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Voorvoor4.
De studie tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische
Universiteit Eindhoven wordt met een afstudeerperiode afgesloten.
Deze afstudeeropdracht is in opdracht van de Centrale Groep
Bedrij fsmechanisatie van Philips Lighting BV te Eindhoven uitgevoerd.
Afstudeerhoogleraar was prof. ire J.K. van Bragt van de sectie
"specifieke produktiemiddelen" binnen de vakgroep Werktuigbouwkundige Produktie Automatisering (WPA). Begeleider tijdens het
afstuderen was ing. J.J.M. Schrauwen. De heer F.G.J. Soers gaf
onde:rsteuning op het gebied van het Computer Aided Design en
ing. F. van den Berg was behulpzaam bij de ingangsspecificatie
van het ontwerp.

In de toekomst dienen, binnen de bedrijfsmechanisatie (BM),
steeds meer projecten van grote omvang steeds sneller te worden
uitgevoerd. Het is belangrijk dat bij dergelijke omvangrijke en
dringende projecten zo snel mogelijk veel mensen qoed worden ingezet.
Tijdens het afstuderen is een methode onderzocht om een ontwerpproject herhaaldelijk in deelprojecten op te delen. Een constructie uit de BM-praktijk diende daarbij als voorbeeld.
Door het combineren van deelfuncties binnen een te ontwerpen
module worden mogelijke opdelingen van deze module gegenereerd.
Vervolgens wordt met behulp van een waarde-analyse een moduleverdeling gekozen. De factoren die hierbij een rol spelen zijn
het aantal deelmodulen, de onderlinge relaties binnen een deelmodule, de mogelijkheid tot het definieren van de relaties met
andere deel-modulen en het verschil in module-grootte.
De deelmodulen worden vervolgens verkregen door het opsplitsen
van de functie, de beschikbare ruimte en het eisen- en wensenpakket. Door het maken van interface-afspraken tussen deze deelmodulen worden de deelprojecten onafhankelijk.
De deelmodulen kunnen hierdoor onafhankelijk van elkaar ontworpen
en getest worden. Onafhankelijke deelprojecten maken het parallel
uitvoeren van het ontwerpen en monteren mogelijk. Het gevolg is
een verkorting van de doorlooptijd van het ontwerp- en montagetraject.
Andere voordelen zijn een kwalitatief beter ontwerp, de mogelijkheid tot ontwikkeling van standaard constructies, eenvoudiger
onderhoud en een betere specificatie van het project. Verder
biedt de methode de mogelijkheid tot het inzetten van werknemers
met een relatief lage opleiding, tot het uitbesteden van delen
van het project, een verbetering van de team-spirit en een betere
projectplanning. Ten aanzien van CAD wordt een snellere en meer
inzicht verschaffende verwerking bereikt. Een CAD/CAM koppeling
met behulp van features wordt ondersteund.
Er bestaan ook een aantal mogelijke nadelen. Er wordt van de
werknemers o.a. een meer flexibele en gedisciplineerde werkwijze
verlangd. Deze nadelen zijn echter aIle te ondervangen door een
goede training van de werknemers. Daarbij dient iedereen volledig
overtuigd te zijn van de te behalen voordelen.
De voorgestelde ontwerpmethode is dan ook een reele mogelijkheid
om een ontwerp sneller en kwalitatief beter uit te voeren.
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In the future, within the automation of production, continually
more proj ects of large extent need to be executed continually
faster. With such extensive and urgent projects is it important
to employ many people as quickly as possible.
A design-method is examined to divide a design-project repeatedly
in sUb-proj ects • A construction from practice is used as an
example.
The possible module-divisions are generated through the combination of the sub-functions within a module. A module-division is
selected with a value-analysis. The restricting factors are the
number of sub-modules, the mutual relations within a sub-module,
the possibilities to define relations between sub-modules and the
deviation in module-size.
The sub-modules are obtained by splitting the function, the
available space and the demands and desires. Interfaces are
assigned between the sub-modules to make them independent •.
In this way, the sub-projects can be designed and tested independently. Independent sub-projects offer the possibility to
execute the designing and assembling parallel. The result is a
shortening of the required time for the designing and assembling.
Other advantages are a qualitative better design, the possibility
to develope standard constructions, easier maintenance and a
better specification of the project. The method offers further
the possibility to use employees with a comparatively lower
education, to put out parts of the project to sub-contractors, to
improve the team-spirit and to use a better project-planning. The
use of Computer Aided Design enables a quicker and more understandable assimilation. A CAD-CAM connection by means of
features is supported.
A few potential disadvantages exist also. For example, a more
flexible and disciplinated working-method is desired from the
employees. These disadvantages are all precluded by a good
training of the employees. Besides everyone has to be convinced
of the possible advantages.
The proposed design-method is therefore areal possibility to
execute the design-process quicker and qualitatively better.
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Boofdstuk 1. Xnleidinq.
1.1. AlqeaeeD.
De hevige concurrentie tussen producenten onderling en een trend
gevoelige consumentenmarkt maken steeds snellere produktinnovaties noodzakelijk. Het is te verwachten dat deze ontwikkeling
zal doorzetten.
De bedrijfsmechanisatie is verantwoordelijk voor het op het
juiste moment leveren van produktiemiddelen voor produkten die de
markt vraagt. Dit op het moment dat de vraag er is en met de door
de markt gewenste specificaties.
Het gevolg is dat steeds meer projecten van qrote omvang steeds
sneller moeten worden uitgevoerd. Bet is belangrijk dat bij
dergelijke omvangrijke en dringende projecten zo snel mogelijk
veel mensen goed worden ingezet.
Een goede proj ectbeheersing en een verkorting van de doorlooptijd van een project is daarom noodzakelijk. vanuit dit ooqpunt
heeft prof.ir. J.M. van Bragt een "projectstrategie" ontwikkeld.
De projektstrategie wordt nader toegelicht in paragraaf 1.3.
Het hoofddoel van deze afstudeeropdracht is om deze strategie
zover als mogelijk door te voeren om hiermee inzicht te verkrijgen in de manier waarop de doorlooptijd qeminimaliseerd kan
worden.
1.2. De opdrachtqever.
Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd in opdracht van de Centrale
Groep BedrijfsMechanisatie van Philips Lighting B.V.
Philips Lighting is een van de acht produktdivisies binnen de
Philips organisatie. Philips Lighting is verantwoordelijk voor
de produktie van verlichtings-apparatuur, armaturen en batterijen.
Deze produktdivisie is zelf weer opgebouwd uit een aantal moederfabrieken met ieder een eigen produktenpakket. Elke moederfabriek
heeft naast de produktie een aantal ondersteunende afdelingen.
Een van deze afdelingen is de Bedrij fsmechanisatie (BM), die
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van produktiemiddelen.
De in Eindhoven qevestigde moederfabriek heeft geen eigen
produktenpakket. De Centrale Groep BM Licht neemt dan ook een
speciale positie in onder de bedrijfsmechanisatie-afdelingen
binnen Philips Lighting.
Tot haar taken behoren:
voorontwikkelingswerk voor alle moederfabrieken van Licht
centrale ontwikkeling van universele apparatuur
capaciteitsbuffer al~ ingenieursbure~u voor aIle andere
moederfabrieken
1

1.3. De projectstrat8CJie ala uitqanqspUDt.

Projectstrategie is een methode om (ontwerp-) proj ecten aan te
pakken [1]. De methode is een synthese van een aantal bekende
ontwerpmethodieken en is aangevuld met ervaringen uit de
praktijk.
Een project is vol gens de projectstrategie in te delen in een
aantal fasen. Elk project vangt aan met een opdracht en eindigt
met een resultaat. Wanneer men een proj ect goed wil uitvoeren,
zal men zich vooraf dienen af te vragen hoe men het denkt te gaan
uitvoeren. Men moet dus vooraf een plan maken. om een goed plan
te kunnen maken heeft men allereerst informatie nodig over de te
realiseren doelstelling. Men dient zich dus vooraf te orienteren.
Een project ziet er dus gefaseerd uit zoals in figuur 1.1.

orientatieproces
planproces
uitvoeringsproces

resultaat

.

figuur 1.1. Eentraps

o~eling

van een project •

In de praktijk blijkt dat een verdere opdeling in Orientatie,
Planning en Uitvoering (O-P-U) mogelijk is. Een tweetraps uitsplitsing blijkt daarbij gedetailleerd genoeg te zijn om een
ontwerpproject effectief uit te voeren. In de loop van een
project wordt de bovenstaande methode vele malen doorlopen.
Het idee achter de te volgen strategie is telkens na het doorlopen van de methode deelprojecten te definieren. Wanneer er nu
vanuit wordt gegaan dat goed gedefinieerde deelopdrachten
parallel kunnen worden uitgevoerd; is het mogelijk de doorlooptijd te verkorten. Bij herhaald opdelen kunnen veel mensen
tegelijk aan het werk gezet worden.
Het aantal delen waarin een project in de achtereenvolgende
opsplitsingen wordt verdeeld, heeft grote invloed op de totale
looptijd van het project. Bij een te kleine deelfactor heeft men
relatief weinig voordeel van net -.?arallel uitvoeren van projecten. Bij een te grote deelfactor is veel tijd nodig om de
deelprojecten te specificeren.
2

Wanneer we nu de totale doorlooptijd van een project willen
1L.inimaliseren zullen we moeten zoeken naar een optimale deelfactor. Hiertoe is een model opgesteld waarbij getracht is deze
besluitvormings-processen als functie van de tijd te zien. Als
variabelen zijn respectievelijk voor de omvang van het project
en de deelfactor; n en d aangenomen.
De tijd die benodigd is om een opdeling te aaken is opgesplitst
in Tsl' T s 2 en T s 3 (zie figuur 1.2).
Tsl is daarbij de tijd die nodig is voor de oriintatie van de
opdracht (00 tot en met Ou). Deze is afhankelijk van de grootte
van de totale opdracht.
T s 2 is de tijd die nodig is om mogelijkheden te zoeken en hieruit
een keuze te maken (Po en PP). Deze is afhankelijk van de
grootte n en deelfactor d.
T s 3 is de tijd die nodig is om deelprojecten te specificeren (Pu,
Uo en Up). Deze tijd is op dezelfde manier opgebouwd als bij TS1;
echter nu is de grootte van het deelproject n/d bepalend en dient
het geheel met het aantal deelproj ecten d vermenigvuldigd te
worden.
De parameters zijn afhankelijk van de aard van het project. In
bij lage 3 zijn bovenstaande formules voor bedrij fsmechanisatie
projecten binnen Philips Lighting ingevuld.
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Bij herhaald opdelen kunnen de totaal benodigde ontwerpcapaciteit
en doorlooptijd van een project als voIgt bepaald worden (zie
3

figuur 1.3).
ontwerpcapaciteit: som van aIle tijden.
(hier:tc=~++t2.1+t2.2+t~,3) .
Doorloopt1)d: som van t1)den 1n de langst durende take
(hier:tC=t1+max(t2.1+t2.2+t2.3) enz.).
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figuur 1.3. Ontwerptijden bij bet opdelen van een project.
De gunstigste deelfactor blijkt van waarde te -verschillen als
functie van de grootte van bet onderhanden project.
Er is aangenomen dat per specifiek onderdeel twintig (eind-)
beslissingen nodig zijn. De factor n staat voor bet totaal aantal
nog te nemen beslissingen. In de volgende tabel is de voor een
minimale doorlooptijd benodigde deelfactor omcirkeld. De tevens
vermelde waarden zijn ten aanzien van de doorlooptijd en capaciteit nog acceptabel.
aantal beslissingen
20<n<240
240<n<320
320<n<480
480<n<400
14400<n<43200
43200<n<216000
216000<n<864000
n>864000

deelfactor
niet opdelen
~4

3@5

(J) 4 5
2 (j) 4 5 6
2~45

@~4

~

tabel 1.1. Deelfactor behorende bij een minimale doorlooptijd
afhankelijk van het aantal te nemen beslissingen.

1.4. De buidiqe toepassinqen in 4e praktijk. Bij de Centrale BM Licht te Eindhoven zijn in het verleden bouwsystemen ontwikkeld die het werken met de projektstrategie ondersteunen.
4

Deze"bouwsystemen zijn de zogenaamde:
basismolen
lijnmachine
kettingbuffer
De hoofdfunctie van de eerste twee is het transporteren van de te
bewerken produkten langs de bewerkingsapparatuur en het continu
aandrijven van die bewerkingsapparatuur. Dit transport vindt bij
de basismolen roterend plaats en bij de lijnmachine translerend.
Het kettingtransport zorgt ervoor dat een aantal basismolens of
lijnmachines in serie kunnen worden geplaatst.
De specifieke produkt- afhankelijke apparatuur en de bewerking. stations dienen door de gebruiker te worden ontworpen. In het
volgende verhaal wordt de basismolen als voorbeeld genomen (zie
figuur 1.4)

figuur 1.4. De basismolen.
Een bouwsysteem heeft allereerst als voordeel dat het transport
niet telkens opnieuw hoeft te worden ontworpen. Een bijkomend
voordeel schuilt in het vastleggen van een aantal standaard
afspraken (interfaces):
een ruime keuze uit standaard basismolens, met als variabelen
het aantal produktposities en de produktsteek.
standaard aandrijving van de bewerkingsapparatuur: een
nokkenas wordt met behulp van een rondsel aangedreven. Dit
rondsel is in aangrijping met een continu draaiende tandkrans.
standaard bevestiging van een bewerkingsunit op de basismolen,
m.b.v. positioneerpennen en bouten die op een vaste plaats
zijn gedefinieerd.
vaste afspraak iover de positie van het .werkpunt t.o.v. de
basismolen.
vaste afspraak over de beschikbare bouwruimte van een
bewerkingsunit.

5

Hierdoor worden de volgende mogelijkheden gecreeerd:
de bewerkingsapparatuur kan separaat ontwikkeld, gemonteerd,
afgesteld en getest worden. Meerdere constructeurs, monteurs
en machinestellers kunnen hierdoor gelijktijdig aan het werk
zijn; wat de doorlooptijd aanzienlijk verkort.
uitwisselbaarheid van bewerkingsapparatuur wordt mogelijk ten
bate van het onderhoud en het hergebruik van bestaande
ontwerpen. Het laatste kan zelfs tot de ontwikkeling van
standaard bewerkingsunits leiden.
De bewerkingsunits hebben in de praktijk een maximale grootte van
ongeveer 200 specifieke onderdelen (n=4000 beslissingen).
Zo ' n bewerkingsunit wordt nu nog door een constructeur tot op
onderdelen niveau uitgewerkt.
Uit tabel 1.1 blijkt echter dat na de huidige opsplitsing van een
produktielijn in machines (basismolens die gekoppeld zijn met
kettingbuffers) met bewerkingsunits in theorie een nog verdergaande opdeling tot nog kortere doorlooptijden kan lijden.

1.5. De aoqelijkheden ..an coaputer aided DeaigD.

Op de tekenkamer van de Centrale Groep 8M Licht is men in 1984
overgegaan tot "Computer Aided Design" van produktiemiddelen.
Na een gedegen vooronderzoek kwam het Unigraphics II CAD-systeem
van de vliegtuigfabrikant McDonnell Douglas als meest qeschikte
systeem naar voren.
De lay-out van een produktielijn en van een machine worden op het
moment nog met conventionele middelen gedefinieerd (aan een
tekenplank of slechts met enkele schetsjes).
CAD wordt pas ingezet bij het ontwerpen van de specifieke delen
zoals de opbouw van een basismolen en de bewerkingsapparatuur.
Het gebruik van CAD vanaf dit niveau maakt het extra interessant
om naar het verder doorvoeren van de projektstrategie te gaan
kijken. Binnen het gebruikte Unigraphics II systeem (versie 6.0)
zou de optie Assembly & Components de mogelijkheid bieden om
volgens een "top-down" ontwerpbenadering eenvoudig deelprojecten
te definieren [[2],[3]].
1.6. De te ontverpen constructie.
Om de voorgestelde werkwij ze uit te proberen werd een ontwerp
uit de BM praktijk van de Lichtgroep van Philips uitgezocht.
De te ontwerpen constructie dient een PL-dimlichtje (starter voor
PL lampen) uit een machine te nemen en in een kettingafvoersysteem te plaatsen. Deze constructie is een module binnen de
insmeltmachine, waarin het stel met de ballon wordt verbonden
(zie figuur 1.5). De insmeltmachine maakt op zich weer deel uit
van de gehele produktielijn van Pl- dimlichtjes (zie figuur 1.6).
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figuur 1.5. In- en uitgaand balfprOdukt bij insmeltmachine.
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figuur 1.6. Lay-out insmeltmachine.
Deze constructie is gekozen omdat dit project vrij goed gedocumenteerd was en bet uitnemen (respectievelijk inzetten) een
regelmatig terugkerende routine is.
De uitgekozen "voorbeeld-" constructie is reeds eerder ontworpen
en is op het moment operationeel in Terneuzen. Bet handelt hierbij dus om een herontwerp van een bestaande constructie. oit
biedt het voordeel dat een vergelijking van beide constructies
achteraf mogelijk is. Berontwerp houdt overigens wel het risico
in dat de bestaande constructie door voorkennis van bestaande
onvolkomenheden wordt verbeterd. Bij een geheel nieuw ontwerp zou
echter helemaal geen vergelijking mogelijk zijn.
7

1.7. De op4racht.

Uiteindelijk waren deze ideeen en mogelijkheden
genoeg om een afstudeeropdracht te definieren.

interessant

Er diende onderzocht te worden of een vergaande opdeling volqens
de projektstrategie in de praktijk mogelijk en qunstig zou zijn.
Het beoogde doel was een verkorting van de doorlooptijd en het
verhogen van de kwaliteit van het ontwerp.
Tevens dienden de mogelijkheden van Uniqraphics II hierin onderzocht te worden (de volledige opdrachtomschrijving is opgenomen
in bijlage 1).

8

Boofdstuk 2. 8trateqisch oDt.erReD.
2.1. XDleidiDq

~o~

4e qevolqde aanpak.

In dit hoofdstuk zal een werkwij ze worden beschreven waarmee
gestructureerd ontwerpen volgens de projektstrategie, oftewel
"strategisch ontwerpen" mogelijk is.
Na het opstellen van een globale projectstrategie voor de gehele
afstudeeropdracht is getracht een universele projectstrategie
voor een opdeling te genereren. Deze projectstrategie zou daarbij
op aIle niveau I s in het ontwerp toepasbaar moeten zijn. Een
uitgebreide beschrijving hiervan is in bijlage 2 opgenomen. Een
vereenvoudigd model is in figuur 2.1 te vinden.

(0)

(P)

1
-

ClPStellen eisenlwensen pal<ket gehele modJIe
ClPStellen eisenlwensen pal<ket t.a.v. modJIe
verdeling

1
-

oenereren van mogeliJ<e modJIeverdelingen
en eventuel. ccnstruetievarianten !Po)

-

keuze modJIeverdeling en ccnstructievariant
risicoanl!llyse cp keuze. mBatregelen CPp)

-

lPeCifieeren c:lee1mocUes: CPlIPlit--. ei-v-..n
pakket en het ,..ken van int..-f.ee .f..-eken
uitwerken ccnstruetleYWlanten
f ...........lysa.....tregelen f'\.j

-

1

(U)
-

uitvoeringsplan maken voor deelmocU.. en
detaillering van de const'1JCtievariant
(capaciteitsbehoefte. capaciteitsbr~
maatregelen. maken uitvoeringsplan. organiseren
bewakltlQ van projectenl

!
f iguur 2 • 1.
strategie.

Vereenvoudigd .odel van universele proj ect-

Binnen dit hoofdstuk wordt nu vooral de nadruk op het planproces
gelegd. De reden hiervoor is dat de meeste tijd aan deze fase
wordt besteed en omdat deze fase bepalend is voor het uiteindelijke resultaat van een ontwerp.
2.2. Xngangsgeqevens yoor het Planproces.
Als ingangsgegeven voor het ontwerpproces is in de orientatiefase van niveau 1 een omschrijving gemaakt van de te realiseren
functie, een eisen en wensenpakket opgesteld en interface
afspraken gemaakt ten aanzien van het gehele apparaat (opgenomen
9

in bijlage 6).
Deze speeifieatie had eigenlijk al een niveau eerder gegenereerd
dienen te worden. Een dergelijke speeificatie wordt in de praktijk eehter niet explieiet besehreven: omdat veel gegevens
vanzelfsprekend worden geaeht en tot de ervaring van de construeteur behoren.
Naast het opstellen van de ingangsspeeificatie van het project
is een referentie nodig om moduleverdelingen te kunnen kiezen.
Nadat in de Po fase mogelijke moduleverdelingen zijn gegenereerd,
dient in de Pp fase nagegaan te worden welke moduleverdeling het
meest gesehikt is.

2 .2 .1. Bisen ten .anslen yan 4e ao4ulevercJeliD9.
Er dienen eisen gedefinieerd te worden om na te gaan of het om
rei:He moduleverdelingen gaat. Bij het opstellen van dit eisen
pakket is er vanuit gegaan dat de te definieren modulen dezelfde
voordelen dienen te bezitten als de al bestaande bouwsystemen.
Moduleverdelingen worden verkregen
totale funetie van een module in
modulen. De deelfuneties van aIle
totale funetie van de deelmodule te

door het opsplitsen van de
deelfuneties voor de deeldeelmodulen dienen samen de
vormen: niet .eer of minder.

De deelmodulen dienen een op ziehzelf staand geheel te vormen
ten opziehte van de andere deelmodulen:
deelmodulen moeten onafhankelijk van elkaar kunnen worden
ontworpen.
een deelmodule moet afzonderlijk getest kunnen worden op het
voldoen aan de deelfunetie.
Daarvoor dienen goede afspraken (interfaces) tussen de deelmodulen te worden gemaakt.
Er dient een eonstruetie voor de module te worden ontwikkeld,
wanneer het minimum aan onderdelen (10-20 stuks) is bereikt of
een module niet meer valt onder te verdelen.

2 .2 .2. Wensen ten .anslen yan 4e ao4ulever4eliD9.
Om een keuze mogelijk te maken dient er een norm te zijn waarmee
de moduleverdelingen gewaardeerd kunnen worden. Voor een "waardeanalyse" dienen de relevante wensen, de bijbehorende gewiehtsfaetoren en een puntenverdeling bekend te zijn.
De wensen die hierbij een rol spelen zijn:
-A: een module verdeling met een deelfaetor van drie heeft ten
aanzien van de doorlooptijd de voorkeur. Dit volgens de uit
de bedrijfsmeehanisatie praktijk afkomstige gegevens van van
Bragt.
-B: de module verdeling dient zo "logiseh" .ogelijk te zijn. De
funeties binnen een module dienen een duidelijke relatie
met elkaa:.::- te hebben of vragen om een soortgelijke construetieve oplossing. Wanneer een deelmodule in meerdere
modulen gebruikt kan worden: dient een module verdeling met
10

-c:
-D:

zo'n deelmodule qeprefereerd te worden.
de interface-afspraken tussen de deelmodulen dienen zoveel
mogelijk binnen het huidige ontwerpniveau qedefinieerd te
worden. Een verdere invulling van de deelmodulen kan dan
gelijktijdig plaats vinden.
de module dient zo moqelijk in even grote deelmodulen
onderverdeeld te worden, waardoor bij een bepaalde deelfactor een minimale doorlooptijd bereikt wordt.

Van belang is daarbij welke wens in deze het aeeste qewicht heeft
en hoe de puntenverdelinq wordt toegekend.
De moduleverdeling dient bovenal logisch te zijn. Men kim een
moduleverdeling kiezen met de meest qunstiqe deelfactor; wanneer
deze echter onlogisch is zal dit zeker problemen opleveren in het
verdere ontwerpproces.
Er dient naar gestreefd te worden om bij een opdeling de deelmodulen volledig te kunnen specificeren. Elke onvolledigheid
houdt namelijk een risico in. Mocht dit echter niet volledig
mogelijk zijn, dan hoeft dat qeen belemmerinq te zijn. Als er
maar afspraken gemaakt worden over hoe deze in het verdere verloop van het ontwerpproces alsnog en zo snel moqelijk inqevuld
kunnen worden.
De wens met de laaqste prioriteit is deelmodulen van qelijke
qrootte te definieren. De doorlooptijden moqen daarbij best
enigszins verschillen.

De qewichtsfactoren zijn daarmee als voIgt:
Wens

qewicht

A

3

B

.4

C

2

D

1

tabel 2.1. Gewichtsfactoren ten aanzien van de wensen.

De bij de wensen behorende puntenverdelinq dient als volqt te
worden toegekend:
- Wens A (deelfactor):
Bepalend hierbij is de te behalen doorlooptijd met een qedurende het qehele ontwerpproces vast veronderstelde deelfactor. In bijlage 3 is de berekeninq van de doorlooptijd
behand~ld.
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deelfactor
d=l
d=2
d=3
d=4
d=5
d=6
d=7
d=8
d=9
d=10

doorlooptijd

waarderinq

6,1
4,7
4
4,2
4,3
4,6
4,8
5,2
5,5
6,1

0

3
5
4\
4
3\
2\
1\
1
0

tabel 2.2 Waarderinq van wens A.
- Wens B (onderlinqe relaties binnen deelmodule):
nit is een tamelijk vrij-interpreteerbare wens. Er dient naar
qestreefd te worden om voor elke onloqische kwestie, naar
qelang de ernst ervan, strafpunten toe te kennen.
- Wens C (interfaces tussen deelmodulen):
Ook hierbij worden voor elke noq niet te definieren interface
strafpunten toeqekend.
- Wens n (verschil in omvanq van deelmodulen):
Als criterium is hierbij het verschil tussen de qrootste en
kleinste deelmodule ten opzichte van het qemiddelde van beiden
aanqenomen.
f=2*(grootste deelmodule - kleinste deelmodule)
(grootste deelmodule + kleinste deelmodule)
factor
O$f$O,3
O,3$f$O,6
O,6$fSO,9
O,9$f$1,2
f~1,2

waarderinq
punten
punten
punten
punten
1 punt

5
4
3
2

tabel 2.3. Waarderinq van wens C.
2.3. GeDerereD van ao4ulever4elinqen.
Voor het qenereren van moqelijkheden zijn verscheidene technieken
voorhanden zoals:
een brainstorm sessie met betrokkenen. nit kan door middel
van een verqaderinq of een schriftelijke correspondentie
qebeuren.
morfologisch schema
literatuuronderzoek en/of het raadpleqen van andere mogelijke
kennisbronnen.
Een morfologi~ch ~chema wordt ~~t meest qeschikte qeacht binnen
de methode van opsplitsen. Bij .een morfoloqisch schema wordt de
functie van een object (project) in deelfuncties ontrafeld. Door
12

aIle mogelijke combinaties van deze deelfuncties na te gaan,
wordt een overzicht verkregen van de te vormen deelmodulen.
2.". Keuze van een ao4ulever4elinq en risicoaD&17se.
Door het opstellen van een eisen- en wensenpakket voor
moduleverdeling (behandeld in § 2.3) is het nu mogelijk
keuze te maken.

een
een

Daarbij wordt eerst nagegaan of de mogelijke combinaties, uit de
vorige paragraaf, aan de eisen voldoen. Anders wordt deze
combinatie als niet relevant beschouwd. Vervolgens worden de
modulen met behulp van een waarde-analyse beoordeeld aan de hand
van de puntenverdelingen en weegfactoren van de wensen.
Normaal gesproken ligt de keuze dan voor de hand. Bij een gelijk
puntentotaal van twee of meer mogelijkheden wordt die module met
de minste risico's gekozen.
Een risico-analyse behoort ook tot deze fase van het ontwerpproces. Hierin dient nagegaan te worden of en welke oorzaken van
buitenaf de keuze kunnen frustreren.
Wanneer de interface-afspraken op een hoger niveau in het
ontwerpproces goed gedefinieerd en nageleefd zijn en er geen
modulen falen, kunnen de modulen elkaar niet hinderen. Een risico
ontstaat pas wanneer een voorafgaande of navolgende module haar
functie niet of maar gedeeltelijk uitvoert. Daarbij moet meegenomen worden dat bij het falen van modulen ook glasscherven of
glasgruis kunnen ontstaan.
Het risico kan van dien aard zijn dat een constructief te nemen
maatregel noodzakelijk is. In principe beinvloedt dit de keuze
van een moduleverdeling niet.
2.5. specificeren van 4eelprojecten en raa1kaDsana17se.
Beoogde doelstelling van een ontwerpstap is onafhankelijke deelprojecten te definieren. De wijze van opdeling is in de vorige
paragraaf gekozen. Nu dient deze opdeling ook daadwerkelijk te
worden gemaakt. Een deelproject dient weer op dezelfde manier
gedefinieerd te worden als het project zelf, namelijk door:
een functieomschrijving; wat is het te realiseren doel van
het deelproject.
een constructief eisen en wensen pakket waaraan het uiteindelijke ontwerp dient te voldoen.
een gereserveerde ruimte waarbinnen het uiteindelijke ontwerp
dient te worden gerealiseerd.
interface-afspraken waarmee het uiteindelijke ontwerp dient
te worden uitgevoerd.
(voorkeurs-) constructies die noodzakelijk waren om een van
bovenstaande punten te kunnen definieren.
Met behulp van de ei~en uit paragraaf 2.2.1 blijkt het mogelijk
deze specificatie te maken.
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De functie van een deelproject zal een deelfunctie zijn van het
gehele project.
Het eisenpakket van een deelproject dient consistent te zijn met
die van het gehele project. Over het algemeen hoeft hiermee maar
een deel van het totale eisenpakket van belang te zijn voor de
deelmodule. Eventuele toevoegingen zijn noodzakelijk bij relevant
gebleken risico's. Daarmee is dan tevens gebleken dat een bepaald
risico op een hoger niveau niet te voorzien was. Het eisenpakket
van het gehele project was daarmee niet compleet. Door praktijkervaring kan dit pakket vanaf het begin compleet worden.
Het constructief wensenpakket zal meestal volledig kunnen worden
overgenomen. Het motief om voor bepaalde constructies te kiezen
is namelijk vrij algemeen te definieren.
De beschikbare ruimte van het gehele proj ect dient te worden
verdeeld over de deelprojecten. Het is triviaal dat deze ruimtes elkaar niet mogen overlappen. Het grote probleem is echter;
hoe schat men de voor een bepaalde functie benodigde ruimte in.
Hiervoor blijft ervaring in de mogelijke uitvoerings-vormen van
de functie onontbeerlijk.
Het liefst laat men de uitvoering natuurlijk vrij. Om een ruimte
goed te kunnen definieren zou het echter noodzakelijk kunnen zijn
om voor bepaalde constructieve varianten te kiezen. Hierop kan
dan de ruimte gebaseerd worden. De voorlopig gekozen constructie
variant moet als een voorkeur gezien worden. Later kan eventueel
nog voor een andere variant gekozen worden. Deze dient dan echter
weI binnen de ruimte gerealiseerd te worden die aan de hand van
de voorkeursconstructie is gereserveerd.
Wanneer men nog totaal niet weet hoe .en een bepaalde module
dient te gaan uitvoeren (bijv. omdat het om een nieuw constructief probleem gaat), valt hiervoor toch een voldoende grote
ruimte in te schatten. De te reserveren ruimtes voor de andere
modulen dienen dan echter weI nauwkeurig bekend te zijn.
Om de deelprojecten onafhankelijk van elkaar te maken zal het
nodig zijn om afspraken tussen de deelprojecten (interfaces) te
maken. Deze interfaces dienen als het ware als een koppeling om
deelmodulen tot modulen samen te bouwen. (zie figuur 2.2).
Denkbaar is zelfs een centrale module die fungeert als interface
tussen de andere deelmodulen.
Al de hierboven beschreven informatie zou in een specificatie
document voor de deelproj ecten kunnen worden vastgelegd. Een
ontwerper zou aan dit specificatie document voldoende ingangsinformatie dienen te hebben om zijn project uit te kunnen
voeren.
Na het specificeren dient volgens de projectstrategie nog nagegaan te worden wat de gevolgen van falen van de deelprojecten
(deelmodulen) zouden kunnen zijn. Dit kan gedaan worden door na
te gaan wat voor gevolgen het geheel of gedeeltelijk falen van de
functie van een deelmodule voor de ande::-a betrokken deelmodulen
inhoudt.
14

INTERFACES

figuur
delen.

2. i.

Interface afspraken als Jtoppelinq tussen de

Vervolgens dient, ter afsluiting van het planproces nog een
beslissende toets afgenomen te worden:
controle of alle functies van de deelmodulen samen de functie
van het project vormen.
controle of de gereserveerde ruimtes elkaar niet overlappen.
controle of een ontwerp binnen de gereserveerde ruimte
mogelijk is.
controle of alle al ingevulde onderdelen een volledige slag
kunnen maken, zonder tegen andere onderdelen te botsen of
buiten de gereserveerde ruimte te komen.
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Boofdstuk 3.

~oepassinq yan

strateqisch ont.erpen in de praktiik.

3.1. l:nleidinq.
Tijdens het (her-)ontwerpen van de uitneemmodule vol gens de
projektstrategie is uiteindelijk de structuur zoals in figuur 3.1
ontstaan.

NVEAU 1

NVEAU 2

NVEAU 3

NVEAU 4

NVEAU 5

figuur 3.1. Ontwerpstructuur,uitneemmodule.
Om de in het vorige hoofdstuk behandelde ontwerp methodiek te
illustreren wordt een deel uit het totale ontwerpproces als
voorbeeld genomen.
Het betreft de opsplitsing van de manipuleermodule in twee deelmodulen. Het gehele ontwerpproces is opgenomen in bijlage 4.
Zoals in het overzicht te zien is komt v66r het te behandelen
deel van het ontwerp nog een eerste ontwerpstap. Deze zal voor de
duidelijkheid kort worden toegelicht.
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3 ~ 2.

~Jiveau

1 van het ontwerpproces.

De te realiseren functies bij het ontwerp van de "uitneem"-module
zijn:
een lampj e uit de insmel tmachine nemen en in een kettingtransport plaatsen. Het lampje wordt in de insmeltmachine door
twee tangen vastgehouden; een ballontang aan de onderzijde en
een steltang aan de bovenzijde. In het kettingtransport wordt
van een tang gebruik gemaakt.
de orientatie van het lampje 180· verdraaien.
Het produktieproces vereist dat de ballon in de insmeltmachine aan de onderzijde en in de pompmachine aan de
bovenzijde geplaatst is.
een stap doorzetten van de transportketting.
Het te realiseren ontwerp dient daarbij aan een aantal eisen en
wens en te voldoen; zoals de vereiste produktiesnelheid, nauwkeurigheid en levensduur (zie bijlage 6).
Verder zijn interfaces afgesproken om dit "bewerkings-apparaat"
onafhankelijk van de rest van de machine te maken (zie figuur
3.2.).
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figuur 3.2. Ingangs specificatie uitneemmodule.
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Deze interfaces betreffen:
de beschikbaar gestelde ruimte. Deze is als een gestippelde
"taartpunt" in de figuur aangegeven.
de soort aandrijving: De aandrijving dient door middel van
nokmechanismen te geschieden. Daarvoor staat een standaard
nokkenas-aandrijving ter beschikking. De nokkenas is in de
figuur in lichtblauw aangegeven.
bevestiging van de uitneemmodule op de basismolen. De uitneemrnodule wordt met een standaard grondplaat door positioneerpennen en een aantal bouten op de bedplaat van de
basismolen gemonteerd. Grondplaat, positioneer- en boutgaten
zijn in de figuur in lichtblauw aangegeven.
de posities van het lampje en van de tangen. De positie van
het lampje in respectievelijk de machinetangen en de kettingtang zijn in de figuur in het groen aangegeven. In plaats van
de positie van de machinetangen zijn de bijbehorende tangstoters aangegeven. Verder is de positie van de kettingtang
met bijbehorende kettingschakel en kettingwiel aangegeven.
Tijdens de ontwerpstap op niveau 1 is besloten de uitneemmodule
in 4 deelmodulen op te splitsen:
1- een deelmodule die de (insmelt-) machinetangen en de kettingtang bediend.
2- een deelmodule die het lampje manipuleert.
3- een deelmodule die de ketting een stap doorzet.
4- een centrale deelmodule die als frame en aandrijving van de
andere drie modulen dient.
UGH

'1- TOP tLiORK

V-FRONT

V-RIGHT

figuur 3.3. Uitgangsinformatie uitneemmodule op niveau 1.
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Vervolgens is voor elke deelmodule 2en ruimte gereserveerd· en
Zl.Jn er interfaces tussen de modulen afgesproken. Daarbij is
deelmodule 4 vrij gedetailleerd weergegeven omdat deze de interface module is tussen de andere drie. De bovenstaande vier
modulen zijn in figuur 3.3. in respectievelijk groen, donkerblauw, paars en lichtblauw weergegeven.
Zodoende zijn vier onafhankelijke deelprojecten gedefinieerd die
afzonderlijk en eventueel tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. In het vervolg van dit hoofdstuk zal de verdere invulling van de manipuleermodule uitgebreid worden behandeld.

3.3. Znvullinq

VaD

4e aanipuleeraodule op Diveau 2.

'

Nadat een ontwerper zich aan de hand van het specificatiedocument
heeft georienteerd weet hij precies wat van het toegewezen
ontwerpproject wordt verwacht.
De module dient de volgende functie uit te voeren:
het ingesmolten stel uit de insmeltmachine(-tangen) nemen en
met een 180· verdraaide orientatie 'in de kettingbuffer(-tang)
plaatsen.

UGH

V-TOP WORK

V-lSD-3D

V- FRmn

V-RIGHT

figuur 3.4. Ingangsspecificatie module 2 op niveau 2.
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Daarbij dient de module aan een aantal eisen en wensen te voldoen (opgenomen in bijlage 6).
Verder is een ruimte voor deze module qereserveerd en zijn er
interfaces afgesproken: (zie figuur 3.4.)
bevestiging aan het frame (module 4)
koppeling met de centrale aandrijvinq (module 4): waarbij
tevens de in~ en uitqaande slagbeweqingen zijn vastgelegd.
produktposities
De ontwerper dient voor een verdere opdeling te zorgen: omdat de
module een geschat aantal van 66 specifieke onderdelen heeft
( meer dan 20).
genereren van moduleverdelingen:
Door combinaties van de deelfuncties transleren, roteren, manipUleertang en tangbediening zijn een zestal moqelijke moduleverdelingen gevonden:
1- Drie modulen:
transleren [25 specifieke onderdelen]
roteren [23]
bediening manipuleertang en tang zelf [20]
2- Vier modulen:
- transleren [25]
- roteren [23]
- bediening manipuleertang [16]
- manipuleertang zelf [4]
3- Twee modulen:
- manipuleren: transleren en roteren [48]
- bediening manipuleertang en tang zelf [20]
4- Twee modulen:
- transleren en bediening manipuleertanq en tang zelf [45]
roteren [23]
5- Drie modulen:
- transleren en bediening manipuleertang [41]
- tang zelf [4]
- roteren [23]
6- twee modulen:
- roteren en bediening manipuleertang en tang zelf [43]
- transleren [25]
keuze moduleverdelingen:
Deze moduleverdelingen voldoen aIle aan de eisen voor een
moduleverdeling. De beoordeling van de wensen A en D gaat
eenvoudig en eenduidig met de vastgelegde puntenverdelingen uit
paragraaf 2.2.2.
Bij de wensen B en C is een motivatie nodig:

*

Wens B:
- het transleren en de bediening van de manipuleertang dienen
liever samen genomen te worden, omdat deze mogelijk eenzelfde soort constructie krijgen.
de tangbediening en het roteren dienen liever samen genomen
te worden, omdat de tangstoter in het midden van de
rotatiemodule dient te worden geplaatst.
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- het transleren en het roteren dienen liever opgesplitst te
worden: omdat deze een andersoortige constructie behoeven.
- de manipuleertang liever niet van de translatie en/of
rotatiemodule scheiden, omdat de tang de gecombineerde
beweging van beide moet volgen.
* Wens c:
- het roteren en de bediening van de manipuleertang dienen
liever niet gescheiden te worden, omdat de hiervoor
benodigde interface afspraken op dit niveau niet eenvoudig
te definieren zijn.
de manipuleertang en de tangbediening liever niet opsplitsen, omdat de hiervoor benodigde interface afspraken op dit
niveau niet eenvoudig te definieren zijn.
het roteren en transleren kunnen .et eenvoudige afspraken
opgesplitst worden.
Een mogelijke moduleverdeling krijgt een strafpunt wanneer deze
niet overeenkomt met de bovenstaande wensen.
De waardeanalyse is nu compleet en er kan een module gekozen
worden: module 6 (zie onderstaande tabel).
WENSEN

G

Iw

G

D

C

B

A

Iw

G

Iw

G

IW

TOTAAL

alt.1

3*

5

4*

2

2*

4

1*

5

36

alt.2

3*

4,5

4*

2

2*

3

1*

1

28,5

alt.3

3*

3

4*

1

2*

3

1*

3
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alt.4

3*

3

4*

3,5

2*

4

1*

3

34

alt.5

3*

5

4*

3,5

2*

3

1*

1

36

alt.6

3*

3

4*

4

2*

5

1*

4

39

tabel 3.1. Waarde-analyse van de moduleverdelingen
(g is de gewichtsfactor en w is de waardering).
risicoanalyse:
Vervolgens kan nagegaan worden welke risico' s
zijn.

er van buitenaf

Op een niveau hoger is de beschikbare ruimte zodanig opgedeeld
dat de deelruimtes niet doorelkaar lopeno Een Ander deelmodule
kan dan aIleen een risico vormen wanneer deze faalt.
Wanneer het lampje niet op de juiste manier in de machinetangen
is ingeklemd kan het volgende gebeuren:
het lampje bevindt zich te hoog in de machinetangen: De
manipuleertang kan nu de uitvoerdraden beschadigen.
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Maatregel: veiligheidsafstand van 1 mm. tussen manipuleertang
en uitvoerdraden bewaren.
het lampje zit 180· verdraaid in de machinetangen: deze
situatie is niet relevant omdat dan ook het eerdere insmeltproces fout gaat.
Wanneer zich geen dimlichtje in de machinetanqen bevindt gaat er
niets mis:
machinetangen worden gewoon geopend.
de manipulator tang beweegt "leeg".
de kettingtang wordt niet doorgezet.
Wanneer de kettingtang niet in de juiste positie staat en op het
juiste moment qeopend wordt, wordt het lampje kapot qedrukt of
valt het uit een van de tangen.
Er dient rekening qehouden te worden met glasscherven en glasgruis. Daarvoor is het qebruik van levensduur qesmeerde en met
rubberen stofafdichtingen uitgevoerde koqellagers en hardstalen
assen in combinatie met hardstalen bussen noodzakelijk. Verder
mogen de glasscherven het mechanisme niet blokkeren. Op die
plaatsen waar glasscherven kunnen komen, dient voldoende afstand
.tussen de bewegende delen bewaard te blijven.
Bovenstaande risico's zijn met het nemen van (constructieve)
maatregelen op te lossen en vormen zeker qeen reden om op de
gekozen moduleverdeling terug te komen.
Als volgende stap dient de beschikbare ruimte voor module
opgesplitst te worden in deelruimtes voor de twee deelmodulen.

2

Ruimte voor deelmodule 2.2.:
Bij het reserveren van een ruimte voor deelmodule 2.2. wordt
uitgegaan van een sledemechanisme waarop module 2.1. gemonteerd
wordt. Bij de invulling van het sledemechanisme wordt voorlopig
een geleidingsmechanisme met geleidingswieltjes als voorkeur
aangenomen Cook qebruikt bij module 1).
Hierbij zijn drie constructievarianten moqelijk:

(

,

.

figuur 3 .. 5~ Vertikaal qeorienteerd qeleidinqsmechanisme met
twee geleidingsassen.
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f iquur 3.6: Horizontaal qeorienteerd qeleidinqsmechanisme
met twee qeleidinqsassen.

fiquur 3.7: Geleidinqsmechanisme met een extra qeleidinqsas.
Met behulp van het constructieve wensenpakket (bijlaqe 6) is voor
variant twee qekozen, waarbij aIleen wensen A, B, C en H relevant
zijn voor de beoordeling (zie onderstaande tabel) •
. WENSEN
B

A

GI
type

W

GI

H

C

W

GI

W

GI

W

TOTAAL

1

2*

5 3*

5 8*

3 6*

3

79

type 2

2*

4 3*

5 8*

4 6*

5

85

type 3

2*

3 3*

3 8*

4 6*

3

65

tabel 3.2. Waarde-analyse van de constructievarianten
De positie van het sledemechanisme werd a.h.v. twee factoren
qekozen:
er dient een zo '?r,~ot mogelijke buis (0 en L) voor deelmodule 2.1. gere5~rveerd te worden. Hierbij werkte de ruimte
aan de onderzijde (tussen de transportkettinq van deelmodule
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3) beperkend. Een buis met 0=72 en L=100 blijkt mogelijk.
er dient aan de achterzijde voldoende ruimte beschikbaar te
zijn voor:
- de hefbomen (inclusief slag)
- het omzetmechanisme van de y-beweging in een rotatie voor
het rotatiemechanisme
- het geleidingsmechanisme voor de tangstoter
ruirnte voor deelmodule 2.1:
De ruirnte voor deelmodule 2.1. wordt gevormd door het verschil
van de ruimte voor module 2 en de ruimte van deelmodule 2.2.
Hierbij is de omhullende buis al gedefinieerd. Aan de binnenzijde
van de buis dient de rotatie-beweging gecombineerd te worden met
de translatie-beweging. Deze gecombineerde beweging dient samen
met de tangstoterbeweging naar de voorzijde van de buis getransporteerd te worden.
Interface afspraken.
Voor de bevestiging van de twee deelmodulen op het frame (module
4) zijn verschillende JDogelijkheden aanwezig. Er was echter maar
een mogelijkheid die aan de eis van onafhankelijk testen voldoet:
. zie figuur 3.8.
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figuur 3.8. Bevestiging van JDodulen aan elkaar en op het
frame.
Oprnerking: de hefbomen voor het translatie- en tangstotermechanisrne zijn onderling gewisseld! Het bleek qunstiger de hefboom
van het translatiemechanisme aan de linkerzijde te kiezen. Dit
dient overigens aan de projectleider van een ontwerpniveau hoger
te worden doorgegeven. De projectleider dient de ontwerper van
module 4 hiervan op de hoogte te stellen.
Met de opdeling van de functieomschrijving, de ruimte en het
maken van interfac.~s zijn de deelmodulen gespecificeerd (zie
figuur 3.9 en 3.10). De volledige specificatiedocumenten zijn in
bijlage 6 opgenomen.
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figuur 3.9: Ruimte en interface-afspraken voor module 2.1.
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figuur 3.10: Ruimte en interface-afspraken voor module 2.2.
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faalkansanalyse
Na het specificeren voIgt een faalkansanalyse; waarin nagegaan
wordt wat de gevolgen van het falen van de deelmodule zijn.
Module 2.1 faalt in zijn geheel:
oftewel vindt er geen rotatie over 180· plaats aet als gevolg dat
het lampje met een verkeerde orientatie in de kettingtang terecht
komt.
Module 2.1. faalt qedeeltelijk:
Wanneer de rotatieslag te klein, te qroot en/of de begin- of
eindstand verkeerd is, zal het lampje in de tang afbreken of uit
de tang vallen. Maatregel: de grootte en de beginstand dienen
instelbaar te zijn.
Wanneer de manipulatortang niet of te laat wordt qeopend zal de
manipulatortang het lampje kapot drukken of trekken.
Wanneer de manipuleertang niet of te laat wordt qesloten zal het
lampje uit de manipulatortang vallen. Maatregel: de eindstand van
de stoterbeweging dient instelbaar te zijn.
Module 2.2. faalt in zijn geheel:
dan transleert module 2.1. niet met als qevolq dat het lampje uit
de machinetangen valt.
Module 2.2. faalt qedeeltelijk:
Bij een te grote of te kleine translatieslaq zal het lampje tegen
de machinetangen of de kettingtang botsen of zal het lampje uit
de tangen vallen.
Toets
Ais afsluiting van het Planproces volqt een toets.
De deelfuncties van de deelmodulen vormen samen de totale functie
van module 2. De qereserveerde ruimtes voor de deelmodulen
overlappen elkaar niet.
Voor het translatiemechanisme is in principe het type met twee
assen en geleidingswieltjes gekozen met een horizontale orientatie. Op qrond hiervan is een ruimte voor deelmodule 2.2. gereserveerd.
Er is bij deelmodule 2.1 aan boven en onderzijde voldoende
ruimte voor een eigen frame. Hiermee dient deelmodule 2. 1. aan
module 4 of op deelmodule 2.2 bevestigd te worden.
Er is voldoende ruimte om een buis met 0=70 mm. en 1=100 mm.
tussen de geleidingsassen van module 2.2 te bevestigen.
De buisafmetingen worden groot qenoeg qeacht om:
de rotatiebeweging te combineren met de translatiebeweging
deze gecombineerde beweging naar voren te transporteren.
de tangstoter beweging naar voren te transporteren.
De ruimte aan de achterzijde wordt groot genoeg qeacht voor
het omzetten va~een translatie in een rotatie-beweging en
het geleidingsmachanisme voor de ~~ngstoter~
Aan de voorzijde is voldoende ruimte voor een manipuleertang en
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de manipuleerbeweging vanhet lampje.

3....

Verstoringen van het 14eal. ont••rpproces.

Tijdens het ontwerpen zijn een aantal uitzonderingen naar voren
gekomen, die het strakke opdelen in deelprojecten verstoorden.
Deze verstoringen kunnen in drie soorten worden opgedeeld.
Ten eerste dient een gedeelte van de constructie soms al vroegtijdig te worden uitgewerkt. Dit kan om twee redenen nodig zijn.
De eerste reden is dat een onderdeel van de constructie nodig is
om de interface-afspraken te kunnen definiiren. Voorbeeld hiervan
is het al vrij gedetailleerd definiiren van module 4 op niveau 2.
Het onderdeel kan zelfs de interface zelf zijn, zoals de klemblokken van het sledemechanisme waarop de bui~ van module 2.1.
gemonteerd wordt (niveau 3). De tweede reden is dat een deel van
de constructie nodig blijkt te zijn om ruimtes te kunnen reserveren. Bij de opdeling van module 2.1. was het nodig om het
achterste deel van het rotatiemechanisme al in te vullen, omdat
anders niet duidelijk was of er voldoende ruimte zou zijn voor
het tangmechanisme (module 2.1.2.).
Ten tweede is het soms niet mogelijk om aIle interfaces vast te
leggen om de modulen volledig onafhankelijk te maken. Dit kwam
bijvoorbeeld voor op niveau 1. Het was bij module 4 niet eenvoudig mogelijk de lengte van de secundaire hefbomen voor de
bewegingen van module 2 vast te leggen. Deze afmetingen zijn
daarom op dit niveau nog vrij gelaten. Aan de ontwerper van
module 2 is gevraagd deze afmetingen zo anel mogelijk te definieren en door te geven aan de ontwerper van module 4.
Ten derde is het onmogelijk om aIle verkeerde beslissingen te
voorkomen. Daardoor is het dan nodig om ruimtes aan te passen of
zelfs opnieuw te verdelen of interfaces anders af te spreken.
Zo bleek op niveau 3 dat er te weinig ruimte was voor het
geleidingsmechanisme van de steltang (module 1.1). Daarom was er,
met toestemming, extra ruimte nodig van module 2. Op niveau 3
bleek bijvoorbeeld ook dat voor de slagbeweging van een hefboom
een gat in het frame noodzakelijk was. De in eerste instantie
aangebrachte boutgaten voor de bevestiging van de modulen aan het
frame van module 4 bleken later op de meest ongelegen plekken te
zijn gekozen. Het zou daarom beter zijn geweest om aIleen het
bevestigingsvlak te definieren en later de precieze posities van
boutgaten aan module 4 door te geven.
AIle voorgevallen verstoringen zijn echter afwijkingen. De grote
lijn van opdelen blijft weI degelijk behouden.
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Hoofdstuk 4. Verqeli1kinq van
pieuwe ontwerp.

bet

bestaaneJe

ontwerp

.et

bet

4.1. Xnleiding.

In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de verwachte voordelen van
het ontwerpen volgens de projectstrategie werkelijk optreden.
Hiertoe worden de benodigde ontwerptijden en kwaliteit van het
bestaande ontwerp vergeleken met het nieuwe ontwerp.
4.2. Vergelijking van cte baliteit.
Doordat het bestaande ontwerp minder gestructureerd is ontworpen,
zijn een aantal functies met elkaar verweven en waren enkele
noodoplossingen nodig (zie voor een afbeelding van de constructie
bijlage 7).
er is een massief frame voor de manipuleerfunctie en de
kettingtangbediening.
de geleidingswieltjes van het sledemechanisme voor de
bediening van de manipulatortang lopen langs een as die op een
schuifblok van de translatie"module" is gemonteerd.
de geleidingswieltjes van het sledemechanisme voor de
bediening van de kettingtang lopen niet langs een as maar
tegen de frameplaat van de manipuleer"module".
op een as lopen de geleidingswieltjes voor de translatiebeweging van de manipuleer"module" en wordt tevens een tandwiel gelagerd voor de rotatiebeweging van dezelfde manipuleer"module".
de hefboom voor de bediening van de manipulatortang is
gelagerd 6m een andere hefboom.
de constructieve uitvoering en oriintatie van de sledemechanismen voor de diverse translatiebewegingen zijn telkens
verschillend.
de heugel voor omzetting van een translatie- in een rotatiebeweging, komt buiten de gereserveerde ruimte voor de uitneemmodule.
Doordat de functies in het bestaande ontwerp verweven zijn en het
ontwerp resultaat dus niet modulair is opgebouwd, zijn ook een
aantal voordelen niet behaald. (zie het volgende hoofdstuk).
In paragraaf 1.6. werd onderkend dat bij een herontwerp de kans
bestaat dat bovenstaande onvolkomenheden door voorkennis voorkomen zouden kunnen worden. Het ligt echter meer voor de hand dat
dit kenmerkend is voor de gestructureerde aanpak.
Een "netter" ontwerp zou ook zijn ontstaan, wanneer de ontwerpers
meer tijd zouden hebben gekregen om in plaats van minder fraaie
noodoplossingen het ontwerp te vervolmaken. Daar deze aanpassingen vrij ingrijpend zouden zijn, heeft men deze versie uiteindelijk geaccepteerd.
Het grootste voordeel van de in dit afstudeerverslag ,~oorgestelde
ontwerpmethode schuilt in het gericht werken naar een ontwerpdoel. Onvolkomenheden worden hierdoor vaak voorkomen en hoeven
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daardoor ook niet opgelostte worden.

4.3. Verqelijkinq van 4. beDo4iq4e 4oorlooptij4eD.
Voor het ideale ontwerpproces (met d=3) zou een doorlooptijd van
4 weken mogelijk zijn bij een totaal benodigde ontwerpcapaciteit
van 16 weken (zie bijlage 3).
Bij het herontwerp z1Jn uiteindelijk andere ontwerptijden
gerealiseerd omdat naast de deelfactor ook andere wensen een rol
speelden. (zie paragraaf 2.2.2). De doorlooptijd zou dan 5,6
weken zijn, als hiervoor de tijd genomen wordt die nodig is voor
de langstdurende ontwerptak.
De doorlooptijd bij het oude ontwerp was ongeveer 9 weken. Deze
waarde is overigens ook met de planningsformules af te leiden
(zie bijlage 3).
In de praktijk kan met gebruikte werkmethode dus een verkorting
van 40 a 50 procent behaald worden (afhankelijk van de werkelijke
deelfactoren). De benodigde ontwerpcapaciteit zal ergens tussen
de berekende theoretische en de bij het bestaande ontwerp
gerealiseerde waarde liqqen.
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figuur 4.1. Ontwerptijden bij het oude, het theoretisch
haalbare en werkelijk gerealiseerde antwerp.

29

Boor4stuk 5. CO.clUBie. en a&DbeveliDqeD.
In dit laatste hoofdstuk zullen een aantal punten die tijdens het
afstuderen zijn opgevallen op een rijtje worden gezet.
5.1. CODclusies.
De conclusies zullen door het opsommen van de naar voren gekomen
voordelen en de natuurlijk ook bestaande nadelen van de gebruikte
werkwijze worden beschreven.
yoordelen:
verkorten van de doorlooptijd van het ontwerpproces:
door het parallel uitvoeren van deelprojecten. De benodigde
ontwerpcapaciteit blijft echter weI - ongeveer gelijk. Men
wordt, bij een constant personeelsbestand, vooral flexibeler:
men kan niet meer projecten aan.
verkorten van de doorlooptijd van het montageproces:
doordat de deelmodulen ook onafhankelijk testbaar en afstelbaar zijn. Controle tijdens het monteren is eenvoudig omdat de
door een (deel-) module te realiseren functies goed gespecificeerd zijn. Goed afgestelde deelmodulen leveren door het
volgens voorschriften samenbouwen goed afgestelde modulen Ope
Ook hier is weer een goede controle van de samengestelde
functie mogelijk. Het samenbouwen kan zo verder gaan van
moduleniveau, apparaatniveau, machineniveau, naar uiteindelijk een hele produktielijn.
nettere constructies:
als gevolg van een gestructureerde ontwerpaanpak.
Veel detail- beslissingen kunnen op een hoog niveau achterwege blijven. Als men al vroegtijdig begint met detailleren,
kunnen deze detailbeslissingen door het nemen van een hoofdbeslissing weer voor niets blijken te zijn. Tevens ontnemen
deze details op dat moment onnodig het overzicht [4].
ontwikkeling standaard constructies:
Wanneer het mogelijk is standaard interfaces af te spreken,
wordt het mogelijk constructies opnieuw te gebruiken. Deze
constructies kunnen in een bouwsystemen bibliotheek verzameld
worden [5]. Door het gebruik van standaard constructies kan
men meer tijd aan de specifieke delen van het ontwerp besteden.
eenvoudiger onderhoud:
Het is allereerst eenvoudig na te gaan welke module faalt.
Deze module is dan eenvoudig van de rest losneembaar: wat de
bereikbaarheid aanzienlijk verhoogt. (Onderdelen van) modulen
die vaak falen kunnen op voorraad gehouden worden.
Deze kritische modulen kunnen ook, los van de rest van de
constructie, door een te ontwerpen verbeterde versie vervangen
worden.
betere specificatie van het project:
Door een foutloze overdracht en de regelmatige controlemogelijkheden wordt de kans op fouten aanzienlijk verkleind.
de mogelijkheid om deelprojecten door mensen met een passende
opleiding te laten uitvoeren. Op een hoog niveau is veel
inzicht en ervaring noodzakelijk. Voor deze gecompliceerde
beslissingen, die bepalend zijn voor het gehele volgende
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traject, z1Jn hoger geschoolden nodig. Op een lager niveau kan
volstaan worden met een relatief lagere opleiding. Deze kunnen
dan, door ervaring op te doen met diverse constructies, een
niveau in het ontwerptraject "groeien".
mogelijkheid tot uitbesteden:
Het ligt voor de hand om de constructief aoeilijke deelprojecten zelf uit te voeren en minder risicovolle deelprojecten
uit te besteden. Zo houdt men ze1f de controle over de strategisch belangrijke zaken. Bijkomend voordeel is dat, in
verband met de bedrijfsveiligheid en concurrentie, subcontractanten deze strategische informatie niet of maar gedeeitelijk
nodig hebben.
verbeterde team-spirit:
doordat een geheel team aan een opdracht werkt. Het kan
ontzettend motiveren als een team gezamenlijk tot verhoogde
prestaties in de vorm van een sneller een kwalitatief beter
uitgevoerd ontwerp komt. '
betere planning:
Bij de start van een project is een globale planning die
gedurende het project steeds gedetailleerder ingevuld kan
worden. Hierdoor is het project beter te beheersen. Achteraf
is ook duidelijk waardoor een project eventueel vertraging
opliep.
beter overzicht:
Als blijkt dat bij de realisatie van een functie binnen de
gespecificeerde ruimte en eisen niet mogelijk is, kan door
naar hogere niveau's te klimmen eenvoudig nagegaan worden
waar verkeerde beslissingen genomen zijn en welke maatregelen
nodig zijn.
snellere en meer inzicht verschaffende verwerking met CAD:
De module grootte die in behandeling is wordt aanzienlijk
beperkt. Hierdoor wordt voorkomen dat het CAD-systeem hinderlijk traag reageert. Tevens wordt de informatie- dichtheid op
het scherm beperkt waardoor het ontwerp inzichtelijker wordt.
mogelijkheden CAD-CAM koppeling:
De beslissing om een module in onderdelen uit te werken wordt
later genomen. Veel onderdelen zijn af te leiden uit de vorm
van de beschikbare ruimte. Dit nadert het model van een CADCAM koppeling met features (grondvormen) [6].
nadelen:
de werknemers dienen flexibel te werken:
doordat de frequentie van nieuwe opdrachten toeneemt.
er wordt grote discipline van de werknemers gevraagd:
Het is essentieel dat de opdrachten telkens goed en eenduidig
gedefinieerd worden.
een complexere planningsmethode is vereist.
Nu zijn er grote projecten die jaren lopeno In de beschreven
werkwijze gaat het om vele kleine deelprojecten met looptijden
van een maand of korter.
Ais bIijkt dat op een bepaald niveau iets niet kan, moet nagegaan worden waar het eerder fout ging.
Nu steekt de constructeur de hand in eigen boezem. Bij de
beschreven werkwij ze kan de fout ofweI bij de constructeur
zelf of op een (aantal) niveau(s) hoger liggen. Bij het zoeken
naar mogelijke oplossingen dienen de gevolgen voor andere
deel-projecten op elk lager niveau te worden nagegaan.
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Het r1S1CO bestaat tevens dat men te vluq qeneiqd is te zeqqen
dat een ontwerp binnen de qestelde randvoorwaarden onmoqelijk
is. Men schuift zo moeilijkheden van zich af naar de voorqanqers. De hierdoor verspilde tijd zou misschien beter benut
kunnen worden om constructieve oplossinqen te zoeken.
op een bepaald niveau is men "blind" voor de voorafqaande
handelinqen. Men mist de achterqrond van vat JIlen aan het
ontwerpen is en dat kan demotiveren.
De bovenstaande nadelen zijn bijna aIle te ondervanqen door de
ontwerpers qoed in de te volgen werkwij ze te trainen. Ervaren
ontwerpers zullen her- en bijgeschoold dienen te worden. Het
inqrijpend veranderen van de ontwerpmethode kan daarbij veel
weerstand oproepen, wanneer men niet overtuiqd is van de te
behalen voordelen. Zeker bij de eerste poqinqen, die ongetwijfeld
tot opstart-problemen leiden.
Jonge ontwerpers zullen voor de werkwijze veel opener staan. Bij
deze mensen ontbreekt echter nog de ervarinq en het inzicht om zo
te kunnen werken. Het blijft noodzakelijk de nieuwelinqen eerst
uitgebreid kennis te laten maken met de in een ontwerpomgeving
toeqepaste constructies.
Het bezwaar dat kleine bedrijven (of afdelinqen binnen Philips)
niets aan deze werkwijze zouden hebben is niet qeheel waar. De
verkorting van doorlooptijden is dan weliswaar beperkt, maar de
andere voordelen blijven onverminderd qeldiq.
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project-

5.2. aanbevelinqen.
In deze paragraaf zu11en enige zaken worden behande1d die de
beschreven werkwijze ten goede zu11en komen.
Het is a1 meerma1en geb1eken dat projectstrategie tot een beter
gestructureerd ontwerpproces kan leiden en dat hiermee de kwa1iteit verhoogd en de door1ooptijd verkort kan worden.
Een eenduidige interpretatie b1ijkt bij de huidige beschrijving
niet vanze1fsprekend. Dit heeft mede te maken met hoe de Orientatie, P1an- en Uitvoeringsfase gezien worden.
In dit afstudeeronderzoek is geb1eken dat, op een ontwerpniveau,
de bepa1ende stap genomen wordt tijdens het p1anproces. Op het
einde van het p1anproces is de doe1stel1ing a1 gerea1iseerd:
name1ijk gespecificeerde dee1projecten. Het bepa1en van de
capaciteitsbehoefte en -aanbod zou als onderdee1 van het
specificeren gedurende de Pu fase of a1s extern signaa1 gezien
kunnen worden.
Een ontwerper op een bepaa1d niveau maakt
voor de uitvoering van de daarop vo1gende
vo1gende ontwerpstap, het verder opde1en
ontwerp, in het vo1gende uitvoeringsproces

a1s het ware het plan
fase. Hierbij wordt de
of uitwerken van het
gedaan (figuur 5.1).

De optie Assembly & Components (A&C) van het Unigraphics II systeem is een uitstekende ondersteuning gebleken van het ontwerpen
met de projektstrategie.
Het definieren van componenten binnen een Assembly, het aanmaken
van aparte parts van deze componenten en weer nieuwe dee1componenten binnen deze componenten, 1everen hiervoor de moge1ijkheden.
Enkele programmamoge1ijkheden binnen A&C z1Jn echter anders
gebruikt dan door McDonnell Douglas is voorzien.
De "reference sets" zijn oorspronkelijk bedoe1d om verschi1lende
representaties van een ontwerp mogelijk te maken, zoa1s: het
model, aanzichten met eventue1e bematingen of een minimum representatie van een ontwerp.
Reference sets zijn in het kader van de beschreven werkwijze
echter gebruikt om de verschillende ontwerpniveau' s te kunnen
aangeven. Een "next- design level" optie zou daarvoor geschikter
zijn.
Het selecteren van componenten blijkt niet optimaa1 te werken.
Bij selectie met de kruisdraad wordt de dichtstbijzijnde kleinste
deelcomponent geselecteerd.
De naam van het overkoepe1ende
component dient bekend te zijn om deze te kunnen se1ecteren. Het
zou veel eenvoudiger zijn om met een "next-level" optie overkoepelende componenten te kiezen. Verder zou het handig zijn om
tijdens een "update" operatie ineens meerdere ontwerpniveau's te
kunnen afdalen en klimmen.
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De voor deze opdracht gebruikt~ "wire-frame" presentatie vergt
veel tijd om een ruimte te definieren. OVerzichtstekeningen
worden al vlug ondoorzichtig en visuele controle daardoor
omslachtig.
Het was tijdens deze opdracht nog niet mogelijk gebruik te maken
van een "Solid-modelling" beschrijvingswijze; omdat deze nog niet
volledig geintegreerd was binnen Unigraphics II versie 6.0.
Versie 7.0 die door McDonnell Douglas begin 1990 wordt vrijgegeven maakt dit wel mogelijk en biedt hiermee uitstekende
perspectieven. De beschreven ontwerpmethode maakt gebruik van het
opdelen van ruimtes. Deze ruimtes zijn door middel van Solids
eenvoudig te beschrijven. Hiermee zijn dan tevens visueel
overzichtelijke plaatjes mogelijk.

Wanneer de "feature-modeller" van ire J. Verboon gevoed zou
kunnen worden met geometrische informatie vanuit Unigraphics
wordt de koppeling CAD-CAM praktischer. Nu is het nog noodzakelijk de geometrie van het uitgangsmateriaal binnen de "featuremodeller" te definieren.
Het automatisch zoeken van geschikte features om een al gemodelleerd ontwerp te kunnen frezen zou ideaal zijn. Hiermee zou het
voor een ontwerper overbodig zijn om zich af te vragen hoe een
onderdeel precies gemaakt dient te worden. Hij hoeft zich dan
alleen bewust te zijn van (eenvoudige) maakbaarheid.

Voordat een implementatie in de praktijk mogelijk wordt is verder
onderzoek raadzaam. Hierbij dient onder andere een antwoord op de
volgende vragen gevonden te worden:
wat biedt Solid-modelling in de nieuwe release van Unigraphics
II voor mogelijkheden?
ontstaan er afstemmingsproblemen als de deelproj ecten werkelijk door diverse ontwerpers gelijktijdig worden uitgevoerd?
hoe kan een ruimte voor een (vrij) onbekende functie ingeschat
worden?
wat zijn de gevolgen voor de infrastructuur van het bedrijf?
welke psychologische effecten zijn er voor de werknemers?
hoe valt de "feature-modeller" van ir. J. Verboon in deze
werkwijze te integreren?
hoe dient de controle georganiseerd te worden?
welke procedures dienen gevolgd te worden bij ontdekte fouten?
welke mogelijkheden zijn er voor het definieren van standaard
interfaces?
welke mogelijkheden zijn er voor het ontwikkelen van standaard
(deel-) modulen?
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WoordeDli1st.
Feature .odellinq:
Een methode om tijdens het ontwerp een object te modelleren door
het verwijderen van primitieve volumes (qrondvormen) uit een
uitgangsmateriaal. Aan de primitieve volumes zijn ook technologische qegevens qekoppeld. Hiermee is een CAD-CAM koppeling
gerealiseerd.
Interfaces:
afspraken over de onderlinge relaties tussen modulen.
Layer:
een layer is analooq met een doorzichtiq velletje papier. Voor
iedere layer kan inqesteld worden of deze zichtbaar en/of selekteerbaar is.
Module:
qedeelte van een constructie dat als een op zichzelf staand
geheel kan worden erkend.
Modulair construeren:
een manier om verschillende samenqestelde objecten uit een
elementenvoorraad op te bouwen met als doel een qroot aantal
combinaties te krijgen met een relatief klein aantal basiselementen.
Morfologisch schema:
een overzicht van de functionele opbouw van een object.
Part:
een verzameling
representeren.

van

elementen

die

samen

een

(deel-)

object

Solid model:
een presentatie van een ontwerp door een aaneenschakeling van
primitieve volume-elementen.
Top-down ontwerpen:
een ontwerpmethode waarbij het ontwerp stap voor stap steeds
gedetailleerder wordt ingevuld.
View:
een aanzicht van het 3D-model.
Waarde-analyse:
een keuze-methodiek die gebaseerd is op het qewoqen waarderen van
alternatieven.
Wire frame model:
een presentatie van een ontwerp door een aaneenschakeling van
lijn-elementen (draadmodel).
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aiilaqe I. OpdracbtollScbrijviDq.

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit der Werktuigbouwkunde
Vakgroep WPA

Eindstudie-opdracht:
Afstudeerhoogleraar:
Begeleider:
Onderwerp:

M.A.J.M. Duits.
prof.ir. J.M. van Bragt.
ing. J.J.M. Schrauwen.
Modulair ontwerpen.

'roelicbtiDq:

De snelheid waarmee de markt zich ontwikkelt leidt ertoe dat
projecten van grote omvang snel moeten worden uitgevoerd. Het is
belangrijk dat bij een dergelijke omvangrijk en dringend project
zo snel mogelijk veel mensen goed worden ingezet. Daarvoor moet
het project worden opgesplitst in kleine goed gedefinieerde en
onderling onafhankelijke deelprojecten (modulen). Maar hoe kan
dat wanneer er gedurende het ontwikkeltraject juist nog veel
onzekerheden bestaan over de relaties tussen de deelprojecten?

Opdracbt:

Rerontwerp een
deeld dient te
kunnen worden
telkens 2 tot
laagste niveau
ten.

constructie waarbij deze herhaaldelijk onderverworden in modulen, die onafhankelij k van elkaar
ontworpen en getest. Binnen een module dienen
5 deel-modulen gedefinieerd te worden en het
dient modulen van 10 tot 20 onderdelen te bevat-

Ret doel hiervan is het verkorten van de doorlooptij d en het
verhogen van de kwaliteit van het ontwerp. Het gaat daarbij
vooral om de manier van aanpak en de optredende effecten bij het
in hoge mate doorvoeren van modulair ontwerpen.
Tevens dient bekeken te worden wanneer features (grondvormen) van
belang worden in het ontwerpproces.
Ret ontwerp dient m.b.v. het Unigraphics II systeem uitgevoerd te
worden.

2

lijlage

xx.

Projektstrategie.

Projektatrateqie yoor afstu4eeropdracbt.

Voororientatie:
kerns maken met U'ligaphics. tnsolids. featll'es
kennis maken met de te herontwerpen construetie
CuitneemnocUe van de insmeltmachine voor PI-dimlichten

Orientatie en plaming voor het afstuderen:
opstellen opctachtomsdYijving (0)
opstellen projektstrategie voor het afstuderen (P)
- globale tijdsplaming maken voor het afstuderen (U)

Uitvoeren
opcracht

na twee derde van de tijct
tussenverslag
- voorctacht voor afstudeerders

aan het einde van het afstudererc
maken .indverslag (4 weker'\l
- voorbereiden colloqitrn en eindverantwoording <2 weken>

3

Universel. projektstrateqi••
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-wet is dlt
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-a., w~. 4tisen dent den t. voIdoen?
-wel<e wensen zij'l er1
-wel<e ruimte heb ik ter beschikking?
-wel<e interfaces zij'\ er afgesproken?
-hoeveel tij:t heb ik t . besc:hkking?
-den ik ~ t. delen of uit te werken?

Toets:
heb it< aile relevante vragen?

Op: opstellen orientatieplan
Plan
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Bi11aqe I I I . Ti14splanniDq.

De in Hoofdstuk 1 gebruikte formules voor de "ontwerptijden", in
respectievelijk de orientatie-, plannings- en uitvoeringsfase,
zien er voor de bedrijfsmechanisatie-projecten binnen de Lichtgroep van Philips als voIgt uit:
TS 1=0,0091*nO,958
T s 2=0,00078*(n*d) 1,12
T s 3=0, 16*d*(n/d) 0,012

Hierin is tin" het totaal aantal te nemen beslissingen en "d" de
deelfactor.
Voor de geschatte grootte van de te herontwerpen module kan door
het varieren van de deelfactor nagegaan worden hoe een project,
t.a.v. de doorlooptijd, zo qunstig mogelijk kan worden opgedeeld.
Aanname:
N=200 (geschatte aantal specifieke onderdelen)
n=20*N (per onderdeel dienen 20 beslissingen te worden
genomen)
de deelfactor is gedurende het ontwerpproces constant
onderverdelen in gelijke modulen totdat N een waarde tussen
10 en 20 specifieke onderdelen heeft.
Voor d=3 volgen met bovenstaande formules de volgende tijden:
* 1 e stap:N=200; d=3
TS 1=26 uur
TS 2=29 uur
95
*1
Ts 3=40 uur
* 2 e stap:N=66,6; d=3
Ts 1=9,0 uur
37,4
Ts 2=8,4 uur
*3
TS 3=20 uur
* 3 e stap:N=22,2; d=3
Ts 1=3,1 uur
Ts 2=2,5 uur
TS 3=10 uur

15,6

*9

* 4 e stap:N=7,4; d=7,4
Ts 1=1,1 uur
Ts 2=2,0 uur
Ts 3=7,4 uur

10,5

*27

* detailleren:N=l; d=20
Ts 1=0,16 uur
Ts 2=0,64 uur
TS 3=3,2 uur

4

*200

doorlooptijd=161 uur~4 weken
ontwerpcapaciteit=1431
7

+
uur~35,8

weken

Bij andere deelfactoren volgen de in de onderstaande tabel
vermelde waarden voor de ontwerpcapaciteit en doorlooptijd.
Hierbij is het detailleren afzonderlijk bekeken omdat deze
meestal wordt uitbesteed en het onwaarschijnlijk is dat er 200
mensen beschikbaar zijn.

met detailleren
ontwerp cap.

zonder detailleren
ont.cap.

doorlooptijd

d=2
vier onderverdel.

37,8 uren

17,8 weken

4,7 weken

d=3
drie onderverdel.

35,8

15,8

4

d=4
twee onderverdel.

34,4

14,4

4,2

d=5
twee onderverdel.

34,3

14,3

4,3

d=6
twee onderverdel.

34,7

14,7

4,6

d=7
twee onderverdel.

35,3

15,3

4,8

d=8
twee onderverdel.

36,0

16,0

5,2

d=9
twee onderverdel.

36,9

16,9

5,5

d=10
twee onderverdel.

35,3

15,3

6,1

geen onderverdeling
in modulen

105,4

85,4

85,4

een onderverdeling
d=6; door 2 man

37,4

17,7

9,0

Met bovenstaande waarden voor de doorlooptijd z1Jn de gewichtsfactoren voor de deelfactor in het wensenpakket voor een opdeling gemaakt.
De een na laatste regel in de tabel illustreert de situatie
waarin het gehele ontwerp ineens in onderdelen dient te worden
uitgewerkt. Deze situatie is echter irreeel omdat een ontwerper
zich altijd een globaal beeld vormt van de te gebruiken constructies.
In de laatste regel staat de situatie zoals deze bij het
bestaande ontwerp was. Aan het proj ect waren twee ontwerpers
8

qezet die het ontwerp in qedachte in zes te realiseren functies
deelden. De berekende waarden voor de ontwerpcapaciteit en de
doorlooptijd kloppen uitstekend met de werkeIijk qerealiseerde
waarden.
Bij het herontwerp z1Jn uiteindeIijk andere ontwerptijden behaald
als die bij de qunstiqste deelfactor d=3. oit mede omdat ook
andere wensen een rol meespeelden (paraqraaf 2.2 van het
versIaq).
UiteindeIijk werden de volqende opdelinqen met
bijbehorende ontwerptijden bereikt.

Niveau
I

II

III

module

N,d

uitneem-

200,4 25,7 uren 109,4 uren 128 uren
39,9
43,9

1

29,3

2

66,2

1.1

12,12

1.2
1.3
2.1
2.2

IV

2.1.1
2.1.2
2.1.3

ts

Ttheorie

4,0
3,3
12,0
8,9
5,3
17,0

Tpraktijk

19,4

40

31,2

40

1,7
5,8
12,0
6,6
0,9
1,2
6,0
3,3
0,46
0,26
3,0
43,3
5,9
5,2
15,3
25,25 3,5
30,2
25,0

19,6

16

8,1

4

3,7

2

23,23

3,2
25,1
23,0
16,16 2,3
11,1
16,0
4,4
0,6
0,5
4

26,4

40

58,7

8

51,3

16

29,4

8

5,1

16

Vooraf was nog 2~ week nodig om de ingansspecificatie van het
project te definieren (Niveau 0 met d=3 en N=3*200 voIgt volgens
de formules: 2 weken).
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Bijlaqe IV asseablie. aDd CO-OODeDtS.
:IDlei4iDq.

Assemblies & Components ("Assemblies" onder het hoofdmenu van
UG II) biedt de mogelijkheid tot het werken met de ontwefpmethode
zoals in het bijbehorende verslag is beschreven.
Met behulp van A&C kan de geometrische informatie van een project
opgedeeld worden in die van de deelprojecten. Deze geometrische
informatie van een deelproject wordt vastgelegd door:
de gereserveerde ontwerpruimte ("black-box")
de interfaces met andere (deel-) projecten
al vaststaande constructie-onderdelen
In een

t~kening kan een aantal "entities" (lijnstukjes) geselecworden, die samen tot een component worden gedefinieerd.
Vbor elk component wordt tevens een afzonderlijk "part" aangemaakt. Het geheel van componenten in een part vormt de assembly.
Doordat een component zelf ook weer uit componenten kan bestaan,
wordt het mogelijk een boomstructuur te creeren.

t;.~erd

figuur 3.1.
De binnen A&C gebruikte functies zijn:
File component:
hiermee kunnen de bij een opdeling gedefinieerde deelruimten als
afzonderlijke parts worden opgeslagen.
Update component:
hiermee kunnen op een hoger niveau de uitgewerkte parts van een
niveau lager worden opgehaald. Daarmee wordt als het ware de
meest recent uitgewerkte versie bekeken.
Retrieve component:
dit is als het ware het omgekeerde van "file component". Hiermee
worden bestaande parts binnen een ontwerp binnen gehaald. De
bestaande parts kunnen standaard- onderdelen zoals bouten,
moeren, lagers of andere inkoopartikelen zijn maar ook veel
gebruikte (gestandaardiseerde) constructies.
List components:
hierbij wordt een overzicht gegeven van de componenten binnen een
part. Ook deelcomponenten zijn hierin zichtbaar; zodat de boomstructuur naar voren komt.
10

Reference set:
hiermee kan bijvoorbeeld aangegeven worden met welk ontwerpniveau
men te maken heeft.
Werkaetho4e .et A'C.

De optie "assemblies & Components" houdt meer in dan andere
functie binnen Unigraphics. Er hoort een manier van werken en
denken bij. Daarom is in samenwerking met ire M.M. Rijken een
werkmethode omschreven die optimaal van de mogelijkheden binnen
A&C gebruik maakt.
Een ontwerper ontvangt een opdracht tot het ontwerp van een
module. Hiertoe krijgt hij een specificatiedocument, met daarin
aIle benodigde schriftelijke informatie, en een "part" toegewezen. Binnen dit part is aIle voor hem relevante geometrische
informatie vastgelegd op layer 1. Deze ingangs-informatie voor
zijn ontwerpstap is een niveau hoger gedefinieerd, wat is aangegeven met een "reference set".
De ontwerper kan op de volgende layers (2 tIm 249) zijn ontwerp
uitvoeren. Hiertoe kunnen eventueel ook kopieen van het origineel (layer 1) naar andere layers gemaakt worden. Gedurende zijn
ontwerpstap is de ontwerper vrij in het gebruik van de beschikbare layers. Bij doorgave naar een volgend ontwerpniveau dient
hij de informatie echter als voIgt te ordenen:
opeenvolgende deelmodulen afzonderlijk op opeenvolgende
layers.
aIle onderdelen afzonderlijk op een layer.

Vervolgens slaat de ontwerper de deelmodulen of onderdelen als
componenten op m.b.v. de functie "file component".
Hierbij benoemt hij deze met een opgehoogd niveau-nummer m.b.v.
de "reference set". Ais indicatie voor de positie van een component wordt het referentie-coordinatensysteem en orientatiepunt
als voIgt gekozen:
bij deelmodulen is het, om afstemmingsproblemen te voorkomen,
het beste voor een gedurende het hele project vast coordinatensysteem te kiezen.
bij onderdelen kan dit een kenmerkend coordinatensysteem en
punt van het onderdeel zijn.
Ais laatste dient de ontwerper aIle componenten gezamenlijk met
een "reference-set" te benoemen met het ontwerpniveau waarop hij
werkzaam was. Op deze manier ontstaan binnen ieder part twee
reference sets voor de ingangs- en uitgangs-situatie.
Wanneer de deelmodulen op een volgend ontwerpniveau verder zijn
uitgewerkt heeft de ontwerper de mogelijkheid de uitgewerkte
versies van de deelmodulen binnen te halen (bijv. ter controle).
Dit gebeurd met "update component" waarbij het ontwerpniveau met
de "reference set" wordt verhoogd.
Alternatieven op deze werkwijze, bijbehorende toetsaanslagen en
gebruikerstips zijn inclusief een eenvoudig voorbeeld opgenomen
in literatuur [2].
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Bij 1age V. Bet 9ehe1e ontwerpproces

van

de uitneemmodu1e •

• iveau 1.
UitDe~••

Moge1ijkheden .odu1everde1inq.
1. Vier modu1en:
- bedieninq machinetanqen [20 onderdelen]
- manipu1eren [66]
- bedienen kettinqbuffer [44]
- frame en aandrijvinq [70]
2.
-

Vier modulen:
bedieninq machinetanqen en kettinqtanq [29]
manipuleren [66]
doorzetten kettinq [35]
frame en aandrijvinq [70]

3. Vier modulen:
- bedieninq tanqen (ballon- , stel-,manipuleer- , kettingtang)
[49]
- trans1eren/roteren [46]
- doorzetten ketting [35]
- frame en aandrijving [70]
4.
-

Vijf modulen:
bedieninq tangen [49]
transleren [24]
roteren [22]
doorzetten ketting [35]
frame en aandrijving [70]

5.
-

Drie modulen:
manipuleren [66]
niet behorende bij het manipuleren [64]
frame en aandrijving [70]

Keuze en risicoana1yse.
WENSEN
A
G

B

Iw

G

0

C

Iw

G

Iw

G

IW

TOTAAL

alt.1

3*

4,5

4*

4

2*

5

1*

2

41,5

alt.2

3*

4,5

4*

5

2*

4

1*

3

44,5

alt.3

3*

4,5

4*

3

2*

1

1*

3

30,5

alt.4

3*

4

4*

3

2*

1

1*

2

28

alt.5

3*

5

4*

3

2*

5

1*

5

42
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toelichting:
- wens B:
- de manipuleerfunctie liever nog niet verder onderverdelen,
omdat op dit niveau nog niet bekend is hoe deze verder
ingevuld zal worden.
- de kettingdoorzet en de tangmechanismen liever niet
samenvoegen omdat deze geen duidelijke relatie hebben.
wens c:
- de frame en aandrijfmodule kunnen bij de definiering van een
los frame- en aandrijfmodule nog niet volledig gedefinieerd
worden (Hm, dnok en de lengte van de secundaire hefbomen
staan voorlopig open).
- de-positie van de manipuleertang en de benodigde ruimte voor
het bijbehorende tangstotermechanisme zijn nog onbekend.
Invulling zou al om een te grote detaillering vragen. Oeze
daarom liever nog niet afsplitsen van het gehele manipuleren.
- transleren en roteren nog niet scheiden, omdat nog niet
bekend is hoe dat zou kunnen.
De keuze valt hierdoor op alternatief 2.
Risicoanalyse.
Wanneer de uitneemmodule, bestaande uit de gedefinieerde
deelmodulen, binnen het toegedeelde basismolen segment blij ft
kunnen andere hoofdmodulen de uitneemmodule in principe niet
hinderen. Wanneer de andere hoofdmodulen echter falen ontstaan er
voor de uitneemmodule weI risico's:
Wanneer het lampje niet op de juiste manier in de machinetangen
is ingeklemd kan het volgende gebeuren:
het lampje bevindt zich te hoog in de machinetangen: De
manipuleertang kan nu de uitvoerdraden beschadigen.
Maatregel: veiligheidsafstand van 1 mm. tussen manipuleertang
en uitvoerdraden bewaren (boven de toelaatbare onnauwkeurigheid van ± 0,5 mm).
het lampje is 180· verdraaid in de machinetangen geplaatst:
deze situatie is niet relevant want dan gaat het insmelten ook
al fout.
Wanneer er zich geen dimlichtje in de machinetangen bevindt gaat
er niets mis:
machinetangen worden gewoon geopend
de manipuleer tang beweegt "leeg"
kettingtang opent en sluit normaal
ketting wordt nu ~ doorgezet d.m.v. het selectieve mechanisme.
oit laatste punt maakt echter weI een bUfferketting noodzakelijk.
oit omdat de volgende machine onafhankelijk van de insmeltmachine
behoort te functioneren. Een bufferketting maakt het eveneens
mogelijk om maar een deel van het kettingtransport door de
uitneemmodule aan te drijven. De bufferketting kan dan met een
onafhankelijke aandrijving worden uitgerust.
Bij blokkering van de ketting wordt niet aIleen het kettingmechanisme geblokkeerd maar ook de hele nokkenas van deze module! Met
eventueel catastrofale gevolgen voor de aandrijving.
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Maatreqel: hele insmeltmachine wordt ter beveiliqinq stilqezet
bij de blokkerinq van de kettinq.
Er dient rekeninq qehouden te worden met qlasscherven.
Het qebruik van levensduur qesmeerde en met rubberstof afdichtinqen uitqevoerde koqellaqers en hardstalen assen in combinatie met
hardstalen bussen wordt daarom vereist.
Verder moqen die qlasscherven het mechanisme niet blokkeren. op
die plaatsen waar qlasscherven kunnen komen, dient daarvan
voldoende afstand tussen de beweqende delen bewaard te blijven.
Onderverdelen deel.odulen en faalkansanalyse.
Onderyerdeling van het tijddiagram per functie.
Vast staat dat de basismolen tussen O· en 120·, van een nokomwentelinq, wordt doorqezet. De functies 'fan de uitneemmodule
moeten dus buiten dit nokseqment worden uitqevoerd.
De benodiqde volqorde voor het uitvoeren van de functies is als
volqt:
1 - openen ballontanq en steltanq
- sluiten manipuleertanq
2 - translatie
- tijdens deze translatie: roteren
3 - openen manipuleertang
- sluiten kettinqtang
4 - kettinq opzet
De nummers 1 tot en met 3 dienen qerealiseerd te worden binnen
het nokseqment van 120· tot 360·. De ketting-opzet kan plaats
vinden van o· tot 360· maar niet qedurende de uitvoering van
nummer 3.
Voor de nummers 1 en 3 wordt een nokseqment van 60· gereserveerd.
Hierdoor blijft er voor nummer 2 een dubbel zo qroot noksegment
van 120· over.
Het roteren maq niet plaats vinden qedurende de eerste en de
laatste 6 mm. van de translatiebeweqinq. Anders bestaat er
botsinqsqevaar met de inklemminq van het lampje op de basismolen.
Daardoor blijft er 38/50 deel van het nokseqment van de translatiebeweqinq over: oftewel 90·.
De teruqqaande beweginqen vinden als volqt plaats:
hersluiten ballon- en steltang: na translatie en voor het
doorzetten van de basismolen (300·-360·)
translatie: tijdens het doorzetten van de basismolen (0·120·); het laatste stukje echter pas na 120· omdat Anders
botsinq met het produkt wordt veroorzaakt.
roteren: tijdens de teruqqaande beweginq van de translatie met
dezel fde beperkinq als hierboven. Opmerking: door herhaald
doorzetten van 180· zou eventueel de teruqqaande rotatie niet
noodzakelijk zijn.
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noksegment (
doorzetten basismolen

.

)

<0-120>

teruggaande bew.

-

openen ballontang

[120-1S0]

[300-360]

openen steltang

[120-1S0]

[300-360]

sluiten manipuleertang

[120-1S0]

-

translatie man. tang

[lS0-300]

[0-120]

roteren man. tang

[19S-2SS]

[15-105]

openen manipuleertang

[300-360]

-

sluiten kettingtang
ketting opzet

[300-360]
[0-240]

[240-300]

-

Keuze tweede frame-plaat.
Voor de bevestiging van de deelmodulen en de lagering van de
nokkenas is er naast de grondplaat nog een tweede frameplaat
nodig. Voor de positie van deze frameplaat liggen twee plaatsen
voor de hand: net boven of onder het kettingtandwiel. Voor de
onderste positie wordt gekozen omdat de ruimte voor de manipuleerfunctie zodoende aanzienlijk groter is. Verder is een zo
hoog mogelijke positie wenselijk (dus net onder kettingtandwiel)
i.v.m. de benodigde ruimte voor de nokken-aandrijving.
globale dimensionering van de nokmechanismen.
De grootste slag die gerealiseerd dient te worden is lS0·. Dit
verdient echter een speciale oplossing omdat hier een grotere
overbrengverhouding dan 3 noodzakelijk is. Daarna is de grootste
slag: 50 mIn. Met een maximale overbrengingsverhouding van 3
volgt 1 :
hm=~=2Q=16,6

i

mIn.

3

Gekozen wordt voor: h m=20 mIn (met i= 2,5)
Bij een toerental van: n=4000 omw/ uur =66,6 omw/min
voIgt volgens een vuistregel: a max =3S·. (bij n=30 omw/min geldt
a max=4So )
Met een kleinste ¢m van 60·, het gebruik van de scheve sinus als
nokkromme voIgt dan uit een nomogram (afb S.2) dat:
ro=2,0 en lm=1,1
hm

hm

Waardoor rO=40 mIn en rm=22 mIn.
1 dictaat 4044:nokmechanismen: Koumans
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Daaruit volqt dat:
d no kschijf=2*(rO+hm)=120 mm. en
dnokrolSlm : met BASCO wordt voorlopiq qekozen: d no krol=22h7
(de werkelijke dnokrol is afhankelijk van materiaal en optredende
krachten)
Ter hooqte van de nokkenas is een breedte van 159 mm. beschikbaar. Dan blijft er aan weerszijden een ruimte van ±20 mm. over
voor een eventuele wand. Dus het bovenstaande is realiseerbaar.
Als aanqenomen wordt dat de hefbomen bij een halve heffinq in hun
horizontale stand staan: wordt de afstand nokkenas-hefboomas: 60
mm. Voor die hefboomas wordt (inclusief laqerhuis) een diameter
van 40 mm. qereserveerd.
Transport omhoo9.
Doordat het niveau van de nokken laqer liqt dan het niveau waarop
de beweqinqen plaatsvinden, dient deze beweqinq omhooq qetransporteerd te worden. Op de kettinqdoorzet-functie na worden hiervoor hefbomen qekozen. Hierdoor zijn zes hefbomen nodiq.
Wanneer voor de benodiqde laqerinq van deze hefbomen een secundaire hefboomas 100 mm. achter de eerste hefboom wordt qeleqd is
er een inbouw-breedte van 195 mm. beschikbaar. Na aftrek van 2*15
mm. voor de benodiqde zijwanden (laqerinq hefboomas) blijft
zodoende maar een breedte van 27,5 mm per hefboom over. Dit wordt
m.b.t. de stijfheid te smal qeacht t.o.v. de totale qeschatte
lenqte van de hefbomen (± 300 mm voor de steltanq). Daarom wordt
voor de uitvoerinq van twee hefboomassen qekozen met ieder drie
hefbomen. Zodoende is een hefboombreedte van 50 mm. beschikbaar
(zie fiquur 5.1).

fiquur 5.1. OVerzicht qlobale dimensionerinq nokmechanisme.
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De positie van de hefbomen:
de hefbomen van de ballon- en steltang beweging worden aan de
linkse zijde gekozen; omdat de bijbehorende tangstoters zich
ook links in de uitneemmodule bevinden. Hierbij wordt de
hefboom van de ballontang beweging voor die van die steltang
hefboom gekozen; omdat deze beweging op een lager niveau
plaats vindt. Zodoende lopen de mechanismen namelijk niet door
elkaar.
de manipuleerbewegingen: transleren en roteren.
Deze hefbomen worden in bet midden gekozen. De bijbehorende
bewegingen vinden immers ook in bet midden van de uitneemmodule plaats.
de hefboom voor de bediening van de manipuleertang dient naast
die van de translatiebeweging te liggen omdat beide met een
parallelmechanisme gekoppeld worden. Hierdoor kunnen beide
bewegingen namelijk onafhankelijk van elkaar plaats vinden.
over blijft de befboom voor het kettingtang-mechanisme.
Deze dient v66r de befboom van bet manipuleertang-mechanisme
te liggen omdat de bijbehorende beweging ook lager plaats
vindt.
Met bovenstaande komt de indeling van de hefboomassen voor het
transport omboog er als voIgt uit te zien:(fiquur 5.1)
Doordat de grootte van de slag van de eindbeweging, de totale
overbrengverhouding (itot), de globale overbrengverhouding van de
primaire hefboom en het niveau van de eindbeweging bekend zijn
kan het gewenste niveau van de nok bepaald worden met de volgende
formule:
niveau nok= Cniveau bew.- 58,6) + 58,6
i2

(Waarbij de secundaire nokkenassen 60 mm. boven de bedplaat zijn
geplaatst. )

seind

bm itot

il

i2

i3

ballontang

40mm

20mm

2

1,3-2,1 1,5-0,9

steltang

50

20

2,5

1,3-2,1 1,9-1,14

kettinqtang

10

10

1

0,5-0,66 2,0-1,5

kettingopzet

15'

15'

1

0,54-2,1 1,85-0,4

selectief ketting
roteren man. tang

180' 18,9'

9,5

1

transleren man. tang

50

20

2,5

1

bediening man. tang

10

10

1
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3-4
2,5-3

0,5-0,66 1,83-1,5

2,25-3

niveau beweqinq

niveau nok

qekozen

238-166,2 mm.

170 mm.

ballontanq

220

steltanq

340

305-207

220

kettinqtanq

288

173,3-210

195

mm.

kettinqopzet

70

selectief kettinq

45

roteren man. tanq

312,5

122-143

120

transleren man. tanq

312,5

160-143

145

bedieninq man. tanq

312,5

95

95

In de laatste kolom staat de uiteindelijk qekozen hooqte voor de
nokken.

220 ,--_ _-----J - - - ' - - - - - - ,
ste1teng
195,-_....,

kettinlltenll

170 '-_....,

ballonteng

l

145 LI_ - - ,

120

I

trens1etie

~

L:otet1e
95

t===l ma:~~i:PU~l~t!e~~~-~===I-tang

70 [--

nok

_

===~-----,

Lindexe .. r
ketting

45 ' - _ - ,

se1t!ctief
ketting

fiquur 5.2. Gekozen hooqte-indelinq nokken.
De hefboomassen voor het transport omhooq dienen 60 mm. onder de
nok van de manipuleertang komen te liggen. nit wordt door het
gebruik van het parallelmechanisme verlangd.
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Voor het transport omhoog van de kettingdoorzetbeweging wordt
gekozen voor een as. Dit heeft als voordelen:
een as is toch nodig voor de geleiding van het tandwiel (dus
waarom as niet een stukje verlengen)
de as transporteert, in tegenstelling tot een hefboom,rechtstreeks een rotatie.
rotatie meteen aan goede zijde van de nokkenas; niet eerst
naar rechts, omhoog en weer naar links.
De nadelen zijn echter:
uniformiteit met de andere functies gaat verI oren
De positie van het tandwiel valt achteraf niet meer te
veranderen door keuze van een andere hefboom- of stanglengte.
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Verdeling van de beschikbare ruimte.
De beschikbare ruimte dient verdeeld te worden in gedeeltes voor
de vier deelmodulen.
ruimte voor deelmodule 3.
Als eerste werd de ruimte voor deelmodule 3 gedefinieerd.
Deze wordt bepaald door:
de ruimte die nodig is voor de baan van de ketting
de as met behuizing voor de lagering van het kettingtandwiele Deze dient tevens voor het transport omhoog van de te
realiseren indexerende beweging. Daarvoor wordt een ruimte
gereserveerd met een diameter ter grootte van het kettingtandwiel zelf.
ruimte voor de stangen: hiervoor wordt een ruimte gereserveerd tussen de betreffende nokken en van de prima ire
hefboom tot de ruimte van de bovenstaande asbehuizing.

-

-

Opmerking:
de baan van de ketting valt buiten de taartpunt. Dit a.g.v. de
positie van het kettingwiel in het oude ontwerpconcept. Daar
is de bovenste frameplaat groter dan de voorgeschreven
taartpunt en valt het kettingbaansegment weI binnen de grenzen
van die frameplaat. Aangenomen is toen dat dit niet belemmerend zou zijn voor de nevenmodulen.
Hier wordt ook aangenomen dat de uitstekende kettingbaan
toelaatbaar is.
ruimte voor deelmodule 1.
Allereerst werd een voorlopige uitvoering van de schuifgeleidingen voor de tangstotermechanismen gekozen om de benodigde ruimte
te kunnen inschatten (zie volgende paragraaf).
Dit schuifgeleidingsmechanisme kan zowel een horizontale als een
vertikale orientatie hebben.
De benodigde afmetingen zijn aIle t.o.v. de slag s te definieren:
zie figuur 5.3.
10

;s+5

H

20

II

;s+5

10

I

;s+5
i

!

20

;s+5

CJ

ge1eiding\

/

IItlemb10k

figuur 5.3.
wieltjes.

-geleidingswieltje

""

Gekozen

geleidingsassen

geleidingsmechanisme
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met

geleidings-

-ballontangstoter mechanisme.
Er wordt voor gekozen om de schuifgeleiding onder de tweede
frameplaat te bevestigen. Dit omdat de ballontangstoter zich ook
hier bevindt. De orientatie dient vertikaal te zijn omdat de
schuifgeleiding anders door de nokken zou lopeno
De gereserveerde ruimte wordt zodoende bepaald door de benodigde
ruimte voor:
- de schuifgeleiding
- de slag van de ballontangstoter
- de stang tussen de secundaire hefboom en de schuifgeleiding
Bij deze stap werden tevens:
- de tweede frameplaat aan de voorzijde ingekort:anders kan de
ballontangstoter de vereiste slag niet maken.
- de ruimte voor de asbehuizing van module 3 beperkt.
-steltangstoter mechanisme:
De positie wordt zo hoog mogelijk en de orientatie vertikaal
gekozen om zoveel mogelijk ruimte voor module 2 over te houden.
Het is onmogelijk om dit mechanisme aan de 2de frameplaat te
bevestigen omdat de ketting-baan dit verhindert. Daarvoor is een
derde frameplaat nodig die boven het schuifgeleidingsmechanisme
van de steltangstoter wordt gekozen.
De ruimte wordt op dezelfde manier gereserveerd als bij het
ballontangmechanisme.
-kettingtangstoter mechanisme:
De positie van het schuifgeleidingsmechanisme wordt onder de
tweede frameplaat gekozen. Het kettingtangstoter-mechanisme zou
door het manipuleergebied ter hoogte van het produkt lopen wanneer deze boven de tweede frameplaat wordt gekozen. De orientatie
wordt om dezelfde reden als bij het ballontangstoter mechanisme
vertikaal gekozen.
Bij deze stap werd tevens:
een gat gemaakt in de tweede frameplaat voor doorvoer van de
kettingtangstoter.
de ruimte bij deelmodule 3 beperkt voor de doorvoer van de
kettingtangstoter
ruimte voor deelmodule 2.
de ruimte die tussen de tweede en derde frameplaat overblij ft
wordt gereserveerd voor deelmodule 2.
Hieraan wordt de manipuleerruimte van het lampje toegevoegd.
Hierbij wordt de beperking opgelegd dat het lampje alleen tegen
de klok in mag roteren. Anders zou het lampje door de ruimte van
het steltangstotermechanisme gaan.
ruimte voor deelmodule 4.
Deze module is al globaal gedimensioneerd.
Vastgelegd zijn de positie en globale uitvoering van de frameplaten, hefboomassen en hefbomen voor module 1 en 3.
De lengtes van de hefbomen voor deelmodule 2 zijn nog niet
ingevuld en worden t.z.t doorgegeven.
Om de andere deelmodulen op het frame te kunnen bevestigen zijn
er een aantal M8 gaten in de frame-platen gekozen.
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Verdeling van het beschikbare draaimoment.
Hiervoor
zijn. De
3 m. Met
te massa

zal
aan
een
van

het gevraagde draaimoment van de ketting bepalend
te drijven lengte van de ketting wordt aangenomen op
massa van 20,6 kg/m voor de ketting en een geschat200 gr. per steek voIgt dan:

totale aan te drijven massa: mtot=lQQQ*200=47 kg.
12,7
met een wrijvingscoefficient f-O, 1 voIgt de weerstand met de
ondergrond:
Fw=f*N=f*m*g=0,1*4,7*9,8-46 N
Mw=Fw*r s t=4,6*97,31 mm=4,5 Nm
De benodigde versnellingskracht blijkt verwaarloosbaar te zijn.
Verdeling Mw:
- module 1: 10 Nm nominaal
- module 2: 10 Nm
- module 3: 20 Nm

:/

0

V-TOP

V-lSO-3D

V- FRONT llJORK

V-RIGHT
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Faalkansanalyse.
Module 1 faalt:
machinetangen worden niet, te laat of te vroeg geopend: de
manipuleertang zal het lampje kapot trekken of het lampje valt
kapot.
kettingtang wordt niet of te laat geopend, of niet gesloten:
de manipuleertang zal het lampj e tegen de kettingtang kapot
druk-ken, of het lampje valt kapot.
tangstoters staan, bij het doorzetten van respectievelijk de
molen en de ketting, niet in een teruggetrokken stand: de
betreffende stotermechanismen worden vernield.
In de eerste twee gevallen zal de ketting gewoon doorgezet worden
en ontstaan er dus toch nog lege plaatsen in de ketting.
Maatregel: opnemer voor het selectief indexerende mechanisme
laten reageren op het weI of niet aanwezig zijn van een lampje op
de betreffende plaats van de ketting.
Module 2 faalt:
manipuleertang wordt niet of te laat geopend: manipuleertang
zal lampje kapot drukken/trekken.
manipuleertang wordt niet of te laat gesloten: lampje valt uit
manipuleertang.
geen, te kleine of te grote translatieslag: lampje botst (evt.
tijdens roteren) tegen machinetangen of kettingtang of lampje
valt tijdens het openen uit de tang.
geen rotatie: lampje komt met verkeerde orientatie in de
ketting terecht.
te kleine rotatie. Kleine afwij kingen kunnen worden opgevangen doordat de ene tang opent terwijl de andere tang sluit.
Grote afwijkingen zorgen echter weer voor scherven.
module 3 faalt:
ketting wordt niet doorgezet: bij het openen van de kettingtang valt het lampj e uit de tang en de kettingbuffer
loopt leeg.
ketting wordt teveel of te weinig doorgezet: bij de volgende
slag staat kettingtang niet in verlengde van de manipuleertang en volgen er scherven.
Module 4 faalt:
nokkenas geblokkeerd: module 1 tim 3 falen.
hefboom geblokkeerd: een module faalt.
Algemene maatregelen:
de grootte van de slag en het begin-, of eindpunt van aIle te
realiseren bewegingen dienen instelbaar te zijn.
met allerlei sensoren zou geregistreerd kunnen worden of er
iets fout gaat; waarna ingegrepen kan worden. Echter aIleen de
meest waarschijnlijke wordt beveiligd: de ketting doorzetmodule.
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Toets.
Er dient voor de deelmodulen voldoende ruimte beschikbaar te
zijn om een bijbehorende constructie te ontwerpen.
De gereserveerde ruimtes voor de deelmodulen mogen niet
doorelkaar lopeno
Voor deelmodule 1. z ij n de constructievarianten 1,2,3 naast de
voorlopig gekozen variant 2 ook binnen de gereserveerde ruimte
mogelijk. De stoters van stel- en ballontang dienen tijdens het
doorzetten van de molen in teruggetrokken stand te staan. Dit
eveneens bij de kettingtangstoter tijdens het doorzetten van de
ketting. Hiermee is al rekening gehouden in het weg-tijd diagram.
Enige overlapping zou indien nodig mogelijk zijn.
Voor deelmodule 1 en 3 is met mogelijke constructievarianten
rekening gehouden. Deelmodule 2 is echter een resterende ruimte.
Deelmodule 2 heeft echter Aen vrij grote ruimte ter beschikking,
waarbij:
er voldoende ruimte is voor het roteren en transleren van het
lampje.
rond de rotatie-as van het lampj e is aan de voorkant een
buisdiameter van 30 mm. beschikbaar (aan de achterzijde zelfs
veel groter) voor het rotatiemechanisme.
voor het translatie mechanisme eventueel eenzelfde oplossing
als bij deelmodule 1 mogelijk is. Daarvoor is namelijk de
ruimte aan de rechterzijde boven de middenplaat van het frame
nog beschikbaar.
Controle: ruimtes van de deelmodulen lopen niet door elkaar.
Daarbij dienen de stoters voor de bediening van de tangen, bij
het doorzetten van respectievelijk de basismolen en de ketting,
in teruggetrokken stand staan.
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Hogelijke constructievarianten voor deel.odule 1.
stanqenmechanismen worden hierbij buiten beschouwinq qelaten daar
deze een rechte slechts benaderen en onvoldoende stijf zijn.
Daardoor blijven er, binnen de bedrijfsmechanisatieafdelinq van
de Lichtqroep, 5 moqelijke alternatieven over (zie fiquur 5.4):
I
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fiquur 5.4. Constructievarianten voor een qeleidinqs-mechanisme.
Alt.l:
Alt.2:
Alt.3:
Alt.4:
Alt.5:

twee assen met bladveer
twee assen met schuifblok
twee assen met bladveer
schroefspindel aanqedreven met bladveer
a: twee assen met qeleidinqswieltjes (fiquur 5.3)
b: met speciaal qeleidinqsprofiel en qeprofileerde
wieltjes
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WENSEN
D

C

G

IW

G

I

W

TOTAAL

alt.!

8*

3

4*

2

32

alt.2

8*

S

4*

3

52

alt.3

8*

3

4*

2

32

alt.4

8*

3

4*

4

40

alt.S

8*

5

4*

S

60

Toelichting:
De constructievarianten krijgen voor de wensen A,B,E,F,G,H
dezelfde waardering. Deze zijn daarom buiten beschouwing
gelaten.
Bij Wens C: constructies met bladveren zijn minder betrouwbaar.
Bij wens D: Alternatief 5 is het meest flexibele t.o.v. de
toelaatbaarheid van onevenwijdigheden.
alt.!: lichte afwijking in evenwijdigheid in het vlak van de
assen toelaatbaar. Bladveer dient in het hartvlak van
de bovenste as te liggen.
alt.2: onevenwijdigheid op te vangen in het vlak van de assen
en beperkt in de richting loodrecht hierop.
alt.3: andersom als bij alt.!
alt. 4: vertikale afwij king in evenwij digheid toelaatbaar en
een hoekafwijking.
alt.5: onevenwijdigheid in twee vlakken toelaatbaar.
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xiv.au 2.
X04ule 1.

Moqelijkheden .oduleverdeling.
1. Drie modulen:
- bediening ballontang [12]
- bediening steltang [12]
- bediening kettingtang [12]
2. Drie modulen:
- universeel geleidingsmechanisme [9]
- stoters voor ballontang
steltang
kettingtang [6]
- stangen tussen geleidingsmechanisme en hefbomen [3]
3. Twee modulen:
- universeel geleidingsmechanisme [9]
- specifiek: stoters en stangen [9]
4. Twee modulen:
- geleidingmechanismen en stoters [15]
- stangen [3]
5. Vier modulen:
- stangen en stoter voor ballontang [3]
- stangen en stoter voor steltang [3]
- stangen en stoter voor kettingtang [3]
- universeel geleidingsmechanisme [9]

Keuze en risicoanalyse.
Keuze module-indeling.
WENSEN
A
G

I

B

w

G

I

D

C

w

G

Iw

G

I

W

TOTAAL

alt.1

3*

5

4*

3

2*

5

1*

5

42

alt.2

3*

5

4*

5

2*

4

1*

2

45

alt.3

3*

3

4*

4

2*

4

1*

5

38

alt.4

3*

3

4*

4

2*

4

1*

1

34

alt.S

3*

4,5

4*

4

2*

4

1*

2

39,5
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toelichting;
-wens B;
geleidingsmechanisme liever maar eenmaal uit te werken; dus
een universeel mechanisme drie maal toepassen.
stoters en stangen liever apart bekijken daar deze nigt met
elkaar verbonden zijn.
-wens C;
het is het eenvoudigst en bet meest voor de hand liggend om
volgens het alternatief 1 op te delen.
Bij alternatief 2 en 3 is dat vat moeilijker omdat hier
interfaces tussen de deelmodulen nog gedefinieerd en
vastgelegd dienen te worden.
Gekozen; alternatief 2.
risicoanalyse
Er is bij reservering van de ruimte rekening gehouden met een
geleidingsmechanisme bestaande uit twee assen met geleidingswieltjes. Eventuele varianten hierop blijven mogelijk.
De basismolen en de transportketting dienen op de juiste positie
te stoppen (tang in verlengde van stoter); anders functioneren de
bijbehorende tangstoters niet.

Onderverdelen deelmodulen en faalkansanalyse.
verdeling van de beschikbare ruimte.
Op grond van de schets in figuur 5.3 is aan de voorzijde ruimte
gereserveerd voor de stoters en aan de zijkant voor de stangen.
Bij het verdelen van de ruimte bleek dat er voor het ballontangmechanisme te weinig ruimte was gereserveerd (er was geen
rekening gehouden met een slag van de geleidingsassen) Hierdoor
was het noodzakelijk de bovenste geleidingsassen 7 nun. naar de
onderste as te verplaatsen; zodat deze assen tussen de nokken van
deelmodule 4 door kunnen bewegen. Deze wijziging is ook bij de
andere tangstoter mechanismen doorgevoerd om het geleidingsmechanisme universeel te houden.
faalkansanalyse.
module 1.1; de voorkeursconstructie wordt al jaren toegepast
in soortgelijke en meer vereisende omstandigheden. En levert
aIleen voorzienbare manieren van falen op (slijtage, lagerbussen, etc.)
module 1.2; de stoter schuift langs een rol (de rol is
daarbij overigens weI gelagerd). daarom vordt voor het
materiaal hardmetaal gekozen en gerekend met een levensduur
van slechts 5000 uur.
module 1.3; de stang kan aIleen breken onder overbelasting.
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toets
Er is voor het geleidingsmechanisme voldoende ruimte gereserveerd. Waarbij voor de geleidingsassen van het ballontangstotermechanisme extra ruimte tussen de nokken werd gereserveerd. Er is
voldoende ruimte om de bevestigingsblokken voor de stoters en
stangen op de assen te bevestigen (klemmen). Er is vijf mm. over
voor een frameplaat voor deze module.
De stoters dienen aangepast te worden daar deze gedeeltelijk
buiten de stotermodule steken en omdat de bevestigingspunten
anders gesitueerd zijn.
De ruimte voor de stangen is voldoende breed.

-----------------------
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Xo4ule 2.
De opdeling van module
hoofdverslag opgenomen.
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Xiv.au 3.
DeellloCSul. 1.1.

Keuze en risicoanalyse
Voorkeursconstructie wordt nu definitief gekozen omdat:
de constructie nog altijd aan de eisen voldoet.
de waardering a.h.v. de wensen niet is veranderd
de constructie realiseerbaar is binnen de beschikbare ruimte
Risicoanalyse
Er zijn geen risico's die het noodzakelijk maken om op de keuze
terug te komen.
I.v.m. glasscherven en -gruis dienen constructieve maatregelen te
worden genomen:
gebruik hardmetalen glijlagerbussen en -assen
van bovenaf mogen er geen vuil en scherven in de constructie
kunnen vallen.
bij uitstaande stoter mogen er, van bovenaf, geen objecten
tussen de assen kunnen vallen

Uitgewerkte constructies en faaikansanalyse
De voorkeursconstructie is zoals voorzien mogelijk voor
mechanisme van de ballontang- en kettingtangstoter.

het

Bij de steltangstoter ontstaan echter problemen. Het blijkt niet
eenvoudig mogelijk de geleidingswieltjes op de bovenste geleidingsas aan te brengen (zoals bij de ballontangstoter). Nu zijn
er twee mogelijkheden:
een constructie bedenken die toch in de gereserveerde ruimte
mogelijk is.
toestemming vragen om aan de onderzijde een bredere ruimte te
gebruiken. Hierdoor is eenzelfde mechanisme mogelijk als bij
de baiiontangstoter.
In de projectstructuur blijkt dat de projectleider op niveau 1
toestemming voor een herziening van de benodigde ruimte dient te
worden gevraagd. Deze ziet in de meest recente versie van het
ontwerp dat hiervoor ruimte nodig is van deeimodule 2. 1. 1.
De
constructeur van deze module ziet geen bezwaar tegen het afstaan
van deze ruimte. Daarom wordt voor de, bovenstaande, tweede
mogelijkheid gekozen.
De uitgewerkte constructie is in figuur 5.5. afgebeeld.
Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde onderdelen. AIleen de frameplaat- en aslengte varieren.
faalkansanalyse
te grote speling op glijlagers. Maatregel: versleten lagers
dienen eenvoudig verwisselbaar te zijn.
geleidingswieltjes sluiten niet goed om de as, met als gevolg
dat de stoter een beperkte vrijheid heeft in het
31

x-z vlak en de tang onvoldoende wordt bediend. Maatregel:
speling van geleidingswieltjes t.o.v. de as dient eenvoudig
instelbaar te zijn.
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figuur 5.5. Uitwerking van module 1.1.
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neela04ule 2.1.

Mogelijkbeden .oduleverdeling.
1. Drie modulen:
roteren [23]
tangstotermechanisme [16]
tang zelf [4]
2. Twee modulen:
- roteren [23]
- tangstotermechanisme en tang [20]
Keuze en risicoanalyse.
WENSEN

B

A
G

Iw

G

0

C

Iw

G

Iw

G

IW

TOTAAL

a1t.1

3*

5

4*

5

2*

5

1*

1

44

alt.2

3*

3

4*

4

2*

3

1*

5
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Motivatie:
wens B:
het tangstotermechanisme en de tang liever splitsen daar de
een achter en de andere voor aan de buis dient te worden
bevestigd.·
wens c:
het tangstotermechanisme en de tang niet spl i tsen daar de
lengte en de vorm van de stoter nog niet bekend is.
Risicoanalyse
Dezelfde risico's als module 2 op niveau 2.
Module 2.2. transleert niet of gedeeltelijk: manipuleren gaat in
zijn geheel fout.
Buis valt niet precies in klemblokken van deelmodule 2.2:
mogelijkheden:
luchtspleet. Maatregel: vulplaatjes tussen frames van module
2.1 en module 4, of tussen buis en klemblokken.
Te weinig ruimte tussen twee frameplaten van module 4 voor de
deelmodulen 2.1 en 2.2. Maatregel: stukje van frameplaat van
module 2.1. affrezen.
Ret laatste is te ingrijpend en dient voorkomen te worden. Daarom
ervoor zorgen dat er altijd een luchtspleet over blijft: die met
vulplaatjes kan worden opgevuld.
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Onderverdelen deel.odulen en faalkansanalyse.
Verdeling van de beschikbare ruimte.
De beschikbare ruimte voor deelmodule 2.1. dient opgedeeld te
worden in ruimtes voor de drie gekozen deelmodulen.
Omdat deelmodule 2.1.1 en 2.1.2 beide gebruik zullen maken van de
achterzijde van de translatiebuis maar elkaar niet mogen
hinderen; zal er een beter idee gevormd dienen te worden van de
constructies.
deelmodule 2.1.1:
Aan de achterzijde van de buis dient de omzetting van een
translatie-slag naar een rotatie over 180' gerealiseerd te
worden.
Hiervoor zijn twee constructievarianten bekend :
tandwiel/heugel systeem
hefboom met een tandriem (figuur 5.6).

hefbooll

20

.~J

--. 1

tandwiel 2
I

:
I

. . .M . l

I

handriem

'tj~
\hefboom

hefboom/

60

figuur 5.-6. Constructie-variant met tandriem.
Hiervoor wordt de tweede mogelijkheid gekozen, omdat deze geen
speling bezit en een compactere constructie heeft.
Als ingang voor de tandriem is een translatie in x- of zrichting nodig. De voorhanden translatie van de secundaire
hefboom is echter een translatie in de y- richting. Hiervoor is
dus een hefboom noodzakelijk die om de z- of de x-as roteert.
Met de bovenstaande aannames valt de constructie zoals in figuur
5.6. af te leiden. Door de grote slag van de secundaire hefboom
dient ook de volgende hefboom (van y- naar z- translatie) een
grote slag te maken. Deze heeft daarom ook lange armen nodig
(vuistregel: l/h=3). De constructie blijkt binnen de randvoorwaarden onmogelijk te zijn doordat de ruimte tussen de voorste en
34

achterste secundaire hefbomen te klein is.
De verqrotinq van de slaq wordt voorkomen door het qebruik van
een roterende as als transport omhooq. Deze variant is in fiquur
5.7. qeschetst. Hiervoor is weI voldoende ruimte beschikbaar.
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fiquur 5.7. qekozen variant voor omzettinq van een translatie-beweqinq in een rotatie van 180·.
deelmodule 2.1.2.
A.h.v. een schets van het al eerder qebruikte qeleidinqsmechanisme (voor module 1 en module 2.2) is een ruimte voor
deelmodule 2.1.2 qereserveerd.
deelmodule 2.1.3.
Aan de voorzijde van de buis van deelmodule 2.1.1 wordt een
buisvormiqe ruimte qereserveerd (0=30, L=50 mm) voor de tanq.
Faalkansanalyse
Hiervoor qelden dezelfde faalkansen als een niveau hoqer.
Nu kan voor het instellen van de beqinstand van de rotatiehoek
een maatreqel worden qenomen: de hoek van de tanq ten opzichte
van de buis moet instelbaar zijn.
Toets
Moqelijk zijn:
omzettinq translatieslaq in een rotatieslaq aan achterzijde
(qlobaal inqevuld)
combinatie van de rotatieslaq met de translatieslaq en het
transport naar voren is binnen de qereserveerde buis moqelijk.
voldoende ruimte voor realisatie van een qeleidinqs-mechanisme
voor bedieninq van de manipuleertang
AIle nu inqevulde onderdelen bewegen binnen de aangegeven ruimte
35

en komen niet met elkaar in botsing. Voor een hefboom dient een
uitsparing uit de bovenste frameplaat van module 4 gemaakt te
worden.
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I

DeelJlo4ule 2.2.

Door gebruik van zoveel mogelijk zelfde onderdelen als voor
module 1 en invulling van het frame binnen de beschikbare ruimte
is een constructie voor module 2.2 tot stand gekomen (figuur
5.8). Hiervoor gelden tevens dezelfde risico's en faalkansen als
bij module 1.1.
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fiquur 5.8. Uitwerking module 2.2.
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lIiveau 4.
Deeao4ule 2.1.1.

Mogelijke constructies.
Er zijn drie varianten opgeschetst die de translatie van de
klemblokken van deelmodule 2.2. en de rotatie van het tandwiel
van deelmodule 2.1.1. combineren en naar de tang (deelmodule
2.1.3) doorgeven.

,-

~

)~,

... ~

I

V

-

I

~I

..

-f"::-+". . ...

1/IX'LX!

" ...

~

/

/

.

t:/JP'2<:l.

~~

~I

--'"'''---

~

-

I

f?

V;

~,

1-

////l// .//

1/,////

////

-///

,

I

~1XI1Xi
.

I" " "l
/, /

/

/

/

."

//

I

/".

I

so

II

III

fiquur 5.9. Constructievarianten module 2.1.1.
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Keuze en risicoanalyse.
Type I vervalt daar deze niet binnen de gereserveerde buislengte
te realiseren is. De keuze tussen de andere twee mogelijkheden is
m.b.v. een waardeanalyse gemaakt.

WENSEN
B

A

G

Iw

G

C

Iw

G

G

Iw

G

IW

TOTAAL

2

2*

4

3*

4

8*

3

7*

4

72

type 3

2*

5

3*

5

8*

5

7*

5

100

t~e

Type 3 wordt gekozen.
Doorslaggevend voor de keuze van
een pal-sleuf mechanisme.

t~e

3 is het overbodig zijn van

Risicoanalyse
De keuze viel juist op de versie met (stofafgedichte en levensduur gesmeerde) kogellagers door de hoge betrouwbaarheid (en dus
laagste risico's). De op voorgaande ontwerpniveau's geanalyseerde
risico's blijven gelden.
Hiermee dient rekening te worden
gehouden bij het uitwerken van de constructie.
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Uitgewerkte constructies faalkansanalyse.
uitwerken van de schets van constructievariant 3 gecombineerd met
wat al vast stond levert uiteindelijk een volledig uitgewerkte
constructie voor deelmodule 2.1.1. op: figuur 5.10.
faalkansanalyse
te grote speling op pal-sleuf mechanisme. Maatregel: pal moet
eenvoudig verwisselbaar zijn.
te grote speling op lagers. Maatregel versleten lagers dienen
eenvoudig verwisselbaar zijn.
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figuur 5.10. Uitwerking van module 2.1.1.
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Deeao4ule 2.1.2.

Keuze en risicoanalyse.
Er is geen reden om terug te komen op de gedane voorkeur.
Risicoanalyse
cenusvormige bekken van de tang (deelmodule 2.1.3) is niet
geed gecentreerd, met als gevolg dat de tang scheef open gaat.

Uitgewerkte constructies faalkansanalyse
Aan de hand van het al eerder gebruikte geleidingsmechanisme zijn
de constructievarianten 1 tim 3 geschetst (figuur 5.11).

I r8J&.

t.l1ndw~~

1

2

..
3

figuur 5.11.
Constructievarianten
mechanisme voor module 2.1.2.
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voor

het

geleidings-

Bij variant 1 is een as van het geleidingsmechanisme verlengd en
tevens gebruikt als stoter. variant 2 lost het probleem met de
uitlijning van de geleidingen op. Deze is echter niet afzonderIijk van deelmodule 2.1.1. te testen. Variant 3 biedt deze
mogelijkheid tenslotte weI en wordt daarom gekozen. De uitgewerkte voorkeursconstructie ziet er als voIgt uit:
faalkansanalyse
Een precieze afstelling van geleidingswieltjes is noodzakelijk om
speling en scheefstelling van de tangstoter te voorkomen.
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figuur 5.12. Uitwerking module 2.1.2.
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I

Deeaodule 2.1.3.
Mogelijke constructies.
1- volgens de vier principes uit ideeen en alternatieven voor
constructies bladnummer 45: zie figuur 5.13.
2- m.b.v. gatscharnieren.
3- m.b.v. bladveertjes.
4- volgens de aangegeven constructie.

--1.1

loll

1. IV

1. III

2

~
ffJ< " 4
.

'-. '", '.'"

~

3

4

figuur 5.13. Tang varianten.
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Keuze en risicoanalyse

WENSEN
A

GI

B

w

GI

0

C

w

GI

w

GI

w

G
H
GI w GI

w

TOTAAL

type 1

2*

5 3*

5 8*

5 4*

3 7*

5 6*

3

130

type 2

2*

4 3*

4 8*

5 4*

5 7*

5 6*

4

139

type 1

2*

4 3*

3 8*

3 4*

5 7*

3 6*

5

112

type 2

2*

5 3*

5 8*

5 4*

3 7*

5 6*

3

130

Motivatie t.a.v wensen:
-A: type 1 en 2 zijn nieuw; wat de ontwikkeltijd verhoogt
-B: type 2 en 3 hebben een verhoogd risico omdat niet zeker is
of het principe voldoet. Type 3 is niet vormgesloten.
-c: type 3 zou de lampjes kunnen bekrassen
-0: type 1 en 4 zijn minder eenvoudig dan type 2 en 3
-E: allen hetzelfde
-F: allen hetzelfde
-G: er is bij type 3 meer slijtage te verwachten
-H: type 3 heeft geen stoter nodig
Er wordt voor alternatief 2 gekozen.
Risicoanalyse
De voordelen van alternatief 2 wegen zwaarder dan de nadelen van
een verhoogde ontwikkeltijd en ontwikkelrisico.
Risico's:
stoter maakt een te grote slag met als gevolg: blijvende
vervorming of zelfs afbreken van de bladveren. Maatregel:
stoterinstelling eerst controleren voordat tang wordt
bevestigd.
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Uitgewerkte constructies en faalkansanalyse.
Om de tang te kunnen dimensioneren dient de benodigde klemkracht
bekend te zijn. Deze kracht moet voldoende groot zijn, om te
voorkomen dat het lampje, door de optredende versnellingen, uit
de tang geslingerd wordt.

puntmassa 3g

/

-Fn

2g .
figuur 5.14. Inklemming lampje schematisch.
De optredende krachten zijn:
translatie versnelling:

Ftrans=m.atrans=1,8.10-~

N

rotatieversnelling:
=390 rad/s~
t m2 0.225 2

~m=tm.2~=~.2~

J2~\.m.12=\.2.602=3600

kgmm~

M1=f·m.r2=390.3.10-3.(42.10-3)2=2,1.10-3
M2=J2.f=3600.10- 6 .390=1,4.10- 3 Nm.
Mtot=M 1 +M2=3,5.10- 3 Nm
F= Mtotlbtang=O,35 N
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centrifugaal kracht:

(aangenomen is dat de kop bepalend is)

Fw=m.~.r=3.10-3.282.42.10-3=0,1N
~max= 2·~m=28 rad/s

t

m

Fn~10.FW=1

N.

Aangenomen wordt dat een kIemkIacht van 2N geleverd dient te
worden. Hiermee kunnen nu vervolgens de bladveren van de tang
gedimensioneerd worden.

--~t

figuur 5.15. Doorbuiging van bladveer.
met:
0toel=1800 N/mm 2
f=F.I.l_
3.E.I
feind= f+f·1

i=F.r).

2.E.I

I=1/12.b.h 3

en

°max=3.h.E.f
2.12
voIgt dat bij b=10 mmi h=0,4 mmi 1=10mm

«
f e =0.7 mm.

1800 N/mm 2

en

(voldoende groot)

Hiermee voIgt de uiteindeIijke tangconstructie uit figuur 5.16.
faaIkansanaIyse
Blijvende vervorming of afbreken van de bladveren.
MaatregeI: reservetang op voorraad houden.
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figuur 5.16. Uitwerking module 2.1.3.
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I

Bi11aqe VI. Specificatie-docuaenten.

Riveau 1.
uitne....odul••
Functieomschrijving
Het ingesmolten stel uit de insmeltmachine (-tangen) nemen en in
de kettingbuffer (-tang) plaatsen.
Tevens aanpassen van de orientatie van stel/ballon:
in insmeltmachine:
ballon onder
- ketting buffer:
ballon boven
Openen en sluiten van aIle tangen.
Selectief
ketting.

(a.h.v.

aanwezigheid

stel)
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------====-------------UGH
.

~

I"

::::
I
f

I
I

J'

....

-

,-

.-

-

xc
-

- --

.,

........

_-----

()

()
--~

..............

i'" .......

I
-- ........
I
.......

,
I

I

I

~

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

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

I
I

I
I

I

'""-I~

I

I
I

V-TOP WORK
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

F
I

I

I

I
I
I

I

•I

I

I
I

I

I
I
I

I
I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

V-FRO

:r

V-RIGHT
48

I

,..--,

........ <I

Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 bruto per uur
maximum
(mech) 4000 (oh rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- apparaat moet:
mini PL glimIicht
maxi PL glimIicht
SL glimIicht

aankunnen

- uitgangspunt: 40 vd. BIK voor neonlampen: Hfds. 064.3454.3
- levensduur:
gehele apparaat: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behaIve:
slijtonderdelen die in direct contact met het produkt staan:
2000 uur
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): 5000 uur
- stijfheid moet zodanig zijn dat functie naar behoren kan worden
uitgevoerd.
- toepassing elementen:
lageringen:
- levensduur gesmeerde kogellagers
Lv.m.
- met rubberen stofafdichtingen
glasgruis
rechtgeleidingen:
- hardstalen assen
- hardstalen glijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- trekstangen
BASCO
- nokrollen
- veer/veer bevestigingen (kIempIaatjes)
- bufferketting
- bouten
- inlegspieen
- de aandrijving van aIle bewegingen dient mechanisch (d.m.v.
nokmechanismen) te geschieden.
Dit i.v.m. hoge produktiesnelheid en de betrouwbaarheid van de
gewenste beweging
M.u.v. selectieve beweging : dit dient d.m.v. een Iuchtcilinder
te geschieden. Deze luchtcilinder wordt geactiveerd wanneer er
geen stel aanwezig is (detectie d.m.v. taster B3/B5)
- tangen dienen d.m.v. veerkracht te sluiten, mechanisch openen
en een grote positie-onnauwkeurigheid van het produkt toelaten
(±.5 mm.)

- 100% vullingsgraad uitvoerketting
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Interface met basismolen.
- betreft: basismachine nr.13:

-24 voudig
-Dwerk=708 mm.
-produktsteek=92,4 mm.
-omzethoek:0-120·(g e gr.pol.)
- constructie mag 1 positie op de basismolen innemen
- van positie 21 tot positie 4 wordt produkt niet geroteerd om
zijn as
- aIle maten vanaf bedplaat en t.o.v. nokkenas.
- maximale afmetingen constructie: a=171,7 mm
b=147,2 mm
c=93,2 mm
zie figuur 5.1.
hoogte is vrij (in principe tot ±500 mm. boven bedplaat)
- richtlijn voor werkpunt produkt: 250 mm. t.o.v. nokkenas
300 mm. t.o.v. bedplaat
zie figuur 5.3.
positionering grondplaat t.o.v. bedplaat: zie figuur 5.4.
d.m.v.: - centreerschijf pijlpunt
- centreerschijf rond
- bevestiging grondplaat op bedplaat: 4 voorste bouten
(bevestiging nokkenasaandrijving: 4 achterste bouten)
- nokkenas:¢30 mm. ;aandrijving nokkenas: zie figuur 5.2.
- n=4000 omw/min. rechtsom
- maximum aandrijfkoppel: 80 Nm
per bewerkingseenheid
nominaal aandrijfkoppel: 40 Nm

I

Interface met produkt.
Het betreft de volgende typen glimlichten (zie figuur 5.6.):
- mini PL (dballon=9 mm) : - korte uitvoerdraden 32,5±0,5 mm
- lange uitvoerdraden 43 ±O,S mm
- maxi PL (dballon= 12 mm)
stengel en uitvoerdraden bij beide types PL hetzelfde:
d s t=2,37 mm, Ist=64 mm.
- SL (dballon=12 mm): uitvoerdraden 38 mm
Ist=62,5 mm d s t=2,62 mm
Positie produkt bij inklemming in machinetangen:
-ballon onder, stengel boven
-bovenkant stengel tot bedplaat=346 mm.
-hart lampje tot hart nokkenas=250 mm.
Positie produkt bij inklemming in kettingtang
positie:
-50 mm naar hart nokkenas verschoven
-180· geroteerd

50

t.o.v

vorige

Interface met machinetangen
oftewel bediening machinetangen: ballontang en steltang.
- ballontang
positie: 243 mm boven bedplaat; 247 mm vanaf nokkenas; 30 rom
van middellijn; slag van 40 mm.
onderdelen;
7222.067.11180
7222.067.11170
zie figuur 5.7.
sluiten en klemmen gebeurd d.m.v. een veer
- steltang
positie: 339,5 mm boven bedplaat; 241 mm vanaf nokkenas; 30
mm van middellijn; slag van 50 rom.
onderdelen;
7222.067.11210
7222.067.11200
zie figuur 5.8.
sluiten en klemmen gebeurd d.m.v. veer
Interface met afvoerketting
- ketting: MSL transportketting met holle pennen, korte steek
kettingnr.: MJ40 MSL (figuur 5.5)
- kettingwiel: diameter (aantal steken) nog vrij te kiezen
oude ontwerp:1/2"*5/l6" 24 tanden: steekcirkel: 97,31 nun
- maten kettingbuffer: zie figuur 5.9.
- positie kettingwiel
- positie tangopener
t.o.v. elkaar
- positie produkt
ketting moet stilstaan bij het beetnemen van het produkt in de
kettingtang
- afstand hart kettingwiel/bedplaat=267.345 mm.
afstand hart nokkenas/hart kettingwiel=137 nun.
- tang onderdelen:
7222.063.9247
- as
- steunplaat :
7222.063.9248
:
7222.063.9251
- tangbek
7222.063.9253
- klemblok
- bediening tang:
- slag 10 mm
- op 27,5 mm. vanaf hart ketting, 21 mm vanaf hart kettingwiel
- onderdelen kettingtang geleideplaat:
- 7222.067.1122
7222.067.1123
- houdersteek is 2* kettingsteek
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Wensen
-A: Korte ontwikkeltijden
-B: lage ontwikkelrisico's, mogelijkheid tot uitwijken
-c: betrouwbaarheid, lage uitval, minimum aan storingen
-D: montagevriendelijkheid 2
-E: eenvoud omstelbaarheid: flexibiliteit t.a.v. lamptypen
-F: Kosten maken 3 , monteren, aanlopen: evt. levertijd
-G: onderhoud, levensduur
-H: module indeling mogelijk houden

Gewichtsfactoren voor de wensen.
aantal
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i.v.m. een eenvoudige montage wordt een maximale massa
van 30 kg. aangenomen ( i.v.m. dynamisch gedrag van de
molen is voor de bovenbouw een gereduceerde massa van
150 kg. aangenomen. Een bewerkingseenheid heeft echter
geen invloed op dit dynamisch gedrag omdat deze niet
mee roteert)
kostprijs: goed functioneren staat boven alles dus
overal best mogelijke oplossing kiezen.
Bij dure
constructies dient toestemming te worden gevraagd aan
de projectleider.
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Functieomschrijyinq
- bedienen machinetangen: ballon- en steltang
- bedienen kettingtang
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Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 bruto per uur
maximum
(mech) 4000 (ah rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- uitgangspunt: 40 vd. BlK voor neonlampen: Hfds. 064.3454.3
- levensduur:
gehele apparaat: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behalve:
slijtonderdelen die in direct contact met het produkt staan:
2000 uur
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): 5000 uur
- stijfheid moet zodanig zijn dat functie naar behoren kan worden
uitgevoerd.
- toepassing elementen:
lageringen:
- levensduur gesmeerde kogellagers
i.v.m.
- met rubberen stofafdichtingen i.v.m. glasgruis
glasgruis
rechtgeleidingen:
- hardstalen assen
- hardstalen glijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- trekstangen
- nokrollen
BASCO
- veer/veer bevestingen (klemplaatjes)
- bufferketting
- bouten
- inlegspieen
- tangen sluiten d.m.v. veerkracht, en dienen d.m.v. een stoter
mechanisch geopend te worden
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Interface met deelmodule 4.
- bevestiging aan frame:
ballontang- stotermechanisme: op eerste, vierde en vij fde
gat (M8) aan de linkerzijde (-x) van de middenplaat.
steltang- stotermechanisme: op eerste, vierde en vijfde gat
(M8) aan de linkerzijde (-x) van de bovenplaat.
kettingtang- stotermechanisme: op eerste, vierde en vijfde
gat (M8) aan de rechterzijde (-x) van de middenplaat.
koppeling met aandrijving gebeurd d.m.v. een M8 bout aan het
uiteinde van de hefbomen; gat is aan juiste zijde aangegeven.
Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de gegeven ruimte gerealiseerd
worden : zie afbeelding bij functieomschrijving.

te

Ingaande bewegingen:
- ballontang -stotermechanisme: slag van 40 mIn. ter plaatse van
de hefboombevestiging.
- steltang -stotermechanisme: slag van 50 mIn. ter plaatse van de
hefboombevestiging.
- kettingtang -stotermechanisme: slag van 10 mIn. ter plaatse van
de hefboombevestiging.
Uitgaande bewegingen:
- ballontang-stotermechanisme: slag van 40 mIn. ter plaatse van
de stoter.
- steltang-stotermechanisme: slag van 50 mIn. ter plaatse van de
stoter.
- kettingtang-stotermechanisme: slag van 10 mIn. ter plaatse van
de stoter.
Voorkeur:
Een geleidingsmechanisme
geleidingswieltjes.

uitgevoerd

d.m.v.

twee

assen

en

interface met tangen
- ballontangstoter
slag: 40 mIn.
positie: 243 mm boven bedplaat; 247 mm vanaf nokkenas; 30 mIn
van middellijn.
tangstoter-onderdelen;
7222.067.11180
7222.067.11170
zie figuur 5.7.
sluiten en klemmen gebeurd d.m.v. veer
- steltangstoter
slag: 50 Mm.
positie: 339,5 mm boven bedplaat;241 mIn vanaf nokkenas; 30
mm van middellijn
tangstoter-onderdelen;
7222.067.11210
7222.067.11200
zie figuur 5.8.
sluiten en klemmen gebeurd d.m.v. veer
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- kettingtangstoter:
slag 10 DIm
positie: 27,5 DIm. vanaf hart ketting, 21
kettingwiel
tang enderdelen:
-as:
7222.063.9247
-steunplaat:
7222.063.9248
-tangbek:
7222.063.9251
-klemblok:
7222.063.9253
enderdelen veor kettingtang geleideplaat:
067.1122
067.1123
zie figuur 5.5.
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Wensen
-A: korte ontwikkeltijden
-B: lage ontwikkelrisico's, mogelijkheid tot uitwijken
-C: betrouwbaarheid, lage uitval, minimum aan storingen
-0: montagevriendelijkheid 4
-E: eenvoud omstelbaarheid: flexibiliteit t.a.v. lamptypen
-F: kosten maken 5 , monteren, aanlopen: evt. levertijd
-G: onderhoud, levensduur
-H: module indeling mogelijk houden

Gewichtsfactoren voor de wensen.
aantal

gewicht
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i.v.m. een eenvoudige montage wordt een maximale massa
van 10 kg. aangenomen ( i.v.m. dynamisch gedrag van de
molen is voor de bovenbouw een gereduceerde massa van
150 kg. aangenomen. Een bewerkingseenheid heeft echter
geen invloed op dit dynamisch gedrag omdat deze niet
mee roteert)
kostprijs: goed functioneren staat boven alles dus
overal best mogelijke oplossing kiezen.
Bij dure
constructies dient toestemming te worden gevraagd aan
de projectleider.
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Jlodule.2.
Functieomschrijving
Het ingesmolten stel uit de insmeltmachine (-tangen) nemen en in
de kettingbuffer (-tang) plaatsen.
Tevens aanpassen van de orientatie van stel/ballon:
- in insmeltmachine:
ballon onder
- ketting buffer:
hallon hoven
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Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 brute per uur
maximum
(mech) 4000 (ah rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- apparaat moet:
mini PL glimlicht
maxi PL glimlicht
SL glimlicht

aankunnen

- uitgangspunt: 40 vd. BIK voor neonlampen: Hfds. 064.3454.3
- levensduur:
gehele apparaat: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behalve:
slijtonderdelen die in direct contact met het produkt staan:
2000 uur
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): 5000 uur
- stijfheid moet zodanig zijn dat functie naar behoren kan worden
uitgevoerd.
- toepassing elementen:
lageringen:
- levensduur gesmeerde kogellagers
i.v.m.
- met rubberen stofafdichtingen i.v.m. glasgruis
glasgruis
rechtgeleidingen:
- hardstalen assen
- hardstalen glijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- trekstangen
- nokrollen
BASCO
- veer/veer bevestingen (klemplaatjes)
- bufferketting
- bouten
- inlegspieen
- tangen dienen d.m.v. veerkracht te sluiten, mechanisch openen
en een grote positie-onnauwkeurigheid van het produkt toelaten
(±.5 mm.)

Interface met deelmodule 4.
- bevestiging aan frame; ter beschikking staan:
eerste en vierde tot en met zesde gat (MS) aan rechter zijde
(+x) van de bovenplaat.
achterste (-y) gaten (M8) van zowel midden- als bovenplaat.
koppeling met aandrijving: Er staan drie hefbomen ter beschikking. De lengte van de hefbomen is nog vrij te kiezen. Dit dient
echter zo snel mogelijk te gebeuren en aan deelmodule 4
doorgegeven worden.
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Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de gegeven ruimte gerealiseerd
worden : zie afbeelding bij functieomschrijving.

te

Ingaande bewegingen:
- translatie beweging: slag van 50 mm. ter plaatse van de
hefboombevestiging.
manipuleertang -stotermechanisme: slag van 10 mm. ter plaatse
van de hefboo~evestiging.
rotatie beweging: slag van 60· ter plaatse van de hefboombevestiging.
Uitgaande bewegingeni
- translatie beweging: slag van 50 mm.
- manipuleertang -stotermechanisme: slag van 10 mm. ter plaatse
van de stoter.
- rotatie beweging: slag van 180· linksom.
Interface met produkt.
Het betreft de volgende typen glimlichten (zie figuur 5.6.):
- mini PL (dballon=9 mrn) : - korte uitvoerdraden 32,5±0,5 mrn
- lange uitvoerdraden 43 ±0,5 mm
- maxi PL (dballon= 12 mrn)
stengel en uitvoerdraden bij beide types PL hetzelfde:
d s t=2,37 mrn, l s t=64 mrn.
- SL (dballon=12 mm): uitvoerdraden 38 mrn
lst=62,5 mm d s t=2,62 mm

Positie produkt bij inklemming in machinetangen:
-ballon onder, stengel boven
-bovenkant stengel tot bedplaat=346 mm.
-hart lampje tot hart nokkenas=250 Mm.
Positie produkt bij inklemming in kettingtang:
-50 mm naar hart nokkenas verschoven
-180· geroteerd t.o.v vorige positie.
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Wensen
-A: korte ontwikkeltijden
-B: lage ontwikkelrisico's, mogelijkheid tot uitwijken
-C: betrouwbaarheid, lage uitval, minimum aan storingen
-0: montagevriendelijkheid 6
-E: eenvoud omstelbaarheid; flexibiliteit t.a.v. lamptypen
-F: kosten maken 7 , monteren, aanlopen; evt. levertijd
-G: onderhoud, levensduur
-H: module indeling mogelijk houden

Gewichtsfactoren voor de wensen.
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aantal

gewicht

A

i.v.m. een eenvoudige montage wordt een maximale massa
van 10 kg. aangenomen ( i.v.m. dynamisch gedrag van de
molen is voor de bovenbouw een gereduceerde massa van
150 kg. aangenomen. Een bewerkingseenheid heeft echter
geen invloed op dit dynamisch gedrag omdat deze niet
mee roteert)
kostprijs: goed functioneren staat boven alles dus
overal best mogelijke oplossing kiezen.
Bij dure
constructies dient toestemming te worden gevraagd aan
de projectleider.
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Module 3.
Functieomschrijving
Selectief
ketting.
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Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 brute per uur
maximum
(mech) 4000 (Uh rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- uitgangspunt: 40 vd. BIK voor neonlampen: Hfds. 064.3454.3
- levensduur:
gehele apparaat: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behalve:
slijtonderdelen die in direct contact met het produkt staan:
2000 uur
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): 5000 uur
- stijfheid moet zodanig zijn dat functie naar behoren kan worden
uitgevoerd.
- toepassing elementen:
lageringen:
i.v.m.
- levensduur gesmeerde kogellagers
glasgruis
- met rubberen stofafdichtingen i.v.m. glasgruis
rechtgeleidingen:
- hardstalen assen
- hardstalen glijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- trekstangen
- nokrollen
BASCO
- veer/veer bevestingen (klemplaatjes)
- bUfferketting
- bouten
- inlegspieen
- de indexerende ketting opzet dient beveiligd te zijn tegen
overbelasting (NIEUW)
Bij obstructie van de ketting beweging zou anders de gehele
aandrijving van module/basismolen vernield kunnen worden.
Bij overbelasting dient de ketting niet doorgezet te worden en
de hele machine stil gezet te worden.
- 100% vullingsgraad uitvoerketting
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Interface met deelmodule 4.
- bevestiging aan frame: ter beschikking staan:
tweede en derde gat (M8) aan zowel rechter als linker zijde
van de grondplaat en middenplaat.
koppeling met aandrijving: Er staan twee hefbomen ter beschikking. Koppeling met aandrijving gebeurd d.m.v. een M8 bout aan
het uiteinde van de hefbomen: gat is aan juiste zijde aangegeven.
Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de gegeven ruimte gerealiseerd
worden: zie afbeelding bij functieomschrijving.

te

Inaaande bewegingen:
- slag van 30- van hefboom ter plaatse van hefboombevestiging.
uitgaande bewegingen:
- indexerende beweging met een slag van 15- van het kettingwiel.
Interface met afvoerketting
- ketting: MSL transportketting met holle pennen, korte steek
kettingnr: MJ40 MSL (figuur 5.5)
- kettingwiel: diameter (aantal steken) nog vrij te kiezen
oude ontwerp:1/2"*5/16" 24 tanden: steekcirkel: 97,31 nun
- maten kettingbuffer: zie figuur 5.9.
- positie kettingwiel
- positie tangopener
t.o.v. elkaar
- positie produkt
ketting moet stilstaan:- bij beetnemen produkt in kettingtang
- bij uitname aan pompmachine zijde
- afstand hart kettingwiel/bedplaat=267.345 mm.
afstand hart nokkenas/hart kettingwiel=137 nun.
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Wens en
-A: korte ontwikkeltijden
-B: lage ontwikkelrisico's, mogelijkheid tot uitwijken
-c: betrouwbaarheid, lage uitval, minimum aan storingen
-D: montagevriendelijkheid 8
-E: eenvoud omstelbaarheid; flexibiliteit t.a.v. lamptypen
-F: kosten maken 9 , monteren, aanlopen; evt. levertijd
-G: onderhoud, levensduur
-H: module indeling mogelijk houden

Gewichtsfactoren voor de wensen.
aantal

gewicht

A

B

C

D

E

F

G

H

A

b

c

d

e

a

g

h

1

2

B

c

d

e

b

g

h

2

3

C

c

c

c

c

c

7

8

D

e

d

g

h

3

4

E

e

g

h

4

5

F

g

h

0

1

G

g

6

7

H

5

6

.

8.

.

9.

i.v.m. een eenvoudige montage wordt een maximale massa
van 10 kg. aangenomen ( i.v.m. dynamisch gedrag van de
molen is voor de bovenbouw een gereduceerde massa van
150 kg. aangenomen. Een bewerkingseenheid heeft echter
geen invloed op di t dynamisch gedrag omdat deze niet
mee roteert)
kostprijs: goed functioneren staat boven alles dus
overal best mogelijke oplossing kiezen.
Bij dure
constructies dient toestemming te worden gevraagd aan
de projectleider.
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Jlodule 4.
Functieomschriiving
Frame ter bevestiging van de deelmodulen 1 tot en met 3.
Aandrijving verzorgen van de deelmodulen 1 tot en met 3.
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I I

Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 brute per uur
maximum
(mech) 4000 (uh rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- levensduur:
gehele apparaat: 2S.000 uur (S jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behalve:
slijtonderdelen die in direct contact met het produkt staan:
2000 uur
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): SOOO uur
- stijfheid moet zodanig zijn dat functie naar behoren kan worden
uitgevoerd.
- toepassing elementen:
lageringen:
- levensduur gesmeerde kogellagers
i.v.m.
- met rubberen stofafdichtingen i.v.m. glasgruis
glasgruis
rechtgeleidingen: .
- hardstalen assen
- hardstalen glijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- trekstangen
- nokrollen
BASCO
- veer/veer bevestingen (klemplaatjes)
- bUfferketting
- bouten
- inlegspieen
- de aandrijving van aIle bewegingen dient mechanisch (d.m.v.
nokmechanismen) te geschieden.
oit i.v.m. hoge produktiesnelheid en de betrouwbaarheid van de
gewenste beweging
M.u.v. selectieve beweging : dit dient d.m.v. een luchtcilinder
te geschieden. Deze luchtcilinder wordt geactiveerd wanneer er
geen stel aanwezig is (detectie d.m.v. taster B3/BS). Oeze zet
vervolgens een nok in beweging. M.b.v. een nokmechanisme wordt
de indexerende beweging van de ketting dan selectief onderbroken.
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Interface met basismolen.
- betreft: basismachine nr.13:

-24 voudig
-Dwerk=708 mm.
-produktsteek=92,4 mm.
-omzethoek:0-120"(g e gr.pol.)
- positionering grondplaat t.o.v. bedplaat: zie figuur 5.4.
d.m.v.: - centreerschijf pijlpunt
- centreerschijf rond
- bevestiging grondplaat op bedplaat: 4 voorste bouten
(bevestiging nokkenasaandrijving: 4 achterste bouten)

-

nokkenas:¢30 mm. :aandrijving nokkenas: zie figuur 5.2.
n=4000 omw/min. rechtsom
maximale dnok= 120 mm
maximale h m= 20 mm.
maximum aandrijfkoppel: 80 Nm
nominaal aandrijfkoppel: 40 Nm

Interfaces met andere deelmodulen.
Vastgelegd zijn de positie en globale uitvoering van de:
grondplaat
nokkenas
8 nokken: waarbij, in tegenstelling tot de andere nokken, de
onderste nok gelagerd is op de nokkenas en door een
luchtcilinder wordt aangedreven.
middenplaat
bovenplaat
primaire hefboomas
primaire hefbomen
secunda ire hefboomassen
De lengtes van de secundaire hefbomen voor deelmodule 2 zijn nog
niet ingevuld en worden t. z. t doorgegeven. De andere hefbomen
hebben de volgende afmetingen: tabel f.
niveau bew. niveau nok

mm.

hm

i2

i1

170 mm.

1,235

2

2,47 40mm 16,194

itot Sgew

ballontang

210

steltang

357,5

220

1,625

2

3,25 50

15,385

kettingt.

217,5

195

1,115 0,5

0,56 10

17,937

keto opzet

-

70

-

2

2

15"

7,5"

sel" keto

-

45

-

2

2

15"

7,5·

De hefbomen voor de manipulator deelfuncties transleren en
bediening van de tang dienen d.m.v. een parallel mechanisme
gekoppeld te worden. Hierdoor kunnen deze onafhankelijk van
elkaar aan de manipuleertang worden doorgegeven.
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Wensen
-A: korte ontwikkeltijden
-B: lage ontwikkelrisico's, mogelijkheid tot uitwijken
-c: betrouwbaarheid, lage uitval, minimum aan storingen
-0: montagevriendelijkheid 10
-E: eenvoud omstelbaarheid: flexibiliteit t.a.v. lamptypen
-F: kosten maken 11 , monteren, aanlopen: evt. levertijd
-G: onderhoud, levensduur
-H: module indeling mogelijk houden

Gewichtsfactoren voor de wensen.
A

B

C

0

E

F

G

H

aantal

qewicht

A

b

c

d

e

a

9

h

1

2

B

c

d

e

b

9

h

2

3

C

c

c

c

c

c

7

8

0

e

d

9

h

3

4

E

e

9

h

4

5

F

9

h

0

1

G

9

6

7

H

5

6

10:

Lv.m. een eenvoudige montage wordt een maximale
massa van 30 kg. aangenomen ( i . v •m. dynamisch
gedrag van de molen is voor de bovenbouw een
gereduceerde massa van 150 kg. aangenomen. Een
bewerkingseenheid heeft echter geen invloed op dit
dynamisch gedrag omdat deze niet mee roteert)

11:

kostprijs: goed functioneren staat boven alles dus
overal best mogelijke oplossing kiezen.
Bij dure
constructies dient toestemming te worden gevraagd aan
de projectleider.
72

lIiveau 2.
Deelaodule 1.1.
Functieomschrijving
universeel geleidingsmechanisme voor de bediening van de
steltangstoter. Door geringe aanpassing dient deze geschikt te
zijn voor de bediening van de ballontang- en kettingtangstoter.
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I

Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 bruto per uur
maximum
(mech) 4000 (ah rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- levensduur: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300 dagen)
stijfheid moet zadaniq zijn dat functie naar behoren kan worden
uitqevoerd.
- toepassing elementen:
laqeringen:
i.v.m.
- levensduur gesmeerde kogellagers
qlasgruis
- met rubberen stofafdichtinqen i.v.m. qlasqruis
rechtgeleidingen:
- hardstalen assen
- hardstalen qlijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- nokrollen
BASCO
- veer/veer bevestingen (klemplaatjes)
- bouten
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Interface met deelmodule 4.
- bevestiging aan frame:
ballontang- stotermechanisme: op eerste en vierde tot en met
zesde gat (MS) aan de linkerzijde (-x) van de middenplaat.
steltang- stotermechanisme: op eerste en vierde tot en met
zesde gat (MS) aan de linkerzijde (-x) van de bovenplaat.
kettingtang- stotermechanisme: op eerste en vierde tot en
met zesde qat (MS) aan de rechterzijde (-x) van de middenplaat.
koppel inq met de stang qebeurd d. m. v • een MS bout aan het
klemblokje; gat is aan juiste zijde aangegeven.
Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de qegeven ruimte qerealiseerd
worden : zie afbeelding bij functieomschrijving.

te

Ingaande bewegingen:
- ballontang -stotermechanisme: slag van 40 mm. ter plaatse van
het klemblokje.
- steltang -stotermechanisme: slag van 50 mm. ter plaatse van het
klemblokje.
- kettingtang -stotermechanisme: slag van 10 mm. ter plaatse van
het klemblokje.
Uitgaande bewegingen:
- ballontang -stotermechanisme: slag van 40 mm. ter plaatse van
het klemblok.
- steltang -stotermechanisme: slag van 50 mm. ter plaatse van het
klemblok.
- ballontang -stotermechanisme: slag van 10 mm. ter plaatse van
het klemblok.
Voorkeur:
Een geleidingsmechanisme
geleidingswieltjes.

uitgevoerd

Wensen
zie hiervoor specificaties op niveau I.
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d.m.v.

twee

assen

en

Deelao4ule 1.2.
Functieomschriiving
stoters voor de bediening van de volgende tangen:
ballontang openen
steltang openen
kettingtang
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Eisen
- het apparaat behoort niet ingrijpend gedemonteerd te worden bij
vervanging van de stoters
- de stoters dienen in hardmetaal te worden uitgevoerd
- levensduur: 5000 uur
- toepassing elementen:
gebruik norm. artikelen voor:
- bouten
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I BASCO

Interface met deelmodule 1.1.
- bevestiging d.m.v. twee M8
geleidingsmechanisme:

bouten aan het klemblok van het

Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de gegeven ruimte gerealiseerd
worden: zie afbeelding bij functieomschrijving.

te

Ingaande bewegingen:
- ballontang -stotermechanisme: slag van 40 mm. ter plaatse van
het klemblok.
- steltang -stotermechanisme: slag van 50 mm. ter plaatse van het
klemblok.
- kettingtang -stotermechanisme: slag van 10 mm. ter plaatse van
het klemblok.
Uitgaande bewegingen:
- ballontang -stotermechanisme: slag van 40 mm. ter plaatse van
de stoter.
- steltang -stotermechanisme: slag van 50 mm. ter plaatse van de
stoter.
- ballontang -stotermechanisme: slag van 10 mm. ter plaatse van
de stoter.
Voorkeur:
Een geleidingsmechanisme
geleidingswieltjes.

uitgevoerd

d.m.v.

twee

assen

en

interface met tangen
- ballontangstoter
slag: 40 mm.
positie: 243 mm boven bedplaat; 247 mm vanaf nokkenas; 30 mm
van middellijn.
- steltangstoter
slag: 50 mm.
positie: 339,5 mm boven bedplaat; 241 mm vanaf nokkenas; 30
mm van middellijn
- kettingtangstoter:
slag 10 mm
positie: 27,5 mm. vanaf hart
kettingwiel
tang onderdelen:
-as:
7222.063.9247
-steunplaat: 7222.063.9248
-tangbek :
7222.063.9251
-klemblok :
7222.063.9253

ketting,

Wens en
zie hiervoor specificaties op niveau 1.
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21

mm vanaf hart

neelaoc!ule 1.3.

Functieomschrijving
Het doorvoeren van de hefboombeweging naar het geleidingsmechanisme voor de bediening van de
ballontang
steltang
kettingtang
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Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 brute per uur
maximum
(mech) 4000 (Oh rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- levensduur:
gehele apparaat: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behalve:
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): 5000 uur
- stijfheid moet zodanig zijn dat functie naar behoren kan worden
uitgevoerd.
- toepassing elementen: gebruik norm. artikelen voor trekstangen.
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Interface met deelmodule 4.
- koppeling met aandrijving gebeurd d.m.v. een M8 bout aan het
uiteinde van de hefbomen: gat is aan juiste zijde aangegeven.
- koppeling met deelmodule 1.1 gebeurd d.m.v. een M8 bout aan het
klemblokje.
Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de gegeven ruimte gerealiseerd
worden: zie afbeelding bij functieomschrijving.

te

Ingaande bewegingen:
- ballontang -stotermechanisme: slag van 40 mm. ter plaatse van
de hefboombevestiging.
- steltang -stotermechanisme: slag van 50 mm. ter plaatse van de
hefboombevestiging.
- kettingtang -stotermechanisme: slag van 10 mm. ter plaatse van
de hefboombevestiging.
Uitgaande bewegingen:
- ballontang -stotermechanisme: slag van 40 mm. ter plaatse van
het klemblokje.
- steltang -stotermechanisme: slag van 50 mm. ter plaatse van het
klemblokje.
- ballontang -stotermechanisme: slag van 10 mm. ter plaatse van
het klemblokje.
Wensen
zie hiervoor specificaties op niveau 1.
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Deelaoc!ule.2.1.
Functieomschrijving
Deze deelmodule maakt deel uit van een manipuleermodule waarbij
het ingesmolten stel uit de insmeltmachine (-tangen) genomen en
in de kettingbuffer (-tang) geplaatst wordt.
Deze deelmodule verzorgd hierin:
het beetnemen d.m.v. een tang en
het aanpassen van de orientatie van het dimlichtje
een rotatie):
in insmeltmachine: ballon onder
- ketting buffer:
ballon boven
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(d.m.v.

Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 bruto per uur
maximum
(mech) 4000 (oh rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- apparaat moet:
mini PL glimlicht
maxi PL glimlicht
SL glimlicht

aankunnen

- uitgangspunt: 40 vd. BIK voor neonlampen: Hfds. 064.3454.3
- levensduur:
gehele apparaat: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behalve:
slijtonderdelen die in direct contact met het produkt staan:
2000 uur
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): 5000 uur
- stijfheid moet zOdanig zijn dat functie naar behoren kan worden
uitgevoerd.
- toepassing elementen:
lageringen:
- levensduur gesmeerde kogellagers
Lv.m.
- met rubberen stofafdichtingen i.v.m. glasgruis
glasgruis
rechtgeleidingen:
- hardstalen assen
- hardstalen glijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- trekstangen
BASCO
- nokrollen
- veer/veer bevestingen (klemplaatjes)
- bUfferketting
- bouten
- inlegspieen
- tangen dienen d.m.v. veerkracht te sluiten, mechanisch openen
en een grote positie-onnauwkeurigheid van het produkt toelaten
(±.S mm.)
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Interface met deelmodule 4.
- bevestiging aan frame: ter beschikking staan:
eerste tot en met zesde gat (M8) aan rechter zijde (+x) van
de bovenplaat.
achterste (-y) gaten (M8) van de bovenplaat.
eventueel bevestiging op deelmodule 2.2: Indien nodig snel
doorgeven aan deelmodule 2.21
koppeling met aandrijving: Er staan twee hefbomen ter beschikking. De lengte van de hefbomen is nog vrij te kiezen. nit dient
echter zo snel mogelijk te gebeuren en aan deelmodule 4
doorgegeven te worden.
Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de gegeven ruimte gerealiseerd te
worden: zie afbeelding bij functieomschrijving.
- de buis wordt m.b.v zes M6 bouten op de klemblokken van
deelmodule 2.2. bevestigd.
Ingaande bewegingen:
- translatie beweging: slag van 50 mm. ter plaatse van de buis.
- manipuleertang -stotermechanisme: slag van 10 mm. ter plaatse
van de hefboombevestiging.
- rotatie beweging: slag van 60·
ter plaatse van de hefboombevestiging.
Uitgaande bewegingen:
- translatie beweging van de tang: slag van 50 mm.
- manipuleertang -stotermechanisme: slag van 10 mm. ter plaatse
van de stoter.
- rotatie beweging: een slag van 180· linksom van de tang.
Interface met produkt.
Het betreft de volgende typen glimlichten (zie figuur 5.6.):
- mini PL (dballon=9 mm) : - korte uitvoerdraden 32,5±0,5 rom
- lange uitvoerdraden 43 ±0,5 rom
- maxi PL (dballon= 12 rom)
stengel en uitvoerdraden bij beide types PL hetzelfde:
d s t=2,37 mm, lst=64 mm.
- SL (dballon=12 mm): uitvoerdraden 38 rom
lst=62,5 mm d s t=2,62 mm
Positie produkt bij inklemming in machinetangen:
-ballon onder, stengel boven
-bovenkant stengel tot bedplaat=346 mm.
-hart lampje tot hart nokkenas=250 mm.
Positie produkt bij inklemming in kettingtang:
-50 mm naar hart nokkenas verschoven
-180· geroteerd t.o.v vorige positie.
(mogelijk: manipuleertang klemmen op stel onder langste draaduiteinde: door veersluiting twee dst mogelijk maken)
Wensen
zie hiervoor specificaties op niveau 1.
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Dee1ao4ul.•• 2.2.

Functieomschrijving
Deze deelmodule maakt deel uit van een manipuleermodule waarbij
het ingesmolten stel uit de insmeltmachine (-tangen) genomen en
in de kettingbuffer (-tang) geplaatst wordt.
Deze deelmodule
tang.

verzorgd

hierin
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Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 bruto per uur
maximum
(mech) 4000 (ah rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- uitgangspunt: 40 vd. BlK voor neonlampen: Hfds. 064.3454.3
- levensduur:
gehele apparaat: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behalve:
slijtonderdelen die in direct contact met het produkt staan:
2000 uur
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): 5000 uur
- stijfheid moet zodanig zijn dat functie naar behoren kan worden
uitgevoerd.
- toepassing elementen:
lageringen:
Lv.m.
- levensduur gesmeerde kogellagers
glasgruis
- met rubberen stofafdichtingen i.v.m. glasgruis
rechtgeleidingen:
- hardstalen assen
- hardstalen glijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- trekstangen
BASCO
- nokrollen
- veer/veer bevestingen (klemplaatjes)
- bUfferketting
- bouten
- inlegspieen
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Interface met deelmodule 4.
- deze deelmodule wordt direct op het frame gemonteerd. Daartoe
staan de achterste (-y) bouten (M8) van de middenplaat ter
beschikking.
koppeling met aandrijving gebeurd d.m.v. een M8 bout aan het
uiteinde van de hefbomen: gat is aan juiste zijde aangegeven.
Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de gegeven ruimte gerealiseerd te
worden : zie afbeelding bij functieomschrijving.
- In de twee translerende klemblokken wordt een buis gemonteerd
(van deelmodule 2.1 met 0=72 mm).
Ingaande bewegingen:
- translatie beweging:
hefboom.

slag

van

50

mm.

ter

plaatse

van

Uitgaande bewegingen:
- translatie beweging van de twee klemblokken: slag van 50 mm.
Wensen
zie hiervoor specificaties op niveau 1.
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de

Biveau 3.
Dee1ao4ule.2.1.1.

Functieomschrijving
Deze deelmodule maakt deel uit van een manipuleermodule waarbij
het ingesmolten stel uit de insmeltmachine (-tangen) genomen en
in de kettingbuffer (-tang) geplaatst wordt.
Deze deelmodule verzorgd hierin:
het aanpassen van de orientatie van het dimlichtje
een rotatie):
in insmeltmachine: ballon onder
- ketting buffer:
ballon boven
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(d.m.v.

Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 brute per uur
maximum
(mech) 4000 (oh rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- uitgangspunt: 40 vd. BIK voor neonlampen: Hfds. 064.3454.3
- levensduur:
gehele apparaat: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behalve:
slijtonderdelen die in direct contact met het produkt staan:
2000 uur
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): 5000 uur
- stijfheid moet zodanig zijn dat functie naar behoren kan worden
uitgevoerd.
- toepassing elementen:
lageringen:
- levensduur gesmeerde kogellagers
i.v.m.
- met rubberen stofafdichtingen i.v.m. glasgruis
glasgruis
rechtgeleidingen:
- hardstalen assen
- hardstalen glijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- trekstangen
- nokrollen
BASCO
- veer/veer bevestingen (klemplaatjes)
- bUfferketting
- bouten
- inlegspieen
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Interface met deelmodule 4.
- bevestiging aan frame; ter beschikking staan:
eerste tot en met zesde gat (H8) aan rechter zijde (+x) van
de bovenplaat.
achterste (-y) gaten (H8) van de bovenplaat.
eventueel bevestiging op deelmodule 2.2: Indien nodig snel
doorgeven aan deelmodule 2.21
koppeling met aandrijving gebeurd d.m.v. een H8 bout aan het
uiteinde van de stang: gat is aan juiste zijde aangegeven.
Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de gegeven ruimte gerealiseerd te
worden : zie afbeelding bij functieomschrijving.
- de buis wordt m.b.v zes M6 bouten op de klemblokken van
deelmodule 2.2. bevestigd.
Ingaande bewegingen:
- translatie beweging: slag van 50 Mm. ter plaatse van de buis.
ter plaatse van de
- rotatie beweging: slag van 18,92
hefboombevestiging.
Uitgaande bewegingen:
- translatie beweging van de inwendige buis: slag van 50 Mm.
- rotatie beweging: een slag van 180· linksom van de inwendige
buis.
Wensen
zie hiervoor specificaties op niveau 1.
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Dee1ao4u1e.2.1.2.

Functieomschrijving
Deze deelmodule maakt deel uit van een manipuleermodule waarbij
het ingesmolten stel uit de insmeltmachine (-tangen) genomen en
in de kettingbuffer (-tang) geplaatst wordt.
Deze deelmodule verzorgd hierin:
het bedienen van de manipuleertang d.m.v. een tangstoter
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Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 brute per uur
maximum
(mech) 4000 (Oh rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- uitgangspunt: 40 vd. BIK voor neonlampen: Hfds. 064.3454.3
- stijfheid moet zodanig zijn dat functie naar behoren kan worden
uitgevoerd.
- levensduur:
gehele apparaat: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behalve:
slijtonderdelen die in direct contact met het produkt staan:
2000 uur
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): 5000 uur
- toepassing elementen:
lageringen:
Lv.m.
- levensduur gesmeerde kogellagers
glasgruis
- met rubberen stofafdichtingen i.v.m. glasgruis
rechtgeleidingen:
- hardstalen assen
- hardstalen glijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- trekstangen
BASCO
- nokrollen
- veer/veer bevestingen (klemplaatjes)
- bufferketting
- bouten
- inlegspieen
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Interface met deelmodule 4.
- koppeling met aandrijving: Er staat een hefboom ter beschikking. De koppeling met de hefboom gebeurd d.m.v. een M8 bout:
gat is aan juiste zijde aangegeven.
Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de gegeven ruimte gerealiseerd te
worden : zie afbeelding bij functieomschrijving.
de stoter wordt m.b.v geleidingen binnen de buis van deelmodule
2.1.1. bevestigd. Deze stoter dient daartoe van deelmodule
2.1.2 los te nemen te zijn.
Ingaande bewegingen:
- manipuleertang -stotermechanisme:
van de hefboombevestiging.

slag van 10 mm. ter plaatse

Uitgaande bewegingen:
- manipuleertang -stotermechanisme:
van de stoter.

slag van 10 mm. ter plaatse

Wensen
zie hiervoor specificaties op niveau 1.
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Dee1ao4ule.2.1.3.

Functieomschrijving
Deze deelmodule maakt deel uit van een manipuleermodule waarbij
het ingesmolten stel uit de insmeltmachine (-tangen) genomen en
in de kettingbuffer (-tang) geplaatst wordt.
Deze deelmodule verzorgd hierin:
de manipuleertang waarmee het produkt wordt vastgenomen.
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I

Eisen
- machine snelheid: regelbaar tussen 2248 en 3487 bruto per uur
maximum
(mech) 4000 (ah rolomzetschijf=700
(techn) 3800
- apparaat moet:
mini PL glimlicht
maxi PL glimlicht
SL glimlicht

aankunnen

- uitgangspunt: 40 vd. BIK voor neonlampen: Hfds. 064.3454.3
- levensduur:
gehele apparaat: 25.000 uur (5 jaar, 16 uur per dag, 300
dagen)
behalve:
slijtonderdelen die in direct contact met het produkt staan:
2000 uur
reserve onderdelen (waarvoor het apparaat niet ingrijpend
gedemonteerd dient te worden): 5000 uur
- toepassing elementen:
lageringen:
- levensduur gesmeerde kogellagers
Lv.m.
glasgruis
- met rubberen stofafdichtingen i.v.m. glasgruis
rechtgeleidingen:
- hardstalen assen
- hardstalen glijlagerbussen
gebruik norm. artikelen voor:
- assen
- trekstangen
BASCO
- nokrollen
- veer/veer bevestingen (klemplaatjes)
- bUfferketting
- bouten
- inlegspieen
- tangen dienen d.m.v. veerkracht te sluiten, mechanisch openen
en een grote positie-onnauwkeurigheid van het produkt toelaten
(±.5 mm.)
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Interface met deelmodule 4.
- koppeling met aandrijving gebeurd d.m.v. een M8 bout aan het
uiteinde van de hefboom: gat is aan juiste zijde aangegeven.
Interface met andere deelmodulen
- constructie dient binnen de gegeven ruimte gerealiseerd te
worden : zie afbeelding bij functieomschrijving.
de tang dient m. b. v . een flens op de buis van module 2. 1. 1.
bevestigd te worden (flens is globaal weergegeven.)
de tang wordt d.m.v. een tangstoter van deelmodule 2.1.2.
bediend.
Ingaande bewegingen:
- manipuleertang -stotermechanisme:
van de stoter.

slag van 10 mm. ter plaatse

Uitgaande bewegingen:
- manipuleertang: slag van 1 mm. ter plaatse van de tangbekken.
Interface met produkt.
Bet betreft de volgende typen glimlichten (zie figuur S.6.):
- mini PL (dballon=9 mm) : - korte uitvoerdraden 32,S±0,S mm
- lange uitvoerdraden 43 ±O,S rom
- maxi PL (dballon= 12 mm)
stengel en uitvoerdraden bij beide types PL hetzelfde:
d s t=2,37 mm, lst=64 mm.
- SL (dballon=12 mm): uitvoerdraden 38 mm
lst=62,S mm d s t=2,62 rom

Positie produkt bij inklemming in machinetangen:
-ballon onder, stengel boven
-bovenkant stengel tot bedplaat=346 mm.
-hart lampje tot hart nokkenas=2S0 mm.
Positie produkt bij inklemming in kettingtang:
-so mm naar hart nokkenas verschoven
-180· geroteerd t.o.v vorige positie.
(mogelijk: manipuleertang klemmen op stel onder langste draaduiteinde; door veersluiting twee dst mogelijk maken)
Wensen
zie hiervoor specificaties op niveau 1.
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