnaad

4/ rotatie om de X-as (fig.IV 8)
Het gevolg van deze rotatie kan een verkeerde inbran
ding zijn. Bij niet te grote afwijking kan een aanvaard
bare las worden verkregen.

5/ rotatie om de Y-as (fig.IV 9)
Bij lange lassen is dit een ernstige afwijking, het
gasmondstuk kan het werkstuk raken (bij korte uitsteek
lengte) •

6/ rotatie om de Z-as (fig.IV 10)
Deze afwijking is ernstig. Het begin en eind van de
lasnaad kunnen ontoelaatbaar grote afwijkingen vertonen.
Eveneens kan de toorts tegen het werkstuk vast lopeno

orientatie van de lastoorts

De orientatie van de lastoorts ten opzichte van de lasnaad zal
bij automatisch lassen bijna nooit veranderen. WeI bijvoorbeeld
na botsing met het werkstuk of de spaninrichting. Dit is visueel
direkt waarneembaar. De orientatie kan veranderen van slepend
naar stekend lassen, of omgekeerd. De inbranding verandert.
(tabel IV 1)
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4.5.2 Variaties in de Iasnaadgeometrie

Tot nu toe zijn de variaties ais geheel ter sprake gekomen. Bij
vormvariaties van de Iasnaad treden veranderingen in de afmetin
gen en hoeken van de Iasnaad zelf op, bijvoorbeeid door onregel
matigheden in de afzonderlijke onderdelen (rechtheid, rondheid,
viakheid, etc.). Eveneens kunnen vormafwijkingen betrekking
hebben op de relatie tussen onderdelen onderiing (evenwijdigheid,
haaksheid, hoekzuiverheid, etc.). De vormvariaties ais gevolg van
onjuiste positionering kunnen worden geanalyseerd door een
onderdeel als qefixeerd te beschouwen en het andere onderdeel te
verplaatsen ten opzichte van dat ene onderdeel.

positie variatie in de lasnaadgeometrie

7/ variatie in X-richtinq (fig.IV 11)
De onderdelen zijn in de voortloop richting ten opzichte
van elkaar verschoven. Net als bij situatie 1 kunnen bij
begin en eind van de lasnaad problemen optreden met de
boogontsteking. De lasverbinding "an-sich" hoeft geen
probleem te zijn.

8/ variatie in Y-richting (fig.IV 12 en IV 13)
Hier zijn twee verschillende situaties te onderschei
den, met elk hun eigen problemen. De situatie in
fig.IV.12 levert pas problemen op als de onderplaat
onder de zijplaat vandaan komt. De situatie in fig.IV
13 levert altijd problemen. Fouten die optreden:

* slechte hechting/inbranding,
* weglopen smeltbad (dus onjuiste a-hoogte),
* wegbranden van 1 of 2 randen.

De hier boven genoemde aspekten zijn eveneens gekonsta
teerd in de lasproeven (bijlage IV 1).
De stituatie in fig.IV 12 verdient de voorkeur. Deze
situatie is te kreeren door malopname of manipulatie
van het produkt en lasmal.

9/ variatie in Z-richting (fig IV 14 en IV 15)
Ook hier zijn twee principieel verschillende situaties
aan te geven. De meeste problemen zullen optreden bij
de situatie in fig.IV 14. De fouten die optreden zijn
dezelfde als hierboven aangegeven.

erientatievariaties in de lasnaadgeemetrie

10/ rotatie om de X-as (fig.IV 16)
De uiteindelijke kwaliteit van de lasnaad wordt niet
nadelig beinvloed. De onderdelen worden aIleen scheef
aan elkaar gelast. Bij een grete afwijking kan een
parameter aanpassing gewenst zijn.

11/ rotatie om de Y-as (fig.IV 17)
Een ernstige vorm van afwijking, kan leiden tot slechte
hechting. Bij lange lasnaden mag de heekverdraaiing
veel kleiner zijn dan bij korte lasnaden.
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12/ rotatie om de Z-as (fig.IV 18 en IV 19)
Ook hier zijn weer twee verschillende situaties te
onderscheiden. De eerste situatie heeft geen invloed op
de lasnaadgeometrie, zolang er geen opening van de
lasnaad ontstaat. In de tweede situatie is er sprake
van een vee1 ernstiger fout. Gevolg kan zijn:

* geen constante a-hoogte,
* slechte binding,
* vastlopen van de toorts tegen het werkstuk.

De beschreven variaties zijn gebaseerd op situaties v66r het
lassen. Variaties die tijdens het lassen optreden zijn zeer
moeilijk te bepalen. De thermische vervorming die optreedt is
onbeheerst en onvoorspelbaar. Dit moet worden opgevangen met
klemmen en hechten (in de mal). Het toepassen van lastechnische
foefjes, zoals speciale lasvolgorde, tegenlassen leggen, etc. is
ook een mogelijkheid om vervormingen op te vangen.

Zoals hiervoor is aangegeven kunnen er vele variaties optreden,
al of niet in combinatie met elkaar. Wat vooral van invloed is op
het robotlassen is een grote spreiding in de optredende positie
en orientatie variaties. Of continu aanpassing van de robot en/of
lasproces noodzakelijk is, hangt af van de mogelijkheid van het
lasproces om de optredende fouten (spleten e. d.) zodanig op te
vangen dat er nog een aanvaardbare las ontstaat.

Het meest treden de volgende fouten op:

1/ slechte hechting/inbranding,
2/ weglopen van het smeltbad,
3/ wegbranden van het materiaal.

De toelaatbare spleetbreedte en positievariatie zijn onder andere
afhankelijk van:

1/ soort materiaal, dikte, oppervlakte conditie;
2/ omgevingsfactoren, draaddikte, massieve of gevulde

draad;
3/ toegankelijkheid van de las;
4/ de vereiste kwaliteit;
5/ de laspositie;
6/ het type te leggen las.
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4.6 Toelaatbare variaties

Onderzoek naar waarden in de literatuur over toelaatbare spleet
breedten en positievariaties leidt vaak tot tegenstrijdige
informatie. Hier onder een opsomming van de gevonden informatie.
Onderscheid is gemaakt in de waarden voor de spleetbreedte, de
positiefout en de toortshoek.

4.6.1 Spleetbreedte

1/ Vooropening van een lasspleet is bij een hoeklas pas
noodzakelijk bij plaat dikten vanaf 10 a 12 mm.

2/ Het overbruggen van een lasspleet met pendelend lassen
is mogelijk met een spleet van maximaal !z plaatdikte.
Bij grotere spleet brandt de plaat weg.

3/ De maximale vooropening = 0,25 x plaatdikte.
(fig.IV 20 a). De ahoogte (=a )die wordt gelegd,
afhankelijk van de plaatdikte is in onderstaande tabel
weergegeven. (DAF-rapportnr. 56080/81-179)

4 mm plaat: a= 3 mm
6 , , , , a= 4 mm
8 · a= 5 mm, , , , ·10 · a= 6 mm, , , , ·
Zie ook §4.6.2 punt 13 Deze twee variaties mogen
tegelijkertijd optreden.

4/ Bij 8mm plaat; spleet mag
toleranties z1Jn toegestaan
constant blijft.

2-3 rom bedragen. Grotere
(4-5 mm) mits de spleet

5/ Bij a-hoogte 2 mm mag de spleet 1,3 mm bedragen bij a=3
is dat 1,4 mm. Vanaf a=4, spleet 1,6 mm loopt de
toegestane spleet op met 0,1 mm per mm a-hoogte. Zie
tabel IV 2. [1]

6/ Gekombineerde waarden van spleetbreedte en positievari
atie (fig.IV 21) .De kondities zijn: 1,6 mm lasdraadi
330 A, 25 V, 12,5 mm/s; Ar-20%C02 beschermgas. Bij het
gebruik van pendelen is de toelaatbare spleet 3-4 mm,
de "torch offset" mag de dubbele waarde hebben. [12]

7/ Baannauwkeurigheidstolerantie (fig.IV 22) [13]

* 3 mm T-las met vooropening van 1,5 mm: maximale
baanonnauwkeurigheid bedraagt to,7 mm.

* 4 mm T-las met v.o. van 2 mm: maximale baanonnauw
keurigheid bedraagt to,85 mm.
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Toleranties in de vooropening (fig.IV 23) [13]

* 3mm T-las; v.o. van nominaal 1,5 mm
goede las van 1,35 tot 1,7 mm v.o.
matige las van 1,7 tot 2,25 mm v.o.

* 4mm T-las; v.o. van nominaal 2 mm
goede las van 1,75 tot 2,25 mm v.o.
matige las van 2,25 tot 2,75 mm v.o.

Bij vooropening buiten deze grenzen: geen doorlassing of doorbran
ding.

4.6.2 Positiefout

8/ De positiefout van de toorts S ± draaddiameter.

9/ De lasnaadpositie moet binnen een tolerantie gebied van
±0,5 mm liggen.

10/ Maatafwijkingen ~ 0,2 mm tussen 2 opspanningen mogen
niet optreden, dit heeft toestandsveranderingen van de
las tot gevolg.

11/ Bij a-hoogte 2,1; 2,8; 4,2; 5,7 mm zijn de toelaatbare
positie afwijkingen resp. 0,5; 1,0; 1,5 en 2,0 mm.
Zie tabel IV 3. [1]

12/ De maximale afwijking van het lasnaadbegin (B) voldoet
aan de relatie B = 0,5 x a-hoogte. Zie tabel IV 4.

13/ De maximale positieafwijking = 0,25 x plaatdikte.
(fig.IV 20 b). De ahoogte (= a) die wordt gelegd,
afhankelijk van de plaatdikte is in onderstaande tabel
weergegeven. (DAF-rapportnr. 56080/81-179)

4 mm plaat: a= 3 mm
6 . a= 4 mm, , , , .
8 , , , , a= 5 mm
10 , , , , a= 6 mm

4.6.3 Toortshoek

14/ Toortstolerantie (fig.IV 24)
P van 35 Q

, 45 Q , 55 Q •

Afwijkingen van ±5Q heeft nauwelijks invloed op de
inbranding. Tijdens het programmeren is de toorts hoek
dus op het oog in te stellen.
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15s~:oort pleE.tdikte (rnm) tOe,lfi6tbare efv·/ijking
+/- in mm.

1-1 tiS
,-, 0.6.L

4 0.8
6 0.9
6-20 1.0

V-1es 6 0.9-
8-20 1.0

X-las 12-40 1.0
•

U-ia~; 15-75 1.0

K (n'im) e (rnm)

hoeklas 3 2.1 0.5
..

4 2.8 1.0
6 . 4.2 1.5
8 5.7 2.0

tabel IV 3 Toelaatbare afwijkingen van de lasnaadbaan als er
geen naadvolgsensor wordt toegepast.
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fig.IV 25 De gemiddeld maximaal toelaatbare spleetbreedte
als funktie van de materiaaldikte.



4.7 Samenvattinq

Uitgaande van de gevonden waarden kunnen grafieken worden
opgesteld voor de maximaal toelaatbare spleetbreedte en de
maximaal toelaatbare positievariatie.

De vergelijking van de nauwkeurigheid van de monodelenproduktie
(hfdst 3) en het lasproces (hfdst4) wordt in hfdst5 gemaakt.

De gemiddeld maximaal toelaatbare spleetbreedte (= GMTS) als
funktie van de materiaaldikte is weergegeven in fig. IV 25.

De gemiddeld maximaal toelaatbare positievariatie (= GMTP) als
funktie van de materiaaldikte is weergegeven in fig. IV 26.

Zoals al eerder is opgemerkt liggen de gevonden waarden nogal uit
elkaar. Om een verstandige uitspraak te kunnen doen over deze
waarden zijn zelf lasproeven genomen waarbij is gevarieerd met
lasspleten. Het verslag van de proeven met resultaten is opgenomen
in bijlage IV 2.

GMTP
fig.lV 26

1

oL-_L..._.L.----L.-...L...---l~--L..-....I.---..I.--L..._L.-.--L-..J.---l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

plaatdikt& (rml)

fig. IV 26 De gemiddeld maximaal toelaatbare positievariatie
als funktie van de materiaaldikte.
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Hoofdstuk 5

Vergelijk monodelenproduktieproces met lasproces

5.1 Inleiding

In dit hoofstuk vindt de vergelijking plaats van het monodelen
produktieproces en het lasproces. Het monodelen produktieproces
wordt gezien als het proces dat produkten aflevert die binnen een
bepaald tolerantiegebied liggen (de aanbodzijde). Het lasproces
vereist, voor een goed verloop van het proces, juist een bepaald
tolerantiegebied (de vraagzijde). Vergeleken worden nu deze twee
tolerantie gebieden. Schematisch is dit weergegeven in fig. V l.
Ideaal is het geval dat het tolerantiegebied van het lasproces
valt binnen het tolerantiegebied van het monodelen produktiepro
ces.
De basis van de vergelijking is de toelaatbare spleetbreedte en
de toelaatbare positievariatie van het automatisch lasproces.
Alle andere invloedsfaktoren worden in de vergelijking buiten
beschouwing gelaten. Deze komen wel naarvoren in de oplossingen
die worden geboden om automatisch lassen mogelijk te maken.

In § 5.2 wordt nog kort herhaald welke delen uit de voorgaande
hoofdstukken in aanmerking komen voor een vergelijk.
§ 5.3 geeft de uiteindelijke vergelijking en de konklusies die
hieruit te trekken is weer. Oplossingsrichtingen worden § 5.4
besproken.

5.2 Wat te vergeliiken

De basis van de vergelijking wordt aan de kant van de monodelen
gegeven door de procestoleranties van de mondelenproduktie,
weergegeven door tabel III 1 in hoofdstuk 3. De beschouwde
materiaaldikte is vanaf 3 rom. Bij het lasproces is dat de
toelaatbare spleetbreedte en de toelaatbare positievariatie,
resp. fig. IV 25 en IV 26 uit hoofdstuk 4.
Deze vergelijking is een numeriek vergelijking. Uitspraken over
de automatische lasbaarheid kunnen worden gedaan afhankelijk van
de toegepaste proceskombinaties bij de monodelen produktie.

5.3 De vergelijking

De spleetbreedte of positievariatie die optreedt hangt af van
toleranties van de monodelen en de wijze van opname in de lasmal.
(z ie fig. V 2) Indien zowel plaat A als plaat B tegen vaste
malaanslagen worden opgenomen (aanslag A en B) kan er een spleet
(verschil in minimum en maximum waarde) optreden die maximaal de
kniptolerantie (van plaat B) bedraagt. De optredende spleet zal
niet altijd de maximale waarde hebben, maar het is mogelijk dat
die optreedt (of overschreden wordt). Daarom wordt daar hier
vanuit gegaan.
Bij opname van een gebogen produkt B kan de tolerantie ook de
buigtolerantie zijn. De positie van de las is ALTIJD vast (= de
plaats in de mal waar de robot de las legt). Dit geldt ook
wanneer plaat B wordt opgenomen met een pen-gat verbinding. De
maximale spleet wordt beinvloed door de tolerantie van het gat

Hoofdstuk 5 pagina 20



"""\ ,..-----,....-------------------~
...:J

2~
I

1

universeel
khippen

lefan

plasma snijden

1 2 3 4 5 6

fig.V 3

plaatdlkte [mm]

De maximaal toelaatbare spleetbreedte in kombina
tie met toleranties van knip/snijprocessen.

.-
L.

universeel ponsen zonder ponsmal

~ugelponsen, 2 inleaplaatsen

beugelponsen, 1 lnleaplaats

O'-----'---'-----'---'---.l...-.--....L...------'-----'---'-----'-----'---'----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

fig.V 4

plaatdlkte [mm]

De maximaal toelaatbare spleetbreedte in kombina
tie met toleranties van ponsprocessen.



ten opzichte van de plaatrand. Deze bedraagt of de kniptolerantie
of de ponstolerantie.
Wanneer plaat B dient als aanslag voor plaat A zal er NOOIT een
spleet optreden. Positievariatie is weI mogelijk. Als plaat B
wordt opgenomen tegen een malaanslag is de positievariatie
maximaal de knip- of buigtolerantie. Pen-gat opname van plaat B
heeft een positievariatie van de pons- of kniptolerantie tot
gevolg.

Op deze W1Jze is bekeken welke toleranties optreden en hoe groot
die zijn. Optelling van toleranties vindt ook plaats. De volgende
situaties kunnen optreden:

1/ beide toleranties werken in een richting. De totale
tolerantie die dan optreedt is altijd groter dan van 1
proces afzonderlijk.

2/ beide toleranties werken in verschillende richtingen,
ze heffen elkaar geheel of gedeeltelijk Ope

Voor de vergelijking wordt ervan uitgegaan dat geen optelling van
toleranties plaats vindt. Als de mondelen in deze situatie voor '
automatisch lassen onbruikbaar zijn is een monodeel gemaakt met ~~
gekombineerde processen zeker onbruikbaar. Verdere uitwerking van
procesnauwkeurigheden zie bijlage V 1. Hieruit blijkt ook dat het /
ontwerp van produkt en mal in grote mate bepalend zijnvoor d¥
optredende spleetbreedte en positievariatie. Door een jujSt
ontwerp kan veel worden bereikt. (/ ;. {A

'v"') dt, -: f

5.3.1 De toelaatbare spleetbreedte

Bij vergelijk van de maximaal toegestane kniptolerantie en het
lasproces blijkt dat:

1/ universeel geknipte plaat van 9,5 rom dikte en hoger
automatisch kan worden gelast,

2/ het universeel knipproces bij plaat dunner dan 9,5 mm
toleranties veroorzaakt die niet overbrugbaar zijn voor
het automatisch lasproces.

3/ de NC-SAFAN knipmachine plaat tot 6 rom dikte knipt met
een dusdanige tolerantie dat automatisch lassen geen
probleem hoeft te zijn,

4/ autogeen en plasma snijden automatisch lassen toe laat
van 6 rom dikte en hoger.

Waar het knipproces met de SAFAN ophoudt als gevolg van de
materiaal dikte beperking, komen het autogeen en plasma snij den
in aanmerking als geschikte processen.
Fig.v 3 geeft verschillende waarden als funktie van de materiaal
dikte weer.
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De toleranties die in spleetbreedte kunnen optreden als gevolg
van het ponsen zijn sterk afhankelijk van het gebruikte proces.
(zie fig.v 4)

1/ Bij beugelponsen met 1 inlegplaats is de proces nauwkeu
righeid groot genoeg om bij elke plaatdikte automatisch
te kunnen lassen.

2/ Bij beugelponsen met 2 inlegplaatsen is er met de voor
"steugels" gebruikte plaatdikten geen probleem met
automatisch lassen.

3/ Universeel ponsen met ponsmal geeft de mogelijkheid om
vanaf 3,5 rom dikte automatisch te kunnen lassen.
Daaronder is dat niet mogelijk.

4/ Universeel ponsen zonder ponsmal, het meest onnauwkeu
rige proces van deze 4 processen, laat automatisch
lassen pas toe vanaf 9,5 rom plaatdikte.

5/ CNC-ponsen geeft geen problemen met de automatisch
lassen.

5.3.2 De toelaatbare positievariatie

Identieke figuren als voor de toelaatbare spleetbreedte zijn te
maken voor de toelaatbare positievariatie. De basis is in dit
geval de toelaatbare positievariatie van het automatisch lassen.
(zie fig.V 5)

1/ Bij universeel geknipte plaat is automatisch lassen pas
mogelijk vanaf 11 rom dikte.

2/ De NC-SAFAN knipschaar komt gunstiger naar voren. Vanaf
± 2,3 mm dikte is automatisch lassen mogelijk.

3/ Bij autogeen branden en plasma snijden is automatische
lasbaarheid mogelijk vanaf 7,0 rom.

Vergelijk van de ponsprocessen met het lasproces bij positie
variatie geeft de volgende waarden. (zie fig.V 6)

1/ Beugelponsen met 1 inlegplaats geeft in het beschouwde
gebied een nauwkeurigheid die groot genoeg is om
automatisch te kunnen lassen.

2/ Voor beugelponsen met twee inlegplaatsen geldt hetzelfde
als voor beugelponsen met 1 inlegplaats.

3/ Bij universeel ponsen met ponsmal is vanaf 5 rom dikte
automatisch lassen mogelijk.

4/ Universeel ponsen zonder ponsmal geeft pas bij 11 mm
dikte de mogelijkheid van automatisch lassen.

5/ Bij CNC-ponsen is voor het gehele gebied automatisch l
assen mogelijk.
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5.3.3 Konklusie

Automatisch lassen van steugels is niet zonder meer mogelijk als
gebruik wordt gemaakt van het huidige produktieproces van
monodelen en de huidige wijze van automatisch lassen.
In speciale gevallen waarin sprake is van (relatief) nauwkeurige
processen en de juiste opname in de mal zou het weI mogelijk
moeten zijn om automatisch te kl1PA6ll1 lassen.

5.4 Oplossingen

Oplossingen om automatisch lassen mogelijk te maken kunnen
grofweg worden ingedeeld in 3 groepen. Ten eerste oplossingen die
het monodelenproduktieproces betreffen. Ten tweede oplossingen
die te maken hebben met het lasproces. Ten derde oplossingen die
de lasmal betreffen.

5.4.1 Oplossingen betreffende de monodelenproduktie

Ook hier is een splitsing te maken in de mogelijke oplossingen.

Produktietechnische oplossing.

Het verhogen van de absolute procesnauwkeurigheid door het
toepassen van produktieprocessen met nauwkeurigheden die Iiggen
binnen de grenzen van het automatisch lassen. Dit betekent niet
dat er aIleen gebruik kan worden gemaakt van zeer nauwkeurige
produktieprocessen. Door gebruik te maken van de juiste processen
bij de verschillende materiaal dikten kan de gewenste nauwkeurig
heid bereikt worden. Dit Ieidt tot de volgende indeling:

1/ met een juiste indeling van de bestaande processen kan al
een redelijke nauwkeurigheid worden bereikt. De indeling
wordt als voIgt:

NC-SAFAN knipschaar gebruiken tot 6 nun plaat dikte.

autogeen branden en plasma snijden voor plaat dikten
van 6 nun tot 9, 5 nun. . (ikr

1
)R~~

universeel knippen vanaf 9,5 mm. ~~~

In kombinatie met pons- en buigprocessen komt de verdel ing)
iets anders te Iiggen. Deze processen voegen een extra
tolerantie toe aan het produkt.
Het grootste nadeel is de snij snelheid van het autogeen en
plasma snijden (bijlage III 7). Deze is laag in vergelijking
tot de andere processen.

2/ verhogen van de procesnauwkeurigheid van de bestaande
processen door het tqepassen van NC-aanslagen. De nauwkeu
righeid wordt verhoogt? tot ± 0,5 nun. Plaatdikten vanaf 3 mm
kunnen dan automatisch worden gelast.

3/ totale CNC-produktie. Doordat in een opspanning met relatief
nauwkeurige processen de monodelen worden gemaakt zal de
uiteindelijke produktnauwkeurigheid binnen de grenzen van
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het automatiseh lassen liggen. Voordelen z1Jn een kombinatie
van hoge produktie snelheid en nauwkeurige produkten.

In plaats van het verkrijgen van de gewenste nauwkeurigheid
tijdens de monodelenproduktie, is het mogelijk om met 2 andere
methoden aan de gestelde eisen te voldoen.

41 De aanpasmethode; elk onderdeel wordt passend gemaakt. Oeze
oplossing is zeer duur en gezien de het belang van de
steugels en jaarseries niet wenselijk.

51 De seleetiemethode; monodelen worden ingedeeld in maatklas
sen. Door het kombineren van de juiste maatklassen worden de
ongunstige situaties vermeden. Ook deze oplossing is duur en
gezien de produktie aantallen niet mogelijk.

Deze twee methoden worden verder niet behandeld.
Een kosten vergelijking van de drie proeessen uit oplossing 1
laat zien dat proeessen als autogeen en plasma snijden kosten
teehniseh gezien veel minder gunstig zijn dan de universele en
NC-proeessen (bijlage III 7). oit is zeker het geval bij "simpele"
produkten (= reehthoek met een paar gaten). Produkten die
ingewikkelde vormen en gaten patronen bevatten zullen sneller
rendabel kunnen worden geprodueeerd met autogeen en plasma
snijden.

Organisatorisehe oplossing

De organisatorisehe oplossing dient als aanvulling op de techni
sche veranderingen. Op basis van de bevindingen van de huidige
situatie (§ 3.4 hfdst 3) zijn een aantal ontwerpeisen yoor de
nieuwe situatie opgesteld. Deze zijn:

r\
11 ~;~:~,~:~Z) een, voor het produkt, optimale kwaliteit

I..
21 elke eel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door

ziehzelf verriehtt;.e bewerkingen/handelingen aan het produkt
of uitgangsmateriaal.

31 de levering van plaat gaat volgens order uit het Plaat
Distributie Centrum (= POC).

~'"

41 er worden in de besehouwing geen NVP~rders meegenomen.

51 er moet rekening worden gehOUd~,~''';~de eisen/wensen die
worden opgelegd door de afdeling{KvdA/Oj"

, /

uitgaande van deze eisen is er een -nleli~e organisatie rond de
werkpl,k opgezet. Het:__ .·4oel ishet bereiken van een betere
beheersbaarheid van <Onder andere '\kwaliteit. oit wordt bereikt

; '(

door:-·----_._-~ ~.. ~- .
C\.

11 .,iY.iste normen, / "-
2/Q~~\ran de normen in de organisatie,
31 k~r6ces)regelkring,
41 langere normregelkring.

\
\ t~
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De voordelen van deze nieuwe situatie ten opzichte van de oude
situatie ziJ'n: I /~

. '01."'." ----~, t:
l/~kC)rte regeli~_,)p kwaliteit van produktieprocessen, normen,
~

4/ minder voorraad.

3/ produktkontrole is meer beheerst.

5/ ordervoortgangsbewaking is beheerst.

Oplossingen betreffende het lasproces

2/ betrokkenheid van de operator bij het produktieproces d0c;.'
toekenning van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

./

'"",
~.

"//.

///

-<,
~!O'l

5.4.2

Onder oplossingen aan de kant van het laspr0;r,c wordt de toepas
sing van lassensoren gevat. Er kan onderschei worden gemaakt in
·twee soorten lassensoren:

1/ geometriesensor; levert informatie omtrent de momentane
positie van de toorts t.o.v. de lasnaad in 3 coordina
ten. Een verder onderscheid is te maken in:

1/ lasnaadvolgsensoren,
2/ lasnaadzoeksensoren.

2/ processensor; I evert informatie over de momentane
lasparameters. Deze sensoren werken kontaktloos, de
temperatuur van het lasbad is immers zeer hoog.

Lasnaadvolgsensoren volgen, zoals de naam al aan geeft, de
lasnaad tijdens het lassen. Lasnaadvolgsensoren zijn zeer geschikt
bij:

1/ onnauwkeurige monodelen,
2/ positioneringsfouten,
3/ maatveranderingen o.i.v. warmte.

Lasnaadzoeksensoren zoeken aIleen het begin' van de lasnaad,
vervolgens wordt de geprogrammeerde baan gevolgd.

Uit de produktanalyse voIgt dat 63,5 % van de te leggen lassen
een spleet = 0 heeft. Dit kan in twee gevallen optreden:

1/ Plaat A ligt tegen de malaanslag A, en plaat B wordt
hier tegen aangelegd (fig. V 2). In dit geval ligt de
spleet ALTIJD op de goede plaats en is de spleet ALTIJD
o. Het produkt kan fout zijn als de monodelen niet
volgens tekening zijn geproduceerd.

2/ Plaat B wordt tegen de malaanslag B gelegd, plaat A
wordt tegen plaat B aangelegd. Er treedt een positie
variatie op, de spleet blijft o. De positievariatie
bedraagt hooguit enkele mm's.
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In de eerste situatie is er geen sensor nodig. In het tweede
geval kan worden volstaan met een naadzoeksensor. Bij scheve
monodelen zal de lasnaad toch recht liggen, doordat de monodelen
in een mal worden opgespannen. De spleet zal een verlopende
breedte te zien geven (er wordt van uitgegaan dat de mal op de
juiste wijze is gepositioneerd ten opzichte van de robot).

Bij optredende spleetbreedtes zal een proces sensor vereist zijn.
De processensor wordt buiten beschouwing gelaten. Deze is nog
niet geheel uitontwikkeld en de prijs ervan is zeer hoog in
vergelijking tot de aanschafkosten van een komplete robotinstal
latie ± 30% van de totale investering).

5.4.3 Oplossingen betreffende de lasmal

Bij de instelmethode zijn in de mal instel mogelijkheden aange
bracht zodat de optimale situatie kan worden verkregen. Di t is
aIleen toepasbaar als er per order kan worden ingesteld, instel
ling per produkt is gezien de produktie aantallen niet mogelijk.
wil instelling per order mogelijk zijn, dan mogen orders niet
worden vermengd. Dit vereist aanpassing aan de logistiek van de
rnonodelenproduktie.

Met de instelmethode kan spleet = 0 worden bereikt. Positievaria
tie kan optreden, een lasnaadzoeksensor is dan nodig.
In bij lage V 1 is aangetoond dat naast de procestoleranties de
rnalopnarne van belang is. Er kan worden gesteld dat een toleran
tiegebied van ± 0,3 rom (als eindresultaat van produktieproces en
lasmal) bij 3 rom plaatdikte tot ± 1,0 rom bij 11 rom plaatdikte
voldoet.

\

-' --¥_~-

[, ~i"l

\.

\,
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fig.VI 1 Hoofdstuk 6 in het kader van
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tot de totale groep steugels.



Hoofdstuk 6

De produktanalyse

6.1 Inleiding

Fig. VI. 1 geeft aan hoe de produktanalyse in de studie wordt
geplaatst. De analyse is door de drie FALC-studenten gezamenlijk
uitgevoerd.
Vanwege de overlapping in de drie studies is gekozen voor een
integrale benadering. In eerste instantie is er zoveel mogelijk
nuttige inforrnatie verzameld. De reden daarvoor is, dat naderhand
ontbrekende inforrnatie aanvullen meer moeite kost dan in eerste
instantie alles,en wellicht teveel, verzamelen.

De reden waarom een analyse is uitgevoerd is drieledig:

1/ een fundament geven aan de 3 studies;

2/ opportunity's t.a.v. dit produktenpakket en automatise
ring bepalen;

3/ een basis leggen, als voorbeeldfunctie, voor verdere
analyses.

Heb onderzochte produktenpakket bestaat uit (134) DAF-95 steugels,
dit is 17% van het totaal aantal uren lassen (fig.VI 2). Van de
134 produkten zijn van 77 produkten de gegevens geanalyseerd. Dit
wordt beschouwd als een steekproef uit de 134.

6.2 Kenmerken produktenpakket

Om de visualisatie van de produkten te verbeteren en om grip te
krijgen op de aspekten voor automatisering zijn er enkele karakte
ristieke produkten bepaald. Gekozen is voor twee soorten indelin
gen:

* een geometrische indeling,
* een bewerkingstechnologische indeling.

Met de eerste indeling werd bepaald wat het werkbereik van de
kombinatie robot/manipulator moet zijn voor de verschillende
produkten. De tweede indeling werd gebruikt om verschillende
lascellen qua lay-out in te delen. Dit laatste wordt in hoofdstuk
7 verder uitgewerkt.

6.2.1 Geometrische indeling

Er werd een indeling in produktklassen gemaakt op basis van de
afmetingen van een kubus waarin de lassen liggen. Voor deze
indeling werd gekozen omdat de lasafmetingen bepalend zijn voor
de kombinatie robot/manipula~9r.

\\
'J
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Vier klassen zijn opgesteld:

klasse 1 lasafmetingen binnen een kubus van 200 x 200 x 200
klasse 2 · 400 x 400 x 400· , , , , , ,
klasse 3 , , , , , , 600 x 600 x 600
klasse 4 · buiten 600 x 600 x 600· , , , ,

Produkten worden eenmalig in de kleinst mogelijke klasse inge
deeld.
De overgang tussen de klassen werd klein gekozen omdat het
effektieve werkbereik van robot/manipulator zeer beperkt is. Als
blijkt dat deze indeling te fijn is (b.v. doordat er een robot
met groter werkbereik wordt gekozen), is een grovere indel ing
eenvoudig te maken door de verschillende klassen samen te voegen.

Karakteristiek produkt voor klasse 1:

Klasse 1 bevat 39 produkten. De lassen liggen binnen de kubus van
200 x 200 x 200. Dit houdt niet in dat de produkten ook klein
zijn. Als karakteristieke produkten zijn naar voren gekomen:
(voor tekeningen zie bijlage VII)

- de schokdempersteun
- een aantal kleine steunen

Karakteristieken voor de schokdempersteun:

- totale lastijd van deze groep bedraagt 972 uren,
- de gemiddelde jaarserie bedraagt 3827 stuks, met een aantal

grote series ( 2x 9360, Ix 12888, Ix 17338). Weglaten van
kleine series (Ix 1, 11, 51, 154, 204 en 2x 42) levert een
gemiddelde jaarserie van 5211 stuks,

- gem. lengte per las per produkt bedraagt 106 rom,
- 28% van de lassen per produkt is ronde las,
- de 2f (53%) en 3f (36%) komen voor (fig. VI 2),
- slechts 56% van de lassen per produkt is goed bereikbaar,

matig bereikbaar is 21%, slecht bereikbaar is 23%.

Karakteristieken voor de groep kleine steunen:

- totale lastijd van deze groep bedraagt 380 uren,
- de gemiddelde jaarserie bedraagt 2659 stuks. Weglaten van

kleine series (IX 59,75,96 en 2x142) levert een gemiddelde
jaarserie van 4256 stuks,

- 75% van de lassen per produkt is ronde las, in de groep
zitten een aantal luchtketelsteunen, deze hebben (gedeelte
lijk) ronde lassen,

- de laspositie 2f komt het meest voor (82%),
- slechts 47% van de lassen per produkt is goed bereikbaar,

matig bereikbaar is 38%.
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Karakteristiek produkt voor klasse 2:

Klasse 2 bevat 14 produkten. De lassen liggen binnen de kubus van
400 x 400 x 400, minus de produkten uit klasse 1. Als karakteris
tiek produkt is naar voren gekomen:
(voor tekeningen zie bijlage VI 1)

- luchtketelsteun (1 en 2 ringssteun)

Enkele waarden:

totale lastijd in deze klasse bedraagt 269 uren,
- de gemiddelde jaarserie bedraagt 1726 stuks, met als grootste

serie eenmaal 9412 stuks,
- de laspositie is overwegend 2f, 82%, en 4f, 16%,
- 32% van de lassen is slecht bereikbaar.

Karakteristiek produkt voor klasse 3:

Klasse 3 bevat 14 produkten. De lassen liggen binnen de kubus van
600 x 600 x 600, minus de produkten uit klasse 1 en klasse 2. Als
karakteristieke produkten zijn naar voren gekomen:
(voor tekeningen zie bijlage VI 1)

- de steun uitlaat
- de schommel stabilisator

Karakteristieken steun uitlaat:

- de gemiddelde produkt lastijd bedraagt 32 seconden
- totale lastijd van deze groep bedraagt 66,5 uren

de gemiddelde jaarserie bedraagt 1137 stuks, de steun
uitlaat is er in nogal wat uitvoeringen, zonder de kleine
series (1x 2,27,41) is de gemiddelde jaarserie 1694 stuks,

- 94% van de lassen per produkt is goed bereikbaar.

Karakteristieken voor de schommel stabilisator:

de gemiddelde produkt lastijd bedraagt 78 seconden ( een
uitschieter van 327 sec, zonder deze bedraagt de gemiddelde
lastijd 28 sec)

- de gemiddelde j aarserie bedraagt 6253 stuks. Zonder kleine
series (1x 18 1n 196) levert een gemiddelde jaarserie van
12024 stuks,

- gem. laslengte bedraagt 56 mm,
- 83% van de lassen per produkt heeft een recht of hoekig

lastrajekt, 17% heeft een rond trajekt,
- slechts 3% van de lassen per produkt is slecht bereikbaar,

63% is goed bereikbaar.
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Karakteristiek produkt voor klasse 4:

Klasse 4 bevat 6 produkten. De lassen liggen buiten de kubus van
600 x 600 x 600, minus de produkten uit klasse 1, klasse 2 en
klasse 3. Als karakteristiek produkt is naar voren gekomen:
(voor tekeningen zie bijlage VI 1)

- opstapsteun

Enkele waarden:

- de gemiddelde produkt lastijd bedraagt 74 seconden,
- de gemiddelde jaarserie bedraagt 3225 stuks, een codenummer

heeft een jaarserie 1, dit produkt niet meegerekend is de
gemiddelde jaarserie 4031 stuks,

- gem. laslengte = 128 mm,
- 80% van de produkten bevat ronde lassen, echter het totaal

aantal ronde lassen is laag,
- 60% van de lassen per produkt is goed bereikbaar.
- 36% van de lassen is slecht bereikbaar.

6.2.2 Bewerkingstechnologische indeling

De indeling werd gemaakt op basis van de bewerkingen die aan de
produkten het meest plaats vinden. De volgende 5 bewerkingen
werden gebruikt:

1/ MIG/MAG-lassen,
2/ bankwerken,
3/ puntlassen,
4/ projektielassen,
5/ richten.

Uit de onderstaande tabel blijkt met welke frequenties de
verschillende bewerkingen voorkomen. De bewerking afpersen is
niet meegenomen omdat dit zeker als aparte bewerking moet plaats
vinden. De 18744 uren lassen is 17% van het totaal aantal uren
lassen per jaar van de PKF lasserij (fig. VI 2).

BEWERKING UREN PER JAAR AANDEEL IN %

MIG-MAG lassen 18744 80
Bankwerken 2511 11
Puntlassen 1226 5
Projektielassen 421 2
Afpersen 260 1
Schuren 81 -
Afbramen 79 -
Boren 35 -
Richten 18 -
Tappen 18 -
Snijden 5 -

TOTAAL: 23398
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In het totale produktenpakket blijken de 5 volgende kombinaties
voor te komen:

1/ MIG/MAG-lassen + bankwerken,
2/ , , + richten,
3/ , , + puntlassen,
4/ , , + bankwerken + richten,
5/ , , + overige bewerkingen.

De gro,p overige bewerkingen zijn de kleine bewerkingen zoals
vermel~,in de tabel. Een verdere uitwerking van deze indeling is
te vinden in hoofdstuk 7.

6.3 Karakteristieken automatiserinq

Automatisering van de lasbewerking stelt extra eisen aan het
produkt(ontwerp). Deze extra eisen hangen o.a. af van de uitvoe
ring van de geautomatiseerde werkplek.

De drie belangrijkste aspekten hierbij zijn:

2/

3/

1/ beperkte omhullende van de manipulator; dit stelt eisen
aan de produktafmetingen.
beperkt werkgebied robot in combinatie met de manipula
tor; dit stelt eisen aan het gebied waarin de lassen
zich bevinden.
niet iedere positie van de lastoorts is binnen het
werkgebied van de combinatie lasrobot en manipulator
aan te nemen. Dit stelt eisen aan de bereikbaarheid van
de las binnen het werkgebied van de combinatie lasrobot
en manipulator (specificering aspekt 2). Door middel
van simulatie is ± 80% van de lassen te bepalen.
Theoretisch zou 100% haalbaar moeten zijn. De rekentij-
den (en dus kosten) zijn nog hoog zodat deze test beter
praktisch kan worden uitgevoerd.

Daarnaast legt de manipulator een beperking op ten aanz ien van
het produktgewicht.
In tegenstelling tot een handlasser heeft een lasrobot zeer
beperkte detectiemogelijkheden. Eisen worden gesteld aan de
lasnaad (o.a. spleetbreedte en positie lasnaad).
De lasmal in combinatie met het produkt beperkt de bereikbaarheid
van de las. Ondanks dat de ideale positie door de lastoorts wel
is in te nemen kan de las door obstakels toch onbereikbaar zijn.
Vervolgens gelden nog een aantal praktische en economische eisen
ten aanzien van automatisch lassen, zoals verhouding laad/lostijd
versus lastijd, benodigde programmeercapaciteit, variatie in
lasdraad ten gevolge van verschillende lasnaadhoogtes, etc •.

Dit leidt tot de volqende karakteristieken voor automatisch
lassen:

1/ jaarserie per produkt; lastijd per produkt; laad/los
tijd per produkt.

2/ massa en afmetingen per produkt.
3/ benodigde geheugencapaciteit voor het lasprogramma en

instructies.
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4/ benodigde verschillende draaddiameters.
5/ type lasverbinding en variatie lasnaadpositie.
6/ Gedeelte van de lassen dat in een opspanning 'onder de

hand' is te lassen.
7/ bereikbaarheid van de lassen door het robotlaspistool.
8/ voorbewerking lasnaden en de tolerantie op de spleet

breedte.
9/ kwaliteitseisen lasverbindingen.

10/ rentabiliteit.
11/ onderhoudsvriendelijkheid.
12/ bij meer dan een robotinstallatie de onderlinge vrij

uitwisselbaarheid van lasprogramma's

6.4 Selectie produkten

Bij de selectie van de produkten wordt bepaald welke produkten
weI, niet of nog niet helemaal geschikt zijn voor automatisch
lassen.

Ais kriterium is de capaciteit gebruikt. Automatisering moet
rendabel zijn. De minimale kosten die moeten worden gemaakt om
produkten automatisch te kunnen lassen moeten worden terug
verdiend. Deze kosten zijn praktisch onafhankelijk van de soort
robotinstallatie. De minimale seriegrootte is als voIgt bepaald:

<j
~- * programmeerkosten:

* aanpassen lasmallen:
een dag programmeren a FI.768,=
32 van de 77 produkten vereisen een
lasmal aanpassing a FI.4000,=

Voor de groep van 77 produkten bedragen de vaste kosten voor
automatisering:

Totaal FI.187.136,=

* programmering
* lasmallen

77 x F1.768,=
32 x F1.4000,=

= Fl. 59.136,=
= FI.128.000,=

Uitgemiddeld over 77 produkten met een besparingstarief van
FI.45,= per uur is de minimale jaarserie voor robotlassen 15 uur.
Het toepassen van dit kriterium op de 77 produkten levert tabel VI
2.
De produkten uit deze tabel VI 2 zijn allemaal nader beschouwd. Er
is gekeken hoeveel produkten:

1/ nu direkt automatisch lasbaar zijn,
2/ moeilijk bereikbare lassen bevatten als gevolg van het

produkt ontwerp, en die niet kunnen worden veranderd,
3/ met malaanpassingen (of extra lasmal) automatisch kunnen

worden gelast,
4/ met produktaanpassingen automatisch kunnen worden gelast,
5/ met zowel mal- als produktaanpassingen automatisch kunnen

worden gelast.
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fig.VI 3 Robot lasuren van 77 produkten, verdeeld
over vier typen robots.

produkt schok- kleine- lucht- steun- ~chomme opstap- totaal
demper- steun' ketel- uitlaat

.
~tab. steun . uren

steun steun lassen
robot

type I 560 318 91 312 1281

type II 635 322 91 67 320 309 1744

type III 897 377 269 312 1855

type IV 972 380 269 67 320 309 2317

• veel ronde lassen

tabel VI 1 Robot lasuren per karakteristiek produkt,
verdeeld over vier typen robots.



De verdeling komt er dan als voIgt uit te zien:

1/ 8 produkten; 422,8 robot lasuren,
2/ 1 produkt; 15 robot lasuren,
3/ 13 produkten; 1283,2 robot lasuren,
4/ 1 produkt; 55,7 robot lasuren,
5/ 2 produkten; 254,3 robot lasuren.

De specifieke gegevens van deze produkten zijn in bijlage VI 1 te
vinden.

In tabel VI 2 zijn nog een aantal karakteristieken van de
produkten vermeld. Met deze karakteristieken wordt de uitvoerings
vorm van de robot bepaald. Bij de keuze van de robot zijn de 3
volgende randvoorwaarden meegenomen:

1/ lasafmetingen,
2/ bereikbaarheid lassen,
3/ mogelijke spleetbreedte.

Op basis van randvoorwaarden 1 en 3 is de volgende indeling voor
de keuze van de robot te maken.

type I
type II
type III
type IV

robot met klein bereik, zonder sensor
robot met groot bereik, zonder sensor
robot met klein bereik, met sensor
robot met groot bereik, met sensor

De verdeling van de lasuren van 77 produkten over de verschillen
de robots levert de indeling volgens fig.VI 3. In tabel VI 2 is
dezelfde verdeling nogmaals weergegeven, er is nu ook de verdeling
van de lasuren over de karakteristieke produkten bij gegeven.
Een indeling van de produkten uit tabel VI 2 levert de volgende
indeling:

type I
type II
type III
type IV

1101 uur
39 uur
956 uur
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TABEL VI 2: Produkten met jaarcapaciteit > 15 uur

code- benaIni.nJ klasse aantal lassen aantal lassen totaal jaar
nummer bereikbaartleid lasspleet [rom] aantal capa-

geed matig slecht < 1,4 >1,4 lassen citeit

559782 st:an], trek/druk 2 2 2 2 46
595365 starg, trek/druk 1 4 4 4 86.8
291409 houder 1 2 2 2 32
377645 hijsoog 1 3 3 3 144
'892666 steun, gasbed. instal 1 9 9 18 18 102.3
361980 stetm, konsole 1 1 1 2 2 35
075301 steun, q:stap 1 6 2 7 14 1 15 266.6
374038 steun, uitlaat UID 3 3 3 3 42
701649 steun, versn.bak.bedie 1 1 1 1 54
221294 aanslag 1 3 2 2 3 5 243
390895 stetm, reaktiest:an] 2 25 6 31 31 29.6
526261 steun, ludltketel 1 1 1 1 28.8
364111 steun, luchtketel 2 2 2 4 4 48.4
289751 steun, luchtketel 2 2 2 2 32.8
366756 steun, ringvonn 1 1 1 2 2 55.7
221829 steun, ludltfilter 1 8 4 12 12 88
'374681 dwarsligger, chassisB 1 1 1 1 29.9
520858 stetm, schokdernper 1 2 2 4 4 205.9
270996 schommel, stabil 3 1 1 2 2 91.7
223351 deksel, oliekoelaw 1 1 1 1 40.8
372149 schanmel, stabil 3 1 1 2 2 91.7
740031 schommel, stabil 3 1 1 2 2 127
701729 steun, hefinst.sleepas 2 10 4 2 16 16 15

70581 steun, achterlicht 1 1 1 1 23
271994 steun, uitlaat 1 1 1 1 20
372931 stetm, ludltketel 2 3 3 3 22
372930 steun, luchtketel 2 3 3 6 6 22
372924 steun, luchtketel 2 6 6 6 15
393966 dwarsligger, chassis B 4 4 4 4 19
£51685 steun, schokdernper 1 2 2 2 15
559810 stetm, Ir-anega profiel 4 4 4 4 20

Totaal: 2093 uur

* slecht: met de huidige malopname niet bereikbaar
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fig.VII 1 Hoofdstuk 7 in het kader van
het onderzoek geplaatst.



Hoofdstuk 7

Keuze robot en lay-out lascel

7.1 Inleiding

Fig.VII 1 geeft aan waar dit hoofdstuk in deze studie moet worden
geplaatst.
Het uiteindelijke doel van de studie is het bepalen van de meest
ideale robotinstallatie en lay-out van de lascel. De gegevens die
hieraan ten grondslag liggen komen hoofdzakelijk uit hoofdstuk 6.
Bij de keuze van de robotinstallatie (§ 7.2) wordt uitgegaan van
de geometrische indeling en de geselekteerde produkten uit tabel
VI 2. Er wordt voor de totale groep geextrapoleerd om een
uitspraak te kunnen doen omtrent de toekomst.
De lay-out van de lascel wordt bepaald aan de hand van de
bewerkingstechnologische indeling.

7.2 Keuze robotinstallatie

De keuze van de robot wordt bepaald door een tweetal faktoren:

1/ de besparingen (§7.2.1)
2/ de technische mogelijkheden van de installatie die vereist

zijn als gevolg van de karakteristieken van de produkten uit
de beschouwde groep (§7.2.2)

7.2.1 Besparingen

De rentabiliteits-eis bij DAF bedraagt 3,57 jaar. De uitgangspun
ten voor de besparingsberekening zijn als voIgt:

1/ 1 man werkt per ploeg per jaar 1546 uur (DAF kaIkulatie
handboek),

2/ 1 robot werkt in twee ploegen 2880 uur per jaar [14],
3/ besparingstarief bedraagt Fl. 45, = per uur (DAF kaIkuIatie

handboek) •
/ ~~

Uitgaande van 27 produkten uit 'tabel VI 2) bedragen de besparin
gen: (de handlasuren zijn uit deBV(}-~aId, de roboturen zijn
zelf berekend)

Handlassen:
Robotlassen:

Besparing:

,-.,""

7038/1546 = 4,6 mensen
1825/1546 = 1,2 mensen

(4,6 - 1,2)*1546*FI.45,= =FI.236.538.=

Over 3,57 jaar bedragen de besparingen FI.868.000,=
~. uit tabel VI 2 voIgt dat 40,3% van de produkten verantwoordelijk

J is voor 82,5% van de lasuren.
Om over de totale groep van 134 produkten een uitspraak te kunnen
doen kan er worden geextrapoleerd vanuit de 27 en vanuit de 77
produkten.
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fig. VII 2 Verdeling van de bereikbaarheid van de lassen.
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39

klasse 3
362.4

klasse 2
461.6

fig.VII 3 Verdeling over de qebieden waarin de lassen liggen.



Dit levert de volgende tabel:

aantal
134 produkten robots

77 produkten
27 produkten

2317 uur
1825 uur

4032 uur
9059 uur

1
3

In een robot lassituatie is er minimaal 1, maximaal 3 robots
nodig.
De handlastijd van de 134 steugels bedraagt 18744 uur. Uitgangs
punt blij ft dat 82,5% van de lasuren door 40% van de produkten
wordt veroorzaakt. Van de totale besparingen wordt dan ook 82,5%
genomen. uitgaande van de bovenstaande gegevens zijn de volgende
besparingen op jaar basis te bereiken:

II (18744-4032) * Fl.45 * 0,825 = Fl.546.183,=

21 (18744-9059) * Fl.45 * 0,825 = Fl.359.556,=

De verschillende extrapolaties leveren verschillende besparingen
op jaar basis. De tweede lijkt mij de meest reele berekening. Deze
produkten zl.Jn economisch rendabel te lassen. Over 3,57 jaar
bedragen de besparingen bijna Fl.1.400.000,=.
Van dit bedrag moet de totale robotinstallatie/lascel worden
gefinancierd. Dit betreft dan de volgende kosten:

* robot(s)
* rails
* opties

- printers
- interfacekaarten
- extra monitor
- verplaatsbare programmeer unit

* celbestruing (PLC)
* manipulator
* veiligheidsvoorzieningen

- schermen
- matten
- etc.

* opleidingen
* reserve + slijtage delen
* afname kosten
* kosten programmeren + aanpassingen mal/produkt
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7.2.2 Technische mogelijkheden

Er is in hfdst 6 reeds een onderscheid~ gemaakt in een aantal
typen robots. De keuze van de robot hangt sterk af van het aantal
uren dat op de robot kan worden gelast.
Om zoveel mogelijk produkten geheel automatisch te kunnen lassen
worden de volgende eisen aan de robot gesteld:

1/ 6 assen gestuurd; om in elke plaats van het werkbereik de
juiste orientatie van de lastoorts te verkrijgen,

2/ het werkbereik moet voldoende groot zijn,
3/ een manipulator die als 7e of Se as bestuurbaar is, en

roteert rond het middelpunt van de lasmal.

De eerste eis wordt gesteld omdat de bereikbaarheid van d~ lassen
niet hoog is (fig. VII 2). De aanduiding slecht beteken~ dat de
las niet bereikbaar is. Matig wil zeggen dat de las onder gunstige
omstandigheden bereikbaar is.
De tweede eis, de grootte van het gebied waarin de lassen liggen
is van zeer groot belang (fig. VII 3). uit de verdeling in de 4
klassen blijkt dat een werkgebied van 600x600x600 rom nodig is om
voldoende produkten te kunnen lassen. Wenselijk is het een robot
aan te schaffen waarmee tot en met klasse 3 kan worden gelast.

De laatste eis heeft te maken met de bereikbaarheid en de klasse
indeling. Grote produkten zullen vaker gemanipuleerd moeten
worden om de bereikbaarheid van de lassen te waarborgen.

De spleetbreedte is problematischer. Bij 11 produkten treden
spleetbreedtes op van> 1,4 rom. Dit is voor in totaal 956 uur
lassen (= 46% totale robot lastijd). Uit economische overwegingen
moet daar aan iets gebeuren wil men economisch lassen. Methoden
hiervoor worden in hoofdstuk 5 vermel~.

7.2.3 Keuze robot

Om te bepalen welk type robot geschikt is om de geselekteerde
produkten te kunnen lassen worden een aantal robots genomen:

robot 1:
robot 2:
robot 3:
robot 4:

IR 161/15 (fig.VII 6)
IR 161/60 (fig. VII 7)
IR 200 (fig. VII 8)
IR 622/100 (fig.VII 9)

AIle vier de robots voldoen aan de gestelde eisen. Het belang
rijkste verschil zit in het werkbereik, en in de wijze van
opstelling. De typen 1,2 en 4 zijn leverbaar op een rail op de
grond. Op deze wijze wordt het werkbereik sterk vergroot. Robot 3
heeft reeds een groot werkbereik door de hangende konstruktie.
Dit wordt bereikt met een portaal waaraan de robot hangt. Het
voordeel van de hangende konstruktie ten opzichte van de staande
konstruktie is, dat het totale gebied onder de robot kan worden
benut. Bij de staande konstruktie is er altijd de kolom van de
robot die in de weg staat.
De keuze van de robot is eveneens afhankelijk van de keuze van de
uitvoering van de robotcel. Indien er twee werkstations naast
elkaar staan waartussen de robot pendelt, is er een rail nodig

Hoofdstuk 7 pagina 36



(voorbeeld 7 + 8 uit "De optimale samenstellingscel voor DAF
lassamenstellingen" J. Reijnders). Wanneer gebruik wordt gemaakt
van de opstelling met dubbele manipulator is een rail niet
noodzakelijk. Konkluderend valt de portaalkonstruktie om de
volgende redenen gunstig uit:

voordelen:

* meerdere produktstromen mogelijk,
ontkoppeling van man-machine, afstemming meerdere taken.

* efficient,
gelijktijdig omstellen/produceren (off-line programmeren).

* produktmix,
afstemming gunstige/ongunstige produkten.

* groot werkbereik

* voorraad bij opspanplaats

nadelen:

* duur,

* onderhoud groot,

* ruimte beslag groote

7.3 Uitvoering lascellen

.. ~.(

Uit de bewerkingstechnologische indeling voIgt dat 5 kombinaties
van bewerkingen veel voorkomen:

1/ MIG/MAG-lassen + bankwerken,
2/ , , + richten,
3/ , , + puntlassen,
4/ , , + bankwerken + richten,
5/ , , + overige bewerkingen.

Van de karakteristieke produkten, die uit de geometrische indeling
naarvoren zijn gekomen, werd bepaald hoeveel robot lasuren nodig
zijn voor de verschillende groepen met bewerkingen. Dit zijn niet
het aantal uren die voor die bewerkingen nodig zijn, maar het
aantal robot lasuren (zie tabel VII 1). Hieruit blijkt dat:

1/ MIG/MAG-lassen + bankwerken,
5/ " + overige bewerkingen.

het grootste aandeel hebben in het aantal robot lasuren. De
overige groepen komen \ praktisch niet voor in de verhouding tot
deze twee groepen. \

\J I,l f
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"- totaal~,produkt bewer- achok klelne lucht ateun atabl- opatap
aantal

rOb~"
klngen demper ateunen ketel ultlaat lIaator ateun uren

ateun ateun acllommel per
robot

zonder 1 292 189

X
312

X
893

aenaorl 2 --
klein 3 0.045 0.045
berelk 4 45

"
45

5 168 53 46 \, 267

met 1 417 277 12

X 312 ,~ / 1018
aenaorl 2 15 15

3 0.045 0.045klein 4 45 X 45
berelk 5 480 84 212 776

"'\

zonder 1 397 193 312 267 1169
aenaorl 2 --
groot 3 0.045 67 67.045

4 45 2 20 67berelk 5 485 53 46 6 22 612
met 1 417 281 12 312 267 1289
aenaorl 2 15 15
groot 3 0.045 67 67.045
berelk 4 45 2 20 67

5 555 84 212 6 22 879

tabel VII 1 Verdeling van de lasuren op basis van de
bewerkingstechnologische indeling.



7.3.1 lassen + bankwerken

Bankwerken = spatten verwijderen en/of handmatig richten (=
niet hydraulisch).

De benodigdheden in de eel zijn:

1/ lasapparatuur,
2/ bankwerktafel,
3/ hamer,
4/ beitel,
5/ staalborstel.

lassen + overige bewerkingen

Deze benodigdheden brengen lage investeringen met zich mee, het
is daarom ook wenselijk om elke lascel hiermee uit te rusten.

~. f

7.3.2

Deze bewerkingen zijn: afpersen, schuren, afbramen, boren,
tappen, snijden, etc. Voor deze bewerkingen z~Jn duurdere
apparaten nodig dan voor het bankwerken. Gezien het lage aantal
uren die de bewerkingen vergen is het niet verstandig om die
apparatuur in een lascel apart onder te brengen.

Celindeling
"""'""I

!j
Gezien de uren verdeling in tabel VII 1 over de verschillende
bwerkingen zal er 1 type lascel moeten worden ingericht. Deze eel
wordt dan voor lassen en bankwerken ingericht.
Voor de overige bewerkingen moet geen aparte lascel worden
ingericht. Deze bewerkingen moeten geheel apart naast de lascellen
worden verricht. Het gemeenschappelijke gebruik van de apparatuur
werkt bevordelijk voor de bezettingsgraad. De lay-out kan er als
voIgt uit komen zien:

7.3.3

lascel lascel

overige
bewerkingen

lascel lascel
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Vanuit de verschillende lascellen kan gebruik worden gemaakt van
de centraal gelegen eel voor de overige bewe7kingen.

J { l J c-

7.4 Konklusie

De konklusie betreft hier alleen de robotinstallatie en de lay
out van de lascel. Of het gebruik van sensoren noodzakelijk is
zal afhangen van de overige aktiviteiten (o.a. produktwijzigin
gen, wijzigingen monodelenproduktie). Dit doet verder niets af
aan de keuze die hier wordt gemaakt.
Er zal moeten worden gestart met een robot. Qua capaciteit is
deze zeker te vullen.
Gezien de karakteristieken van de produkten (in samenhang met de
lasuren) is een robot met een groot werkbereik vereist (minimaal
lOOOxlOOOx600 nun). Het gebruik van een robot op een rail heeft
als voordeel dat het werkbereik sterk toeneemt ten opzichte van de
vaste opstelling. De portaal konstruktie heeft als voordeel dat
het gehele gebied onder de robot wordt benut en verdient de
voorkeur.

De eel indeling moet eenvoudig zijn, aIleen gereedschap voor
bankwerken is vereist in elke eel. De overige bewerkingen moeten
centraal worden verricht. Apparatuur is centraal aanwezig.

t Ii. 1 ' {J .,,'
v
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Hoofdstuk 8

Konklusies en aanbevelinqen

8.1 Inleidinq

Dit verslag bevat de beschrijving van de produktietechnische
studie, uitgevoerd in het kader van het FALC-projekt. Er is
gekeken naar de monodelenproduktie en het lasproces. Tevens is er
een keuze voor de lasrobot gemaakt.
De verschillende konklusies uit de hoofdstukken worden geresu
meerd.

8.2.1 Monodelenproduktieproces

De nauwkeurigheid van de monodelen is bij automatisch lassen zeer
belangrijk. Een onderzoek naar de optredende (on)nauwkeurigheden
leidde tot de volgende bevindingen:

* Methoden: het positioneren en fixeren bij de bewerkingen)
zijn de oorzaak van relatief onnauwkeurige
monodelen,

keuringsnormen ontbreken of worden niet op de i

juiste wijze toegepast.

* Er is sprake van een grote mate van manafhankelijkheid.

* De bewerkingsvolgorde werkt onnauwkeurige monodelen in de hand.

* De planning van de fabrikage heeft niet de beschikking over
informatie die voor 100% juist is.

De oplossingen tot het verhogen van de nauwkeurigheid van de
output van de monodelenproduktie zijn:

e
1/ over de verschillende materiaaldikten gebruikmaken van de

juiste produktieprocessen,

2/ de nauwkeurigheid verhogen door gebruik maken van NC
aanslagen in de verschillende processen,

3/ gebruik maken van nauwkeuriger produktie technieken, b. v.
CNC-produktie machines (Steugels IIi A. Muit).

4/ een betere organisatie van procesbeheersing en normstelling.
Dit dient altijd gepaard te gaan met technische veranderin
gen, en omgekeerd.
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8.2.2 Lasproces

De input van het lasproces is de output van het monodelenproduk
tieproces. De mogelijke variaties in monodeel afmetingen kunnen
uiteindelijk worden gevat in twee variaties:

1/ de spleetbreedte van de lasnaad,
2/ de positievariatie van de lasnaad.

Er is gekeken wat maximaal toelaatbaar is voor zowel de spleet
breedte als de positievariatie bij een instelling van het
lasproces. De waarden die hieruit volgden zijn vergeleken met de
nauwkeurigheid van de monodelenproduktieprocessen. Hieruit volgde
dat:

1/ de monodelen gemaakt met universele processen zijn niet
nauwkeurig genoeg om automatisch te lassen,

2/ kombinaties van verschillende processtappen monodelen
afleveren die niet nauwkeurig genoeg zijn.

8.2.3 Oplossingen

Om automatisch lassen toch mogelijk te maken zijn twee oplos
singsrichtingen mogelijk:

Oplossing I

1 Nauwkeurigheid monodelenpro
duktie omhoog (voldoen aan de
eisen die door het lasproces
worden opgelegd).

2 MIG/MAG-lassen zonder
speciale voorzieningen

3 Produkten- en malaanpassingen
om een optimale bereikbaarheid
van de lassen te waarborgen.
Produktaanpassingen om extreme
lasspleten te voorkomen.

Oplossing II

1 Nauwkeurigheid monbdelenpro
duktie binnen degrenzen van
de lassensoren brengen.

2 Toepassen van een sensor
gestuurd lasproces.

3 Produkt- en malaanpassingen
om een optimale bereikbaarheid
van de lassen te waarborgen.
produktaanpassingen om extreme
lasspleten te voorkomen.

Oplossing I is een betere keuze dan oplossing II. Ten eerste
loopt er een projekt betreffende de aanpassing van de monodelen
produktie. Aansluiting bij dit projekt is direkt mogelijk.
Ten tweede zijn sensoren, die voor deze situatie gewenst zijn nog
niet voldoende uitontwikkeld om te gebruiken in een produktie
situatie. Daarbij komt dat de bereikbaarheid van de lassen sterk
wordt gereduceerd door het monteren van een sensor op de toorts.
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8.3 Keuze robot en laseel

De keuze van de robot wordt bepaald op basis van de gegevens van
de geanalyseerde groep produkten en de groei verwachtingen van
deze groep. De produkten uit deze groep voldeden aan de volgende
aspekten:

- de verdeling is over versehillende afmetingsklassen,
- de bereikbaarheid van de lassen is sleeht,
- de lassen hebben nogal varierende spleetbreedtes,

de bewerkingen die het meest plaatsvinden zijn "lassen +
bankwerken" en "lassen + overige bewerkingen",

- de eapaeiteit van de totale groep variaeert tussen de 1 en 3
robots in twee ploegen.

De robot die als gunstige keuze naarvoren komt is de portaalkon
struktie.
De eel moet worden ingedeeld voor bankwerken. De overige bewerkin
gen moeten in een aparte eel worden verricht. (verdere uitwerking
zie verslag "De optiamale samenstellingscel voor OAF lasamenstel
lingen", door J. Reijnders)

8.4 Aanbevelingen vervolg akties

Om de resul taten van de drie studies in het algemeen, en de
produktietechnische studie in het bij zonder volledig effekt te
laten hebben worden de volgende akties ter afronding van het
projekt aanbevolen:

1/ het voltooien van de produktanalyse,

2/ het onderzoeken van de mogelijkheden van het lassen met
sensoren,

3/ aanpassen van de ontwerpen van produkten en lasmalleni
hierrnee traehten het volgende te bereiken:

- vergroten van de bereikbaarheid van de lassen,
- verkleinen van het effekt van de tolerantie opbouw,

4/ integreren van het produkt en lasmal ontwerp. (zie ook
"Design for Production" van steunen en beugels,
door A. Pellemans).

Hoofdstuk 8 pagina 41



overzicht qebruikte literatuur

[1] Automatisch lassen van steunen en beugels.
afstudeerwerk H. de Jonge
DAF Trucks Eindhoven, april 1988

[2] Understanding positioning errors in your
robotic arc welding system.
L. Nissley, Welding Journal november 1983

[3] Identification and start-up of a succesful
robotic arc welding application.
J.H. Gage, Welding Journal november 1983

[4] Mechanisierung, Automatisierung und Einsatz
von Industrierobotern beim Lichtbogenschweis
sen. DVS- Berichte Band 94, Marz 1985

[5] Standaardkwaliteit van metalen onderdelen voor
bedriifsmechanisatie apparatuur.
Technische voorlichting machinefabrieken.
Philips, MFV 3-2037-2.

[6] Vortragsband zum Aachnener Kolloqium:
Schweissen mit Robotern, 1984
Dr. Ing. G. starke, Aachen

[7] Vortragsband zum Aachnener Kolloqium:
Schweissen mit Robotern, 1984
S. Fujinaga, e.a. Hyogo Japan

[8] Vortragsband zum Aachnener Kolloqium:
Schweissen mit Robotern, 1984
Dipl.Ing. K. Mages

[9] Industrial Robot Handbook
Richard K. Miller, CMfgE
THE FAIRMONT PRESS, INC. 1987

[10] Het verzamelen van lasparameters voor de
lasrobotisering van het MIG/MAG proces.
Faculteit der Electrotechniek, TU Eindhoven,
1988, P.J. Fermont

[11] Onderzoek naar het gebruik van een processen
sor bij het robotlassen.
Faculteit der Werktuigbouwkunde, TU Eindhoven,
1985, W. Bloks. WPAnr 0145

[12] Design aspects of robotic arc welding:
Department of Engeneering Production,
Loughborough University of Technology,
Loughborough U.K.: J.E. Middle



[13] Onderzoek aan een robotlasinstellatie voor
MIG/MAG lassen, Faculteit der Werktuigbouwkun
de, TU Eindhoven, 1983, J.J.P. Peulen

[14] FPA-reeks III; Industriele robots,
L.N. Reijers/H. de Haas
De Vey Mesdag bv Middelburg


	Voorblad
	Samenvatting
	Summary
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Hoofdstuk 8
	Literatuur

