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Bijlage 1: Algemeen.
Bij Vitrite worden per jaar bijna 3 miljard lampvoeten,
verdeeld over ruim 300 types, gemaakt.
De lampvoet is een
onderdeel van
de lamp:
lampvoet,
gloeidraden en ballon vormen samen de lamp.
De lampvoet bestaat uit een huls, één of meerdere contacten
en een hoeveelheid glas t.b.v. de isolatie tussen huls en
kontakt.
De huls wordt volgens het dieptrekproces uit aluminium-,
messing- of staalband gemaakt.
Eén van de machines voor het dieptrekken van de huls is de VP
100. Omdat dit de machine is waarop de opdracht betrekking
heeft, volgt hier een nadere toelichting.
De
VP
100
is
een
zuilenpers
met onderaandrijving
(dubbelkrukmechanisme). Via vier zuilen wordt de topplaat
door deze aandrijving op en neer bewogen. De topplaat is met
moeren aan de zuilen bevestigd (figuur B 1.1; alle figuren
zijn aan het einde van deze bijlage verzameld).
D.m.v. vulringen kan de gesloten hoogte van de pers ingesteld
worden. De gesloten hoogte is de hoogte tussen machinebed en
topplaat als de topplaat in de onderste stand staat. Als de
topplaat in de bovenste stand staat wordt gesproken van open
hoogte.
Aan de topplaat en aan het machinebed is het volgstempel
bevestigd, dat uit een boven- en onderplaat en secties
bestaat. De secties verdelen het volgstempel in hanteerbare
gedeelten. De massa van het volgstempel, dat een lengte van
ongeveer 1500 mm heeft, bedraagt gemiddeld 4000 kg.
Het vormen van de produkten gebeurt in een aantal fasen
(trekken genaamd).
In iedere sectie worden één of meerdere
trekken verricht. Elke sectie bestaat uit een bovendeel met
snij- en trekstempels en een onderdeel met matrijsplaten.
Tussen deze twee delen hangt de (bewegende) leiplaat.
Het bandmateriaal wordt via de in- en uitvoerwalsen (die via
een excentriekbeweging vanaf de krukas aangedreven worden)
tussen beide stempeldelen gebracht en stapsgewijs, per slag,
doorgevoerd (van de ene trekpositie naar de volgende). De nog
niet gerede produkten blijven m.b.v. dammetjes materiaal aan
de reststrook hangen. Nadat de gerede produkten uitgesneden
zijn, wordt de resterende strook door schrootschaar en
afvalverkleiner in stukken geknipt.
Het afval
dat tijdens
de bewerkingen ontstaat (zoals
zoekergat- en bodemschijven) en de gerede produkten worden
via het uitvalgat in het machinebed, d.m.v. afvoergoten
buiten de geluidsisolatiekast gebracht (die om de VP 100
gebouwd is).
De volgstempels zijn 2- of 5-rijig; dit betekent voor een 5rijig volgstempel dat gelijktijdig
5 produkten gemaakt
worden. Als de pers 150 slagen/min maakt, worden dus per uur
45.000 produkten gemaakt.
Voor

de

bereikbaarheid

van

het

volgstempel

zijn
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(verplaatsbare) bordessen om de machine geplaatst.
Voor ieder hulstype dat op de VP 100 geproduceerd wordt, is
een ander volgstempel nodig.
Wil men op een bepaalde machine een ander hulstype gaan
produceren, dan moet het volgstempel worden omgewisseld.
Behalve het volgstempel moeten ook de strookgeleidingen en de
smeersystemen, die op het machinebed gemonteerd zijn, worden
omgewisseld.
Een nog niet genoemd onderdeel, dat ook tot het volgstempel
behoort, en dus ook bij elke emstelling omgewisseld wordt, is
de buffer.
Een buffer is in feite een cilinder die continu onder
luchtdruk staat. Buffers worden toegepast om onderdelen in
het volgstempel gedurende de opgaande slag van de topplaat
onafhankelijk van de topplaatbeweging te laten bewegen.
De onderdelen die onafhankelijk van de topplaat moeten kunnen
bewegen zijn de uitwerpers in de matrijsplaat en de leiplaat.
Voor de onafhankelijke beweging van de uitwerpers worden de
uitwerpbuffers gebruikt
die aan
de onderzijde van de
onderplaat (in het uitvalgat van het machinebed) bevestigd
zijn.
Voor de onafhankelijke beweging van de leiplaat worden de
bovenbuffers en de opvangbuffers gebruikt. De bovenbuffers
zijn op
de bovenplaat,
in het gat van de topplaat,
gemonteerd. De opvangbuffers zijn onder de uitwerpbuffers, of
aan de onderplaat, of aan het machineframe gemonteerd; zie
figuur B 1.2.
De functie en de werkwijze van de verschillende buffers wordt
hieronder per soort toegelicht (zie ook figuur B 1.3).
Uitwerpbuffer
De uitwerpbuffers worden via pennen, die door de onderplaat
gaan, door de uitwerpbuffers bediend. Omdat het produkt na
het trekken in de matrijs kan klemmen, is het uitwerpen van
het produkt nodig.
De pennen staan op een stoterplaat, die een onderdeel van de
buffer is.
Bij de neergaande beweging van de stoterplaat moeten de
uitwerpers in de onderste stand staan, zodat de produkten in
de matrijs kunnen vallen. Gebeurt dit niet, dan worden de
produkten door de leiplaat geplet.
De uitwerpers staan in de de onderste stand als de buffer
omlaaggedrukt
wordt
en
hierbij een voor elke sectie
specifieke slag doorloopt.
Op de uitwerpbuffer rusten de wegdrukpennen, die boven de
matrijsplaat uitsteken. Bij de neergaande slag worden de
wegdrukpennen door het bovendeel van de sectie omlaaggedrukt,
waardoor ook de buffer omlaaggedrukt wordt.
Bovenbuffer
Via pennen , die door de bovenplaat en het bovendeel van de
sectie gaan, zorgt de bovenbuffer dat de leiplaat omhoog
wordt gedrukt, waardoor de leiplaat tijdens de omhooggaande
slag van de topplaat het produkt kan afstropen.
De bovenbuffer levert dus de kracht voor het afstropen.
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Opvangbuffer
De opvangbuffer is niet bij alle volgstempels en niet bij
alle secties aanwezig.
Een opvangbuffer is noodzakelijk als de kans bestaat dat
tijdens de neergaande beweging het produkt door de leiplaat
(die door
de bovenbuffer
omlaag wordt gedrukt) wordt
platgedrukt. De opvangbuffer zorgt (via pennen die langs de
uitwerpbuffer, door de onderplaat, boven de matrijsplaat
uitsteken) dat tussen leiplaat en matrijsplaat een afstand
gelijk aan de produkthoogte wordt gehouden. Pas als de
leiplaat blok loopt
tegen
de
stempelplaat
wordt de
opvangbuffer ingedrukt (en doorloopt een specifieke slag).
Het produkt is intussen in de matrijs gevallen.
Opgemerkt wordt nog dat iedere pen uit een stapel korte
pennen
bestaat.
Dit
is nodig omdat de verschillende
onderdelen (buffers,
boven- en
onderplaat en secties)
afzonderlijk gemonteerd en gedemonteerd moeten kunnen worden.
Met één lange pen zou dit niet mogelijk zijn.
In de meeste gevallen is er per sectie slechts een boven- en
één uitwerpbuffer. Dit betekent dat meerdere pennen door één
buffer bediend worden. Hiervoor is aan
de buffer een
stoterplaat gemaakt, waartegen de pennen drukken.
Naast de buffers zijn er nog een tweetal soorten zuigers, die
een beweging onafhankelijk van de buffer cre~ren. De zuigers
worden per pen toegepast. Er zijn twee soorten zuigers:
plooihouderzuiger 1e trek
in de onderplaat ingebouwde zuiger
Deze worden hierna toegelicht.
Plooihouderzuiger 1e trek (figuur B 1.4)
De plooihouderzuigers bewegen in de plooihouderdrukker, die
aan de bovenbuffer vast zit.
De plooihouder zorgt voor het vlakhouden van de blenk tijdens
het trekken en voor het afstropen van de 1e trek.
De druk op deze zuiger mag niet te laag zijn, omdat de.
functie plooihouden dan niet wordt vervuld. De druk mag niet
te hoog zijn, omdat het materiaal dan kan scheuren tijdens
het trekken.
De plooihouder hoeft maar een kleine slag te maken. Door deze
kleine slag is de kracht op de plooihouder onafhankelijk van
de kracht die door de bovenbuffer wordt geleverd.
Tijdens het afstropen beweegt de plooihouderbuffer als geheel
(dus plooihouderdrukker met zuigers) met de bovenbuffer mee.
De zuigers staan hierbij t.o.v. de plooihouderdrukker stil.
Alleen als
de
plooihouderkracht
kleiner
is
dan de
afstroopkracht loopt de zuiger blok, en moet de bovenbuffer
de afstroopkracht leveren. In het andere geval levert de
zuiger de benodigde kracht.
In onderplaat ingebouwde zuiger (figuur B 1.5)
Bij de felspositie (in de laatste sectie) van 2 volgstempels
is een zuiger in de onderplaat ingebouwd.
Deze zuiger heeft tijdens de neergaande slag van de topplaat
tot taak het leveren van tegendruk, zodat de schuine kant van
de bodem van het produkt tijdens het felsen niet vervormd
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wordt.
De tegendruk kan niet door de uitwerpbuffer geleverd worden,
omdat deze tijdens de neergaande beweging weggedrukt wordt.
Het uitwerpen gebeurt niet door deze zuiger, maar door de
uitwerpbuffer.
Tot slot van deze bijlage nog een toelichting over enkele
hulstypes (figuur B 1.6).
E27: Dit type, dat in de volksmond bekend staat als de
"grote fitting", wordt in een aluminium en een
messing uitvoering gemaakt. Deze uitvoeringen zijn
niet identiek: vorm en materiaaldikte verschillen.
Nadat de huls op de VPlOO gemaakt is, wordt
deze nog van schroefdraad voorzien.
B22: dit is een lampvoettype met een bajonet i.p.v.
schroefdraad. Ook dit type wordt in een aluminium
en een messing uitvoering gemaakt.
Nadat de huls op de VPlOO is gemaakt, wordt
deze nog van pennen voorzien.
P43t:
dit type wordt ook wel "Euroring" genoemd en
is een onderdeel van de autolamp. Dit type
wordt gemaakt van 17% Cr-staalband op een 2rijig volgstempel.
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FIGUUR 81.1: DOORSNEDE VP·100
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Bijlage 2
Deel A: Ti.idmetingen.
Het verrichten van de tijdmetingen werd bemoeilijkt doordat:
- het omstellen relatief weinig gebeurt (gemiddeld één keer
in de 2 maanden).
- de emstelling vaak samengaat
met een onderhoudsbeurt
(waardoor geen zuiver beeld van de emstelling te krijgen
is).
Dit had tot gevolg dat pas in een laat stadium van de
opdracht een tijdmeting ter beschikking kwam. Deze tijdmeting
betreft maar één omstelling. Bij de tijdmeting moeten dan ook
de volgende kanttekeningen geplaatst worden:
- de tijden hebben betrekking op één omstelling. Bij een
andere emstelling kunnen de tijden anders uitvallen. De
beschikbare tijdmeting geeft wel de orde van grootte weer.
- de betreffende emstelling moet als een modelomstelling
gezien worden. De mensen die de emstelling uitvoerden waren
goed gemotiveerd, hetgeen een hoger werktempo tot gevolg
had.
Omdat de emstelling binnen een week klaar moest zijn, was
er een extra werkdruk.
Van voorbereiding of andere organisatorische maatregelen
was nauwelijks sprake (alhoewel het een modelomstelling
betrof).
de emstelling
is door 3 gereedschapmakers uitgevoerd
(waarvan één in opleiding).
Omdat de metingen pas in een laat stadium ter beschikking
zijn gekomen, is in eerste instantie gebruik gemaakt van de
tijdschattingen van van Sishem [5]. Deze tijdschattingen Z1Jn
gemaakt bij de bestudering van het omstellen van E27 Al naar
P4 3t (en v. v. ) .
Bij de tijdschattingen moeten ook kanttekeningen geplaatst
worden:
- de schattingen zijn gemaakt door de gereedschapmakers zelf;
waarschijnlijk zijn de tijden ruim geschat.
sinds dit onderzoek (dat in april 1986 verricht is) is
aandacht besteed aan snel omstellen; hierdoor zal de
motivatie t.a.v. snel omstellen bij de gereedschapmakers
zijn verhoogd.
de emstelling E27Al-P43t werd destijds voor het eerst
uitgevoerd. De ervaring die in de tussentijd is verkregen
heeft al tot een kortere omsteltijd geleid.
bij de eerste emstellingen werd nog gebruik gemaakt van
bepaalde hulpmiddelen (zoals een luchtkussensysteem voor de
positionering van de onderplaat). Het aanbrengen van deze
hulpmiddelen was een tijdrovende bezigheid. Daarom worden
deze hulpmiddelen momenteel niet meer gebruikt. Door een
andere werkwijze (zoals het positioneren van de onderplaat
met een heftruck) is een omsteltijdverkorting bereikt.
de tijdschatting is gebaseerd op een emstelling die door
twee gereedschapmakers wordt uitgevoerd.
Indien

de

totaaltijden

van

de

emstelling

volgens

de
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tijdschattingen en de tijdmetingen vergeleken worden, komen
deze niet
overeen.
De
emstelling
duurt
volgens de
tijdschattingen twee keer zo lang als de werkelijkheid. Dit
is gezien de kanttekeningen niet verwonderlijk.
Door
de
tijdmetingen
met
een
correctiefactor
te
vermenigvuldigen, blijkt de totaaltijd van tijdmeting en
schatting wel overeen te komen.
T.a.v. de volgende punten moet een correctiefactor gebruikt
worden:
- aantal gereedschapmakers 3 t.o.v. 2; correctiefactor=1,5.
- werktempo:
normtempo=60;
bij
omstelling=80;
correctiefactor=l,33.
Totale correctiefactor=1,5*1,33=2,0.
In het verdere verhaal wordt de emstelling besproken aan de
hand van
de tijdmeting.
Dit is
geoorloofd omdat de
totaaltijden van de tijdschatting en -meting overeenkomen,
terwijl de tijden van de afzonderlijke werkzaamheden niet te
veel afwijken.
In het overzicht van de tijdmeting zijn weergegeven:
- de werkzaamheden,
de doorlooptijd; dit
is
de
machinestilstandtijd in
dagdienst en zegt niets over het aantal mensen dat aan een
bepaalde werkzaamheid gewerkt hebben,
- de nuttige duur: dit is de duur van de werkzaamheden die
daadwerkelijk tot de emstelling hebben bijgedragen en de
onvoorzienbare gebeurtenissen
(zoals
het
breken van
gereedschap). De onvoorziene gebeurtenissen worden tot ·de
nuttige duur gerekend, omdat omsteltijdverkorting door
organisatorische
of
constructieve maatregelen hierbij
onmogelijk is.
- de oorzaak van het verschil tussen doorlooptijd en nuttige
duur.
De met "*" gemerkte werkzaamheden kunnen door eenvoudige
constructieve aanpassingen verkort worden.
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Oms~ellina

dag

1

E27 Al (vaste leiplaat) naar P43t.

werkzaamheid

*
*
*

start 9.30
secties
demonteren

doorlooptijd
(uren)

nuttige
duur
(uren)

1,5

1,25

1,0

1,0

0,25
0,75

0,25
0,75

1,5

1,0

1,5

1,5

*

0,5

0,5

* onder en bovenpl. verwijderen

0,25

0,25

*
*
*

smeersysteem
en bandgel.
le tr buffer
overige olieleidingen en
afdekplaten
topplaat verstellen

opmerking

*

2 man
wachten
op hijskraan
1.0
0,25
0,75
problemen
met beliging

*stop 15.30
2

* start 7.30
* afvoergoten en
leid. buffers
spantangen

3 man

6,5
* positioneren
boven en onder
plaat
le tr buffer
monteren
topplaat
instellen
* zoeken onderpl
en wachten op
heftruck
* beveiligingen
niet overbrugd
* stop 16.00

*
*

0,75

0,75

0,5

0,5

0,75

0,75

2,75

0

0,75

0

gebroken
gereedsch

totaal
'demontage

0,5

niet
kunnen
tornen
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dag

3

werkzaamheid

*start 7.30
* smeersyst mont
bandsmering
en geleiding
2 secties mont.
en onderplaat
uitrichten
* aansluiten bufen testen
afvoergoten
geluidekast
sluiten
* koelsyst
2 secties
plaatsen
* stop 16.00

*

*

*
*
*
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*start 7.30
lucht/olie
voor secties
test smeersyst
en instellen
buf.beveiliging
storingen oplossen

doorlooptijd
(uren)

nuttige
duur
(uren)

*

3 man
1, 25

1, 25

1,0

1,0

25

1, 25

0,25

0,25

1,25
1,0

1,25
1,0

0,25
0,5

0,25
0,5

1,

past niet

1. 25
1,0
1, 25

goten pas
sen niet

1,0
0,25

2 man

*
*

1,5

1,5

0,5

0,5

*

4,5

1,75

* vanaf 14.45

*

opmerking

1,5

gel.kast
1,75 uur
smeersyst
2,75 uur
proefdraaien

stop 16.00

* totaal
Opmerking.
De machinestilstandtijd
64 uur.

26,0

19,0

8,75

(zonder aanloopverschijnsel) bedroeg
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Deel B: Organisatorische verbeteringen.
De wijze waarop de in paragraaf 2.3.1 genoemde werkzaamheden
door organisatorische maatregelen verkort of geëlimineerd
kunnen worden, wordt hier nader toegelicht.
Wachten op hiiskraan.
Bij de VP100's welke niet worden omgesteld, moet voldoende
bandmateriaal klaar staan voordat aan de emstelling begonnen
wordt. Voor het rechtopzetten van de rollen bandmateriaal en
het bij de machine neerzetten ervan is n.l. de hijskraan
nodig, die voor de emstelling beschikbaar moet zijn.
Problemen met beveiliging.
Als bepaalde
beveiligingen tijdens
de emstelling niet
overbrugd zijn, kan niet getornd worden en kunnen bepaalde
werkzaamheden niet uitgevoerd worden.
Er is een sleutel nodig om de beveiligingen te overbruggen,
tevens is het
noodzakelijk
dat
de
stekers
van de
bufferbeveiligingen ingestoken zijn, terwijl de sensoren geen
metaal mogen raken.
Dit was bij degene die de emstelling verrichtte niet bekend.
Omdat de vaste leiplaat een proef is,
is de besturing en
beveiliging hiervan niet in de besturing van de machine
geïntegreerd. Met het feit dat de beveiliging bij een
emstelling overbrugd moet worden is bij het ontwerp geen
rekening gehouden.
Door bij de emstelling te zorgen dat zogauw de machine stil
wordt gezet een electricien de beveilig~ngen overbrugt,
hoeven er geen problemen met de beveiligingen meer te zijn.
Zoeken onderplaat.
Eén à twee dagen voor het begin van de emstelling dient na te
worden gegaan
waar de "nieuwe" onderdelen staan. Deze
onderdelen moeten vlak voor de emstelling bij de machine
gezet worden. Om dit goed te kunnen organiseren, zijn de
volgende zaken van belang:
- het hebben van geschikte opslaghulpmiddelen (zoals speciaal
voor onder- en bovenplaat gemaakte kisten of boxpallets).
- de beschikking over een magazijn, zodat alle onderdelen
geordend opgeslagen kunnen worden; dan wel het voeren van
een registratie indien de onderdelen op meerdere plaatsen
opgeslagen moeten worden.
Ten alle tijde moet getracht worden de kleinere onderdelen
bij elkaar te houden (één boxpallet is hiervoor groot
genoeg).
- het bijhouden van een onderdelenlijst waarop alle voor een
bepaald volgstempel benodigde onderdelen staan.
Storing smeersYsteem.
Zoals het volgstempel nagemeten wordt of het (nog) aan de
toleranties voldoet, zouden ook andere systemen op hun
werking gecontroleerd moeten worden, voor dat ze op de
machine gemonteerd worden.
Het moet zonder veel problemen mogelijk zijn om de werking
van het smeersysteem in de werkplaats te testen.
Even zo goed moeten electrische schakelingen (zoals de
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Deel C: Checklist P43t.
De volgende punten moeten op de checklist van P43t voorkomen:
-

de nieuwe vulringen (407 6253) zijn geplaatst
de olietoevoer van de bandsmering is aangesloten
het koelwatersysteem is volgens de figuur aangesloten
het smeersysteem is volgens 406 7876 (110-1) en 406 8238
(110-2) aangesloten
de bufferbeveiligingen zijn ingesteld
de stoters van de in- en uitvoerwals zijn versteld
de excenter van het opschuifmechanisme is versteld
de doorstroming van koelwater-, olie- en persluchtsysteem
is getest
het electrisch gedeelte is in orde
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Deel D: OmsteltiJdverkorting bi.i parallele werkzaamheden.
Door werkzaamheden parallel uit te voeren wordt de omsteltijd
verkort. Hiervoor zijn wel meer mensen nodig.
Een schatting van de te bereiken omsteltijdverkorting en het
aantal mensen dat daarbij nodig is, wordt hier gemaakt.
Deze schatting is gebasseerd op de tijdmeting. Constructieve
verbeteringen
en
het aanloopverschijnsel worden buiten
beschouwing gelaten.
aantal
mensen

omstel
tijd
(min)

10

25

0,75
1,0
0,75

4
4

45
15
35

0,75
1,0

4
1 - 2

45
90

1,0
1,0

-

1 - 2

30
15

correctie
factor

DEMONTAGE

* secties

*
*
*
*
*
*
*

(knelpunt=
hijskraan; hijstijd
1 sectie=5 min;
5 secties)
smeersysteem
1e trek buffer
overige olieleid. en
afdekplaten
topplaat verstellen
afvoergoten en leidingen (weinig
ruimte)
spantangen
onder- en bovenpl.
verwijderen

2

totaal

300=5 uur

De volgende werkzaamheden kunnen parallel uitgevoerd worden:
topplaat
1e
trek
buffer
en
verstellen;
15
min
omsteltijdverkorting
afvoergoten;
- topplaat
verstellen
45
min
en
omsteltijdverkorting
De demontage duurt 4 uur.
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correctie
factor

aantal
mensen

om stel
tijd
(min)

MONTAGE

* boven- en onderpl.
* 1e trek buffer
* topplaat instellen
* smeersysteem
* bandsmering
* 2 secties monteren

*
*
*
*

*
*
*

en uitrichten onderplaat
aansluiten en testen
buffers
afvoergoten
geluictskast sluiten
koelsyst. aansluiten
2 secties plaatsen
(stel 10 min/sectie)
aansl. van secties
overig en storing

45

1,0
1,0
0,75
0,75
0,75
1,0

2
4
4
4

30

2

75

1,0

2

15

1,0
1,0
1,0

2
2
2
2

75
60
15
20

0,6
1.0

10

25

2

135

35
55
45

totaal 660=11 uur

De volgende werkzaamheden kunnen parallel uitgevoerd worden:
- 1• trekbuffer monteren en topplaat instellen kan parallel
aan afvoergoten monteren; 65 min omsteltijdverkorting.
aansluiten en testen buffers, en aansluiten koelsysteem kan
parallel
aan
smeersysteem
monteren;
30
min
omsteltijdverkorting.
geluictskast sluiten kan parallel
aan overige secties
plaatsen en aansluiten ervan; 60 min omsteltijdverkorting.
De totale montage duurt 505 min= ± 8,5 uur.
Conclusie: door het parallel uitvoeren van de werkzaamheden
met 10 mensen, kan de nuttige omsteltijd van 19 tot 12~ uur
verkort worden.
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Deel K: Eenvoudige constructieve aanpassingen.
Bij
het
volgen
van
de
omstelling zijn een aantal
werkzaamheden geconstateerd, die door eenvoudige aanpassingen
tot verkorting van de omsteltijd kunnen leiden.
Deze aanpassingen worden puntsgewijs toegelicht. De nuttige
duur van de werkzaamheden is tussen haakjes aangegeven.
Tevens is een schatting gemaakt van de omsteltijdverkorting.

Smeersysteem en bandg~leiding (1,0+1,25+1,0=3,25 uur).
- bevestig het smeersysteem op de zijkant van boven- en
onderplaat, zodat dit meegewisseld kan worden.
maak de bevestiging van de bandgeleiding goed bereikbaar of
zorg dat de bandgeleiding gestandaardiseerd is, zodat
alleen lengte-verstelling nodig is.
geschatte omsteltijdverkorting: 3,0 uur.
Eerste trek buffer (0,25+0,5=0,75 uur).
- maak deze buffer lager, zodat deze niet meer gedemonteerd
hoeft te worden.
-geschatte omsteltijdverkorting: 0,75 uur.
Qverige leidingen en afdekplaten (0,75 uur).
- bevestig de afdekplaten aan boven- en onderplaat
- zorg dat de olieleidingen zo gelegd zijn dat ze enkel
losgekoppeld hoeven te worden,
i.p.v. dat ze helemaal
afgebroken moeten worden.
- geschatte omsteltijdverkorting: 0,5 uur.
Twee secties monteren en onderplaat uitrichten (1,25 uur).
- hiervoor zijn diverse mogelijkheden, zoals aanslagen, maar
ook het door van Sighem bedachte systeem.
- geschatte omsteltijdverkorting: 0,75 uur.
Geluidsisolatiekast sluiten (1,0 uur).
- het schot aan de achterzijde moet vervangen
deuren.
-geschatte omsteltijdverkorting: 0,75 uur.

worden door

Koelsysteem (0,25 uur).
- hiervoor geldt hetzelfde als voor de olieleidingen: leg ze
zodanig dat ze alleen maar losgekoppeld hoeven te worden.
- geschatte omsteltijdverkorting: 0,25 uur.
Lucht- en olieaansluitingen van secties (1,5 uur).
- verwerk de leidingen in de onder- en bovenplaat en zorg
voor een (vaste) koppeling met de tegen deze platen
gemonteerde smeersystemen.
- geschatte omsteltijdverkorting: 1,0 uur.
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Bijlage 3
Deel A: Specifieke problemen.

De volgende specifieke problemen doen zich bij het uitwerken
van het alternatief voor:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

het bepalen van het standaard bufferpatroon.
de optredende excentrische belasting.
de bevestiging van de buffers aan de pers.
de plooihouderzuiger 1e trek.
de hoogte van de unit met stoterplaten.
de geleiding en blokkering van de stoterplaten.
de produkt- en afvalafvoer.
de positionering van de unit.
de omstelvolgorde.

Deze problemen worden puntgewijs toegelicht.
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1 HET BEPALEN VAN HET STANDAARD BUFFERPATROON.
Het bepalen van het standaard bufferpatroon houdt in dat de
grootte van de frames bepaald wordt.
In schets 3 (tekeningenmap) is schematisch het resultaat van
het pas- en meetwerk, dat hiervoor nodig was, zichtbaar.
Schetsen 1 en 2 geven de aangepaste stoterplaten weer.
Als schets 3 op schets 1 of 2 wordt gelegd, blijkt dat de
frame-positie en dus ook de bufferpositie gestandaardiseerd
is (dit is alleen mogelijk met calques).
In de schetsen zijn ook de posities
produkt- en afvoergoten. De toelichting
paragraaf 7 gegeven.

aangegeven van de
hierover wordt in
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2 OPTREDENDE EXCENTRISCHE BELASTING.
De proceskracht(-resultante) werkend op de stoterplaat en de
kracht die door de buffer(s) op het frame wordt uitgeoefend,
zullen in de meeste gevallen niet in één lijn liggen. Dit
komt doordat een frame de stoterplaten van verschillende
volgstempels bedient.
De excentrische belasting heeft tot gevolg dat de stoterplaat
scheef komt te staan, waardoor het volgstempel niet meer goed
kan functioneren.
Dit probleem kan opgelost worden door:
- voor een gedegen geleiding te zorgen, die het koppel
opvangt; dit kan zowel een geleiding in de buffer zijn als
een externe geleiding.
- de druk
per buffer
in te stellen, zodanig dat de
resulterende bufferkracht in één lijn met de proceskracht
komt te liggen; hiervoor moeten meerdere buffers per frame
worden toegepast.
Het instellen per buffer gaat met enkele problemen gepaard:
- de juiste instelling is moeilijk te bereiken doordat de
krachtresultante op de stoterplaat niet vastligt; dit is
het gevolg van het feit dat de ene slag deze, de volgende
een andere positie uitgeduwd of afgestroopt moet worden.
- bij het maken van de slag treedt drukvariatie op, waardoor
de werkelijke druk niet met de ingestelde overeenkomt.
Het alternatief met een gedegen geleiding kent deze nadelen
niet. Daarom
wordt de gedegen geleiding als oplossing
gekozen.
Vanwege de ruimtebenutting heeft de integratie
van de
geleiding met buffer de voorkeur.
De "gedegen" geleiding staat voor:
- de lengte 1 waarover geleid wordt,
- de diameter d (of de breedte b) van het geleide deel,
en is afhankelijk va~ het bufferontwerp.
Als vuistregel geldt: l/d > 1,2.
De mogelijke bufferontwerpen worden in figuur B 3.1 gegeven.
Ontwerp 1 komt overeen met de huidige situatie.
Voor ontwerp 4 wordt gekozen omdat:
- de verhouding 1/d de meest gunstige is,
-.de constructie compact kan zijn,
- de functies geleiden en afdichten (gedeeltelijk) gescheiden
kunnen worden.
In schets 9 (tekeninsenmap) is het uitgewerkte ontwerp van de
buffer weergegeven. Aan de hand van deze schets worden
ontwerpkeuzen en berekeningen toegelicht.
Algemeen.
Per frame moeten meerdere buffers worden toegepast om de
geleiding van het frame te waarborgen.
Afhankelijk van de benodigde kracht en de beschikbare ruimte
worden 2, 4 of 6 buffers per frame toegepast.
Door meerdere buffers toe te passen is de mogelijkheid om de
druk per buffer(paar) in te stellen nog steeds aanwezig.
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De ontworpen buffer is in principe voor alle toepassingen
(boven-, uitwerp- en opvangbuffer) gelijk. Op de volgende
punten wordt zonodig gevarieerd qua:
- bufferstang lengte,
- plaats van de grondplaat en het deksel (deze moeten voor de
opvangbuffer omgedraaid worden).

•

r.
stoterplaat

FIGUUR 83.1: BUFFERONTWERPEN
Het frame bestaàt uit 2 of 3 langsliggers.
De wijze van bevestigen van frame en bufferstang wordt later
in de tekst toegelicht.
T.g.v. de standaardisatie is het bufferoppervlak betrekkelijk
klein. Om de benodigde krachten te verkrijgen zullen hogere
drukken dan de tot nu toe gebruikte 6 bar noodzakelijk zijn.
Een extra compressor moet de benodigd~ druk leveren.
Zoals vermeld moet de excentrische belasting opgevangen
worden. Deze excentrische belasting heeft een vlaktedruk op
bufferstang en
geleidingen tot gevolg, met de daarbij
behorende wrijving.
In
de
volgende
berekeningen
is
aangetoond
dat de
onderstreepte verschijnselen aanvaardbaar zijn.
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Ylaktedruk.
De proceskrachten waarmee gerekend zal worden zijn afgeleid
van de huidige ingestelde druk en het bufferoppervlak.
Naast de proceskracht zorgen ook de versnellingskrachten voor
een belasting van de geleidingen.
De maximale versnelling van de stoterplaat is niet groter dan
die
van
de
topplaat.
Uit
de
formule
van
het
krukdrijfstangmechanisme volgt de maximale versnelling van de
topplaat:
amax=~n2Hm/Tm2=16 m/s2
met Hm=O,l27 m (de slag)
Tm=~*S0/150=0,2 s
(bij 150 slagen/min)
T.o.v. de stoterplaat- en framemassa (maximaal
de massa's van de overige bewegende delen
zuiger, etc.) verwaarloosd worden.
De t.g.v. de versnelling optredende belasting
F=m*a= 800 N.
Deze kracht grijpt op hetzelfde punt aan als de

50 kg) kunnen
(bufferstang,
bedraagt dus:
proceskracht.

Bij de berekeningen moet de proceskracht vermeerderd worden
mer de versnellingskracht.
M.b.t. de vlaktedruk kunnen zich twee gevallen voordoen:
1 de bufferstang-frameverbinding is stijf,
2 deze verbinding is slap.
In het eerste geval wordt de excentrische belasting door 2
buffers opgevangen, in het tweede door één buffer (per
langsframe). Figuur B 3.2 verduidelijkt dit. Hierin is c de
excentriciteit van proces- en bufferkracht, 1 de lengte van
de geleiding, b de hartafstand van de buffers en F de kracht
per langsligger.
In het eerste geval bedraagt de kracht die de vlaktedruk
uitoefent: Nl=N2=cF/l.
Voor het tweede geval geldt: Nl=N2=~(b/2+c)F/l.
Het tweede geval leidt tot de grootste krachten omdat altijd
b>2c is.
Het oppervlak waarop de kracht werkt volgt uit:
oppervlak=stangdiameter x hoogte geleiding
Omdat de geleiding voorzien is van smeergroeven moet met een
k~einer hoogte dan de werkelijke gerekend worden. Stel dat de
gereduceerde hoogte 30 mrn bedraagt. Het oppervlak waar de
kracht op werkt is dan 32*30 =960 rnrn2 groot.
De lengte van de geleiding bedraagt 180 rnrn.
In de tabel op bladzijde 34 zijn voor de uitwerp-,
opvangbuffers de volgende gegevens verzameld:
- hartafstand tussen de buffers b
- excentriciteit c
- totaalkracht F (proces- en versnellingskracht)
- het aantal buffers per frame
- de in te stellen druk
- de slag
In

onderstaande

tabel

wordt

boven- en

de maximale vlaktedruk (en de
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kracht waardoor deze veroorzaakt wordt) voor de verschillende
buffersoorten gegeven.
buffer

stempel

uitwerp E27Al
boven
P43t
opvang E27Al

frame Nl (in N)

vlaktedruk (in

2
2
1

1, 34

1287
2802
2286

N/mm~)

2,91
2,38

Deze zeer lage vlaktedruk is aanvaardbaar.
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FIGUUR 83.2: BELASTINGGEVALLEN VLAKTEDRUK
Hrijving.
Net zoals bij het berekenen van de vlaktedruk, kunnen zich
bij deze berekening ook 2 gevallen voordoen.
Ook
hier
leidt
de
berekening
waarbij
de
framebufferstangverbinding als slap wordt verondersteld tot de
meest kritische situatie.
Figuur B 3.3 geeft de belastingssituatie weer.
F is weer de totaalkracht, terwijl L1 en L2 de bufferkrachten
zijn.
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F/6UUR 8 3.3: BELAST/N6SITUATIE WRIJVJN(j
Indien de drie evenwichtsvergelijkingen opgelost
volgt:
L1 (h-2bf)+L2h=F(h-bf-2cf)
(1)
waarin f de wrijvingscoêfficient is.
Omdat de buffers op gelijke druk worden
Ll=L2=~L, zodat uit (1) volgt:
L(h-bf):F(h-bf-2cf)

worden,

ingesteld, geldt:

(2)

Voor het goed functioneren is het noodzakelijk dat L en F
vrijwel gelijk zijn. Dit betekent n.l. dat de wrijvingskracht
zeer laag is, waardoor de volledige bufferkracht ten goede
komt aan de proceskracht.
Daarom wordt geeist dat
L~0.9F
(hetgeen
betekent dat
ééntiende deel van de bufferkracht aan wrijving verloren mag
gaan).
Indien deze eis op (2) wordt toegepast, volgt:
(3)

fSh/(b+20c)

De bufferstang zal t.g.v. de wrijving vastlopen
wrijvingscoëfficient groter is dan h/(b+20c).
Voor de 3 buffersoorten wordt deze waarde berekend.
buffer

stempel

uitwerp E27Al
boven
P43t
opvang E27Al

frame

h/{b+20c)

1
1
1

0' 13
0,08
0,23

als de

Voor
staal
op
staal
met
smering
geldt
een
wrijvingscoëfficient van 0,03-0,09.
De wrijving is dus geen belemmering voor het functioneren van
de buffer.
Samengevat kan gesteld worden dat de ontworpen buffer de
optredende excentrische belasting kan opvangen.
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De frame-bufferstangyerbinding.
De W~Jze waarop het frame en de bufferstang met elkaar
verbonden zijn, vormt een wezenlijk onderdeel van de nieuwe
constructie. Daarom wordt deze verbinding nader bekeken.
Voor het goed functioneren van het volgstempel is het
noodzakelijk dat de stoterplaten evenwijdig aan de topplaat
bewegen.
Dit betekent dat ook het frame evenwijdig aan de topplaat
moet bewegen.
Het frame (en dus ook de frame-langsligger,
die door 2
buffers bediend wordt) beweegt evenwijdig aan de topplaat als
de buffers gelijktijdig omhoog of omlaag bewegen.
Een stijve frame-bufferstangverbinding moet hiervoor zorgen.
Voor de berekening van deze verbinding wordt uitgegaan van
een situatie waarbij een grote belasting van de verbinding
optreedt. Deze situatie treedt op als de stoterplaat aan één
zijde wordt tegengehouden. Hierdoor wordt één buffer (van
iedere langsligger) tegengehouden. De andere buffer zou
verder willen bewegen, maar wordt hierin belemmerd door de
frame-bufferstangverbinding.
In figuur B 3.4 wordt deze
situatie schematisch weergegeven voor één langsligger.
In deze figuur mag de met "*" gemerkte bufferstang niet
verder omhoog bewegen.

tegenhouden
stoterplaat
frame
buffersfàng

1

I

I

~

_l

I

I
I

I

f
F/6UUR 83.4
T.a.v. de volgende punten is de verbinding doorgerekend:
a vlaktedruk op frame (en bufferstang)
b spanningen in frame
c buiging van frame
d spanningen in bufferstang
e buiging bufferstang
f belasting van bout
a Vlaktedruk oP frame Cen bufferstangl.
In de figuur is de wijze van belasting aangeduid.
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FRAMf
BUFFERSTANG

Met h=25 mm en d=32 mm zijn in onderstaande tabel de maximale
vlaktedrukken t.g.v. F1 en F2 voor de buffersoorten gegeven.
Fmax is hierbij de maximale kracht per buffer.
buffer

frame

uitwerp 2
boven
2
opvang 1

Fmax
(in kN)

1
(in mm)

s
(in mm)

vlaktedruk
( ir.1 N/mm2 )

2,2
2,8
3,6

150
180
170

45
45
45

21,5
31,5
38,7

V.w.b. de vlaktedruk kan het frame van Fe 360 gemaakt worden.
b Spanningen in bet frame.
Voor de spaningen in bet frame
buigbelasting) geldt:
tr=F/A+Mz/I

Hieruit volgt:

(bij gecombineerde

trek~

en

met

z=h/2
I=bb3/12
A=bh
M:F(l+s)
O"'max:F(b+6(l+s) )/(bb2)

Uit de figuur volgen de waarden van b en b; de overige.
bij de
berekening van de
waarden zijn hetzelfde als
gebied
(de
dunste
vlaktedruk.
In
bet
gearceerde
framedoorsnede) werkt de spanning.

50

.b._9

z-

h=SO

FRAME
BUFFERSTAN6
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In de tabel zijn de optredende spanningen vermeld.
buffer

vlaktedruk (in N/mm2)

uitwerp
boven
opvang

59,6
87,1
107,2

De optredende spanning is dermate hoog dat het frame niet van
Fe 360 ( ~max= 90 N/mm2) gemaakt kan worden. Het frame moet
van Cr-Ni staal gemaakt worden; de toelaatbare spanning van
dit materiaal bedraagt 200-370 N/mm2.
c Buiging van het frame.
De frame-bufferstangbevestiging kan v.w.b. het frame als een
eenzijdige inklemming beschouwd
worden.
De doorbuiging
bedraagt dan:
f:F( l+s )3/( 3EI)
met I=bh3/12
b=h=50 mm
E=210 kN/mm2

RF
I

I

I

FRAME

I

a7-BUFFERSTANCi
LJ

De overige waarden en de doorbuiging staan in de tabel.
buffer

frame Fm a x
(in kN)

uitwerp 2
boven
1
opvang 1

2,2
1,7
3,6

(in mm)

s
(in

150
240
170

45
45
45

1

mm)

f
(in

mm)

0,05
0' 13
0,11

De waarden van de doorbuiging zijn toelaatbaar.
d Spanningen in bufferstang.
De geleiding van de bufferstang wordt als een puntoplegging
beschouwd.
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F
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BUFFERSTANG

Voor de spanning (gecombineerde belasting) geldt weer:
crmax=F /A+Mz/1

Zodat

met

z=d/2
I=1rd4/64
M=F(l+s)
A='ll""d2/4

<rmax=4F ( d+ 8 ( 1 +s) ) I (1t""d3 )

De berekening is uitgevoerd met d=32 mm.
buffer

frame Fm a x
(in kN)

uitwerp 2
1
boven
opvang 1

2,2
1,7
3,6

(in mm)

s
(in mm)

spanning
(in N/mm2)

150
240
170

45
45
45

136
158
.245

1

De bufferstang is gemaakt van Ck 60. De treksterkte van dit
materiaal bedraagt voor een diameter van 16 tot 40 mm: 780930 N/mm2 [2].
Omdat breuk ongewenst is, wordt met een veiligheidsfactor van
3 gerekend. De toelaatbare spanning bedraagt dus 260-310
N/mm2.
De optredende spanning is lager dan de toelaatbare, dus breuk
van de bufferstang is niet te verwachten.
Het "tegenhouden van de stoterplaat aan één zijde" is een
weinig voorkomende situatie, waarbij sprake is van een
piekbelasting. Berekening met de vermoeiingsgrens is dus niet
noodzakelijk.
e Buiging van de bufferstang.
De geleiding wordt beschouwd als een draaipunt. Op de
bufferstang wordt een moment
uit~eoefend.
Het volgende
belastingsgeval is van toepassing.
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p
Hiervoor geldt:

f=Mp2/(16EI)

met

I=~d4/64

M=F(l+s)
Gerekend is met: d=32 mm, p=180 mm, E=210 kN/mm2.
De volgende doorbuiging wordt gevonden.
buffer

frame Fmax
(in kN)

uitwerp 2
boven
2
opvang 1

2,2
2,8
3,6

1
(in mm)

s
(in mm)

f
(in mm)

150
180
170

45
45
45

0,08
0,12
0,15

Deze doorbuiging is toelaatbaar als de speling tussen zuiger
en cilinder groter is dan de doorbuiging. Hiermee moet bij
het bematen van de bufferonderdelen rekening gehouden worden.

f Belasting van de bout.
De bout in de kop van de bufferstang wordt in principe allèen
op trek belast (met eem maximale kracht van 3600 N). Het
buigend moment moet opgevangen worden door de inklemming van
de bufferstang in het frame.
Als de inklemming frame/bufferstang echter. spelling heeft,
moet de voorspanning van de bout voorkomen dat de bufferstang
uit het frame loswrikt.
De figuur geeft de w·ijze van belasting, voor de berekening
van de voorspankracht (en dus van de benodigde bout), weer.

lr
h

I

F

F1

F2
I

~

F:::

Hierbij is F1 de dwarskracht op de bout.
Uit de evenwichtsvergelijkingen volgt: F1=F2=Fl/h.
F1 is maximaal bij de opvangbuffers en bedraagt (met F=3600
N, 1=215 mm en h=40 mm) ongeveer 20 kN.

,.
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De benodigde spanningsdoorsnede van de bout volgt uit:
met

Fl=20 kN
v'=veiligheidscoëfficient=1,25
u =wrijvingscoëfficient=0,6
~~=560 N/mm2 (sterkteklasse
12.9)
Met deze waarden volgt: As~74,4 mm2.
Een M12x1,5-bout voldoet hieraan.
Niet de
spanningsdoorsnede, maar
de vlaktedruk op de
ingeklemde delen zal bij deze bevestiging bepalend zijn.
Om deze vlaktedruk voldoende laag te houden wordt gekozen
voor een M16xl,5-bout (As=167 mm2).
Voor de voorspankracht geldt:
Fv=v'Fl/U
De oppervlakte van het ringvormig kontactvlak bedraagt:
A=tr(dk2 -d&'2 )/4=225 mmz
De vlaktedruk volgt uit:

~-Fv

/A=18, 5 N/mm2.

Deze spanning ligt ver beneden de toelaatbare.
De spanning, die t.g.v. F2 op het frame wordt uitgeoefend, is
eveneens toelaatbaar.

CONCLUSIE
- de frame-bufferstangverbinding voldoet.
het frame moet van Cr-Ni staal gemaakt worden.
de bufferstang met een diameter van 32 mm is in staat de
buigbelasting op te nemen.
de speling tussen zuiger en cilinderwand moet 0,15 mm
bedragen om de levensduur van de afdichting te vergroten.
de M16-bout voorkomt dat de bufferstang zich uit het frame
loswrikt.
Tot slot
van deze
paragraaf worden nog enkele zaken
toegelicht die geen betrekking hebben op de excentrische
belasting,
maar
wel
samenhangen
met
de
gewijzigde
bufferconstructie.
Schuifspanning op de ~en.
De pen, waarmee de zuiger op de bufferstang bevestigd is,
wordt op afschuiven belast.
Deze pen wordt aan 2 zijden door de maximale bufferkracht
belast, dus F=3600/2=1800 N.
Een pen met een diameter van 10 mm heeft een oppervlak van
78,5 mm2.
De schuifspanning bedraagt dus 1800/78,5=23,0 N/mm2. Deze
waarde is {zeker voor gehard staal) toelaatbaar.
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Materiaalkeuze.
In het onderstaande overzicht zijn de materialen weergegeven
voor de verschillende bufferonderdelen.
Hierbij is ook een cilindervoering opgenomen. Deze draagt bij
tot de verhoging van de levensduur van de afdichting. Als
voering kan dunwandige pijp van luchtcilinders gebruikt
worden.

1

2
3

4
5
6
7

onderdeel

materiaal

bufferstang
geleiding
zuiger
pen
cilinder
voering
overig

Ck 60
16MnCr5
C45
C45
Fe 360 (pijp)

-

Fe 360

Compressie.
De druk in de buffer wordt verhoogd indien de buffer een slag
maakt.
Een te grote drukverhoging is ongewenst, omdat het verhogen
van de druk ten koste gaat van de arbeid die door de pers
geleverd wordt
en een extra belasting van de bufferframeconstructie tot gevolg heeft.
De drukverhoging is afhankelijk van het aantal buffers en de
slag. In onderstaande tabel zijn de maximale waarden voor de
verschillende buffersoorten gegeven. Hierbij is de inhoud van
de luchttoevoerslang (3 meter lengte, inhoud 5,3 105 mm3) bij
het buffervolume meegerekend.
buffer

aantal

max. slag drukverhogingsfactor

uitwerp
boven

4
2
4
6
4

43
23
24
21
23

opvang

1,6
1,2
1,2
1,4
1,2

Deze
drukverhogingsfactoren
zijn
niet
aanvaardbaar.
Expansievaten
moeten
gebruikt
worden om de verhoging
aanvaardbaar te maken.
Met een expansievat van
5 liter
wordt de (maximale)
drukverhogingsfactor voor de uitwerpbuffers 1,1 en voor de
boven- en opvangbuffers 1,05.
Het te verplaatsen volume bij de nieuwe bufferunit is gelijk
aan het te verplaatsen volume van de huidige buffers. Dit
geldt ook voor de doorstroomopeningen.
Aangenomen wordt da~ de luchtsnelheid dus aanvaardbaar is.
Massa bufferunit.
Dit punt heeft niet zo zeer met snel omstellen te maken.
Voor het onderhoud is het wel nuttig de bufferunitmassa te
kennen.
De maximale massa wordt voor iedere buffersoort gegeven:
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bufferunit

max. massa {in kg}

uitwerp
boven
opvang

41
100
22

Opmerking.
Opgemerkt wordt nog dat de volgende waarden t.g.v. de
overgedimensioneerde constructie zo klein zijn. dat ze geen
rol spelen;
- de vlaktedruk op de geleidingen t.g.v. het aan één zijde
tegenhouden van de stoterplaat.
- de kracht op de M6-bouten, waarmee het deksel aan de
cilinder en de cilinder aan de grondplaat zijn bevestigd.
- de buiging van de cilinder t.g.v. de zijdelingse krachten.
- de doorbuiging van de stoterplaat.
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TABEL met waarden t.b.v. berekening vlaktedruk.
Oppervlak buffer= 2,5 103

mm2,

U=uitwerpframe
O=opvangframe
B=bovenframe
stempel
E27AL
E27Ms
B22
P43t
E27Al
E27Ms
B22
E27AL

E27Ms

B22

P43t

frame b
nr.
(mm)

(mm)

(N)

u1
u2
u3
u1
u2
u3
u1
u2
u1
u3

90
150
120
90
150
120
90
150
90
120

65,0
29,5
57,0
18,3
17,3
33,8
43,0
20,5
12,5
26,5

4125
8870
2380
4125
6180
6180
3460
6180
6180
6180

0
0
0
0

1
1
2
1

170
170
143
170

30,5
15,8
0,8
21,5

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
5

240
180

63,0
66,3
1,5
2,0
11,5
19,0
2,5
57,5
14,0
35,8
49,5
44,5
10,0
10,5
101,5
67,0
72,0
24,5

lSO
0
100
240
180
160
0
100
240
180
160
0
240
180
160
100

c

druk

slag

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4,1
8,8
2,4
4,1
6,1
6,1
3,4
6,1
6,1
6,1

38
23
30
43
23
37
36
35
12
12

14250
14250
14250
14250

4
4
4
4

14,2
14,2
14,2
14,2

21
20
23
18

6825
12850
6825
3060
3060
5620
16465
5620
3060
4190
5620
12850
5620
3060
5620
12850
5620
5620

4
6
4
2
4
4
6
4
2
4
4
6
4
2
4
6
4
4

6,8
8,5
6,8
6,1
3,0
5,6
10,9
5,6
6,1
4,2
5,6
8,5
5,6
6,1
5,6
8,5
5,6
5,6

19
18
21
12
7
24
21
20
23
12
19
20
18
12
13
12
5
9

F

aantal
buffers
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3 DE BEVESTIGING VAN DE BUFFERS AAN

DE

PERS.

De wijze van bevestigen wordt per buffersoort toegelicht.
Een voor iedere buffersoort gelijke bevestigingswijze is door
de persgeometrie niet mogelijk.
Uitwerpbuffers (schets 4, tekeningenmap).
De buffers zijn per frame gegroepeerd tot bufferunits door ze
op een grondplaat te bevestigen.
Deze bufferunits
zijn op twee (in de doorvoerrichting
liggende) kokerprofielen bevestigd. Deze twee profielen zijn
op
twee
(in
de breedterichting liggende) I-profielen
gemonteerd. De I-profielen zijn met vulstukken aan het
machineframe bevestigd.
Zowel het
koker- als het I-profiel zijn samengesteld.
Standaardprofielen zijn ongeschikt, omdat ze niet voldoen
aan:
- de gewenste wanddikte (i.v.m. de boutbevestigingen in het
profiel zelf).
- de benodigde stijfheid in samenhang met de toelaatbare
afmetingen.
De berekeningen
deze paragraaf.

van deze

profielen volgen

aan het slot van

Voor de vierde uitwerpbuffer moet een afwijkende buffer
genomen worden. Het plaatsen van afvoergoten is door de
grootte van de standaardbuffer niet meer mogelijk. Dit is wel
wenselijk (zie paragraaf 7).
De uitwerpbuffers moeten (bij
boven worden ge(de)monteerd.

een

onderhoudsbeurt) langs

Qpvangbuffers (schets 4).
Deze buffers zijn, vergelijkbaar met de huidige situatie,
onder de uitwerpbuffers bevestigd.
De buffers moeten paarsgeW1JS op een grondplaat bevestigd
worden, omdat (de)montage op de pers van een bufferunit met
vier buffers niet mogelijk is.
Aan de binnenzijde worden de buffers in een steunblok (dat
aan het kokerprofiel gelast is) gehangen. Aan de andere zijde
worden ze door bouten en een vulstuk aan het machineframe
bevestigd.
Een steunblok is noodzakelijk omdat een bout terplaatse
onbereikbaar is.
Zowel de bouten als het steunblok zijn overgedimensioneerd,
zodat een berekening achterwege kan worden gelaten.
Op het bufferframe i~ een geharde plaat bevestigd waarop de
opvangpennen
drukken.
Een opvangstoterplaat wordt niet
gebruikt.
De opvangbuffers kunnen voor een onderhoudsbeurt
onderzijde van het uitvalgat worden gedemonteerd.

langs de
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Bovenbuffers (schets 5, tekeningenmap).
Het kokerprofiel, waaraan de bovenbufferunits zijn bevestigd,
dient (net zo als
bij
de
uitwerpbuffers)
voor het
"overbruggen" van de bufferstang en is uit plaatmateriaal
samengesteld.
Voor de
verdere
hoogte-opvulling
worden !NP-profielen
gebruikt.
Zowel
het
kokerals
het
!NP-profiel
zijn
overgedimensioneerd,
doordat
de
(druk-)krachten
per
bufferunit relatief laag zijn. Berekening van deze profielen
is overbodig.
Het enige punt dat doorgerekend moet worden, is de zwakste
doorsnede van het !NP-profiel terplaatse van de bevestiging
aan de topplaat.
De maximale belasting van deze doorsnede treedt op bij de
tweede bufferunit en bedraagt 4 kN.

ZWAKSTE
DOORSNEDE

F
Het oppervlak van de doorsnede bedraagt 406 mm2, zodat een
afschuifspanning van ongeveer 10 N/mm2 optreedt. Voor Fe 360
bedraagt
de
toelaatbare
schuifspanning
65 N/mm2. De
optredende spanning is dus toelaatbaar.
Berekening kokerprofiel Cuitwerpbuffersl.
In figuur A is te zien hoe het profiel samengesteld is. Voor
de berekeningen wordt de vorm vereenvoudigd door de "oren" en
de gaten
in het
profiel (voor
de bufferstangen) te
verwaarlozen; figuur B.
De maten bedragen: H=80 mm, h=50 mm, B=90 mm en b=75 mm.
Het traagheidsmoment I van deze doorsnede bedraagt 306 cm4;
het weerstandsmoment W bedraagt 7,65 cms.
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Het kokerprofiel wordt belast door de som van alle uitwerpen opvangbufferkrachten. De maximale belasting bedraagt 30
kN. Verondersteld wordt dat de belasting gelijkmatig verdeeld
is over de lengte van het profiel.
Voor het bevestigen van de bufferunits worden 2 profielen
gebruikt met een lengte van 800 mm.
De kokerprofielen worden op de I-profielen bevestigd. Deze
bevestiging is geen echte inklemming, maar ook zeker geen
puntoplegging. Omdat enige overdimensionering wenselijk is,
wordt de puntoplegging gebruikt voor de berekening.

p

In dit belastingsgeval is de doorbuiging:
f=5Pl3/(384EI)
Het maximale moment bedraagt: M=Pl/2
zodat de optredende buigspanning gelijk is aan:

Met de afmetingen van het profiel, lengte 1=800 mm en P(per
profiel)=15 kN, volgt:
=78,4 N/mm2
f=O,l5 mm en
De overdimensienering (of veiligheidsfactor) bestaat uit de
pessimistische berekening (bij een tweezijdige inklemming is
de doorbuiging 5 keer en de spanning 6 keer zo klein) en uit
de verstijving van de kokerprofielen door de steunblokken van
de opvangbuffers.
De berekende waarden voor de buiging en spanning zijn
toelaatbaar.
Berekening I-profiel Cuitwerpbuffers).
De wijze waarop het profiel is samengesteld toont de figuur.

l
~

b

~
~r

h

H
b

2

Met H=80 mm, h=50 mm, B=80 mm en b=50 mm bedraagt het
traagheidsmoment !=289 cm4 en het weerstandsmoment W=7,23
cm3.
De lengte k van het profiel bedraagt 600 mm.
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Er worden twee I-profielen gebruikt om het kokerprofiel aan
het machineframe te bevestigen.
Het I-profiel wordt tegen het machineframe geschroefd. Dit is
als een tweezijdige inklemming te beschouwen.
Het profiel
wordt berekend
op gecombineerde belasting
(buiging en wringing).
Als het aangrijpingspunt van de buigkracht en het wringend
moment wordt het midden van het profiel genomen.
Het maximale buigmoment bedraagt: Mb=Pk/8.
Het maximale wringmoment bedraagt: Mw=Pl/2 (zie berekening
kokerprofiel).
Voor het vervangend buigmoment ~ geldt:
~

:V( Mb 2 + 0 , 7 5Mw 2

)

De vergelijkspanning kan berekend worden uit er =~ /W.
Met W=7,23 cm3, 1=800 mm, k=600 mm en P=15 kN volgt:

~

=22,3

N/mm2
Deze spanning
(van Fe 360) .

bedraagt de

helft van de toelaatbare spanning

De doorbuiging is het gevolg van de buigende belasting. Voor
een tweezijdig ingeklemde staaf, die in het midden wordt
belast. geldt:
f=Pl3/( 192EI)
Bij dit profiel bedraagt de doorbuiging: f=0,03 mm.
Zowel de doorbuiging als de spanning
het profiel voldoet.

zijn toelaatbaar, zodat
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4 DE PLOOIHOUDERZUIGER le TREK.
Zoals in paragraaf 3.3.2 al gemeld is, is het noodzakelijk
dat de plooihouderzuigers in de bovenplaat worden ingebouwd.
De huidige situatie is weergegeven in figuur B 1.2 (bijlage
1).
Figuur B 3.5 geeft in een doorsnede de ingebouwde zuiger
weer.

ondE'rste bovenste
stand

.FIGUUR 8 3.5: PLOOIHOUOERZUIGER
De kracht, die de blank (in de onderste
stand) moet
vlakhouden, mag niet door de bovenbuffer geleverd worden.
Door tussen de stoterplaat en de zuiger een vrije ruimte s te
creëren, wordt bereikt dat de plooihouderzuiger deze kracht
levert.
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DE HOOGTE VAN DE UNIT MET STOTERPLATEN.

De stoterplaten worden met de unit (boven- en onderplaat met
secties) meegewisseld.
Het op de machine plaatsen van dit geheel moet zodanig
gebeuren dat de open hoogte van de machine niet vergroot
hoeft te worden. Dit is echter een extra handeling en moet
daarom worden vermeden.
Als de secties in de bovenste stand staan, is de hoogte van
de unit gelijk aan de open hoogte.
De stoterplaten kunnen met de unit meegewisseld worden
(zonder de open hoogte te vergroten) door een sleuf in de
boven- en onderplaat te maken. De stoterplaten bevinden zich
tijdens het omstellen in deze sleuven.
In een vorig onderzoek [6] is aangetoond dat de onderplaat 50
mm dunner mag worden. Omdat de stoterplaten maar 30 mm dik
zijn, behouden de onder- en bovenplaat met sleuf voldoende
stijfheid.
In de bovenplaat zijn ook de plooihouderzuigers ingebouwd.
Hierdoor is er geen ruimte meer om een sleuf in de bovenplaat
te maken.
Voor het maken van een sleuf in . de onderplaat moeten de
ingebouwde zuigers aangepast worden (indien terplaatse een
stoterplaat komt). Dat dit mogelijk is toont figuur B 3.6: de
hoogte van de zuiger is verkleind tot 83 mm; de hoogte van de
onderplaat is 130 mm. Er is voldoende ruimte aanwezig om een
sleuf met een hoogte van 30 mm te maken.

matrijsplaat

....

•

FIGUUR 83.6: AANGEPASTE ZUIGER
IN ONDERPLAAT

-··-
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Door de unit te demonteren terwijl de secties niet in de
bovenste
stand
staan,
komt
80
mm inbouwruimte ter
beschikking.
Het demonteren van de unit met de secties in de onderste
stand (waardoor
127 mm ter beschikking komt) is niet
mogelijk. In deze stand zitten de stempels in de matrijzen,
waardoor deze tijdens het vervoer van de unit beschadigd
kunnen worden.
De beschikbaar gekomen inbouwruimte moet voor 2 zaken benut
worden:
- de bovenstoterplaten.
- het hulpgereedschap om de unit over het machinebed te
schuiven (b.v. een rollenbaan, die tussen machinebed en
onderplaat geplaatst wordt).
Omdat de stoterplaten niet in een sleuf verzonken kunnen
worden, blijven deze op de bovenplaat liggen.
De stoterplaat is 30 mm dik, zodat voor het positioneerhulpgereedschap nog
50 mm
over blijft. De wijze van
positioneren wordt in een aparte paragraaf toegelicht.
Conclusie
Door een sleuf in de onderplaat te maken en door de unit te
demonteren met de secties niet in de bovenste stand, kan de
unit met stoterplaten gewisseld worden zonder aanpassing van
de open hoogte (figuur 3.7).
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sec tie in bovenste
stand
F/6UUR 3.7

unit met stoterplaten
. en rollenbaan
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6 GELEIDING EN BLOKKERING VAN DE STOTERPLAAT.
De stoterplaten moeten van een soort geleiding in de onderen
bovenplaat
worden
voorzien.
Deze
geleiding
is
noodzakelijk:
- tijdens de productie. De stoterplaat is niet met het frame
verbonden. De geleiding moet zorgen dat de stoterplaat
tijdens de productie een vaste plaats behoudt (in het
horizontale vlak).
- tijdens het omstellen. De stoterplaat moet met de unit
worden
meegewisseld.
Een
verbinding tussen unit en
stoterplaat is dus noodzakelijk.
De onderstoterplaten moeten in hun hoogste stand gedemonteerd
en gemonteerd worden. In deze stand moeten ze geblokkeerd
worden, zodat ze tijdens en na het wisselen van de unit niet
omlaag vallen.
Deze
blokkering
wordt
voor iedere stoterplaat in de
onderplaat gemonteerd.
Schets 10 (tekeningenmap) laat zowel de geleiding als de
blokkering van de stoterplaat zien.
Tijdens de productie houdt het palmechanisme de blokkering in
de teruggetrokken stand.
Bij het omstellen drukt de rubber-veer de blokkering tegen de
stoterplaat.
Als het terugtrekken van de blokkering na het omstellen
vergeten wordt, drukt de stoterplaat zelf de blokkering
achter het palmechanisme ("fool-proof"),
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7 PRODUKT- EN AFVALAFVOER.
De produkten
en het afval moeten uit het volgstempel
afgevoerd worden. Het afval bestaat uit
zoekergat- en
bodemschijven en, bij P43t, ook uit lippen.
In de huidige situatie gaat de afvoer van het volgstempel
door de onderplaat naar goten in het uitvalgat van het
machinebed. Deze goten gaan naar boxpallets.
In schetsen 1 en 2 (tekeningenmap) zijn de huidige posities
van de afvoergoten weergegeven. Dat de positie van de
afvoergoten bij ieder volgstempel zeer verschillend is,
blijkt uit deze schetsen.
T.b.v.
het
snel
omstellen
is
de
bufferpositie
gestandaardiseerd. Hierbij is het uitvalgat volgebouwd met
bufferunits. Als gevolg hiervan kunnen een aantal afvoergoten
niet meer op hun oorspronkelijke plaats gemonteerd worden.
Op de plaats waar de afvoergoten niet meer gebruikt kunnen
worden, wordt een transportband (fabrikaat Dorner) gebruikt.
De transportband ligt in een sleuf in de breedterichting van
de onderplaat op het machinebed.
Het afval op de transportbanden komt in een goot tussen het
machineframe en de geluidsisolatiekast terecht. Deze goot
leidt naar de afvalboxpallet (figuur 3.8).

onderplaat

FIGUUR 3.8: AFVOER MET TRANSPORTBAND
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De afvoer
van bodemschijven
en lippen
moet met een
transportband gebeuren.
De afvoer van produkten en zoekergatschijven kan met goten,
waarvan de positie wordt gestandaardiseerd, blijven gebeuren.
In schets 7 (tekeningenmap) zijn aangegeven:
- de positie van de transportbanden.
- de
gestandaardiseerde
zoekergatschijfproduktafvoergoot.
In
schets
6
(tekeningenmap)
is
aangegeven
produktafvoergoot in het uitvalgat eruit ziet.

en
hoe

de

Doordat de positie van de goten gestandaardiseerd is, hoeven
deze bij de emstelling niet meer omgewisseld te worden. Dit
betekent ook dat de geluidsisolatiekast aan de onderzijde
niet meer geopend hoeft te worden.
De transportband wordt door een motor, die op het machinebed
is bevestigd, aangedreven. Deze motor wordt bij de emstelling
niet meegewisseld.
De positie van de transportbanden is volgstempelafhankelijk.
Dit betekent dat de transportband, na de demontage van de
unit, over de aandrijfas moet worden verschoven. Dit is
mogelijk doordat:
- de transportbandbreedte voor elk volgstempel gelijk is.
- een
lange
aandrijfas
wordt
gebruikt, die door de
transportband heen gaat.
Alleen bij P43t moet
een
extra
transportband worden
bijgeplaatst (of verwijderd). Dit kan snel gebeuren doordat
de aandrijfas met een snelkoppeling aan de motor-as bevestigd
is.
De transportband wordt niet met de unit meegewisseld, omdat
transportbanden moeilijk te
een unit met eruitstekende
manoevreren en te vervoeren is.
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8 DE POSITIONERING VAN DE UNIT.
De omsteltijdverkorting wordt bereikt door het creëren van
een unit én door het snel positioneren en uitrichten van deze
unit op de pers.
De volgende hulpmiddelen zijn voor het positioneren en het
uitrichten nodig:
- demontagestrips.
- een transportmiddel om de unit over het machinebed te
verplaatsen.
- een hulpmiddel voor de overgang van heftruck naar het
transportmiddel op het machinebed.
- uitrichthulpstukken op het machinebed.
Demontagestrips.
De demontagestrips verbinden, bij het omstellen van de unit,
de onder- en bovenplaat en houden deze op de gewenste afstand
van elkaar.
De berekening t.b.v. de demontagestrips gebeurt aan het einde
van deze paragraaf.
Transportmiddel op het machinebed.
In de huidige situatie worden de onder- en bovenplaat met
buffers met een heftruck op de machine gepositioneerd.
Deze werkwijze heeft twee nadelen:
- de kans op beschadigingen.
- de werkzaamheden
duren langer;
om beschadigingen te
voorkomen moet voorzichtig worden gewerkt.
Vandaar dat een transportmiddel ontworpen moet worden om deze
nadelen te ondervangen.
Bierbij gelden de volgende randvoorWaarden:
- het uitvalgat moet overbrugd worden (een luchtkussensysteem
als transportmiddel valt hierdoor af).
- de beperkte inbouwhoogte;
zowel in onderplaat als tussen
onderplaat en machinebed (5Q mm).
- de gewenste emstelvriendelijkheid (de constructie moet
eenvoudig en licht hanteerbaar zijn).
In
de
onderplaat
gemonteerde kogelpotten en (bij de
emstelling aangebrachte) leibanen vormen een transportmiddel
dat aan deze voorwaarden voldoet.
De positie van de leibanen op het machinebed is voor alle
volgstempels gelijk.
Op het
machinebed
zijn
houders
gemontèerd
voor de
positionering van de drie leibanen.
Per onderplaat zijn 12 kogelpotten ingebouwd, die een massa
van 3000 kg kunnen dragen.
De unit moet op 15 mm nauwkeurig op de leibanen geplaatst
worden.
De berekening van de benodigde leibanen volgt aan het einde
van deze paragraaf.
In schets 8 (tekeningenmap) zijn de positie van kogelpotten
en leibanen weergegeven.
Hulpmiddel voor overgang beftruck/leibaan.
Aangenomen wordt dat een heftruck de unit van de werkplaats
naar de pers brengt. De heftruck moet geschikt zijn voor het
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heffen van 3000 kg.
T.b.v. de hanteerbaarheid wordt het hulpmiddel om de unit van
de heftruck op het machinebed te positioneren in 2 delen
gesplitst.
Het ene deel is hierboven al toegelicht: de leibanen.
Het andere deel dient om de unit van de heftruck over te
nemen. Hiervoor kunnen console-leibanen worden genomen, die
tegen de zijkant van het machinebed steunen (figuur 3.9).

machinebed
leibaan

FIGUUR 83.9: CONSOLE-LEIBAAN
Uitrichthulpstukken.
uitrichten van de unit snel te laten verlopen zijn op
de zijkant
van de
onderplaten en
op het machinebed
uitrichthulpstukken geplaatst.
De plaats van deze hulpstukken op het machinebed is voor alle
volgstempels gelijk, zodat de hulpstukken bij een emstelling
niet omgewisseld hoeven te worden.
De in
de huidige situatie toegepaste paspennen tussen
topplaat en bovenplaat vervallen.
Deze hulpstukken zijn ook in schets 8 weergegeven.

Om het

Berekening demontagestrips.
De inbouwhoogte van de unit bedraagt (570-80=)490 mm. De
hoogte tussen boven- en onderplaat bedraagt (490-90-130=)270
mm. Voor de demontagestrips wordt een lengte van 350 mm
aangenomen.
In normale omstandigheden moeten de strips alleen het gewicht
van het bovendeel van de unit opnemen, d.w.z. ongeveer 1500
kg.
Echter, indien de unit tijdens het vervoer ergens tegen
stoot, dan worden de demontagestrips ook in zijwaartse
richting belast. Stel dat dit gebeurt met een versnelling van
2g. De botskracht bedraagt dan: F=m*a=30 kN; deze wordt door
4 demontagestrips opgevangen, zodat de belasting per strip
F=7,5 kN bedraagt.
Verondersteld wordt dat de strips stijf aan de onder- en
bovenplaat bevestigd worden. Het volgende belastingageval is
van toepassing:
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l

Hiervoor geldt: f=Fl3/(12EI) zodat I=Fl3/(12Ef)
De toelaatbare doorbuiging wordt bepaald door de speling die
de zuilen van de secties in hun geleidingen kunnen hebben.
Deze zuilen mogen n.l. niet op buiging worden belast. De
spelling bedraagt 0,04 mm.
Met F=7,5 kN, 1=350 mm, E=250 kN/mm2 en f=0,04 mm volgt
dat 1=1276 cm4.
Als
demontagestrip
wordt
een gelijkzijdig hoekprofiel
gekozen, dat op de hoeken van de unit bevestigd wordt. Voor
hoekprofiel wordt gekozen, omdat zo door één profiel de
verplaatsing in twee richtingen (breedte en lengte) belemmerd
wordt.
De afmetingen van het gekozen hoekprofiel zijn:
150 x 150 x 15 mm (1=1430 cm4).
Elke demontagestrip wordt met 8 M12-bouten (sterkteklasse
12.9) aan de unit bevestigd.
Bij het wisselen van de unit hoeven niet alle bouten
bevestigd te worden. De unit heeft de meeste "bescherming"
nodig bij het transport van en naar de werkplaats. Een aantal
bouten kunnen dus voor het omstellen al losgemaakt worden en
hoeven pas na afloop van de emstelling weer bevestigd te
worden.
Berekening leibanen.
De leibanen moeten het uitvalgat overbruggen (breedte 360
mm).
De kogelpotten (VINK Lisse, bestelnr. 181 811 H) kunnen
alleen aan de rand van de onderplaat bevestigd worden. In het
midden van de onderplaat is n.l. de gleuf met stoterplaten.
De maximale doorbuiging
midden wordt belast.

treedt

op

als

de

leibaan

f
r-_---.._..__
360

~-- ONDERPLAAT
___.~~"':.:1--L
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De belasting bedraagt, bij 3 leibanen, 5 kN/leibaan.
Omdat de leibanen aan twee zijden ingeklemd worden, is het
volgende belastinggeval van toepassing:

F

-f
I
Hiervoor geldt: f=Pl3/(192El) en I=bh3/12
Mmax =0, 125Pl
er =P /(bh)+~Mh/l=P( 31+4h) /( 4bh2)
Van de beschikbare hoogte voor de leibaan (50 mm) wordt 5 mm
gebruikt voor een geharde strip als loopvlak voor de kogels.
ledere leibaan wordt 55 mm breed gemaakt.
Met de volgende waarden is gerekend:
P=5000 N;
h=45 mm
1=360 mm;
b=55 mm
E=210 kN/mm2
In dit geval geldt: f=0,014mm;

G""

=28, 3 N/mm2 .

Deze waarden zijn toelaatbaar.
De leibanen moeten van een geharde strip worden voorzien om
de druk van de kogels op te kunnen vangen. Volgens de formule
van Herz geldt voor de optredende spanning:

De totale invering van beide contactvlakken bedraagt:

Met F=2500 N; r=15 mm; v=0,3; E=210 kN/mm2,
volgt:
0" =2, 7 kN/mm2 en w=O, 027 mm.
Voor gehard staal (HB=5600 N/mm2) geldt een toelaatbare
spanning van 3200 N/mm2 [3]. In dit geval treedt nauwelijks
merkbare vervorming op.
De optredende spanning is dus toelaatbaar.
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9 DE OMSTELVOLGORDE.
Het demonteren en monteren van de unit moet in een volgorde,
waarvan niet kan worden afgeweken, worden verricht.
Deze emstelvolgorde is een gevolg van het feit dat de
leibanen
moeten
worden
gepositioneerd
en
dat
de
bovenstoterplaten (die op de bovenplaat liggen) vrij moeten
komen.
Voordat de unit gemonteerd kan worden, moet deze in de
werkplaats worden samengesteld. De handelingen die voor deze
voormontage verricht moeten worden zijn:
- boven- en onderdeel van de secties moeten d.m.v. de
demontagestrips aan elkaar worden gemaakt.
De demontagestrips moeten zo groot zijn dat het dikke
gedeelte van de sectiezuilen niet in de matrijsplaat komt.
- d.m.v. een aanslagstrip, die op de onderplaat gemonteerd
wordt, worden de secties gericht.
De secties worden d.m.v. kikkerplaten los/vast op de
onderplaat bevestigd, waarna de aanslagstrip verwijderd kan
worden.
- de demontagestrips van de unit moeten aan de onderplaat
worden bevestigd.
- hierna kan de bovenplaat op de secties worden gelegd.
- de demontagestrips van de unit kunnen aan de bovenplaat
worden bevestigd, terwijl die van de secties moeten worden
verwijderd.
- de overige onderdelen (zoals het smeersysteem) moeten aan
de unit worden bevestigd.
- de unit is nu klaar voor transport.
Voordat deze "nieuwe" unit op de pers kan worden geplaatst,
zal de unit die op de pers staat gedemonteerd moeten worden.
De volgende werkzaamheden moeten (in deze volgorde) bij de
demontage van de unit worden verricht.
1
machine door onderste stand tornen.
2
alle leidingen (electriciteit, lucht, olie) tussen unit
en pers loskoppelen.
3
bovenbuffers ontluchten.
4
onderstoterplaten blokkeren en onderbuffers ontluchten
5
machine zover omhoog tornen dat de demontagestrips
passen en deze bevestigen.
6
bouten onderplaat/machinebed losmaken.·
7
machine omhoog tornen (unit gaat mee omhoog).
B
indien de ruimte tussen de onderplaat en het machinebed
50 mm bedraagt, de leibanen er tussen schuiven.
9
bouten topplaat/bovenplaat losmaken.
10
machine tot in de bovenste stand tornen (waardoor de
bovenstoterplaten vrijkomen.
11
de unit verwijderen.
Nadat de bandgeleidingen versteld zijn, kan de nieuwe unit
worden gepositioneerd. Bij de montaae dienen de volgende
werkzaamheden (in de beschreven volgorde) te worden verricht:
1
machine in bovenste stand tornen.
2
unit op 15 mm nauwkeurig op de leibanen plaatsen.
3
unit in
machine
schuiven
en
d.m.v. gemonteerde
hulpstukken uitrichten.
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4

5
6
7

8

9
10
11

12
13

hulpstukken uitrichten.
machine omlaag tornen totdat de topplaat bijna blokloopt
op de bovenplaat.
bovenplaat aan topplaat vastschroeven (tussen topplaat
en bovenplaat moet een kleine ruimte blijven).
machine zover omhoog tornen dat de leibanen verwijderd
kunnen worden.
machine omlaag tornen totdat de onderplaat op het
machinebed ligt.
demontagestrips demonteren.
blokkering stoterplaten lossen.
machine in onderste stand tornen (het gereedschap staat
nu blok).
bovenen
onderplaat
(helemaal)
vastschroeven;
kikkerplaten van de secties vastzetten.
leidingen aansluiten.
buffers op druk brengen.

Als het bandmateriaal ingestoken
wordt en
de overige
werkzaamheden (zoals het verwisselen van de uitvoerwals en de
wijziging van het electrisch gedeelte) voltooid zijn, kan de
pers weer gaan produceren.
T.a.v. de emstelprocedure moeten nog de volgende opmerkingen
gemaakt worden.
Het verwisselen van de
vulringen
tussen
topplaat en
machinezuilen blijft. Deze vulringen, die volgstempel- en
persafhankelijk zijn, bepalen de hoogte van het produkt. Pas
als alle volgstempels gelijke hoogte hebben en de persen
v.w.b. speling en slijtage exact gelijk zijn, wordt het
verwisselen van de vulringen overbodig.
.
Omdat realisering van deze punten vrijwel onmogelijk is, moet
het wisselen van de vulringen worden versneld (door b.v.
hydraulische spanmoeren te gebruiken).
Bij het omstellen moeten nog relatief veel bouten worden
aangedraaid. Dit is omstelonvriendelijk.
Een betere oplossing zou hydraulisch spannen
zijn. De
betreffende boutverbindingen zijn hierdoor echter moeilijk te
vervangen. Hieronder volgt een toelichting.
verbinding topplaat/bovenplaat en machinebed/onderplaat.
Indien hier hydraulische spanners worden toegepast, moeten
deze in het machinebed en in de topplaat ingebouwd worden.
Dit is een (te) ingrijpende aanpassing.
Verbinding
stempelpla~t/bovenplaat
en
matrijsplaat/
onderplaat.
- Omdat de secties ook afzonderlijk verwijderd moeten kunnen
worden, moeten de·boven- en onderplaat aan de voorzijde van
de secties vrij blijven. Dit betekent dat de spanners in
boven- en onderplaat moet worden ingebouwd. Hiervoor is de
hoogte van deze platen ontoereikend.
Tevens moeten de secties afzonderlijk gespannen kunnen
worden. Dit heeft een grote hoeveelheid leidingen tot
gevolg.

51
- Tijdens het vervoer van de unit moeten de secties gespannen
zijn. Om dit mogelijk te maken moeten aparte voorzieningen
gemaakt worden.
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Deel B: Potentlal Problem Analysis (P.P.A.).
Door het uitvoeren van een P.P.A. kunnen in een vroeg stadium
al mogelijke faaloorzaken én het gevolg van het falen ontdekt
worden.
Op grond van de waardering van de kans op falen en de ernst
ervan, kunnen
van
te
voren
constructieve
en later
organisatorische maatregelen worden genomen.
De mogelijke faaloorzaken worden hierna kort aangegeven.

Falen van het buffersysteem.
l Luchtlekkage.
a t,g.v. slechte afdichting.
Gevolg: afhankelijk van de grootte van het lek zal de
buffer met de slechte afdichting minder kracht leveren.
De frame-bufferstangbevestiging wordt hierdoor extra
belast.
b t.g.y, kapotte leiding.
Gevolg: geen druk op 4 buffers waardoor de bufferunit
zijn functie niet zal vervullen. (Als de buffers per
paar van druk worden voorzien zal de stoterplaat scheef
komen te staan) .
2 Boutbreuk.
a bevestiging grondplaat aan kokerprofiel.
Gevolg: de grondplaat kan een klein stukje verplaatsen,
waardoor het frame niet exact onder de stoterplaat
staat. Dit kan een extra excentrische belasting tot
gevolg hebben.
b bevestiging yan frame aan bufferstang.
Gevolg: de bufferstang kan uit het frame loskomen,
waardoor deze bevestiging beschadigd wordt. Dit gebeurt
alleen als de buffer, waarvan de bout gebroken is, in de
onderste stand wordt gehouden. Of als de inklemming van
de bufferstang in het frame slecht is.
c ophangbout yan de stoterplaat aan de boven/onderplaat.
Gevolg: de stoterplaat kan gaan "zwalken" en door een
ander frame geraakt worden. Hierdoor kan het volgstempel
worden beschadigd.
3 De buffer is geyuld met olie t.g.y. overmatige smering.
Gevolg: de buffer kan geen volledige slag meer maken,
waardoor
de
functie
niet
vervuld kan worden. Het
volgstempel, de buffer en het produkt
kunnen worden
beschadigd.

falen t.a.v. invloed van buitenaf.
4 Geen of te weinig smering.
Gevolg: de bufferstang vreet vast. Als dit maar bij één
buffer gebeurt (terwijl de andere gewoon functioneren),
wordt de frame-bufferstangbevestiging zwaar belast. De
bufferunit vervult zijn functie niet meer, waardoor het
volgstempel en de produkten kunnen worden beschadigd.
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5 Te hoge of te lage bufferdruk.
Gevolg van een te hoge bufferdruk: extra belasting van de
machine.
Gevolg van een te lage bufferdruk:
de buffer vervult zijn
functie niet goed, waardoor de produkten worden beschadigd.
6 Verontreinigde lucht (water, metaaldeelties}.
Gevolg: de levensduur van de leibussen en de afdichtingen
wordt verlaagd.
De volgende waardering wordt gehanteerd voor zowel de kans op
falen als de ernst ervan:
1
zeer klein.
2
klein.
3
gemiddeld.
4
groot.
5
zeer groot.
10
fataal.

Faalwijze

Kans Ernst Kans x Ernst

1 luchtlekkage
a slechte afdichting
b kapotte leiding
2 boutbreuk
a grondplaat aan profiel
b frame aan bufferstang
c ophangbout stoterplaat
3 buffer gevuld met olie
4 geen of te weinig smering
5 verkeerde druk
a te hoog
b te laag
6 verontreinigde lucht

De te nemen
vermeld.

acties

zijn

in

3
3

3
2

9
6

1
2
2
2

2
4
4

3

10
5

2
8
8
20
15

5
5
2

1
3
3

5
15
6

het

verslag op bladzijde 24
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Bijlage 4: Kosten/baten.
Baten.

De schatting van de baten is uitgevoerd met de volgende
waarden en aannamen:
- een volledige (her)bezetting van de persen.
het opstarten kan in 8 uur gebeuren.
baten t.g.v. het eenvoudiger en sneller onderhoud kunnen
plegen zijn in de berekening niet meegenomen.
de machinestilstandtijd wordt van 168 tot 16 uur verlaagd
(inclusief 8 uur opstarten).
het machine-rendement bedraagt 80%.
het machine-uurtarief
(vaste
kosten)
bedraagt f30,(inclusief huisvesting: f38,-).
de werkinhoud (per gereedschapmaker) tijdens het omstellen
wordt verlaagd van 26 tot 8 uur. De voormontage (van de
secties op de onder- en bovenplaat) kan in 8 uur worden
verricht. De werkinhoud per gereedschapmaker wordt op 16
uur geschat, zodat de daadwerkelijke verlaging 10 uur
bedraagt.
de emstelling wordt door 3 gereedschapmakers uitgevoerd.
de loonkosten van een gereedschapmaker bedragen f50,-/uur.
de tussenvoorraad betreft hulzen.
de gemiddelde weekproduktie per produkt bedraagt 3,6.106
stuks (lage schatting).
de gemiddelde hulsprijs bedraagt f0,025 {lage schatting);
de gemiddelde produktprijs het dubbele.
de voorraadkosten worden berekend tegen 8% (:percentage
waarvoor men bij de bank geld kan lenen).
de normale bezetting van de VP 100 is 5500 uur/jaar.
Bij de batenberekening moeten een tweetal gevallen worden
onderscheiden:
a snel omstellen is gewenst om de voorraden te verlagen.
b snel omstellen is noodzakelijk om overbezetting van een
pers te vermijden.
Ad. a: Verlaging voorraad.
Door vaker te gaan omstellen daalt de gemiddelde voorraad,
waardoor de voorraadkosten lager worden.
Vaker omstellen is mogelijk doordat de emstelling korter
duurt,
zodat het aantal beschikbare produktie-uren niet
afneemt.
De batenberekeningen worden uitgevoerd voor twee typen hulzen
(E27Al en P43t) die op de VP 100-3 worden gemaakt.
Het aantal series dat per type wordt gemaakt is de helft van
het aantal omstellingen.
Van deze types zijn d~ volgende gegevens beschikbaar:
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6 keer omstellen, dus 3 series.

type

produktie per
uur
week

te maken
aantal/jaar

E27Al
P43t

36.000
12.500

77.106
30. 106

4,32.106
1,5 .lOS

Aangenomen wordt dat voor beide types een serie
wordt gemaakt.
Het voorraadverloop is in de figuur aangegeven.

benodigd
aantal
weken
~7.8

20,0
in 6 weken

voorraad
(1 type)
max.

l= omstellen

gemid .....

De maximale
voorraad is
gelijk aan
het produkt van
weekproduktie en het aantal weken waarin een serie wordt
gemaakt.
De gemiddelde voorraad bedraagt 30% van de maximale.
De produktvoorraad voor deze types bedraagt:
max.
E27Al
P43t

25,9.106
9' 0. 106

gemid.
7,8.106
2' 7.106

Door vermeningvuldiging van de voorraad met de hulsprijs en
de kostenfaktor (8%) kunnen de voorraadkosten worden bepaald.
De hulsprijs van E27Al bedraagt, f0,0197; van P43t f0,0805.
De besparing op de kosten van de gemiddelde voorraad (bij 18
weken
produceren
per
type)
bedraagt
in formulevorm
(afhankelijk van het aantal emstellingen p):
voor E27Al: (7,8-0,3x(2/p)x18x4,32).106x0,0197x0,08
voor P43t : (2,7-0,3x(2/p)x18x1,50).106x0,0805x0,08
De totale voorraadkostenbesparing bedraagt ongeveer:
kv=(3,0-18,0/p).104
Doordat het omstellen zelf korter duurt, kan tevens worden
bespaard op de omstelkosten.
De huidige emstelkosten (voor 6 omstellingen) bedragen:
·vaste kosten:
6x168x0,8xf30,-=
124.192,loonkosten
6x40x3xf50,=
136.000.totaal
f60.192,-
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Na uitvoering van de verbeteringen bedragen de emstelkosten
(~ omstelling):
vaste kosten:
32x0,8xf30,-= f 768,loonkosten
16x3xf50,- = 12400.totaal
f3168,In formulevorm bedraagt de besparing op
p omstellingen):
ko=(60-px3,2).103

de emstelkosten (bij

In onderstaand overzicht wordt de winst welke wordt bereikt
door
vermindering
van
de
omstelen voorraadkosten
(afhankelijk van het aantal emstellingen p) gegeven (in 103
guldens).
p

ko

6
8
10
12
14
16
18

40,8
34,4
28,0
21,6
15,2
8,8
2,4

kv

ko+kv

0
7,5
12,0
15,0
17,1
18,8
20,0

40,8
41,9
40,0
36,6
32,3
27,6
22,4

De maximale besparing (±f42.000,-) wordt bereikt als 8 keer
per jaar wordt omgesteld.
Indien ook
de eindvoorraad wordt verlaagd door vaker om te
stellen, is de besparing op voorraadkosten ·(kv ) driemaal zo
hoog. De maximale besparing (±f66.600,-) wordt dan bereikt
als 12 keer/jaar wordt omgesteld.
De eindvoorraad kan verlaagd worden indien de glaspersen geen
belemmering vormen voor de produktflow-wijziging.
Bij deze berekening zijn de baten die het gevolg zijn van de
verlaging van de bandmateriaalvoorraad niet in beschouwing
genomen.
Door het vaker omstellen wordt de kans op het buiten voorraad
raken groter. Toch wordt aangenomen dat de veiligheidsvoorraad niet groter wordt.
Ad. b: Qvetbezetting vermijden.
Het aantal geplande emstellingen blijft gelijk, waardoor de
voorraadkosten ook gelijk blijven.
De baten bestaan uit een verlaging van de vaste en loonkosten
en uit het feit dat het kantelpunt voor de aanschaf van een
extra pers minder snèl wordt bereikt.
De besparing bedraagt bij 6 omstellingen:
op vaste kosten:
6x(168-16}x0,8xf30,op loonkosten
6x16x3xf50,-

=f21. 888,=f14.400,-

Indien door sneller omstellen geen extra pers hoeft te worden
aangeschaft, dan worden de vaste kosten (incl. huisvesting)
van deze pers bespaard.
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Per jaar bedragen deze kosten: 5500xf38,-=f209.000,De totale baten per jaar bedragen dus
±1245.000,-.

Kosten.
Een meer gedetaileerde prijsopbouw van de kosten volgt
hierna. Het betreft hier een oriëntatieprijs, die door het
Bedrijfsburo is gemaakt aan de hand van de schetsen.
* 40x buffer à 12.500,]
afwijkende uitwerpbuffer
1138.000,-/pers
* middelen om bufferunits te bevestigen

*

* nieuwe aangepaste onderplaat
plooihouderzuigers inbouwen
*nieuwe stoterplaten
positie opvangpennen wijzigen
* wegdrukpennen P43t door veren bediene

*

*
*
*
*
*

*

uitvalgat groter maken
leibanen en uitrichtblokken
gewijzigde afvoergoten
expansievaten
compressor
reduceerventielen

*
* transportbanden
* smeersysteem op
* demontagestrips

unit

67.000,-/volgstempel

140.000,-/pers

]tl2.000,-/volgstempel

Opmerking.
In de kosten/baten-berekening komen de volgende factoren niet
tot ui~drukking, omdat het aangeven van de kosten of baten
hiervan zeer moeilijk is.
- vergroting van de flexibiliteit,
die tot uitdrukking kan
komen in:
een optimale bezetting van de pers.
* toename van orders doordat stipt kan worden
geleverd.
- vergroting van de beschikbaarheid van de gereedschapmakers.
- toename van het werk voor de omstelcoördinator.
--verbetering ergonomie·voor de gereedschapmakers .

*

.. Niet omstellen".
In het verslag is gesteld dat "niet omstellen" duurder is dan
"wel omstellen".
Nu de kosten en baten bekend zijn, kan deze stelling worden
"bewezen".
Uitgegaan wordt van 1 extra pers, waardoor de volgstempels
van E27Al en P43t ieder op één pers gemonteerd kunnen
blijven.
De kosten van 6 emstellingen bedragen: ±160.000,(zie ad. a).
De kosten
voor een
extra pers
bedragen (per jaar):
±1209.000,- (zie ad. b).
Uit deze berekening blijkt
dat "niet
omstellen" door
overcapaciteit te creëren (met 1 extra pers) een jaarlijks
verlies tot gevolg heeft van ongeveer 1150.000,-.

