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Samenvatting
In het leader van de onderzoeksopdracht hebben wij getracht een verbetering te
vinden voor een met naar ieders tevredenheid verlopend practicum. Dit practicum (
'Constructieve aspecten van de produktie' ) mwt deel uit van het verplichte 2·jaars Dl-programma voor Werktuigbouwkunde studenten. De huidige situatie boudt
in dat groepjes van 2 of 3 studenten een van de 6 practicummachines zo moet
instellen dat het gevraagde produkt in serle geD1aakt kill worden. Dit produkt
vormt echter geen samenhangend geheel met de produkten gemaakt op de andere S
machines wat a1s zeer nadelig beschouwd wordt. Dit is de uitgangspositie van deze
opdracht.
M.b.v. de projectstrategie in bijlage 1 hebben wij een plan opgesteld om dit
probleem op te lossen.
Hoofdstuk 1 geeft de inleiding waarin. DB een a1gemeen gedeelte. de specifieke
opdrachtgegevens opgesomd worden. Tevens wordt het doel van de opdracht
vermeld. Het uiteindelijke resultaat van de orlc!ntatiefase ( bijlage 1 ) en het laatste
punt in de inleiding is de defmitieve opdrachtsomschrijving. Deze staat in bijlage 2.
Hoofdstuk 2 somt de gegevens van de 6 practicummachines op die van belang zijn
bij het zoeken naar produktaltematieven.
Dit zoekproces wordt beschreven in boofdstuk 3. Aan de hand van een eisenpakket
worden 7 produkten gevonden welke een altematief zijn voor de huidige situatie.
Hoofdstuk 4 begint met een globale indeling van de a1tematieven naar onderdelen
en bewerkingen. Deze indeling mwt het makkelijker een keuze te maken aan de
hand van een wensenpakket. Bet resultaat is de keuze van twee produktalternatieven ; het CD-rek en de Mastermind-variant.
Het ontwerp van deze twee produkten wordt in respectievelijk hoofdstuk S en 6
behandeld.
In hoofdstuk 7 worden de machinevoorschrlften weergegeven welke in acht
moeten worden genomen bij de fabricage van de onderdelen van de twee
produkten.
In hoofdstuk 8 en 9 staan de conclusies en de aanbevelingen.

L

IDhiding

1.1.

Aipmene iDleidiD&

Het 2°·jaars practicum 'Produktie Technologie voor Serle- en Massafabrlcage (
4C423 )' is een verplicht Dl-onderdeel voor werktuigbouwkunde studenten.
In het wintertrimester worden in 4 middagen de constructieve aspecten van de
produktie behandeld. De student mjgt aan de hand van proeven en oefeningen een
beter beeld wat de problematiek van dit vakgebied is.
De huidige practicumsituatie is niet bevredigend in de ogen van de medewerkers en
de studenten. De machines, die door de studenten gedurende het practicum
ingesteld worden. produceren namelijk een aantallosse produkten ( zie bijlage 3,
altematief A ), die vrijwel geen functionele waarde hebben. Ook is de onderlinge
samenhang tussen de produkten niet duidelijk terwijl er toch van een practicum
gesproken wordt.
Dit gegeven kan beschouwd worden als een gemiste kans om tot een beter lopend
practicum te komen. Zoals bijv. in het 1e_jaars practicum produktietechniek (
4C123 ). waarin een schietlood gemaak:t wordt tijdens de verschillende
practicummiddagen, moet het mogelijk zijn ook voor dit practicum een
samengesteld produkt te ontwerpen dat bestaat uit onderdelen gemaakt op de
verschillende machines.
Om tot een succesvol ontwerp te komen is een degelijke structurerlng van de
opdracht een noodzaak. Deze is in de vorm van de projectstategie volgens Prof. Ir.
I.M. van Bragt [1] weergegeven in bijlage L Tevens is in deze bijlage de tijdsduur
van de verschillende stappen aangegeven.
Voor de generatie en selectie van ideeen is besloten extra informatie in te winnen
in de vorm van een literatuurondermek [2].

1.2.

Opdracht&eaevens

De volgende gegevens zijn voor of tijdens het verstrekken van de opdracht bekend
gemaakt :
Totale tijdsduur onderzoeksopdracht : 400 Uur per persoon.
"
II
aanvullend literatuuronderzoek : 100 uur per persoon.
Afronding opdracht in de vorm van een verslag + eindbespreking.
Produktontwerp moet m.b.v. CAD-programma Unigraphics II gemaakt
worden.
Begeleiding wordt verzorgt door Ir. A.T.l.M. Smals.
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1.3.

Doel onderzoeksopdracht
Bet verkrijgen van CAD-ervaring.
Bet leren omgaan met de projectstrategische aanpak van problemen.
Bet komen tot een of twee ooncrete voorstellen voor eon nieuw
practicumprodukt.

1.4.

Opdrachtsomschrijvinl

De detinitieve opdrachtsomschrijving is weergegeven in bijlage 2.

..... 6 --

~

atachinegegevcns

Voordat het zoeken naar produktaltematieven gestart kan worden is het noodzakelijk te weten welke mogelijkheden en moeilijkheden er zijn op het gebied van de
fabricage. Het fabriceren van de onderdelen wordt verzorgd door de machines die
opgesteld staan in het BM-Iab. Deze machines zijn :
Wickman 6-spillige draaiautomaat
Viersleden automaat
Traub 26 J-spillige draaiautomaat
llaskin S-tons pers
Raskin 32-tons pers
Arburg spuitgietmachine
In dit hoofdstuk worden voor iedere machine afzonderlijk de maximale afmetingen
van het te bewerken uitgangsmateriaal vermeld. Deze afmetingen geven de grenzen
aan waarbinnen de produktafmetingen zich moet bevinden. Tevens wordt een
indicatie gegeven welke materialen bewerkt kunnen worden

2.1.

Wickman 6-spillige draaiautomaat

De Wickman multi-spindel automaat is een 6-spillige stafautomaat. Inclusief het
station waar het afsteken van het werkstuk van de staf plaatsvindt zijn er 6 bewerkingsstations.
Deze 6 bewerkingsstations worden aangestuurd d.m. v. een centrale nokkenas.
Ben elektromotor van J 0 pk zorgt voor de aandrijving van de nokkenas.
Hieronder volgen enkele algemene technische gegevens en afmetingen die van
belang zijn voor het ontwerp van produkten welke gemaakt moeten worden op deze
machine.

max. materiaaldoorvoer
16.0 mm
13.7 mm
11.2 mm

rond
zeskant
vierkant
max. draailengte
kleine nok (standaard)
grote nok
spiltoerental

50.8 mm

88.9 mm
400-5000 o/m

Het is niet noodzakelijk dat alle bewerkingsstations gebruikt worden.
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In principe zijn aile verspaanbare materialen te bewerken op deze machine mits ze
in stafvorm aangeleverd kunnen worden.
Voor de berekening van snijsnelheden. aanzetten etc. zie de gebruiksaanwijzing bij
het practicum 'Constructieve aspecten van de produktie" dee} 6-spillige draaiautomaat [3].

1.2.

Vienleden automut

Met de viersleden automaat kunnen zowel produkten ait band als van draad
gemaakt worden.
De band moet ait
geheel bestaan en in dwarsdoorsnede een ronde of een
hoekige vorm hebben of deze benaderen.
Een gesloten vorm wordt verkregen door het aanbrengen van een felsnaad.
Het maken van produkten met een ovale vorm wordt zoveel mogelijk vermeden.
daar het zeer moeilijk is deze vorm precies op maat te krijgen door de terugvering
van het materiaal.
-Wanneer produkten Diet te hoog zijn is meervoudig werken (2 produkten hoven
elkaar) mogelijk.
De vier sleden van de automaat dragen de gereedschappen die voor de vervorming
van het materiaal zorgen. De aansturing van deze gereedschappen gebeurt door
groefnokken die op de rondlopende assen bevestigd zijn.
Naast deze gereedschappen is er nog een afsnijelement. een doom en een afstroper.
Technische gegevens :

een

max. bandbreedte
banddikte ( richtwaarde voor staal )
bandopzet

45 mm
0.05-0.5 mm
8-100 mm

Voor verdere informatie zie de handleiding Viersledenautomaat met enkelvoudige
bandtoevoe'" [4].
2.3.

Traub 16 l-spilUle draaiautomaat

De I-spillige draaiautomaat kan net als de Wickman draaiautomaat beschikken over
6 bewerkingsstations. Het grote verschil echter is dat de Traub niet gelijktijdig deze
bewerkingen aan verschillende produkten kan aitvoeren. De bewerkingsvolgorde is
namelijk door de enkele spit Diet onafbankelijk van elkaar in te stellen. Het is dus
nodig een bewegingsdiagram op te stell en.
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Technische gegevens :
max. doonnede stafmateriaal
max. doorzetlengte
spiltoerental

::t:70mm
lOOmm
200-8000 o/m

Niet alleen ronde massieve star maar ook vierkante en zesboekige star kan toegevoerd worden evenals buismateriaal.
AIle verspaanbare materialen mits in stafvorm kunnen bewerkt worden in deze
machine.
Zie de beknopte handleiding voor meer informatie (5).

2.4.

Raskio 5-tOOI pen

De excenterpers is een zeer veel voorkomende produktiemachine. vooral in de
vormgeving van serie en Massa onderdelen.
De excenterpers kan zowel intermitterend als continu werkend worden gebruikt.
V ooral in de kleine en middelgrote industrie wordt zij continu werkend gebruikt
voor de fabricage van niet al te ingewikkelde produkten met een volg- of compleetstempel.
Technische gegevens :
max. materiaaldikte
strookbreedte
max. diameter stempel doom
opzetlengte

1.5mm
5-70 mm
38mm
0-36 mm

Het materiaal wOldt aangevoerd door een dubbelsledig aanvoerapparaat. De
nauwkeurigheid hiervan is af'hankelijk van het aantal slagen per minuut en de
opzetlengte. Bij een grote opzetlengte en een hoge slagfrequentie zal deze nauwkeurigheid sterk afnemen.
Zie de handleiding bij het practicum getiteld 'Handleiding 5-Tons PhilipslRaskin
pers' [6].

2.5.

Raskio 32-tool pen

Voor deze pers is een soortgeIijke beschrijving mogelijk als de 5-tons pelS met
dien verstande dat de afmetingen anders zijn. De technische gegevens voor het te
gebruiken materiaal luiden als voIgt:
materiaaldikte

0-3 mm

0-80 mm
0-100 mm
38mm
70mm2

bandbreed.te
opzetlengte
max. diameter stempel doom
max. materiaaldoorsnede
Zie handleiding [7].

2.6.

Arbul'l spuitp,tmac:hine

De Arburg Allrounder is een spuitgietmachine. Aan de machine ondersdleiden we
vier hoofdgroepen:
1. bet frame

2. bet vormsluitmechanisme
3. de spuitgroep
4. de stuurgroep (de schakelkast)
Om te komen tot het ontwerp van een geschikt spuitgietprodukt is vooral het nader
beschouwen van het vormsluitmechanisme vail belang.
De sluiteenheid is uitgevoerd met vier kolommen en een centraal werkend hydrautisch systeem. Over de kolommen schuift de losse vormplaat.
De losse en de vaste vormpJaat zijn de bevestigingsplaten voor de matrijzen.
Bepalend voor de afmetingen van het produkt is o.a. de ruimte die tussen de
kolommen bestaat.
Wanneer bij inbouw van de matrijs een kolom getrokken wordt (zie [8]) zijn de
onderstaande maximaal bemeten matrijsvormen mogelijk :

Mo. trlJshouaer
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Technische gegevens :
27Smm

max. matrijsopeningsweg
matrij s opspanvlak
kolomafstand
max.. matrijsdiameter
max. matrijsgrootte
max. spuitvolume

220x346 mm
220mm
330mm
33Ox330 mm
54 em'

Zie de handleiding voor meer gedetailleerde informatie [8].
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Jkt.zoekeo yan produktalternatieytp

In de definitieve opdrachtsomschrijving staat het resultaat vermeld, dat met deze
opdracht bewerkstelligd mOd worden. Om te komen tot een succesvolle afwikkeling van de opdracht is een doordacht plan vereist. De eerste planstap ( zie bijlage
1 ) is behandeld in hoofstuk 2. Nu de machinegegevens verzameld zijn kan
planstap 3 uitgevoerd worden. Echter voordat san het zoeken van altematieven
begonnen kan worden is een eisenpakket ( planstap 2 ) onontbeerlijk.
M.b.v. dit eisenpakket kan gericht gezocht worclen naar produkten die op het eerste
gezicht een beter altematief zijn voor de huidige produktsituatie.

3.1.

OpsteUeo van eisenpakket

De eisen hebben betrekking op het totale proces van ontwerp, ontwikkeling,
presentatie en fabricage van de produkten. De eisen zijn bindend en de gevonden
altematieven moeten er dus aan voldoen.
Het pakket aan eisen ziet er als voIgt uit :
De onderdelen waaruit de prodakten bestaan moeten met het CADprogramma Unigraphics n duidelijk weetgegeven kunnen worden.
De 6 opgestelde machines in de practieumruimte moeten allen in het
produktieproces van het ontworpen prodakt betrokken zijn.
De afmetingen van de te maken onderdelen mogen de grenswaarden,
zoals die vermeld staan in 'Machinegegevens' ( zie Hfd. 2 ), niet
overschrijden.
De verschillende Slappen in het ontwerpproces van de twee eindprodukten
mogen niet meer tijd in bes1ag nemen dan de voorgeschreven uren ( zie
bijlage 1 ).
De produktie van de onderdelen moeten door studenten in 2 a 3 middagen (
de duur van het practicum ) voltooid kunnen worden.
De assemblage van de onderdelen tot het eindprodukt moet eenvoudig zijn
en in de laatste middag kunnen plaatsvinden.

3.1.

7 produktalternaDeveo

Voor het zoeken van de produktaltematieven hebben we verscheidene ideogeneratie-methoden gebruikt welke vermeld staan in het literatuuronderzoek 'Het komen
tot ide!en d.m.v. gestructureerde en ereatieve probleemoplosmethoden' van ondergetekenden [2].
Het eisenpakket werd als leidraad gebruikt.
Dit hield in dat het genereren van produktideeen direct al geconfronteerd werd met
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selectieve aspecten. die eigenlijk pas later in het proces een rol mochten spelen.
Ook is het niet te voorkomen dat bij het zoeken een globale indeling naar onderdelen en bewerkingen van de altematieven pJaatsvindt, omdat de verkregen machinegegevens weI degelijk al meetellen.
Door deze selectieve werking van het eisenpakket en de machinegegevens zijn vele
ide&m. welke tot stand zijn gekomen m.b.v. de generatiemethoden. direct al
verworpen. Dit maakte het zoeken naar geslaagde altematieven bijzonder tijdrovend
en met bepaald gemakkelijk.
De volgende altematieven werden gevonden en goed bevonden aan de hand van het
eisenpakket :
Mechanisme.
Pen-set.
Mastermind-variant.
Plakbandapparaat.
CD-rek.
Speelgoedauto.
Autoruitenkrabber.
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IDdeling van m.keuze uit JU..produktaltematieven

4.1.

IDdelinl van de produktaltematieven

Nadat verschillende produktaltematieven gevonden zijn voor de huidige situatie
welke een onsamenhangend scala van losse produkten laat zien, komt het volgende
probleem aan de orde.
Om te komen tot eon verantwoorde keuze van uiteindelijk twee produktontwerpen

zal eon selectiemethode gebruikt moeten worden. De structuur van dit keuzeprobleem kan als vrij goed beschouwd worden [2,blz. 29]. De selectie kan dus op
kwalitatieve wijze gebeuren.
Om de produktaltematieven beter te visualiseren is het noodzakelijk de verschillende produktaltematieven naar onderdelen en machinebewerkingen in te del en.
Tevens wordt aangegeven welke onderdelen gekocht mOeten worden.
Deze indeling is niet bindend voor het lat~re eindontwerp van de twee gekozen
produktaltematieven, maar geeft wei een indicatie in welke riehting gedacht moet
worden.
Ook de huidige produktsituatie wordt op deze wijze ingedeeld en neemt volledig
deel aan de selectieprocedure.
De indeling van de huidige produktsituatie en de 7 altematieven hierop is weergegeven in bijlage 3.
4.1.

Opstellen van wenscnpakket

De produkten worden nu aan de hand van een opgesteld wensenpakket beoordeeld.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een tabel. Door het toekennen van waarderingen
aan de verschil1ende wensen kan voor ieder altematief een score worden bepaald.
Omdat niet alle wensen even zwaar mogen drukken op het totaalresultaat worden
aan de verschillende wensen weegfactoren toegekend. waardoor de belangrijkheid
tot uitdrukking komt
Het wensenpakket bevat de volgende punten :
Goede maakbaarheid ( geometrie van de onderdelen is vrij eenvoudig door
de gekozen machines te maken, wat belangrijk is in de massafabricage ).
Gepaste machinevulling ( het onderdeel dat het meest frequent gebruikt
wordt in de assemblage wordt gemaakt op de machine met de melste
doorlooptijd ).
Verhouding gemaakte onderdelen I gekoehte onderdelen goed ( weinig
kooponderdelen ).

Geen problemen met produktrechten ( copyright ).
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Van produkt moet voor de afdeling bedrijfsmechanisatie een promotionele
waarde uitgaan.
Originaliteit van produktontwerp hoog.
Kosten benodigde machine aanpassingen laag.
Produkt gericht op doelgroep ; de studenten die het practicum volgen.
Functie produkt is l'invol.

4.3.

:Rente selectieronde

Om tot een juiste waardering van de weegfactoren te komen moeten we de
verschillende wensen vergelijken. Dit gebeurt in de nu volgende label. De waardering 0 wil zeggen dat criterium A minder belangrijk is dan criterium B. De waardering 1 geeft aan dat beide criteria even belangrijk l'ijn. Een 2-waardering wordt
gegeven als criterium A belangrijker is dan criterium B.

Criterium

M

M

a
a

a

k
b

c
h
v

V
e
r
h

C
0

p
y

P
r

0
r

P

D

r

0

0

1

1

m

g

J

0

1

S

e
I
g

F
u
n
c
t

r

Maakbaarheid

••

I

a

t

2

2

2

2

2

IS

3

2

2

2

2

2

2

2

IS

3

1

2

1

I

1

2

8

2

0

Copyright

0

0

••

Promotiewaarde

0

0

0

Originaliteit

0

0

1

Prijs mach.
aanpassingen

0

0

1

Doelgroep
gerichtheid

0

0

1

Functionaliteit

0

0

0

0

1

0

2

Verhouding
maaklkoop

I

a
a

W
e
e
g
f

2

••

Machinevulling

T

1

••
••
••
••
••
2

0

I

1

I

2

8

2

0

0

0

I

I

I

1

I

2

8

2

1

2

8

2

2

8

2

1

1

I

2

1

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

0

••

In de onderstaande tabel stun de wensen met hWl respectievelijke weegfactoren
opgesomd. De waarderingen die aan de verschillende produkten per wens gegeven
kunnen worden varieren van 1=slecht, 2=onvoldoende. 3=matig. 4=voldoende tot
5=goed. De tabel is &an verschillende betrokken TU-medewerkers en studenten
voorgelegd en leat a1s uiteindelijke resultaat de volgende gemiddelde scores zien :

Criterium

Produktaltematief

Weeg-

F

G

H

3,2

4,7

3.7

4.3

4,0

3,1

4.7

3,8

3,5

3,7

3,8

2,8

4,8

5,0

2.7

4,5

4,5

1.8

4,5

4,7

4,7

4,7

1,1

2,8

4,0

2.7

3,0

3,5

2.3

2.5

2

1,5

2,5

2,8

3,2

3,1

4,3

3,5

3,0

Prijs mach. aanp.

2

3,8

3.5

3,3

3,0

2,7

3,7

2,7

3.2

DoeJgr. gerichtheid

2

1,1

2,5

3,2

4,2

3,2

4,3

2,5

2,7

FWlctionaliteit

1

1,1

2,2

3,8

4,0

4.0

3,8

2,0

3,8

57

64

62

62

58

79

64

62

factor

A

B

C

D

Maakbaarbeid

3

4,7

4,2

3,2

3,8

Machinevulling

3

3,0

3,7

3,3

Verb. maak:lkoop

2

5,0

4.7

Copyright

2

4,7

Promotiewaarde

1

Originaliteit

Totaal score (max. 90)

E

Uit de tabel blijkt dat produktaltematief F ( CD-rek ) met een totaal van 79 PWlten,
wat gelijk staat &an 88 % van de max. score, als beste uit de bus komt. Deze wordt
dan ook gekozen en za1 verder uitgewerkt worden.
De huidige situatie komt samen met produktaltematief E ( plakbandappareat ) als
slechtste nur voren en beiden zuIlen niet verder geanalyseerd worden.
Uit de resterende 5 a1tematieven, die qua score dicht bijelkaar liggen, kan nog geen
duidelijke keuze gemaakt worden. Het verdient daarom aanbeveling een tweede
selectieronde onder deze 5 a1tematieven door te voeren.
......

Tweede seleederonde

Voor deze tweede selectieronde reduceren we het aantaI criteria tot de 5 belangrijkste, te weten ( z.O.z. ) :
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Maakbaarheid
Machinevulling.
Verbouding maak/koop.
Originaliteit
Doelgroep gerichtheid.
Deze 5 criteria worden in de nu volgende matrix t.O.V. elkaar beoordeeld om tot
een herwaanlering van de weegfactoren te komen. Een 1 wit zeggeD, criterium A is
belangrijker dan criterium B. Een 0 wil daarentegen het omgekeerde zeggen.

Criterium

MaakbaaJ:heid
Machine vuJ.ling

Verb. maaklkoop
Originaliteit

DoeJgroep gericbtheid

MaakbaaJ:heid

Machine

Verb.

Origina-

vuJ.ling

maaklkoop

Hteit

DoeJsr.
gerichtb.

-- 1

0

To-

Weeg-

taal

factor

1

1

1

4

5

1

1

1

3

4

1

0

1

2

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

M.b.v. deze nieuwe weegfactoren kunnen de 5 overgebleven produktaltematieven
opnieuw beoordeeld worden. De waardes in de onderstaande tabel zijn dezelfde als
die van de eerste tabel. Echter door de herziening van de weegfactoren zullen de
totaal scores duidelijker van elkaar verschillen.

Criterium

Weegfactor

Produktaltematief
B

C

D

G

H

Maakbaarheid

5

4.2

3.2

3,8

3,7

4,3

Machine vulling

4

3,7

3,3

4,0

3,8

3,5

Verb. maaklkoop

2

4,7

3.7

3,8

5,0

2,7

Originaliteit

1

2,5

2,8

3.2

3,5

3,0

Doelgroepgerichtheid

3

2.5

3,2

4,2

2,5

2,7

55,2

49,0

58,4

54,7

52,0

Totaal score (max. 75)

De keuze van het tweede produkt valt op altematief D, de Mastermind-variant
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~

Eiodootwem

CD-rek

In 4.3. is gebleken dat het CD-rek als beste, vail de 7 altematieven die gevonden
zijn, uit de bus komt Om tot een definitief ontwerp to komen is een godegen
kennis van de to gebruiken machines noodzakelijk. Deze machines bepalen immers
de geometriegrenzen waarbinnen bet ontwerp gemaakt moot worden.
Het voorontwerp ( zie bijlage 3F ) op basis waarvan de keuze gemaakt is, geeft een
indicatie in welke ricbting het ontwerp zicb zaI ontwikkelen.
Bij het ontwerp van bet gebele CD-rek beginnen we met de afzonderlijke
onderdelen ( 5.1. ).
De samenstellingstekening zoals die in bijlage 4 is weergegeven geeft een dee} aan
van het totale CD-rek mals het geassembleerd wordt ( zie 5.3. ). De
samenstellingstekening in bijlage 4 en de werktekeningen in bijlage 5 zijn gemaakt
op bet CAD-systeem van de vakgroep WPA m.b.v. bet programma Unigraphics II.

5.1.

Onderdelen CD-rek

1. Verbindinasplaat : de verbindingsplaat wordt gemaakt op de S-tons pers.
Twee verbindingsplaatjes zorgen voor de verbinding van de bodemplaten tot een
niveau van bet CD-rek.
Uit de machinegegevens voor de Raskin 5-tons pers ( 2.4. ) blijkt dat de maximale
opzetlengte 36 mm is. Aangezien de lengte van de verbindingsplaat ook 36 mm
moet worden is het b,ter de stempel van de pers zo in te stellen dat de plaatjes
naast elkaar in plaats van achter elkaar gemaakt worden ( zie 7.1.4. ). De
toegestane materiaaldikto is 1.5 mm en wordt ook toegepast. De maximale
strookbreedte is ruimschoots toereikend.
Zie werktekening WB-193-01, bijlage 5.
2. Afstandbus : de afstandsbus wordt zowel op de 6-spillige als de l-spillige
draaiautomaat gemaalct, dit om de verschillende draaimethoden duidelijk te maken.
De afstandbussen zorgen voor de niveauverschillen die nodig zijn om tot een CDrek te komen.
Uit de machinegegevens van de heide draaiautomaten ( 2.1. en 2.3. ) blijkt dat de
Wickman 6-spillige draaiautomaat de maatgrenz.en wat betreft de diameter en de
lengte van het produkt bepaalt. De maximale materiaaldoorvoer is namelijk 16 mm
rond ( tegen 70 mm voor de l-spillige ) en de doorvoedengte 88,9 mm ( tegen 100
mm voor de l-spillige ). Aangezien de afmetingen van de afstandbus binnen deze
grenzen blijven, is het enige probleem nog bet aantal bewerkingen dat voor het
volledige gebruik van de bewerkings-stations zorgt ( zie 7.1.1. ) ..
De geometrie zoals die in de werktekening ( bijlage 5, tokening WB-193-02 ) to
zien is, beantwoordt aan deze eisen.

-- 18 --

1...Ricbtplaat: dit plaatje wordt op de 32·tons pen gemaakt.
De ricbtplaten zijn nodig om tot een goede positionering van de CD in het rek te
komen.
De afmetingen van deze ricbtplaat zijn ruim binnen de grenzen van het toeIaatbare,
zoals die vermeld staan in 2.5. , vastgetegd. Slechts de dikte ( 2,S mm ) komt in de
buurt van de maximaal toelaatbare 3 mm. De vorm is zo ontworpen dat de
bevestiging Diet alleen in de onderliggende maar ook in de bovenliggende bodemplaat plaatsvindt Hierdoor is de ricbtplaat in de bodemplaten vormgesloten Dit
komt de stevigheid van het rek ten goede.
Zie werktekening WB-193-03, bijlage S.
~ BodempJaat

: deze wordt in de spuitgietmachine gemaakt
De bodemplaat vormt de helft van het vlak waarop de CD komt te liggen.
Uit de macbinegegevens voor de Arburg spuitgietmachine ( 2.6 ) blijkt dat het
volume van het produkt Diet groter dan 54 em' mag zijn. Bij dit volume rekenen
we ook de volumina van de verschillende aanspuitkanalen. Ben veilige waarde voor
het eigenlijke produktvolume wordt daarom op 45 em' gesteld.
Voor de buitenafmetingen van de bodemplaat Demeo we de volgende maten :

Het totale volume van dit blok is 89,6 em' en is dus veel te groot. Dit verJdaart de
uitsparing in het midden van de bodemplaat Samen met de kamers en gaten die
bedoeld zijn voor de bevestiging van de andere onderdelen wordt het totale
produktvolume gereduceerd tot 43 em',
De bovenste helft van de bodemplaat is onder een helling van 20 uitgevoerd. Dit
om het lossen uit de matrijs mogelijk te maken ( zie 7.1.6. ). De werktekening van
de bodemplaat is te zien in bijlage S, tekening WB-193-04.

S. Yerbindingsklip : wordt gemaakt op de viersleden automaat.
De verbindingsldips zorgen door hun vorm voot de koppeling van de verschillende
Diveaus in het rek.
Aangezien het zeer moeilijk is om met de viersleden automaat een ovale vorm
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exact op de juiste maat te krijgen is het niet verstandig om een klip met elastische

eigenschappen te ontwerpeD die d.m.v. krachtsluiting de verschillende niveaus un
elkaar klemt. Daarom maken we een rechte klip met un weerszijden een ribbel die
precies in de bodemplaatgleuven past en dus door vormsluiting de niveaus bijelkaar
houdt. Zie werktekening WB-193-0S. bijlage S.

5.2.

Samenstelliaa CD-rek

In de eerste tekening van bijlage 4 is een deel van bet totale rek weergegeven. De
Bummers en de namen van de onderdelen mals die voorkomen in de stuJdijst zijn
hetzelfde als die in bijlage S. De wb-nummers in de stuklijst verwijzen naar de
tekeningen die opgeslagen zijn in het CAD-systeem.

5.3.

Assemblage CD-rek

Het uiteindelijke CD-rek kan 10 CD's herbergen. Hiervoor zijn de in 5.1. beschreven onderdelen in de volgende untallen benodigd :
1.
2.
3.
4.
S.

verbindingsplaat
afstandbus
richtplaat
bodemplaat
verbindingsklip

22
44
60
22
40

Het CD-rek staat op 4 pootjes die gevormd worden door de afstandbussen. Deze 4
afstandbussen worden un het onderste niveau geplakt. De niveaus zijn opgebouwd
uit 2 bodemplaten. Deze bodemplaten worden met twee verbindingsplaatjes un
elkaar gezet die in de hiervoor bestemde uitsparingen passen. De gaten in de
verbindingsplaatjes vallen hierbij precies over de pennetjes in de uitsparingen. Om
een goede bevestiging te verkrijgen worden deze pennetjes tegen de bevestigingsplaatjes un gesmolten.
Door nu alle niveaus op deze manier te maken en ze te stapelen m.b.v. de
afstandbussen wordt het rek gevormd.
De bevestigingsklips zorgen tenslotte voor de bevestiging van de niveaus.
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L

Eindontwerp Mastsrmind-yadgt

Het alternatief dat gekozen is in de tweede selectieronde is de Mastermind-variant.
Net als in hoofdstuk S worden eerst de afzondedijke onderdelen ontworpen ( 6.1. ).
In bijlage 4 is de samenstellingstekening weergegeven van een deel van de
Mastermind-variant.
De stappen die doodopen zijn bij het ontwerpen van de Mastermind-variant zijn in
grote lijnen hetzelfde als bij het ontwerp van het CD-rek. Vandaar dat de
beschrijviog een stuk beknopter is als in hoofdstuk S.
De samenstellingstekening en de onderdeeltekeningen zijn ook in dit geval getekend m.b.v. Unigraphics ll.

'.1.

Onderdelen Mastermind-variant

L...Spee1bordmodule: wordt gespoten in de matrijs van de Arburg Allrounder
spuitgietmachine.
De speelbordmodule vormt een deel van het totaIe speelbord.
Zie bijlage S. tekening WB~194~OL
Lfmltplaatje : het fout plaatje is door de kleine pers ( 32~tons ) gemaakt.
M.b.v. dit plaatje wordt aangegeven dat de kleur van het gekleurde dopje goed is,
maar dat zijn positie dat nog niet is.
Zie bijlage S. tekening WB~ 194~02.
L~plaatie

: wordt gemaakt op de kleine pers.
Als de kleur en de positie van het dopje goed zijn dan wordt dat met dit dopje
weergegeven.
Zie bijlage S, tekening WB-194-03.
4. Gekleurd ~ : de 6-spillige draaiautomaat zorgt voor de produktie van dit
onderdeel in. dat in 6 kleuren uitgevoerd wordt.
Met deze dopjes wordt een code gevormd, die geraden moet worden.
Zie bijlage S. tekening WB-194-04.

L Verbindingsklip : wordt op de viersleden automaat gemaakt.
De klip zorgt voor de onderlinge bevestiging van de speelbordmodules.
Zie bijlage 5, tekening WB-l94-06.
~ Speelbordpen

: gedraaid op de l-spillige draaiautomaat.
Deze pennen worden in de speelbordmodules gestoken en zijn bedoeld als houder
voor de fout en goed plaatjes. Zie bijlage S. tekening WB-194-07.

- 21 --

6.2.

Samenstellina Mastermind-variant

In de tweede tekening van bijlage 4 is een deel van bet lOtale speelbord te zien. De
nummers en de namen van de onderdelen mals die voorkomen in de stuklijst zijn
betzelfde als die in bijlage S. De wb.nummers in de stuklijst verwijzen nur de
tekeningen die opgeslagen zijn in het CAD-systeem.

6.3.

Assemblaae Mastermind-variant

Het lOtale speelbord bestaat uit 7 modules. Deze modules worden in elkur
gesdloven. De vebindingsklips passen precies in de gleuven aan de zijkant van de
modules. Als deze klips op de juiste plaats zitten worden de modules op de plaats
van de gaatjes van de klips doorboord ( diameter gaatje 3 mm ). Hierin wordt een
M3 boutje gestoken die samen met een M3 moertje vaar de uiteindelijke bevestiging van de modules mrgt.
De speelbordpennen worden nu in de modules geplakl.
M.b.v. de gekleurde dopjes vormt speier 1 een code. Deze code mag natuurlijk niet
gezien worden door speIer 2 en moet dus afgedekt worden. Aangezien de beschikbare machines allen bezet zijn moet bet afdekkapje gekocht of elders gemaakt
worden.
Een opbergdoos vaar alle elementen ontbreekt ook nog.
De volgende aantallen zijn dan benodigd om een spel compleet af te leveren :
Maakonderdelen :
1. speelbordmodule
2. fout plaatje
3. goed plaatje
4. gekleurd dopje
5. verbindingsklip
6. speelbordpen
Koo,w>nderdelen :
M3 bout
M3 moer
afdekkapje
opbergdoos

7

20
20
1S per kleur. lOtaal 90
12

28

12
12
1

1
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:L.

Machinevoorscbriften

Bij het kiezen van de material en waaruit de onderdelen gemaakt moeten worden is
er voomamelijk gekeken nur het reeds aanwezige materiaal in het BM-laboratoriwn. Met name is gekeken nur de materialen die in de huidige situatie ( produktalternatief A. zie bijlage 3 ) gebruikt worden.
Omdat van de meeste material en nog een behoorlijke voorraad aanwezig is, is het
in financieel opzicht aantrekkelijk deze materialen weer in de nieuwe ontwerpen te
gebruiken. Omdat de onderdelen amper krachten moeten doorleiden komt het er
namelijk niet zo op aan welk materiaal gebruikt wordt.
Voor de bediening van de machines wordt verwezen nur de handleidingen die bij
het practicwn 'Constructieve aspecten van de produktie' uitgereikt worden [3 tim 8].

7.1.

Fabricale CD-rek

De fabricage van het CD-rek moet gedurende een aantaI practicummiddageft door
een groep van 12 studenten bewerkstelligd worden. De 12 studenten worden
ingedeeld in groepjes van twee. Deze tweetallen zijn verantwoordelijk voor een van
de 6 machines en zorgen dus voor de fabricage van een onderdeel.
Zij moeten hiervoor de betreffende machine zo instellen dat de bewerkingsst&ppen
die gezet moeten worden in een juiste volgorde tot de produktie van het onderdeel
leiden. Zie hiervoor 7.1.1. tim 7.1.6.
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7.1.1. Voonchrirten voor de Wickman "pUlice draaiautomaat
Uitgaogsmateriaal : kortspanig messing aangevoerd in stafmateriaal met een
doorsnede van 15 mm.
Bewerkinasstawen· :
1. Doorvoer stafmateriaal tot ingestelde slag bereikt is. Deze slag s is geJijk aan de
produktlengte (= 17 mm ) + de breedte van de afsteekbeitel ( = 3 mm ).
2. Vastklemming materiaal met spantangen.
3. Voorboren.
4. Draaien van randprofiel.
5. Insteken aan produkteind.
6. Insteken van middenprofiel.
7. Doorboren van produkt.
8. Afsteken.

In onderstaande afbeeldingen zijn enkele bewerkingsstappen weergegeven.

/ - - :r-------T""C'"--.
/

I

-t-.-----------\

\ ' - __

~

_ _ _ _ _.:......L_....L.

Bewerkingsstap 1

Bewerkingsstap 3

B!

2

Bewerkingsstap 4
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Bewerkingsstap 5

B+
20

Bewerkingsstap 7

Bewerkingsstap 6

20

Bewerkingsstap 8

•

tussen elke bewerkingsstap wordt de spiltrommel 60° gedraaid en wordt de
staaf in de eerste spit een slag ( 20 mm ) doorgezet om vervolgens de
verschillende stations te doorlopen.

7.1.2. Voorscbriften voor de viersleden autom"t
Uitgangsmateriaal : geharde messingband met dikte 0,75 mm en breedte 7,5 mm,
aangevoerd vanaf rol welke op afloopstoel bevestigd is. Via de bandrichter en de
bandsmeerrollen wordt de band geleid naar het persgedeelte.
Bewerkingsstamlen :
1. Doorzet van de messingband met een slag s van 57 mm + breedte afstroper.
2. Vastklemming band doordat achterstempel naar voorstempel beweegt. De band is
nu geklemd tussen de achterstempel en de voorstempelhouder.
3. Msteken van banddeel.
4. Achterstempel zorgt voor de eerste vormgeving door beweging in de richting van
de geveerde voorstempel.
5. Vorming van de zijribbels door de profielstempels die van links en van rechts
naar produkt toebewegen.
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6. Lossen van produkt eventueel met de bulp van een afstroper.
Enkele bewerkingsstappen :

57

Bewerkingsstap 3

Bewerkingsstap 2

Bewerkingsstap 4

Bewerkingsstap 5

7.1.3. Voorschriften voor de Traub 16 l-spilli&e draaiautomaat
Uitgangsmateriaai : messing aangevoerd in staCmateriaaI met een doorsnede van 15
mm.
Bewerkingsstappen :
Zie 7.1.1. De bewerkingsstappen zijn betzelfde, ecbter bet grote verscbil met de 6spillige draaiautomaat is dat aile bewerkingen &an
produkt verricbt worden. Dit
betekent dat meerdere bewerkingsstappen gelijktijdig of overlappend kunnen
plaatsvinden aan
produkt. Hiervoor is een bewegingsplan nodig welke
informatie geeft over de oploop- en atloopboeken van de verscbillende DOkken.
Deze nokken sturen de verscbillende beitels aan.

een

een

7.1.4. Voorschriften voor de Raskin S-tons pers
UitgangsmateriaaI : aluminium strip, 1.5 mm dik en 40 mm breed.
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Bewerkinpstgppen :
1. Het opzetmecbanisme loopt synchroon met de pers en zorat dat bij elke persslag
het materiaal over eon gewenste afstand verplaatst. Deze afstand is de breedte van
het verbindingsplaatje + eon kleine tussenbreedte. De eerste bewerkingsstap behelst
dus het opzetten en aanvoeren van de band met eon slag a van 10 +3 ., 13 mm.
2. Ala het materiaal bij het persgedeeJte aangekomen is worden door de twee
stoterpennen de gaten gestanst
3. Nadat de band eon slaglengte is doorgezet vormt de volgstempel de
buitengeometrie van het verbindingsplaatje. Tegelijkertijd worden in het volgende
banddeel de gaten gestanst.
4. Het produkt valt in de goot onder de bedplaat.

Bewerkingsstap 1

Bewerkingsstap 2

Bewerkingsstap 4

Bewerkingsstap 3
7.1.5. Voonchriftea voor de Raskin 32-t081 pen

Uitganasmateriaal : poly styrol strip. dikte 2,5 mm, breedte 25 mm.
BewerkinasstaRPen :
1. Aanvoer materiaal met slag s die gelijk is aan de produktbreedte en de
tussenbreedte. Dus s = 20 + 3 Mm.
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2. Vorming beginprofiel door de twee voorstempels.
3. Na de doorzet van de band stanst de volgstempel in bet eerste banddeel de
defmitieve produktvorm. Het tweede banddeel wordt weer voorbewerkt door de
twee voorstempels.
4. Afvoer produkt.

/

,

Bewerkingsstap 2

Bewerkingsstap 1

,

/

j

/

I

lL7~?Dr
/1,

10 q _

l4..fi'-/j

I

Bewerkingsstap 4

Bewerkingsstap 3
7.1.6. Voorschriften voor Arburg spuitgietmaehine

Uitgangsmateriaal : polystyrolkorrel opgeslagen in granulaatbouder.
Bewerkingsstappen :
1. Losse matrijshelft beweegt langs geleiding naar vaste matrijshelft.
2. Nadat matrijs gesloten is wordt de kunststof ingespoten.
3. De losse matrijshelft beweegt vervolgens weer terug naar zijn uitgangspositie.
Doordat bet produkt lossend is gemaakt aan de kant van de vaste matrijshelft zal
bij de opening van de matrijs het produkt blijven hangen in de losse matrijshelft.
4. De hydraulische uitstoter zorg! voor de verwijdering van het produkt.
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Bewerkinpstappen 1.2 en 4 zijn in de onderstaande afbeeldingen verduidelijkt :

>

Bewerkinqsstap 2

Bewerkinqsstap 1

Bewerkinqsstap 4

7.2.

Fabricage Mastennind-variant

Zie 7.1. De opzet van het practicum is bij de produktie van de Mastermind-variant
hetzelfde. Doordat de geometrie van de onderdelen niet hetzelfde is worden de
machines natuurlijk anders ingesteld en zijn de bewerkingsstappen ook anders. Zie
hiervoor 7.2.1. tim 7.2.6.
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7.1.1. Voorsdariftea voor de Wickmaa 6-lpillile draaiautomaat

Uiganssmateriaal : kortspanig kunststof in 6 verschillende kleuren, aangevoerd in
stafmateriaal met eon diameter van 14 mm.
BewerkinssstaPpen· :
I. Doorvoer stafmateriaal met ingestelde slag s. Deze s is gelijk aan de
produktlengte ( = 29 nun ) + de breedte van de afsteekbeitel ( = 3 mm ).
2. Vastklemming van de staf m.b.v. spantangen.
3. Voordraaien.
4. Nadraaien.
S. Profieldraaien.
6. Insteken.
7. Kantbreken.
8. Afsteken.
Enkele bewerkingsstappen zijn hieronder aangegeven.

Bewerkinqsstap 3

Bewerkinqsstap 4

Bewerkinqsstap 6

Bewerkinqsstap 5

Bewerkinqsstap 8

Bewerkinqsstap 7
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•

Tussen elke bewerkinssstaP wordt de spiltronunel 600 gedraaid en wordt
een staaf een slag doorgezet om vervolgens de verschillende
bewerkingsstations te doorlopen.

7.2.2. VoonchrilteD voor de vienledea autom..t
Uitgangsmateriaal : zie 7.1.2.
Bewerkingsstap,pen : de volgorde is dezelfde als de bewerkinssstaPpenvolgorde wt
7.1.2. De slag sis echter gelijk un 25.5 nun + de breedte van de afsteekbeitel.
Aangezien de benodigde gereedschappen verschillen van die wt 7.1.2. volgen
ter verdwdelijking de bewerkinssstaPpen 2,3,4 en S die DOdig zijn voor de
fabricage van bet mastermind onderdeel.

mer

Bewerkingsstap 2

Bewerkingsstap 3

Bewerkingsstap 5

Bewerkingsstap 4

7.2.3. VoonchrilteD voor de Traub 1.spiUile draaiautomaat
Uitgangsmateriaal : messing in
Bewerkingsstappen :

star ungevoerd met een doorsnede van

10 nun.

1. Doorvoer materiaal met een slag s van 23 lnDl ( 20 nun produktlengte
afsteekbeitelbreedte ).
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+3

nun

2. Voordraaien.
3. Nadraaien.
4. Kantbreken.
S. Insteken.
6. Profieldraaien.
7. Afsteken.
Bewerkingsstap 2 tim 7 :

Bewerkinqsstap 2

Bewerkingsstap 4

Bewerkingsstap 3

Bewerkingsstap 5

Bewerkingsstap 7

Bewerkinqsstap 6

~-
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7.2.4. VoorschrifteD voor de Ruldo 5-tODS pen
Uitganasmateriaal : aluminium strip I.S mm dik en 20 mm breed.
Bewerkinasta»pen : zie 7.1.4. Dezelfde stappen worden doorlopen. Verschil met
7.1.4. :
1. De slaggrootte s = 14 + 3 = 17 mm.
2. Vorm stoter, zie hieronder.

7.2.5. Voorschriften voor de Raskin 32-tOD5 pers
Uitaanasmateriaal : aluminium strip, 2 mm dik en 20 mm breed.
Bewerkinasstappen : zie 7.1.5. De volgende twee punten verschillen ec:hter :
1. De slaggrootte s = 14 + 3 = 17 mm.
2. Vorm stoter, zie hieronder.

7.2.6. VoorschrifteD voor de Arbul'J spuit&ietmaehiDe
Zie 7.1.6. Slechts de matrijsvorm verschilt.
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L

Condpsjes

De tnormalet gang van zaken bij bet ontwerpen is meestal. clat een techniscb
probleem m.b.v. van idee-generatie methoden een aantal oplossingen ( lees
produkten ) oplevert. hierbij Iigt de vervaardigingsmethodelmachinekeuze nog niet
vast.Vervolgens wordt gekeken op welke manier deze produkten gemwt kunnen
worden en welke machines hiervoor benodigd zijn.
Bij deze opdracht is de omgekeerde weg gegaan, omdat de machines aI aanwezig
zijn. Voor dit probleem bestaan geen kant en klare oplossingen en ook de ideegeneratiemethoden zoals die beschreven zijn in bet literatuuronderzoek [2] voorzien
hier niet echt in. Vandaar dat er veel tijd gestoken moest worden in bet vinden en
concretiseren van twee gescbikte produkten alvorens met de eigenlijke ontwerpfase
begonnen kon worden.
De twee eindontwerpen zijn samengesteld uit onderdelen die niet zozeer gekozen
zijn voor bun functionaliteit maar meer voor bun gescbikte macbinevulling. Dit
betekent dat bet eindontwerp van de beide produkten nooit optimaal zaI kunnen
zijn als men aspecten als lage kostprijs, hoge functionaliteit en eenvoudige
produktiewijze wit nastreven.
De ontwerpen zoals die gemwt zijn beantwoorden in ooze ogen het best aan de
gestelde eisen.

2&

Aln bevelingen

Om daadwerkelijk tot de produktie van een nieuw practicumprodukt te komen zijn
de volgende zaken aanbevelingswaardig :
Kies uit de twee ontwerpen het CD-rek.
Onderzoek welke material en bet geschikst zijn voor de onderdelenproduktie.
Maak een kostenplaatje.
Construeer en maak de bijbeborende gereedscbappen.
Pas eventueel de macbine-instellingen aan.
Deze zaken zijn in deze opdracbt niet aan de orde gekomen omdat zij in bet
bescbikbare tijdsbestek niet meer uitgevoerd konden worden. Onze suggestie is
daarom de volgende :
Schrijf zo snel mogelijk een vervolgopdracht uit waarin een student deze nog
ontbrekende zaken uitzoekt, zodat bet vemieuwde practicum in het coUegejaar
199311994 kan gaan draaien.
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liilage 1.1. Pnjectstrategie
Om de onderzoeksopdracht, zoals die in dit verslag beschreven is, gestructureerd
aan te pakken.. gebruiken we de methode van de projectstrategie [1]. De volgende
stappen illustreren de weg die gegaan is om van de oorspronkelijke opdracht tot de
realisatieCase te komen. tevens is de verdeling van de SOO uur die beschikbaar zijn
voor de onderzoeksopdracht eo het literatuuronderzoek over de 3 Cases aangegeven.

1.

Opdracht

Ontwikkel sen produkt dat gemaakt kan worden tijdens het 2'· jaars
werktuigbouwkunde practicum 'Constructieve &speelen van de produktie'.
2.

OriiDtatieCase ( 250 uur waarvan 100 uur voor het lit. ond. )

De orientatiefase van deu onderzoeksopdracht is ook weer opgedeeld in de
dries1ag orieDtatie, plan en uitvoering. Het resultaat van de orientatiefase moet een
concrete opdrachtsomschrijving zijn.
Qrientatie
Het stell en van vragen :
Wat is de oorzaak van het probleem 1
Wie zorgt voor de directe begeJeiding 1
Hoeveel tijd staat ter beschikking 1
Welke wen behoren tot de opdracht, en welke niet 1
Hoe is de bestaande situatie omtrend het practicum ?
Hoe kunnen nieuwe produktideeen gevonden worden ?
Hoe wordt een produktkeuze gemaakt ?
Welke machinegegeveos zijn nodig als ingang voor de ontwerpCase 1
Is sen literatuuronderzoek in het kader van deze opdracht nuttig 1
Welke tecbnische vaardigheden ontbreken nog 1
Hoe wordt de beschikbare tijd ingedeeJd ?
Wat is het uiteindelijke doel van deu opdracht ?
In welke vorm wordt deu opdracht afgerond ?
Hoe luidt de defmitieve opdrachtsomschrijving ?

Beantwoording van de vragen d.m.v. :
gesprekken met de begeleider.
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"
"

"
"

medestudenten.
medewerkers van het BM-Iab van de vakgroep WPA.

literatuuronderzoek.
het lezen van de machinehandleidingen.
machine-inspecties.
Uitvoerina
De volgende zaken hebben plaatsgevonden in deze subfase en zijn van betekenis
voor de verdere athandeling van de opdracht :
Beantwoording van de vragen gesteld in de orientatie.
Het volgen van een CAD-cursus.
Het doen van een literatuuronderzoek naar de ontwerpcreativiteit.
Toetsing bij de begeleider.
Dit alles resuIteert in een verslag van het literatuuronderzoek ( 'Ret komen tot
ideeen d.m.v. gestructureerde en creatieve probleem-oplosmethoden' [2] ) en een
definitieve opdrachtsomschrijving ( zie bijJage 2 ).
3.

Planfase ( 100 uur )

M.b.v. van de gegevens. die verkregen zijn uit de orientatiefase, kunnen de
volgende pJanstappen gezet worden :
Verzamelen van machinegegevens.
Opstellen van eisenpakket waaraan produktontwerp moet voldoen.
Zoeken van produktaltematieven.
Opstellen van wensenpakket dat betrekking heeft op de keuze van de twee
uiteindelijk uit te werken produkten.
Keuze van twee produkten.
Het resultaat van deze planfase is een tweetal produkten met :
een globale onderdelenlijst.
een indicatie omtrend de bijbehorende bewerkingen.
4.

Uitvoerincfase ( 1SO uur )

De opdracht mals die uitgereikt is. is tijdens het orienteren nader gespecificeerd. In
deze definitieve opdrachtsomschrijving is de opdracht opgedeeld in een aantal
kleinere opdrachten. In de planfase zijn aile besluiten. die betrekking hebben op het
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ereatieve ontwerpproces, genomen en vastgeJegd. De opdrachtdelen moeten nu
alleen nog uitgewerkt worden. Dit gebeurt in de volgende uitvoeringsstappen :
Bepaling definitieve geometrie van de verschi11ende onderdelen.
CAD-tekening van alle maakonderdelen met bemating.
CAD-samenstellingstekening van beide produkten met stuklijst.

Bepaling machinevoorschriften.
Het resultaat :
Verstag literatuuronderzoek ( in O.U. fase reeds afgerond ).
Verstag onderzoeksopdracht.
Evaluatiegesprek met de begeleider.
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Diilage llQDdraditsomschriivng

OMSCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSOPDRACHT
Technische Universileil Eindhoven
Faculteil der lerktuigbouwkunde
Vakgroep Produclie-automatisering (IPA)
Sectie Specifieke Produktiemiddelen
sludenlen

C.D.I.P. Verslraete
O.F.:t.f. Niens

Hoog]eraar

Prof.Ir. J.M van Bragt

Begeleider

Ir. A.T.J.M Smals

Start

15 december 1991

Einde

150klober 1992

15 juni 1992

Het on twerp van een produkt voor het 2e jaars BMpracticum ' Constr. aspecten van de produktie '.
Qnderwerp
Binnen de sectie bedrijfsmechanisatie wordt het tweedejaars practicum 'constructieve
aspecten van de productie' gegeven. Het practicum bevat proeven en oefeningen op het
gebied van:
-

analyse bewerkingsmogelijkheden. bepaling bewerkingsvolgorde
bewerkingspJan. serie- en paraHelbewerking
wegcommando-hoek diagram
vervaardiging proefserie. schifting afvaL uitvaJ

Het resultaal is een serie produklen die door de sludenlen gemaakt zijn op de zeIt
afgeslelde machines.
Deze produkten kunnen niet samengesleld worden tot een eindprodukt met een wezenlijke
fundie.
Qpdrachl
- doe een Hteraluuronderzoek naar de ontwerpcreativiteit
- maak twee functionele produktontwerpen, die samengesteld zijn uit onderdelen
gemaakt op de practicummachines
- beschrijf bijbehorende machineaanpassingen
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8male l.l.Produktaltematieven
A
B
C
D
E

F
G

H

Bestaand produkt.
. Mechanisme.
Pen set.
Mastermind-variant.
Plakband apparaat.
CD-rek.
Speelgoed-auto.
Autoruitenkrabber.

A. Bestaand Product.

,

Onderdeel:

Machine:

Boutje

6-Spillige Draai-automaat

Paperclip

~
......

•
Jb

-

a

Spuitgiet Machine

II. Medaanisme
Ondcrdeel:

Machine:

Oestel

Spuitgiet-Machine

Slinger-/Koppelstang

Penl

Kruk

Pen 2

Afstmdbus

l-Spillige Draaiautomaat

,

BoutjeIDraaipuD

6-Spillige Draaiautomaat

8

Borgm!r

4-S1eden-Automaat

~
~
(0

Nippel

l-SpiUige Draai-automaat
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Pen 1
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F.CD-rek

E. Plakbandapparut

~
~

~

I.H

Plakbandhouder'

4-S1eden-Automaat

As

1-8pillige Draaiautomaat

Kartelplaatje

Kooponderdeel

Ashouder

Ond~l:

6(}

KarteIpIIatIaou

1

Boutje

f'i'"
Spuitgiet, Machine

Afstandbus

1-8pillige Draaiautomaat

VerbindingsbloIge

Pen 1

VerbindingspJaat

Pen 2

,

Boutje

6-Spi1lige Draaiautomaat

~

Borgwer

4-Sledea-Automaat

m

Pen 1

Pen 2

0)

6-Spi1lige Draaiautomaat

g'l

0°1

Machine:

Bodemplaatl element

(0

a

/-0

Machine:
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Blilage !.l.Samenstellingstekeningen
1.
2.

Samenstellingstekening CD-rek
Samenstellingstekening Mastermind-variant
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8mage ~.L:Werktekeningen onderdelen
~D-r§k

Verbindingsplaat.
Afstandbus.
Richtplaat.
Bodemplaat.
Verbindingsklip.

WB-193-0l
WB-193-02
WB-193-03
WB-193-04
WB-193-05

MastermindvarllDl
Speelbordmodule.
1.
Fout plaatje.
2.
Goed pI aatje.
3.
Gekleurd dopje.
4.
Verbindingsklip.
5.
Speelbordpen.
6.

WB-194-01
WB-194-02
WB-194-03
WB-194-04
WB-194-06
WB-194-07

1.

2.
3.

4.
S.

3& ~O.O
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5.0
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