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Samenvatting 
 
In deze bachelor eindopdracht wordt een 
concept behuizing ontworpen voor een industriële 
machine. Deze opdracht wordt uitgevoerd bij het 
bedrijf Huygens Engineers in Hengelo. Dit bedrijf 
ontwikkeld een machine die op hoge snelheid 
verschillende kunststof modules op maat kan 
snijden. Een werknemer (operator) dient de 
modules op een transportband te leggen.  
Een van de hoofdkenmerken van de machine is 
dat deze een CE-markering dient te krijgen door 
het volgen van de Europese richtlijnen. Voor de 
behuizing houdt dit onder andere in dat er aan 
verschillende eisen omtrent veiligheid, ergonomie 
en functionaliteit voldaan moet worden. De eisen 
voor een CE-markering zijn zowel in een eigen 
onderzoek als door een gespecialiseerd bedrijf 
geanalyseerd.  
Daarnaast zijn er eisen gesteld door Huygens 
Engineers en door het bedrijf dat de machine 
uiteindelijk zal gebruiken. Deze eisen gaan onder 
andere over constructie, veiligheid, functionaliteit 
en productiemethoden. Zo wordt de basis van de 
behuizing gevormd door het modulaire 8020 
systeem. Hiermee kan een behuizing opgebouwd 
worden met standaardelementen zoals aluminium 
profielen, kunststof panelen en 
bevestigingselementen. Daarnaast diende er 
gekeken te worden naar een geschikte uitstraling 
voor de behuizing.  

 
De doelstelling van deze opdracht kan dan ook 
geformuleerd worden als ‘het ontwerpen van een 
conceptbehuizing voor een industriële machine 
die voldoet aan de functionele en technische 
eisen en een juiste uitstraling heeft’. 
De behuizing is ontworpen in een non-
parametrisch 3D softwarepakket genaamd Creo 
Elements. Zoals gezegd is de behuizing 
opgebouwd uit aluminium profielen. Hiertussen zijn 
kunststof en aluminium platen bevestigd. Een 
aantal van de kunststof panelen zijn doorzichtig 
zodat de operator goed zicht op de machine 
heeft. Bij de bevestiging van de panelen is 
rekening gehouden met de uitzetting van de 
materialen. Daarnaast is de behuizing op 
meerdere punten bevestigd aan de machine en 
verstevigd zodat een stevige behuizing ontstaat. 
Om een CE-markering te krijgen zijn onder andere 
de openingen in de behuizing ontworpen op een 
manier waarop er zo weinig mogelijk 
veiligheidsrisico’s zijn. Een voorbeeld hiervan is dat 
er een bepaalde afstand moet zijn tussen de 
opening in de behuizing en de gevarenzone 
hierachter.  
Tijdens het ontwerpen is rekening gehouden met 
de uitstraling van de machine en er is een 
gekeken hoe deze nog verbeterd kan worden.  
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Summary  
 
In this bachelor final assignment a concept 
housing for an industrial machine is developed. 
This assignment is executed at Huygens Engineers 
in Hengelo. This company develops the machine 
that can cut a variety of plastic modules at high 
speed at the desired length. A operator has to 
place the modules on a conveyor belt and take 
away the cut modules. 
One of the main points of the machine is that it 
should get a CE-mark, by complying to the 
European rules. For the housing, this means that it 
should comply with a variety of requirements 
concerning safety, ergonomics and functionality. 
The requirements for the CE-mark are analysed in 
an own investigation as well as in an investigation 
performed by a specialized company.  
Besides that, Huygens Engineers and the company 
that will be using the machine, set additional 
requirements. These requirements are about 
aspects such as construction, safety, functionality 
and production methods. An example is that the 
housing is build up with the 8020 system. With this 
system, a housing can be built with standard 
elements such as aluminium profiles, plastic panels 
and  
 

 
fastening elements.  Also a suitable appearance 
should be chosen.  
The goal of this assignment can therefore be 
formulated as ´designing  a concept housing for 
an industrial machine that complies with the 
functional and technical requirements and has a 
suitable appearance´.  
The housing is designed with non-parametric 3D 
software named Creo Elements. The frame is 
made with aluminium profiles. Plastic panels are 
mounted in between. Some of these panels are 
transparent allowing the operator to see the 
machine. The panels are mounted with allowance 
for thermal expansion of the material. Besides that, 
the housing is attached to the machine and 
reinforced to create a solid product.  
The necessary openings are designed in a way 
that they comply with the rules for the CE-mark. 
The distance between the opening in the housing 
and the danger zone should have a specified 
distance for example.  
During the process some choices were influenced 
by the fact that the housing should have the 
desired appearance. Finally, some additional 
ways of improving the appearance are shown.    
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1. Inleiding 
Bedrijfsomschrijving 
Huygens Engineers is een technisch bedrijf dat 
machines, prototypes, designs en concepten 
ontwikkeld en ondersteunende diensten levert. 
Het bedrijf richt zich op samenwerkingsprojecten 
met andere bedrijven. Het functioneert hierbij als 
een aanvulling op de research and development 
afdeling. Het bedrijf is hoofdzakelijk werkzaam in 
de voedselindustrie, off-shore, 
scheepsvoortstuwing en machinebouw. Kort 
gezegd bevatten projecten vaak bewegende 
onderdelen of vloeistoffen. Het bedrijf past hier 
zowel werktuigbouwkundige als 
wetenschappelijke kennis en competenties toe. 
Huygens Engineers kan dus zowel construerende 
als onderzoekende projecten op zich nemen. Het 
is een relatief nieuw bedrijf, opgericht door een 
team van 3 personen dat al langer samenwerkte. 
In 3 jaar is het bedrijf sterk gegroeid en zijn er 8 
mensen extra aangenomen. 
 
Een van de lopende projecten is het ontwikkelen 
en tot in detail uitwerken van een industriële 
snijmachine. Het bedrijf dat de opdracht voor 
deze machine heeft gegeven produceert 
transportbanden welke bestaan uit een groot 
aantal kleine kunststof modules. Transportbanden 
hebben echter niet altijd de breedte van 
meerdere modules waardoor deze ingekort 
moeten worden. Huygens Engineers heeft de 
opdracht gekregen om een machine te 
ontwikkelen die een groot aantal verschillende 
modules zeer nauwkeurig af kan snijden. Aan het 
begin van de bachelor opdracht liep dit project 
al een aantal maanden. Het algemene concept 
stond vast en een aantal cruciale delen waren al 
ontwikkeld. Zo wordt er gebruik gemaakt van een 
voorgespannen mes.  
 
Opdrachtomschrijving 
De beschreven machine is nog niet voorzien van 
een behuizing. De kern van deze bachelor 
eindopdracht is dan ook het ontwerpen van een 
behuizing voor deze machine. Van tevoren was 

duidelijk dat onder andere onderhoud, 
machinegedrag, CE-richtlijnen, koeling, 
ergonomie en uitstraling van belang zijn.  
De functionele en technische eisen dienen 
conceptmatig uitgewerkt te worden en waar 
mogelijk op detailniveau. Dit zal moeten resulteren 
in een 3D-model van de behuizing. Daarnaast 
wordt er tijdens het ontwerpproces rekening 
gehouden met de uitstraling die de behuizing 
heeft. Ook dient duidelijk te worden op welke 
manier de uitstraling van de behuizing verbeterd 
kan worden. De hoofdvraag van deze opdracht 
kan dan ook beschreven worden als: ‘Hoe kan de 
behuizing voor een industriële snijmachine 
uitgewerkt worden zodat er aan de functionele en 
technische eisen voldaan wordt en er een juist 
uitstraling bereikt wordt?’. 
 
Aanpak 
Het ontwerpproces zal verschillende fasen 
bevatten. Allereerst dient er een probleemanalyse 
uitgevoerd te worden. Hierbij wordt onderzocht 
welke factoren een rol spelen en wat dit betekent 
voor de te ontwerpen behuizing (hoofdstuk 2). Uit 
deze analyse volgt een lijst van eisen waaraan de 
behuizing moet voldoen (hoofdstuk 3). Op basis 
van deze analyse en eisen kan een behuizing 
ontworpen worden. Voor veel problemen zijn 
meerdere oplossingen te bedenken. Deze worden 
in het hoofdstuk over oplossingen met elkaar 
vergeleken en er wordt een keuze gemaakt 
(hoofdstuk 4). Deze keuzes bij elkaar resulteren in 
een eindconcept. Tenslotte wordt het 
ontwerpproces geëvalueerd (hoofdstuk 5) en 
volgen een conclusie en aanbevelingen 
(hoofdstuk 6).  
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2. Probleemanalyse 
 

Technische en functionele analyse 
 

Normaal gebruik 
De behuizing moet het alledaagse functioneren 
van de machine en zijn gebruiker zo weinig 
mogelijk verhinderen. Daarom wordt 
geanalyseerd welke aspecten hierbij van belang 
zijn.  

 
Werking machine 
Om een behuizing voor een machine te 
ontwikkelen dient duidelijk te zijn hoe deze werkt. 
Omwille van de duidelijkheid voor de lezer wordt 
hier een compacte uitleg gegeven van de 
normale werking van de machine.  

 
Figuur 1 Een overzicht van de snijmachine 

 
Figuur 2 Module die gesneden dient te worden 

 
 
 
Zoals aangegeven snijdt de machine kunststof 
modules op lengte. Deze modules worden door  
een medewerker (vanaf nu: operator) op de 
invoer transportband gelegd. 
  
Eenmaal in de machine wordt de module door de 
grabber van de band geschoven en op het 
tafelblad gelegd (zie figuur 3 voor de 
naamgeving). De module dient stevig ingeklemd 
te worden alvorens afgesneden te worden. De Y-
clamping beweegt zicht achter de module (en 
moet hier dus eerst overheen) en druk deze tegen 
de aanslag, onder het snijgedeelte. Zowel de 
passieve als de actieve X-clampings schuiven 
tegen de module. In het snijgedeelte bevindt zich 
de Z-clamping. Deze klemt de module in vanaf 
boven. Op dit moment is de module van alle 
kanten ingeklemd.  

 
Figuur 3 Naamgeving onderdelen snijmachine 

In het snijgedeelte boven de tafel bevindt zich 
naast de Z-clamping ook het mes met zijn 
aandrijving. Dit ingespannen mes is speciaal 
ontwikkeld voor deze toepassing. Het mes wordt 
door een grote hydraulische cilinder naar 
beneden gedrukt en snijdt de module in twee 
stukken. Tegelijkertijd wordt de module vanaf 
onderen iets omhoog gedrukt door de 
zogenaamde flexing. Deze bevindt zich onder het 
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tafelblad. Na het snijden schuiven de beide 
Outfeedplaten onder de tafel. De twee 
moduledelen vallen door de tafel, op de twee 
uitvoer transportbanden. Deze vervoeren de 
delen naar twee dozen aan de operatorzijde.  
 

 
Figuur 4 Onder de tafel is een beperkt aantal 
onderdelen aanwezig, namelijk de outfeeds (1) en 
flexing (2). De uitvoertransportbanden zijn niet 
weergegeven. 

 
Figuur 5 Detailaanzicht van het tafelblad 

De operator dient de modules volgens bepaalde 
eisen op de band te leggen. Modules die niet 
volgens de eisen op de band liggen worden niet 
door de grabber van de band genomen. Deze 
vallen aan het eind van de invoer transportband 
naar beneden, op de rechter helft van de rechter 
transportband. Deze band transporteert het 
onderdeel naar de derde doos (meest rechtse 
doos).   
 
De machine is ontwikkeld om een groot aantal 
verschillende modules te kunnen snijden. 

Verschillende modules vereisen andere messen. 
Hiervoor is een messenblok ontwikkeld welke langs 
het snijgedeelte kan bewegen. Met behulp van 
een arm kan het in gebruik zijnde mes uit het 
snijgedeelte geschoven worden. Het messenblok 
zet een ander mes klaar waarna dit mes in het 
snijgedeelte geschoven kan worden.   
 
De kast naast de transportband bevat de 
elektronica en de hydraulische unit die de kracht 
voor het snijden verzorgd.  
 
Uit de voorgaande analyse blijkt dat de machine 
veel onderdelen bevat die ruimte nodig hebben 
om te bewegen.  
Een eis vanuit Huygens Engineers is dat de 
operator tijdens het werk in de machine moet 
kunnen kijken. Daarnaast heeft hij toegang nodig 
tot bepaalde delen van de machine zodat deze 
zijn functie kan vervullen. De implicaties van deze 
aspecten worden verder geanalyseerd in de 
volgende hoofdstukken. 
 

Benodigde ruimte voor bewegende 
delen vaststellen 
De gefixeerde onderdelen van de machine zijn 
bekend en duidelijk zichtbaar. Er is echter niet 
meteen duidelijk welke ruimte de onderdelen van 
de machine nodig hebben om te kunnen 
bewegen. Daarom is dit aspect verder uitgewerkt 
zodat er duidelijke eisen aan de behuizing gesteld 
kunnen worden.  
 
De machine bestaat qua bewegende 
onderdelen uit 3 hoofdgroepen: 

 Conveyor assembly 
 Pick-up assembly 
 Trimmer assembly 

 
De ruimtes voor de bewegende onderdelen zijn 
als blokken in Creo gemodelleerd. Dit geeft een 
snelle en duidelijke representatie van de 
benodigde ruimte. Daarnaast zal het later een 
controlemiddel vormen. Er kan immers 
gecontroleerd worden of de behuizing voldoet 
aan de gestelde eisen door te kijken of de blokken 
binnen de behuizing vallen. De behuizing mag niet 
interfereren met de blokken, maar de behuizing 
moet wel alle blokken bevatten. 
 
De conveyor assembly bestaat uit de 
transportbanden van de machine. Aangezien de 
zijkanten van de transportbanden als dragende 

 

   1 
 2        1 
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constructie van de band worden gebruikt is er al 
een groot deel van de afscherming aanwezig. Het 
ontwikkelen van een behuizing voor de 
transportbanden valt niet binnen deze Bachelor 
opdracht. De motoren zijn gesloten units en 
hoeven niet behuisd te worden.  
 
De invoer transportband is uitgevoerd met 
zogenaamde flights; loodrecht op de band 
staande strips. De operator dient de modules 
tussen deze strips te leggen. Figuur 6 laat zien hoe 
deze flights eruit zien.  

 
Figuur 6 Invoer transportband met flights 

De transportband is ontworpen op een manier 
waarop de te snijden modules (mits ze vlak liggen) 
niet boven de rand van de transportband uit 
komen. De flights zijn even hoog als de zijkant van 
de transportband. Als de modules op hun kant 
gelegd worden kunnen ze boven de zijkant uit 
komen. Hier moet rekening mee gehouden 
worden bij het ontwerpen van de behuizing.  
 
De gesneden modules vallen door de tafel heen 
op de uitvoer transportbanden. Hier is kans 
aanwezig dat de modules gaan rollen en 
stuiteren. Hiervoor zal nog een oplossing bedacht 
worden door Huygens Engineers. Voor deze 
oplossingen wordt ruimte gereserveerd tussen de 
tafel en de transportbanden. Deze zijn zichtbaar 
als de rode blokken in figuur 7. 

 

 
Figuur 7 Ruimte voor de modules die op de band vallen 

De pick-up assembly bestaat uit de onderdelen 
die samen de modules van de invoer 
transportband pakken. In essentie is het een 
grabberarm die over een grote tandriem heen en 
weer beweegt. De arm zelf bestaat uit een groot 
aantal kleinere actuatoren en 
constructieonderdelen. De bewegingsruimte van 
deze kleinere actuatoren is zichtbaar als het rode 
blok in figuur 8. De totale ruimte van de arm die 
over de tandruim beweegt is zichtbaar als het 
witte blok.  
 

 
Figuur 8 Ruimte voor de pick-up assembly 

 
De trimmer assembly bestaat uit alle verdere 
onderdelen van de machine, zie figuur 9. 
De Y-clamping (geel) positioneert zich achter de 
module voordat hij deze onder het mes schuift. 
Hiervoor moet hij zich over de module heen 
bewegen. Deze clamping kan dus ook een aantal 
centimeter omhoog bewegen.   
De X-clampingen (paars) kunnen beide naar het 
mes toe bewegen. 
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Het messenblok (groen) kan zich over de gehele 
breedte van de tafel bewegen. 
De mesinvoer (blauw) kan zijn arm tot bijna in het 
snijgedeelte bewegen.  
Flexing en outfeed bevatten ook bewegende 
onderdelen. De vereiste ruimte hiervoor valt 
echter al in de benodigde ruimte voor de andere 
onderdelen. De onderdelen die zorgen voor het 
daadwerkelijke snijden en de z-clamping zijn al 
behuisd in de gele kolom die zichtbaar is in de 
afbeeldingen.  

 

 
Figuur 9 Ruimte voor de Trimmer assembly 

Om alle gebieden duidelijk weer te geven is in het 
bovenaanzicht van figuur 9 de bovenste balk van 
het frame niet weergegeven.  
 
 

Punten die zichtbaar dienen te zijn 
tijdens normaal gebruik 
Om inzicht te krijgen in de punten die zichtbaar 
moeten zijn is een scenario opgesteld. 
Specificaties en kennis werden verkregen tijdens 

design meetings over de snijmachine, gesprekken 
met deskundigen binnen Huygens Engineers en 
eigen analyse van de machine en documenten 
van het ontwerpproces. Dit scenario zal ook 
gebruikt worden om inzicht te krijgen in de punten 
die bereikbaar moeten zijn voor normaal gebruik.   
 
Scenario: 
Een operator heeft de taak om een doos met 
modules op een bepaalde lengte af te snijden. 
Zijn leidinggevende stelt de machine in en 
controleert of de machine daadwerkelijk van mes 
wisselt. De operator legt eerst een module op de 
band en kijkt of de machine deze goed van de 
band pakt, naar het mes vervoert, afsnijdt en 
vervolgens in de bak uitwerpt. Als dit goed gaat 
legt de operator op hoge snelheid modules op de 
band. Regelmatig werpt hij een blik in de machine 
om te controleren of er niets fout gaat. Als de 
operator geluiden hoort (van de machine dan wel 
vanuit de rest van de fabriek) controleert hij altijd 
even of niets fout is gegaan. Om dit te controleren 
gaat hij de complete route die de module volgt 
met zijn ogen na en kijkt of alles gaat zoals 
bedoelt. Modules die op rare plekken liggen of 
beschadigde machineonderdelen duiden op een 
fout. Als de operator alle modules op de band 
gelegd heeft wacht hij tot alle modules gesneden 
zijn en leegt hij de dozen met gesneden modules. 
 
Uit dit scenario zijn de volgende aandachtspunten 
te extraheren: 
De operator zal tijdens het werk de weg van de 
module willen volgen, zie figuur 10. De module 
wordt vanaf de invoer transportband op het 
tafelblad geschoven door de grabber. De y-
clamping legt deze tegen de aanslag waarna de 
x-clamping en de z-clamping de module 
vasthouden terwijl er gesneden wordt. De 
moduledelen vallen naar benden op de 
transportbanden en daarna in de bakken.  
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Figuur 10 De weg die een module doorloopt door de 
machine 

De leidinggevende zal willen controleren of het 
juiste mes in de machine geschoven is. Ook zal er 
gecontroleerd worden of de machine de modules 
op de juiste lengte afsnijdt. Dit kan gedaan 
worden door de machine een module af te laten 
snijden, hem uit de bak te halen en te kijken hoe 
lang de afgesneden modules zijn.  
 
Het zicht op de machine is extra van belang als er 
iets fout gaat of lijkt te gaan. Als de machine in 
werking is dient de machine volgens de CE-
richtlijnen afgesloten te zijn. De zichtpunten spelen 
dus een belangrijke rol in het bepalen van een 
situatie. Dit betekent in de praktijk dat er zo veel 
mogelijk zicht zou moeten zijn vanaf zo veel 
mogelijk hoeken op alle onderdelen van de 
machine. Dit geldt ook voor de ruimte waar af te 
snijden modules terecht zouden kunnen komen in 
geval van een fout van de machine. Aangezien 
de operator snel moet kunnen beslissen is het 
vooral van belang dat er vanaf de operatorplek 
zo veel mogelijk zicht is op de machine.  
 
Voorgaande houdt in dat de volgende 
onderdelen zichtbaar moeten zijn van buitenaf: 

- Grabber, in alle mogelijke posities.  
- Clamping en snijgedeelte. Ook tijdens het 

clampen en snijden zou de te snijden 
module zo goed mogelijk zichtbaar 
moeten zijn. Hiervoor moet het zichtpunt zo 
laag mogelijk gepositioneerd zijn.  

 

 
Figuur 11 Het zicht op het snijgedeelte wordt voor een 
groot deel afgeschermd door zijn behuizing (gele 
kolom)  

- Messenblok. Tijdens het verwisselen van de 
messen moet zicht zijn op het messenblok 
zodat gekeken kan worden of er 
daadwerkelijk een ander mes ingevoerd 
wordt. Daarnaast moet er zicht zijn om te 
kunnen bepalen of er iets fout is gegaan.    

- Werkblad. Bij fouten zouden er modules op 
elk punt van het werkblad van de 
machine terecht kunnen komen. Dit 
betekent dat er gestreefd moet worden 
om zo zicht te bieden op het complete 
werkblad.   

 
De plaatsing van een zichtpunt onder de tafel is 
minder kritisch. De flexingmodule is vrijwel volledig 
behuisd waardoor een zichtpunt weinig 
toegevoegde waarde heeft. Ook de uitvoer 
transportbanden zijn voor een groot deel 
afgeschermd om te voorkomen dat de modules 
van de banden stuiteren. Deze afscherming 
onttrekt ook het zicht op de Outfeed die onder 
het tafelblad hangen. Enkel als de mogelijkheid 
zich voordoet zal er een zichtpunt gecreëerd 
worden.  
 

Punten die bereikbaar dienen te zijn 
tijdens normaal gebruik 
De machine bevat een aantal punten die altijd 
bereikbaar dienen te zijn zodat het werk van de 
operator en de machine niet belemmerd wordt. 
Zoals aangegeven is een scenario opgesteld. Op 
basis hiervan zijn onderstaande aandachtspunten 
opgesteld.   
 

- Invoer transportband. De operator dient 
de modules op de transportband te 
leggen. Hiervoor heeft de operator 
toegang nodig tot in ieder geval het 
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eerste deel van de transportband tot waar 
de band de behuizing in zal gaan.  

- Uitvoerdozen. De modules vallen in de 
uitvoerdozen. De operator heeft toegang 
tot deze boxen nodig om ze te legen.  

Naast de hierboven genoemde onderdelen 
dienen de kast en de bedieningsunit ook 
bereikbaar te zijn. Deze staan echter al buiten de 
behuizing dus hoeft hier verder geen rekening 
mee gehouden te worden.  

 
Figuur 12 De paarse rechthoeken geven de gebieden 
aan waar de operator toegang toe moet hebben om 
de machine te kunnen bedienen 

 

Mogelijke productietechnieken 
en materialen 
In de vorige hoofdstukken is al vaag te zien hoe 
groot de behuizing minimaal zal moeten worden. 
Om een behuizing te ontwikkelen zal duidelijk 
moeten zijn welke productietechnieken hierbij 
gebruikt kunnen worden. Huygens Engineers stelt 
een aantal eisen aan de behuizing omtrent 
productietechnieken. Het doel van deze eisen is 
om de kosten enigszins te drukken. Een exacte 
limiet qua productiekosten wordt niet gegeven. 
Met het volgen van onderstaande eisen zouden 
de kosten binnen de perken moeten blijven.  
 
Gebruik van het modulaire 8020 systeem 
Voor de opbouw van de behuizing heeft Huygens 
Engineers een modulair systeem in gedachte dat 
80/20 heet.  
De kern van dit systeem wordt gevormd door 
aluminium profielen met sleuven (t-slotted profiles) 
waarmee frames gemaakt kunnen worden, zie 
figuur 13, linker afbeelding.  

 
Figuur 13, 8020 biedt een groot assortiment aan 
standaard elementen zoals profielen (links), 
paneelbevestigingen (midden) en scharnieren (rechts) 

Door middel van de sleuven in de profielen 
kunnen andere onderdelen bevestigd worden. Zo 
zijn er veel onderdelen beschikbaar die met dit 
systeem werken zoals scharnieren, 
bevestigingsmaterialen, panelen, handvaten, 
wielen, glijdende bevestigingen, kabelgeleidingen 
en afdichtingen (zie figuur 13). Door het brede 
aanbod hoeft er minder bij andere leveranciers 
besteld te worden of op maat gemaakt te 
worden. Voor bepaalde onderdelen biedt 8020 
de mogelijkheid om ze tot op bepaalde hoogte 
naar eigen specificatie te bestellen. Een 
voorbeeld hiervan zijn de profielen die op lengte 
en met bevestigingsgaten aan de einden besteld 
kunnen worden.  
Het complete productgamma van 8020 is op de 
website te vinden. Voor elk product is een eigen 
pagina ingericht met foto’s en specificaties, vaak 
inclusief technische tekeningen. Van vrijwel alle 
producten zijn 3D modellen te downloaden in een 
groot aantal verschillende bestandsformaten.  
Het bedrijf achter het 8020-systeem is gevestigd in 
de Verenigde Staten. Veel onderdelen zijn dan 
ook verkrijgbaar in metrische en imperiale 
varianten.  
In combinatie met het modulaire systeem kan 
gebruik gemaakt worden van relatief eenvoudig 
en daardoor goedkoop te fabriceren onderdelen. 
Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan 
laser gesneden en gezet plaatwerk en andere 
eenvoudige constructie elementen zoals 
kokerbalken. Gegoten kunststof onderdelen 
bijvoorbeeld zouden de kosten van de behuizing 
te ver omhoog brengen.  
 

Onderhoud 
Om het normale gebruik mogelijk te maken zal er 
onderhoud uitgevoerd moeten worden. Deze eis 
wordt uitgebreid met andere eisen vanuit het 
bedrijf.  
Het onderhoud aan de machine wordt 
onderverdeelt in drie typen:  

- Snel onderhoud. Deze handelingen zullen 
een relatief hoge frequentie hebben en 
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zouden niet lang moeten duren. Bij deze 
machine valt het vervangen van een mes 
in deze categorie.   

- Gemiddeld onderhoud. Deze handelingen 
zullen met enige regelmaat voorkomen. 
Het heeft de voorkeur als de monteur snel 
zijn werk kan doen zodat de machine niet 
lang stil hoeft te staan. Het gemiddelde 
onderhoud bestaat hoofdzakelijk uit het 
smeren van de geleidingen.   

- Groot onderhoud. Deze handelingen 
zullen niet vaak voor komen, maar zullen 
veel tijd vragen en er zullen meerdere 
onderdelen gedemonteerd worden. Een 
voorbeeld van dit onderhoud is het 
vervangen van de pneumatische cilinder 
die de kracht voor het snijden levert. 

 
 
Het snelle onderhoud is het vervangen van de 
messen. Deze dienen gemakkelijk vervangen te 
kunnen worden. De messen zijn vastgezet in een 
zware houder welke verticaal uit het messenblok 
getild kan worden. Om dit toe te staan moet er 
boven het messenblok ruimte zijn voor zowel de 
messen als voor de handen en armen van de 
operator om het mes te vervangen. Deze ruimte is 
weergegeven als bruine kubus in figuur 14. Ook is 
er een toegangspunt in de behuizing benodigd.  

 
Figuur 14 Ruimte benodigd voor het verwijderen van 
een mes 

Het gemiddelde onderhoud bestaat uit het 
smeren van de geleidingen. De machine bevat 

op zichzelf staande geleidingen die bewegingen 
over een rechte lijn nauwkeurig, gecontroleerd en 
met bijzonder weinig wrijving laten verlopen. 
Bijvoorbeeld de geleidingen die het messenblok 
vrijheid geven te verschuiven.  

 
Figuur 15 Zelfstandige rechte geleiding (links) en lineaire 
actuator (rechts) 

Daarnaast worden geleidingen gebruikt in 
actuatoren die een slide (wagentje) over een 
rechte lijn kunnen bewegen, zie rechter 
afbeelding in figuur 15a. Bijvoorbeeld de actuator 
die de grabber transleert. Beide typen geleidingen 
worden op veel verschillende plekken in de 
machine gebruikt.   
De specificaties van de geleidingen zijn 
opgezocht en er is gekeken welke taak deze 
hebben. Daarnaast heeft Huygens Engineers een 
extern bedrijf ingeschakeld dat de levensduur van 
de geleidingen berekend heeft. Er wordt voor het 
gemiddelde onderhoud echter geen onderscheid 
gemaakt tussen verschillende geleidingen. 
Daarom is een algemeen overzicht gemaakt van 
de posities van de geleidingen, zie figuur 15b.  
 

 
Figuur 16 Alle posities en gebieden waar geleidingen 
zich (kunnen) bevinden boven de tafel, aangegeven 
met rode rechthoeken 

Onder de tafel bevinding zich slechts twee 
geleidingen van de outfeed. 
 
Bij het grote onderhoud wordt er vanuit gegaan 
dat er onderdelen aan vervanging toe zijn. Gezien 
de complexiteit van de machine resulteert dit snel 
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in het demonteren van meerdere onderdelen.  
Voor veel onderdelen kan uitgerekend worden 
wat de theoretische levensduur is met de van 
toepassing zijnde invloeden in de machine. Deze 
informatie is voor een deel van de onderdelen 
online te vinden. Voor andere onderdelen moet 
contact opgenomen worden met de leverancier. 
Voor alle bewegende onderdelen geldt echter 
dat ze slijten en dat er een kans is dat er een 
defect ontstaat. Dit betekent dat alle bewegende 
onderdelen gedemonteerd moeten kunnen 
worden. 
Om dit mogelijk te maken dient er rekening 
gehouden te worden met een aantal factoren. Zo 
zullen de bevestigingen van bepaalde 
onderdelen niet in elke configuratie (stand van 
onderdelen) bereikbaar zijn. Zo blokkeren 
geleidingen hun bevestigingspunten in sommige 
standen. Onderdelen moeten uit de behuizing 
verwijderd kunnen worden of na demontage opzij 
gelegd kunnen worden. Onderdelen zouden op 
elk mogelijk moment en daarmee in elke mogelijk 
configuratie vast kunnen lopen. Daarom moet 
onderhoud in al die situaties mogelijk zijn. 
 
Om in kaart te brengen waar toegang nodig is, is 
een analyse uitgevoerd van de onderdelen van 
de machine. Omwille van de lengte van dit 
verslag wordt een kort overzicht gegeven van 
deze analyse maar wordt er niet in detail 
ingegaan op de volgorde van montage en 
dergelijke. 

 
Figuur 17 Ruimte benodigd voor onderhoud, 
weergegeven in gekleurde blokken in het 3D model 
van de snijmachine 

De transportbanden vragen vrij veel ruimte als er 
onderhoud nodig is. De benodigde ruimte is te 
zien in turquoise in figuur 17. De motoren dienen 
vervangen te kunnen worden. De assen inclusief 

lagers moeten uit de band verwijdert kunnen 
worden. Deze assen worden richting de zijkant van 
de transportbanden naar buiten geschoven. De 
banden zelf kunnen verwijderd worden door één 
van de verbindingspinnen (deze gaan door de 
modules van de band, loodrecht op de 
looprichting) uit de band te trekken. Het is dus 
mogelijk dat er voor het verwijderen van de 
banden geen ruimte benodigd is, aangezien deze 
zich deels buiten de behuizing zullen bevinden. 
 
De grabber bestaat uit zeer veel actuatoren, 
verbindingen, plaatdelen, geleidingen en andere 
onderdelen. Goede toegang bij groot onderhoud 
is dan ook zeer belangrijk. Dit onderhoud zou 
mogelijk moeten zijn onafhankelijk van de stand 
van de grote actuator die de arm heen en weer 
beweegt. Vooral voor de verwijdering van deze 
actuator moet genoeg ruimte beschikbaar zijn. De 
benodigde ruimte voor de grabberarm is te zien 
in bruin in figuur 17. 
 
De x-clampingen (aan beide zijden) bestaan ook 
uit een vrij groot aantal actuatoren, verbindingen, 
geleidingen, gezette onderdelen en sensoren. 
Deze bewegen heen en weer over een grote 
lijnactuator. Onderhoud moet mogelijk zijn in elke 
configuratie. Vooral voor de verwijdering van de 
grote actuatoren moet genoeg ruimte 
beschikbaar zijn. Deze ruimte is te zien in blauw in 
figuur 17, de ruimte voor de lineaire actuator is in 
rood weergegeven.  
 
De y-clamping beweegt ook over een lijnactuator 
heen en weer. Deze lijnactuator is echter 
beduidend kleiner dan bij voorgaande 
onderdelen terwijl de clamping zelf wel redelijk 
groot en complex is. De y-clamping moet volledig 
of deels gedemonteerd kunnen worden. De 
benodigde ruimte valt in dezelfde ruimte als die 
voor onderhoud aan de grabber en grabberarm.  
 
De z-clamping is ingebouwd in het gedeelte waar 
het snijmechanisme huist. De ruimte voor het 
onderhoud aan het snijgedeelte zal voldoende 
zijn voor het onderhoud aan de onderdelen van 
de z-clamping assembly. 
 
De flexing unit dient na demontage in zijn geheel 
verwijdert te worden. De toegang hiervoor moet 
aanwezig zijn en de flexing moet een weg naar 
buiten hebben zodat er onderhoud buiten de 
machine gepleegd kan worden. De outfeed 
bestaat uit meerdere kleinere onderdelen die 
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allen verwijdert dienen te kunnen worden. Er moet 
dus ruimte aanwezig zijn voor het demonteren van 
de schroeven en het verwijderen van de 
onderdelen. De benodigde ruimte voor de 
outfeed en flexing is te zien in grijs in figuur 17. 
 
Het messenblok en het snijgedeelte hebben zeer 
veel ruimte nodig. Hier zijn veel complexe 
onderdelen aanwezig. Daarnaast zijn er veel 
onderdelen die vrij groot zijn dus die bij 
verwijdering ook veel ruimte nodig hebben om 
verwijdert te kunnen worden. Ook heeft Huygens 
Engineers aangegeven dat de grote hydraulische 
cilinder die zorgt voor het daadwerkelijke snijden 
goede toegang vereist. Door de 
beschermingskap zal het onderhoud vanaf de 
achterkant plaats moeten vinden. De benodigde 
ruimte is te zien in geel in figuur 17. 
 
Ergonomie bij onderhoud 
De ergonomie speelt een belangrijke rol bij het 
onderhoud en het bepalen van de 
toegangsruimten. Deze kennis kan uit een 
antropometrische database gehaald worden, 
bijvoorbeeld DINED van de TU Delft. 
Als voorbeeld wordt het verwijderen van de 
messen genomen. Hier zal een toegangsopening 
gecreëerd moeten worden waardoor een 
persoon in de behuizing kan leunen om de 
messen te vervangen. De breedte van deze 
opening moet minimaal zo groot zijn als de 
breedte van de schouders. DINED geeft de 
volgende informatie: 

 
Figuur 18 DINED ergonomische gegevens 

Met een gemiddelde van 478mm en een 
standaard deviatie van 46mm geeft dit een 
breedte van 616mm. 99,73% van de bevolking 
heeft dus schouders die minder breed zijn de 
gegeven afstand. Als de toegangsopening in de 
behuizing deze breedte krijgt zal dus praktisch 
iedereen de messen kunnen vervangen.  
 

Installatie van de machine 
Alvorens de machine in gebruik genomen kan 
worden in de fabriek zal deze eerst geïnstalleerd 
moeten worden. Het installeren van de machine 
zal twee fasen bevatten. Eerst zal de machine 
mechanisch ingesteld worden. Daarna zal de 
machine softwarematig ingesteld worden. 
 
Bij het mechanisch instellen zullen alle onderdelen 
op de juist plek en vastgezet worden. In deze fase 
is de behuizing nog niet gemonteerd. Dit betekent 
dat er bij het ontwerp van de behuizing niet met 
deze fase rekening gehouden hoeft te worden. 
 
De machine zal, zodra de machine volledig of 
voor een substantieel deel mechanisch ingesteld 
is, voorzien moeten worden van software. Deze 
software zal getest moeten worden. Hierbij moet 
er vanuit worden gegaan dat de behuizing al 
gemonteerd is. De software engineer kan de 
softwarematige beveiligingen van de behuizing 
uitschakelen. 
 
Er zijn een groot aantal situaties te bedenken 
waarin de engineer toegang tot de machine zal 
willen. Bijvoorbeeld controleren of de 
stroomtoevoer goed is aangesloten als blijkt dat 
een elektrische actuator niet functioneert. Of 
controleren of de machine daadwerkelijk de 
bewegingen uitvoert die de engineer wil laten 
uitvoeren. Hier is een tweedeling te zien in situaties, 
namelijk situaties waarbij fysieke toegang tot de 
bewegende onderdelen vereist is en situaties 
waarbij er enkel zicht moet zijn op bepaalde 
onderdelen van de machine.  
Gezien het grote aantal actuatoren is de eis dat 
zo veel mogelijk onderdelen fysiek bereikt moeten 
kunnen worden.  
Bovenstaande redenering geld ook voor het 
benodigde zicht op onderdelen. Door ervoor te 
zorgen dat de gebruiker altijd het gewenste zicht 
heeft en hiervoor niet de behuizing hoeft weg te 
halen wordt een veiligere situatie gecreëerd 
(wetgeving machinerichtlijn, sectie 1.4.1). De 
gebruiker hoeft de bescherming niet weg te halen 
om iets te zien en heeft nog steeds de 
bescherming van de behuizing.  
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Machines koppelen 

 
Figuur 19 Twee machines kunnen gekoppeld worden

Tijdens het ontwerpproces is gewerkt met de eis 
dat twee machines aan elkaar gekoppeld 
moeten kunnen worden. In de praktijk betekent dit 
dat transportbanden van de master-machine 
(rechts in figuur 19) verder doorlopen en uitkomen 
bij de slave-machine (links in figuur 19). De 
operator staat bij de master-machine en legt hier 
de modules op de transportband. De machines 
snijden allebei de helft van het aantal modules. 
De behuizing dient zowel voor de master-machine 
als voor de slave-machine gebruikt te kunnen 
worden.  
Om de transportbanden te kunnen verlengen 
moet er een opening in de behuizing aanwezig 
zijn. Hier moet het volledige profiel van de 
transportbanden doorheen kunnen. In figuur 20 en 
21 is te zien welke ruimte de transportbanden van 
de innemen machines gekoppeld worden. Dit 
betekent dat er mogelijkheid moet zijn in de 
behuizing om deze ruimte te gebruiken, dus zal er 
eenvoudig een opening op deze plek gemaakt 
kunnen worden. 
 
 

 
Figuur 20 De openingen die nodig zijn in de master-
machine 

  
 

 
Figuur 21 De openingen die nodig zijn in de slave-
machine 

In figuur 21 is te zien dat er opnieuw over de 
transportbanden nagedacht dient te worden als 
deze verlengt moeten worden. De poten van de 
invoer transportband van de slave-machine 
verhindert het verlengen van de uitvoer 
transportband.  
Ook de behuizing hoeft niet volledig klaar te zijn 
voor verlengen. Panelen mogen een herontwerp 
vereisen als er daadwerkelijk machines gekoppeld 
gaan worden. Deze zijn eenvoudig aan te passen 
en te produceren. Het frame zou echter wel klaar 
voor verlenging moeten zijn. 
 
Door het verlengen van de transportbanden is er 
geen ruimte meer onder de tafel voor onderhoud 
aan de outfeed en flexing (zie figuur 17 en 20). 
Daarom dient de smalle uitvoertransportband 
naar buiten geschoven te worden (naar de 
linkerzijde) als er onderhoud uitgevoerd moet 
worden aan gekoppelde machines. In figuur 22 is 
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de benodigde ruimte voor de twee typen 
machines (master en slave) samengenomen. 
 
 

 
Figuur 22 De openingen die nodig zijn zodat onderhoud 
onder de tafel mogelijk wordt 

 

CE-markering en veiligheid 
Om de machine te mogen verkopen dient deze 
een CE-markering hebben. Dit is een markering 
die gedragen mag worden door producten die 
voldoen aan de door Europese Unie gestelde 
eisen. Voor machines zijn deze eisen te vinden in 
de machinerichtlijn, 2006/42/EC Machines. 
Verschillende normen dienen toegepast te 
worden om aan de richtlijn te voldoen.   
De machine die Huygens Engineers ontwerp mag 
door de machinebouwer zelf gecertificeerd 
worden. Dit is het geval omdat de machine niet 
valt onder de in Bijlage IV van de machinerichtlijn 
bedoelde machines. Om zeker te zijn van het juist 
uitvoeren van de zelfcertificering heeft Huygens 
Engineers een ingenieursbureau in de arm 
genomen. Deze heeft geanalyseerd welke risico’s 
aanwezig zijn en welke aanpassingen vereist zijn.  
 
Een conceptversie van deze risicoanalyse was 
beschikbaar in de vierde week van het 
afstudeerproject. Aangezien er uit deze analyse 
veel eisen aan de behuizing naar voren kwamen 
is deze risicoanalyse goed geanalyseerd. 
Daarnaast is een eigen analyse van de 

machinerichtlijn uitgevoerd. Hier zijn nog enkele 
andere eisen uit voort gekomen.  
 
Een aantal van de belangrijkste eisen uit de 
risicoanalyse zijn: 
Bij openingen in de behuizing dienen de 
veiligheidsafstanden in acht genomen te worden. 
Dit houdt in dat er een bepaalde afstand moet 
zijn tussen een opening in de behuizing en de 
gevarenzone daarachter.  
De machine moet afgeschermd worden met een 
hek van 2200mm hoogte of een volledige 
omkasting. 
Toegangsdeuren dienen voorzien te zijn van een 
vergrendelingsschakelaar. Deuren kunnen op 
deze manier pas geopend worden als de 
machine stilgezet is.  
Het systeem moet zo ontworpen zijn dat 
onderhoud en afstellen op een veilige manier kan 
plaatsvinden. 
 
De eigen analyse van de machinerichtlijn 
resulteerde daarnaast nog in de volgende eisen: 
De behuizing moet voldoende stabiliteit bezitten 
zodat kantelen, omvallen of onbeheerste 
verplaatsingen worden vermeden tijdens het 
vervoeren, monteren, demonteren en elke andere 
handeling waarbij de machine betrokken is. 
De behuizing moet voldoende bestand zijn tegen 
de belastingen waaraan hij tijdens zijn gebruik (en 
daarbuiten) wordt blootgesteld.  
Risico’s in verband met vallende of uitgeworpen 
voorwerpen moeten zo veel mogelijk voorkomen 
worden. Bereikbare machine onderdelen mogen 
geen oppervlakken bevatten die gemakkelijk 
verwondingen kunnen veroorzaken.  
Afschermingen moeten stevig zijn, stevig op hun 
plaats worden gehouden, geen bijkomende 
gevaren met zich meebrengen, mogen niet 
eenvoudig omzeild kunnen worden en voldoende 
ver van de gevarenzone verwijdert zijn. Daarnaast 
moeten ze het zicht op het werk zo min mogelijk 
belemmeren en moeten ze de noodzakelijke 
werkzaamheden en onderhoud mogelijk maken. 
Hierbij moet de toegang zo veel mogelijk beperkt 
worden tot de sector waar het werk moet worden 
verricht.  
Vaste afscherming moeten alleen met behulp van 
gereedschappen verwijdert of geopend kunnen 
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worden. Daarbij moeten de bevestigingsmiddelen 
aan de afscherming of machine verbonden 
blijven en moeten, waar mogelijk, de 
afschermingen niet zonder bevestigingsmiddelen 
op hun plaats kunnen blijven. 
Als een persoon in de machine opgesloten kan 
raken moet er een voorziening zijn om er weer uit 
te komen of hulp te vragen. 
 
 

Modules in dozen afleveren 
De machine dient de gesneden modules in dozen 
aan de gebruiker te presenteren. Om dit te 
bereiken zijn uitvoer transportbanden ontwikkeld 
door medewerkers van Huygens Engineers. Er is 
echter nog niet nagedacht over hoe de modules 
precies in de dozen komen en hoe groot deze 
dozen zijn. Op het moment dat de opdracht 
begon waren er een aantal dozen in het 3D 
model gemodelleerd. Deze dozen waren echter 
niet gebaseerd op afmetingen die de klant van 
Huygens Engineers ook echt gebruikt. Daarnaast 
stonden deze dozen los onder de 
transportbanden en was er nog niet nagedacht 
over de manier waarop de modules in de doos 
terecht zouden moeten komen.  
 
De klant van Huygens Engineers heeft zelf geen 
eisen gespecificeerd over het gebruik van een 
bepaald type doos.  
Huygens Engineers heeft contact opgenomen 
met de klant om erachter te komen welke dozen 
er gebruikt worden. De dozen zijn in twee 
categorieën in te delen: 

- Dozen die gebruikt worden in de fabriek 
- Dozen waarin de modules verpakt worden 

 
Er is een grote variëteit in de breedte van dozen 
aanwezig. Een aantal dozen zijn bijvoorbeeld nog 
geen tien centimeter breed. Hierdoor is het lastig 
om, zeker de grotere, modules in de dozen te 
geleiden. Als al de typen dozen gebruikt worden 
kan de uitworp van de modules niet over de 
volledige breedte van de transportband 
gebeuren (bij sommige dozen zouden de modules 
ernaast vallen). Daarnaast is er een grote variëteit 
in hoogte en diepte aanwezig. Dit maakt de 
uitdaging nog groter om de uitvoer voor alle 
dozen geschikt te maken. 
 
De behuizing dient de volgende taken dient te 
vervullen: 

- Het ruimte bieden aan dozen en zorgen 
dat er een aanslag is waar ze tegenaan 
kunnen staan. 

- Zorgen dat alle modules in de dozen 
terecht komen. 

 
 

Koeling 
Onder andere de bewegingen van onderdelen 
(en daarmee frictie), elektrische componenten en 
de hydraulische unit geven warmte af. Aangezien 
deze onderdelen omsloten worden zal een 
gedeelte van de warmte in de behuizing blijven. 
Daarom dient er nagedacht te worden over het 
afvoeren van warme lucht, het aanvoeren van 
koele lucht en daarmee het koelen van de 
machine. Onderdelen van de machine mogen 
niet oververhit raken.  
 
Na analyse van het probleem blijken de volgende 
aspecten mee te spelen: 

- Warmtestromen. Warme lucht stijgt op. 
- Geluid. Ventilatoren produceren geluid 

wat als hinderlijk ervaren kan worden.  
- Onderhoud. Actieve koelingselementen 

behoeven mogelijk onderhoud. 
- Gevaar en kwetsbaarheid. Actieve 

koelingselementen kunnen een gevaar 
vormen voor de operator en kwetsbaar 
zijn.  

- Bedrading. Actieve elementen zullen 
bedrading hebben dus hiermee dient 
rekening gehouden te worden bij het 
kiezen van de positie.  

- Bevestiging. De behuizing zal deuren en 
dergelijke hebben. Bij de plaatsing van de 
koeling moet hier rekening mee gehouden 
worden.  

 
 

Stofvrij houden 
De machine zal geplaatst worden in een fabriek. 
In deze fabriek zal zoals gebruikelijk stof aanwezig 
zijn dat op (redelijk horizontale) onderdelen zal 
achterblijven. Het is gunstig voor de machine als 
daar zo weinig mogelijk stof op terecht komt.  
Daarnaast zal de machine van binnen met enige 
regelmaat schoongemaakt moeten worden.  
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Bevestiging onderdelen met 
ruimte voor thermische 
uitzetting 
Materialen zetten uit bij opwarming. Dit betekent 
dat onderdelen groter worden dan de originele 
specificaties. Als de onderdelen van eenzelfde (of 
soortgelijk) materiaal zijn gemaakt hoeft dit geen 
probleem te veroorzaken. Alles zet immers iets uit 
waardoor de complete constructie simpelweg iets 
groter wordt.  
Problematischer wordt het wanneer onderdelen 
van verschillende materialen zijn gemaakt. De 
onderdelen worden dan niet gelijkmatig groter. In 
het 8020 systeem wordt veel gebruik gemaakt van 
kunststof panelen bevestigd in een aluminium 
frame. De bevestigingspunten in het kunststof 
willen verder uit elkaar gaan staan dan de 
bevestigingspunten in het aluminium.  
Dit betekent twee dingen: 

- De bevestigingspunten moeten toestaan 
dat het kunststof paneel kan werken 
binnen het aluminium frame. 

- Het kunststof paneel moet ruimte hebben 
binnen het frame om groter en kleiner te 
worden. 

 
Eerst dient gekeken te worden naar de 
temperaturen waar de behuizing mee te maken 
kan krijgen. Hier zijn verschillende scenario’s 
denkbaar.  
De machine zou netjes in een fabriek op 
kamertemperatuur opgebouwd kunnen worden. 
Maar de machine zou ook terecht kunnen komen 
op een plek naast een roldeur. Ook zou 
bijvoorbeeld een deel van de behuizing in de 
buitenlucht gezet kunnen worden als de machine 
verplaatst wordt. Daarbij kunnen dus zowel 
wintertemperaturen als zomertemperaturen 
bereikt worden, zeker als het paneel een 
bepaalde tijd volledig door de zon wordt 
beschenen. 
Donkere panelen kunnen in de volle zon een 
temperatuur van 75 graden Celsius bereiken. 
Indirect beschenen panelen zullen 30-35 graden 
Celsius bereiken (Bakker et al, 2003). 
Over dit thema is met meerdere deskundigen 
binnen het bedrijf gepraat. Hierbij bleken de 
meningen verdeelt te zijn. Sommige collega’s 
waren van mening dat er niet te veel aandacht 
aan dit thema geschonken zou moeten worden. 
Het toepassen van ruime gaten zou voldoende 
moeten zijn.  Anderen zagen meer problemen en 

raadden aan om wel een specifieke oplossing 
voor het probleem te zoeken.  
Aangezien de gebruikte panelen niet donker zijn 
maar wel direct beschenen kunnen worden kan 
een temperatuur tussen de 35 en 75 graden 
Celsius gekozen worden, bijvoorbeeld 65 graden. 
Voor wintertemperaturen wordt -25 graden 
Celsius aangehouden.  
Een snelle calculatie leert dat een polycarbonaat 
paneel van twee meter lang 6mm korter en 
langer kan worden. Dit is reden genoeg om een 
specifieke oplossing voor dit aspect te zoeken. 
 
 

Analyse voor de 
uitstraling 
 
De behuizing van de machine zal voor een groot 
deel de uitstraling van de machine bepalen. 
Daarom is het van belang dat de voorkeuren 
hiervoor duidelijk zijn. Om een algemeen beeld te 
krijgen over de belanghebbenden is gesproken 
met de verantwoordelijken binnen Huygens 
Engineers.  
 
Allereerst is het zo dat het bedrijf dat de machine 
uiteindelijk in gebruik zal nemen niet veel eisen 
heeft gesteld aan het uiterlijk van de machine. Het 
is een druk bedrijf en ze zijn vooral geïnteresseerd 
in de uiteindelijke werking van de machine. Dit 
betekent dat de uitstraling van de machine voor 
hen niet van groot belang is. Het geeft Huygens 
Engineers de vrijheid om zelf te bepalen welke 
uitstraling de machine heeft. 
 
Huygens Engineers hecht waarde aan een tijdloos 
design. Dit betekent dat er vrijheid is om de 
behuizing een esthetisch aantrekkelijk uiterlijk mee 
te geven. Tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat het 
design over een aantal jaar zeer verouderd is. Er 
zijn wel ideeën over het uiterlijk van de machine, 
maar deze worden niet als eis gesteld.  
 
Bovenstaande betekent dat er gezocht moet 
worden naar een designrichting. Om dit te doen 
is eerst informatie over de context nodig. 
De machine zal in de fabriek van de geplaatst 
worden en zal niet vaak te zien zijn voor mensen 
die niet werkzaam zijn bij het bedrijf. Enkel mensen, 
bijvoorbeeld zakenpartners, die de fabriek 
bezoeken en een rondleiding krijgen zullen de 
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machine zien. Op dat moment is de machine een 
deel van de uitstraling die dit bedrijf heeft 
tegenover zijn zakenpartners. Daarnaast vormt de 
behuizing een deel van de uitstraling die Huygens 
Engineers heeft tegenover zijn klant. Voor Huygens 
Engineers is het dus van belang om een behuizing 
te hebben die de juiste uitstraling aan de klant 
overdraagt. 
Zoals in bovenstaande tekst duidelijk wordt 
hebben zowel Huygens Engineers als haar klant 
belang bij de uitstraling. In feite zou de behuizing 
kenmerken van beide bedrijven moeten uitstralen. 
Hiervoor is eerst een analyse van beide bedrijven 
uitgevoerd. De websites van beide bedrijven 
vormen een goed begin van deze analyse 
aangezien zij zich hierop duidelijk profileren naar 
de buitenwereld. Deze websites geven dus 
informatie over de kenmerken waarmee de 
bedrijven zich graag willen associëren. 
 

Analyse klant Huygens 
Engineers 
Technologie en innovatie staan hoog in het 
vaandel. Producten van het bedrijf vormen de 
standaard in veel industrieën en ze blijven 
innoveren. Mensen in het hele bedrijf kunnen hun 
ideeën kwijt over verbeteringen en er wordt 
continu gezocht naar verbeteringen.  
Volgens het bedrijf bieden ze superieure service 
doordat mensen op locatie de juiste kennis 
hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missie: de klant moet voordeel bij de producten 
hebben, de kwaliteit moet hoog zijn en het bedrijf 
moet blijven ontwikkelen.  
Het bedrijf biedt innovatieve oplossingen in de 
wereld van transportbanden en probeert continu 
zijn producten te verbeteren. Het bedrijf 
presenteert zich ook als een innovatief bedrijf dat 
altijd op zoek is om de klanten een betere 
oplossing aan te bieden.  
Gezien de vertrouwelijke relatie tussen Huygens 
Engineers en de klant wordt geen verdere 
informatie over de identiteit van dit bedrijf 
gegeven.  
 

Analyse Huygens Engineers 
Huygens Engineers biedt productieve co-
ontwikkelingstrajecten aan haar klanten aan. 
Hierbij wordt resultaatgericht gewerkt en 
ontwikkelt met een mix van competenties.  
Er wordt voortgebouwd op de aanwezige kennis 
en ervaring. De volgende woorden geven weer 
welke kenmerken volgens Huygens Engineers zelf 
uitgestraald zouden moeten worden: 
betrouwbaar, praktisch, wetenschappelijk 
gefundeerd, kostenbewust, conservatief, creatief 
en procesbewust. 
Om een beeld te geven van het werk en 
belangrijke kenmerken van Huygens Engineers is 
een collage gemaakt. De layout is gebaseerd op 
de website van het bedrijf. Aangezien dit het 
beeld naar buiten toe is dat het bedrijf zelf 
gekozen heeft geeft dit informatie over hoe het 
bedrijf zich zelf graag zou presenteren. 

  

Figuur 23 Collage van Huygens Engineers om inzicht in de bedrijfskenmerken te 
geven 
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Analyse industriële machines 
Zoals hierboven beschreven dient de uitstraling 
overeen te komen met die van de beide 
bedrijven. Echter geeft dit nog niet voldoende 
richting aan het design om daadwerkelijk iets te 
kunnen ontwerpen. Aangezien er nog steeds een 
behuizing van een machine ontworpen wordt 
dient het ontwerp stijlkenmerken te bevatten van 
industriële machines. Op die manier moet het nog 
steeds herkenbaar zijn als een industriële machine. 
Daarom wordt onderzocht welke aspecten 
kenmerkend zijn voor behuizingen van machines. 
In deze analyse wordt gericht op de 
conventionele manier van vormgeven van een 
machine.  
 
Ontwerpen zijn vaak hoekig, bevatten veel rechte 
vlakken en zijn soms simpelweg grote kubussen. 
Vaak is een deel behuisd en een ander deel open 
om interactie met de machine toe te staan. 
Metaal wordt vaak gebruikt voor het frame. Ook 
panelen zijn meestal van metaal of kunststof 
vervaardigd. Doorzichtige panelen zijn vaak van 
kunststof.  
Machines zijn vaak voorzien van twee kleuren 
waarvan een de hoofdkleur vormt en de andere 
de accentkleur. Grijs en blauw is een veel 
gebruikte combinatie. Onderdelen in een 
gevarenzone zijn voorzien van opvallende, 
contrasterende kleuren. Veel machines vertellen 
op een bepaalde manier wie de fabrikant is en 
wat het type is. Vaak worden hier stickers voor 
gebruikt.  

 

 
Figuur 24 Twee industriële machines met typische 
industriële vormgeving 

Figuur 24 geeft twee voorbeelden van industriële 
machines met veel toegepaste stijlelementen.  
 
 

Manier waarop kenmerken in 
behuizing terug kunnen komen 
Om de uitstraling van de klant van Huygens 
Engineers te bereiken zouden de kenmerken 
innovatief, gericht op voordeel voor de klant en 
kwaliteit meegenomen kunnen worden. Innovatief 
zou in een ontwerp vertaald kunnen worden door 
moderne, hedendaagse designelementen mee te 
nemen. 
Om de uitstraling van Huygens Engineers te 
bereiken zouden de kenmerken betrouwbaar, 
praktisch en wetenschappelijk gefundeerd 
meegenomen kunnen worden.  
 
 

Materiaal 
Materiaal geeft een product naast 
functionaliteiten ook een productbeleving. Heel 
veel kenmerken van een product werken mee 
aan deze beleving, maar materiaal en hoe dit 
toegepast wordt spelen een belangrijke rol. 
Materialen hebben esthetische eigenschappen 
(met zintuigen waarneembare eigenschappen) 
en tegelijkertijd associatieve eigenschappen 
(associaties die gebruikers hebben bij materialen). 
De zintuigelijke waarnemingen zijn de input voor 
de associatieve eigenschappen. (Van Kesteren & 
Ludden, 2009). 
Aan elk materiaal worden associaties toegedicht. 
(Ashby M, Johnson K. ,2002) 

‘Metals seem cold, clean, precise. They ring 
when struck. The can reflect – particularly 
when polished. They are accepted and 
trusted: machined metal looks strong, its 
very nature suggests it has been 
engineered. The strength of metals allows 
slender constructions – the cathedral-like 
space of railway stations or the span of 
bridged. It can be worked into flowing 
forms like intricate lace or cast into solid 
shapes with integral detail and complexity. 
And – like wood – metals can age well, 
acquiring a patina that makes them more 
attractive then when newly polished –think 
of the bronze of sculptures, the pewter of 
mugs, the lead and copper of roofs.’ 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTs92fvMzMAhXGOhQKHVX6BmYQjRwIBw&url=http://www.soukup.cz/eshop-produkt/machining_centres_for_windows_frames/centre_wizard/en&psig=AFQjCNGF4L05GY92Lfo3QXr6llmARv6MSg&ust=1462865354246220
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Metalen geven dus onder andere de associatie 
precise, trusted en engineered (precies, 
betrouwbaar en ontwikkeld). Dat zijn kenmerken 
die passen bij zowel Huygens Engineers 
(betrouwbaar, wetenschappelijk onderbouwd) als 
bij haar klant (kwaliteit). 
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3. PvE 
Uit voorgaande analyses volgt een lijst van eisen 
die aan de machine gesteld worden. Gezien de 
grootte van deze lijst zijn veel eisen zeer algemeen 
opgesteld. De precieze uitwerking daarvan kan 
gevonden worden in de analyse. 
Technische eisen 

- De basis van de behuizing dient gevormd 
te worden door het modulaire systeem van 
80/20 Inc. Verdere productiemethoden 
dienen gekozen te worden op basis van 
de kosten die daarmee gepaard gaan. 

- De machine moet over voldoende 
koelingscapaciteit beschikken zodat 
onderdelen van de machine niet 
oververhit raken.  

- De behuizing moet berekend zijn op de 
uitzetting die optreedt bij temperaturen 
tussen -25 en 65 graden Celcius.  

 
 
Functionele eisen 

- De behuizing mag niet verhinderen dat de 
machine aan de eisen voor CE-markering 
voldoet. De precieze eisen hiervoor zijn te 
vinden in hoofdstuk over analyse van CE-
markering. 

- Onderhoud en reparatie aan de machine 
dienen mogelijk te zijn op een voor het 
type geschikte manier. Er dient ruimte in de 
behuizing te zijn voor het onderhoud en 
deze ruimte dient bereikbaar te zijn voor 
de monteur. 

o Voor het toegang verkrijgen om 
snel onderhoud uit te voeren zou 
geen gereedschap benodigd 
moeten zijn (met uitzondering van 
het voor de veiligheid vereiste 
gereedschap).  

o Voor het toegang verkrijgen om 
gemiddeld onderhoud uit te 
voeren zou geen of weinig 
gereedschap benodigd moeten 
zijn (met uitzondering van het voor 
de veiligheid vereiste 
gereedschap).  

o Voor het toegang verkrijgen om 
groot onderhoud uit te voeren mag 
gereedschap benodigd zijn. De 
ruimte dient zeer toegankelijkheid 
te zijn.  

- de software engineer die de machine 
instelt moet zoveel mogelijk veiligheid 
geboden worden, met in acht neming van 
de situatie en de gebruikelijke handelingen 
van de software engineer. 

- de behuizing dient ruimte te geven aan 
zowel de vaste onderdelen als aan de 
complete bewegingsgebieden van de 
bewegende onderdelen.  

- De gebruiker dient waar benodigd zicht en 
toegang te hebben op onderdelen van 
de machine.  

- Het frame van de behuizing mag geen 
belemmering zijn als meerdere machines 
achter elkaar gekoppeld worden.  

- Punten die bereikbaar dienen te zijn tijdens 
het in bedrijf zijn van de machine moeten 
door de gebruiker bereikt kunnen worden.  

- De behuizing moet ervoor zorgen dat alle 
modules in de dozen vallen. De te 
gebruiken dozen dienen 
standaardafmetingen te hebben die door 
de klant van Huygens Engineers gebruikt 
worden. De interface tussen de behuizing 
en de transportband dient uitgewerkt te 
worden. 

 
Esthetische eisen  

- De uitstraling van de machine dient 
overeen te komen met de uitstraling die 
Huygens Engineers en haar klant als bedrijf 
graag zouden willen hebben.   
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4. Oplossingen 
 

Technische en functionele concepten 
 
 
Deze fase zou normaliter inzicht geven in alle 
ideeën die bedacht zijn door de ontwerper om 
bepaalde functies te vervullen en een aantal 
concepten van het product dat hieruit volgden. 
Als er een morfologisch schema gemaakt zou 
worden zouden alle mogelijke oplossingen 
ingevuld worden waarna de ontwerper hieruit een 
aantal concepten samenstelt. Gezien de 
complexiteit van de behuizing en de hoeveelheid 
factoren waar rekening mee gehouden dient te 
worden bleek het niet mogelijk om meerdere 
concepten van de volledige behuizing te creëren. 
Echter is in essentie wel eenzelfde soort proces 
gevolgd, maar op kleinere schaal. Voor 
verschillende aspecten zijn ideeën bedacht en 
meerdere concepten vormgegeven. Voor al deze 
individuele aspecten zijn de beste oplossingen 
gekozen. Daarnaast zijn er aspecten waarvoor 
een bepaalde oplossing van tevoren al door de 
opdrachtgever aangedragen werd of duidelijk de 
beste was. In een morfologische schema zouden 
dus niet van tevoren meerdere lijnen getekend 
maar is er een enkele lijn gevormd door telkens 
een oplossing te kiezen die het beste past bij het 
probleem. Om dit op een goede manier te laten 
verlopen is het essentieel om in te zien welke 
beslissingen grote gevolgen hebben voor andere 
beslissingen (bijvoorbeeld de algemene opzet van 
de behuizing heeft gevolgen voor bijna alle 
andere beslissingen) zodat hier eerst op gericht 
kan worden. Daarnaast dienen veel beslissingen 
parallel aan elkaar gemaakt te worden 
aangezien ze van elkaar afhankelijk zijn. De 
beschreven oplossingen zijn in werkelijkheid dus 
niet allemaal in de aangehouden volgorde 
uitgevoerd en veel van deze aspecten werden 
parallel aan elkaar uitgewerkt. 

 
 

 
Algemene opbouw 
gebaseerd op normaal 
gebruik, onderhoud en 
productietechnieken 
 
Benodigde ruimte 
Uit de analyse blijkt dat de bewegende 
onderdelen een groot gedeelte van de ruimte 
boven de tafel vereisen. Ook het onderhoud 
vereist zeer veel ruimte. Op basis van deze kennis 
en die over de productiemethoden dient een 
algemene opbouw van de behuizing bepaald te 
worden. 
 
Tijdens het opbouwen van de behuizing is 
rekening gehouden met de beslissingen voor de 
uitstraling. Bijvoorbeeld de keuze voor de 
afwerking van de profielen is in de opbouw mee 
genomen. Deze beslissingen zijn omwille van de 
duidelijkheid verderop in dit verslag besproken, 
maar zijn dus soms al zichtbaar in dit hoofdstuk.  
Op basis van de analyse van de 
productietechnieken wordt de basis van de 
behuizing gevormd door profielen van 8020. 
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Mogelijkheden: 
- Behuizing op tafel met compact gedeelte 

op de vloer 
De behuizing rust voor een groot deel op 
de tafel. Het gedeelte onder de tafel is 
echter gemaakt van gezette plaatdelen 
die redelijk compact om de onderdelen 
geplaatst kan worden.  

- Behuizing op tafel met even groot 
gedeelte op de vloer 
Het gedeelte onder de tafel is even groot 
als het gedeelte boven de tafel. Deze 
behuizing kan dan ook volledig 
opgebouwd worden met het 8020 
systeem. 

- Behuizing (volledig) op tafel die doorloopt 
tot vloer 
De volledige behuizing is opgebouwd met 
het 8020 frame. De behuizing is 
gemonteerd op de tafel van de machine 
en loopt door tot de vloer. 

- Behuizing volledig op de vloer 
De volledige behuizing is opgebouwd met 
het 8020 frame en staat zelfstandig op 
vloer. Er zijn echter wel verbindingen nodig 
met de tafel.   

 
 
 

 
Figuur 25 Behuizing waarbij het onderste en bovenste 
gedeelte even groot is, weergegeven in zwarte lijnen. 
Concept 2,3 en 4 vallen binnen deze categorie.  

 
 

 
 

 
Figuur 26 Behuizing waarbij het onderste gedeelte 
compacter is, weergegeven in zwarte lijnen. Concept 1 
valt binnen deze categorie.  

 
  



 

25 

  
 Behuizing op tafel 

met compact 
gedeelte op de 
vloer 

Behuizing op tafel 
met even groot 
gedeelte op de 
vloer 

Behuizing (volledig) 
op tafel die 
doorloopt tot vloer 

Behuizing volledig 
op de vloer 

Onderhoud/reparatie + - ++ -- 
Montage - - - + 
Krachten in behuizing - - -- ++ 
Complexiteit onderdelen -- - + ++ 

Uitstraling - + ++ ++ 

Tabel 1 Multi criteria analyse 
 
Toelichting multi criteria analyse 
Onderhoud/reparatie. Bij alle soort behuizing 
zullen panelen losgeschroefd of weg gescharnierd 
kunnen worden. Voor onderhoud aan de 
machine als twee machines aan elkaar 
gekoppeld zijn dient een deel van de behuizing 
onder de tafel verwijdert te worden (zodat de 
uitvoer transportbanden naar buiten geschoven 
kunnen worden). Een behuizing die volledig op de 
grond leunt zal hier minder geschikt voor zijn 
aangezien er dan essentiële onderdelen verwijdert 
dienen te worden. 
Montage. Bij een behuizing die op de tafel leunt is 
er gevaar dat een onderdeel of zelfs de complete 
behuizing naar beneden valt bij demontage.  
Krachten in de behuizing. Behuizingen die (deels) 
op de tafel bevestigd zijn zullen speciale 
aandacht vragen wat betreft de krachten die er 
spelen. Zeker aangezien de tafel niet aan alle 
zijden tot de behuizing doorloopt. Dit betekent dat 
de bevestiging hier met een grote arm te maken 
krijgt. 
Complexiteit onderdelen. De bovengenoemde 
onderdelen zorgen ervoor dat een behuizing op 
tafel complexere onderdelen nodig heeft. 
Alhoewel plaatwerk zetten niet erg complex is, is 
het wel complexer dan het toepassen van 
standaard elementen van het 8020 systeem.   
Uitstraling. Een behuizing die met meerdere 
productiemethoden opgebouwd is (8020 en 
gezet plaatwerk) zal het uiterlijk van twee aparte 
gestapelde dozen hebben.  Dit past niet bij de 
nagestreefde uitstraling. 
 
Conclusie: 
De concepten waarbij de behuizing uit een 
geheel bestaat krijgen de meeste punten.  
 
 

 
 
De behuizing die volledig op de grond rust biedt 
geen gelegenheid voor het onderhoud van 
gekoppelde machines. Dit geeft in deze fase de 
doorslag om te focussen op de behuizing die 
volledig op de tafel rust.  
 
Bereikbare punten voor normaal gebruik 
In de analyse is duidelijk weergegeven welke 
delen van de behuizing open moeten blijven 
zodat de modules, op de transportbanden, naar 
binnen en naar buiten kunnen gaan. Aangezien 
er hoge veiligheidsrisico’s aan deze punten 
verbonden zijn wordt dit punt behandelt in het 
hoofdstuk over de veiligheid.  
 

Technische opbouw behuizing 
Zoals in de analyse duidelijk werd dient er van het 
modulaire systeem van 8020 gebruik gemaakt te 
worden. Door een frame van aluminium profielen 
op te bouwen worden veel opties open 
gehouden voor panelen die kunnen scharnieren 
en losgeschroefd kunnen worden zodat 
onderhoud vergemakkelijkt wordt. Daarnaast 
biedt deze productiemethode een aantal 
profielen met afgeronde hoeken. Dit geeft een 
afgewerkte indruk. De behuizing wordt daarnaast 
minder een doos met scherpe hoeken.  
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Figuur 27 Basis opbouw van het frame van de behuizing 

Zoals aangegeven zal de behuizing zo veel 
mogelijk op de tafel rusten. Daarom wordt een 
rand rond deze tafel opgebouwd zodat het frame 
aan de tafel bevestigd kan worden, zie a in figuur 
27. Om de volledige machine te kunnen 
omvatten zal er in de hoogte gewerkt moeten 
worden. Daarom zijn er op de hoeken profielen 
gemonteerd in verticale oriëntatie (b) . Hierboven 
wordt een tweede rand rondom gemonteerd (c). 
Deze verbindt de verticale profielen waardoor dit 
samen een redelijk solide frame vormt. 
 

Hoekbevestigingen 
Voor het bevestigen van de hoeken op 
tafelhoogte zijn grofweg twee richtingen te kiezen; 
horizontale profielen rechtstreeks verbinden of 
met verticaal profiel ertussen. 

 

 
Figuur 28 Twee mogelijke vormen van 
hoekbevestigingen 

 
 
 
Horizontale profielen rechtstreeks verbinden 
Deze oplossing heeft als voordeel dat krachten 
slechts door een enkel verbindingselement gaan, 
zie de bovenste afbeelding van figuur 28. 
Verbindingselementen kunnen zwakke schakels 
vormen of losraken, dus; hoe minder hoe beter. 
8020 biedt verbindingstechnieken die geen 
afstelling van de horizontale profielen in de (in dit 
geval) verticale richting toestaat. Zolang de 
verbinding enigszins vast zit behoudt de 
constructie dus zijn vorm. De verticale profielen 
rusten op de horizontale profielen wat voor een 
betrouwbare constructie zorgt. Deze constructie 
vereist dat de horizontale profielen zich op 
dezelfde hoogte bevinden.  
De afbeelding geeft slechts een van de mogelijke 
manieren om horizontale profielen rechtstreeks te 
verbinden. Zo kan er ook gedacht worden aan 
een oplossing waarbij beide profielen met een 
hoek van 45 graden afgezaagd worden. Dit zorgt 
voor een esthetisch mooiere verbinding 
aangezien de binnenkant van het profiel niet 
zichtbaar is. Deze verbinding bevat desondanks 
nog steeds een hoek van 90 graden.  
 
Horizontale profielen met verticaal profiel ertussen 
verbinden 
Het voordeel van deze verbinding is dat de 
horizontale profielen zich niet op dezelfde hoogte 
hoeven te bevinden. Daarnaast hoeft het 
verticale profiel niet onderbroken te worden wat 
zorgt voor een betere aanblik, zie de onderste 
afbeelding van figuur 28. Deze verbinding is 
constructief gezien wel inferieur aan de andere 
verbinding. Het verticale profiel vormt de 
verbinding tussen de beide horizontale profielen 
waardoor de volgende keten ontstaat: 
Horizontaal profiel – verbindingselement – 
verticaal profiel – verbindingselement – 
horizontaal profiel 
8020 biedt meerdere verbindingstechnieken aan 
die geschikt zijn in deze situatie. Het nadeel van 
deze verbindingen is dat deze afstelling in 
verticale richting toelaten. Het frame kan dus zijn 
vorm verliezen als een verbinding niet volledig vast 
zit. 

c 
 
 
                 b 
a 
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Figuur 29 Het verbindingselement dat een verticaal 
georiënteerd profiel (rechts) verbind met een horizontaal 
profiel (links) 

Tijdens het ontwerpproces werd duidelijk dat niet 
alle horizontale profielen (a in figuur 27) op 
dezelfde hoogte zouden komen. Het gevolg 
hiervan is dat op drie van de vier hoeken de 
eerste oplossing niet toegepast kan worden. 
Alhoewel de eerste oplossing zeker een aantal 
voordelen biedt tegenover de tweede oplossing 
is ervoor gekozen om de verbinding op de vier 
hoeken zoveel mogelijk hetzelfde te houden.  
Tijdens de periode bij Huygens Engineers werden 
meerdere uiterst leerzame design meetings 
bijgewoond waarbij de werkzaamheden van 
collega’s doorgenomen werden. Hierbij werd 
duidelijk dat er in de machinebouw waarde 
gehecht wordt aan consistentie binnen een 
constructie. Het toepassen van verschillende 
technieken in soortgelijke situaties is dan ook niet 
gewenst. Daarnaast zal de uitstraling aanzienlijk 
verbeteren als op alle hoeken eenzelfde elegante 
oplossing wordt toegepast. 
 
Het 8020 biedt een mooie verbindingsmethode 
voor dit soort situaties, namelijk de dubbele 
ankerbevestiging, zie figuur 30.  

 
Figuur 30 Dubbele ankerbevestiging van 8020 

  
 
 

Aangezien deze bevestiging in de profielen zit is 
deze nagenoeg onzichtbaar. Daarnaast zal deze 
niet in de weg zitten bij onderhoud en dergelijke.   
 
 

Keuze aluminium profielen 
8020 levert een groot aanbod aan aluminium 
profielen, opgedeeld in verschillende series.  

- 10 en 15 serie. Balken van 1,5” en 2,0” 
hoog en breed. 

- 20, 25, 30, 40 en 45 serie. Het getal geeft 
de hoogte en breedte van de 
standaardprofielen aan in mm.  

 
Gezien de grootte van de behuizing is eerst 
gekeken naar de grotere series. De grootste serie 
die 8020 levert is de 45-serie. Deze serie biedt 
echter een zeer beperkt aanbod. Deze bevat 
enkel profielen met sleuven aan alle zijden en 
geen profielen met afgeronde hoeken. Daarnaast 
is de ondersteuning qua bevestigingen en 
dergelijke significant minder compleet dan bij 
andere series. De serie daar direct onder, de 40-
serie, beschikt over een groot aantal profielen 
waarbij zijkanten gesloten kunnen zijn en hoeken 
afgerond. Ook is de ondersteuning voor deze serie 
aanzienlijk beter. Gezien het kleine verschil in 
grootte (en daarmee stijfheid) en de invloed die 
profielen op het uiterlijk van de behuizing hebben 
wordt gekozen voor de 40-serie. Deze keuze wordt 
onderbouwd met berekeningen voor de 
doorbuiging van de afzonderlijke balken.  
 
Berekening  
Een scenario dat voor kan komen is dat een 
monteur op de balk gaat zitten. Het slechtste 
scenario is dat dit een puntbelasting is op het 
midden van de balk. De horizontale balk is in 
principe ingeklemd in de verticale profielen, 
echter is deze inklemming niet compleet solide 
aangezien de verticale profielen ook kunnen 
meegeven. Daarom wordt voor de slechtst 
mogelijke situatie gekozen en wordt het langste 
profiel als een vrij opgelegde balk gezien. 
 

𝑓 =
𝑃 ∗ 𝐿3

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
 

 
Door de puntbelasting (P), lengte van de balk (L), 
E-modulus (E) en het oppervlakte 
traagheidsmoment (I) in te vullen wordt de 
doorbuiging verkregen. In het geval van een 
aluminium 80x40mm profiel van ruim 2,3m belast 
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met 80kg zware monteur zal een doorbuiging van 
4,1mm plaatsvinden.  
Gezien de ordegrote van de doorbuiging en de 
wetenschap dat dit de slechts mogelijke situatie is 
kan aangenomen worden dat dit profiel 
voldoende stijf is in dit scenario. In werkelijkheid zal 
het profiel niet zo ver doorbuigen. Ook in het geval 
dat dit zou gebeuren zou dat geen probleem 
betekenen.  
 
Een ander scenario is dat iemand tegen de 
behuizing aan rent. De slechts mogelijke situatie is 
een persoon die precies in het midden tegen het 
langste profiel loopt. Deze situatie wordt ook als 
een vrij opgelegde balk met puntbelasting gezien. 
 
Tijdsduur van vertraging: 

𝑡 =
𝑥

𝑣𝑔𝑒𝑚

=
𝑥

(
𝑣
2

)
=

2𝑥

𝑣
 

Tijd invullen in de formule van vertraging:  

𝑎 =
𝑣

𝑡
=

𝑣

(
2𝑥
𝑣

)
=

𝑣2

2𝑥
 

Vertraging invullen in formule van kracht: 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 = 𝑚 ∗  
𝑣2

2𝑥
 

Formule van opgelegde doorbuiging met 
puntbelasting omwerken: 

𝑥 =
𝐹 ∗ 𝐿3

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
=

𝐹

(48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼)/𝐿3
  

Alles onder de streep vervangen door eigen 
constante C (deze waarden zijn bekend en 
constant) 
 

𝑥 =
𝐹

𝐶
 

F vervangen door eerder verkregen 𝑚 ∗  
𝑣2

2𝑥
 

𝑥 =
𝑚 ∗ 

𝑣2

2𝑥
𝐶

=
𝑚 ∗ 𝑣2

2𝑥𝐶
 

2𝑥2 ∗ 𝐶 = 𝑚 ∗ 𝑣2 

𝑥 = √
𝑚 ∗ 𝑣2

2𝐶
 

Een persoon van 80kg die met 10km/h tegen een 
80x40mm profiel aan loopt zal zorgen voor een 
doorbuiging van ruim 8mm. Alhoewel dit een 
significante doorbuiging lijkt zal ook dit in de 
praktijk niet zo snel voorkomen. Als het wel zou 
voorkomen zou ook dit geen probleem vormen.  
 

Bevestiging behuizing aan machine 
In een vorig hoofdstuk is gekozen om de behuizing 
zo veel mogelijk op de machine te laten rusten. 
Om dit te bereiken dienen meerdere aspecten 

uitgewerkt te worden. Deze zullen na elkaar 
behandeld worden. 
 
Bevestiging linkerkant aan de tafel 
De behuizing wordt aan de linkerkant bevestigd 
aan de tafel. Er zijn grofweg 3 mogelijke 
bevestigingen mogelijk.  
Het tafelblad (1. in Concept 1 van figuur 31) is 
verstevigd met frame hier onder (2.). Het 80x40mm 
profiel van de behuizing (5.) wordt bevestigd met 
een balk (3.) aan het frame van de tafel. In het 
tweede en derde concept is het profiel direct 
onder het tafelblad gehangen. Bij het derde 
concept dient echter het bovenste paneel (4.) 
aangepast te worden zodat deze aansluit bij het 
tafelblad. Het onderste paneel (6.) behoeft bij alle 
concepten geen aanpassing.  
 

 
      Concept 1 
 

 
      Concept 2 

 
      Concept 3 
Figuur 31 Zijaanzichten van verschillende mogelijkheden 
om de behuizing aan het tafelblad te bevestigen 
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 1. Balken 
tussen de 
tafel en 
de 
behuizing 

2. 
Bevestigen 
deels 
onder het 
tafelblad 

3. 
Bevestigen 
volledig 
onder het 
tafelblad 

Complexiteit 
oplossing 

- ++ + 

Aantal 
onderdelen 

- ++ ++ 

Footprint 
behuizing 

- + + 

Stijfheid 
constructie  

+ ++ ++ 

Uitstraling ++ ++ - 
Tabel 2 Multi criteria analyse bevestiging aan 
tafelblad 
 
Concept 1 valt na deze opsomming meteen af 
gezien de vele nadelen. Concept 2 heeft het 
voordeel dat het paneel geen uitsparingen 
vraagt. Tegenover concept 3 is er minder ‘vlees’ 
van het tafelblad om het profiel aan te 
bevestigen. Gezien het materiaal en dikte van de 
tafel en de mogelijkheid om een relatief groot 
aantal bouten te gebruiken zal dit echter geen 
problemen opleveren. Daarom wordt dit concept 
toegepast. 
 

Verkrijgen van stijfheid in de bovenkant 
van de behuizing 
Tijdens het proces werd duidelijk dat de behuizing 
niet alleen op de tafel en/of grond zou kunnen 
rusten. De tafel bevindt zich qua hoogte net onder 
de helft van de behuizing. Dit betekent dat de 
behuizing hierboven vrij hoog is zonder dat er 
ergens houvast is. Vooral in horizontale richtingen 
zou dit kunnen betekenen dat de behuizing niet 
enorm stijf is. Daarom werd aangeraden om een 
frame te maken dat loopt van de grote, bovenste 
balk van het frame van de machine naar de 
bovenste balken van de behuizing.  
Vanuit Huygens Engineers werd aangeraden om 
meerdere balken te gebruiken, parallel aan elkaar 
of in een kruisvorm. Er zijn alternatieve ideeën 
bedacht, echter kwam dit vaak neer op het 
gebruik van meer onderdelen zonder duidelijk 
voordelen te hebben. Daarom worden de twee 
aangeraden concepten vergeleken. 

                                               

 
Figuur 32 Twee mogelijk dakconstructies: kruis (Links) en 
parallelle balken (Rechts). Deze constructie rust op de 
bovenste balk van de machine. 

 Kruis  Parallelle 
balken 

Complexiteit - lassen - ++ 
Complexiteit - 
vervorming 

-- + 

Complexiteit - flenzen - + 
Complexiteit – 
bevestiging aan 
behuizing 

+ - 

Stijfheid ++ - 
Demonteerbaarheid ++ ++ 
Bevestiging van 
dakplaat 

- + 

Tabel 3 Multi criteria analyse dakconstructie 
 
De parallelle balken zijn eenvoudiger te 
produceren en de flenzen zijn kleiner. Daarnaast 
hoeft er geen kruis in het midden gelast te worden. 
Aangezien dit kruis stijfheid aan het frame geeft is 
hier een volledige las rondom nodig. Dit betekent 
dat er veel warmte ingebracht zal moeten 
worden wat veel kans op vervorming geeft. De 
parallelle balken liggen op de flenzen waardoor 
de stijfheid minder afhankelijk is van het lassen.  

 
Figuur 33 Dakconstructie met drie parallelle balken 

De bevestiging aan de behuizing is eenvoudiger 
bij het kruis. 8020 biedt een standaard 

 
 
                     b 
 
a 
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hoekbevestiging die gebruikt kan worden. De 
balken vereisen op maat gemaakte flensjes. 
 
De parallelle balken worden uitgerust met laser 
gesneden, gezette en gelaste flenzen aan het 
einde (a in figuur 33). Met deze flenzen kan het 
dakpaneel op de balken rusten, zie figuur 34.  

 
Figuur 34 Met een flens (2.) aan het uiteinde van de balk 
wordt de verbinding met het profiel van de behuizing 
(3.) gemaakt (doorzichtig weergegeven). Het 
dakpaneel (1.) kan zo op de balk liggen.  

Een ander verschil is de stijfheid. Het kruis is 
verbonden met alle hoeken van de behuizing en 
kan zijdelingse krachten beter weerstaan. De 
parallelle balken kunnen krachten in de 
lengterichting van de balken prima opvangen, 
maar loodrecht daarop is er minder stijfheid. 
Echter zal een dakpaneel dat tussen de profielen 
geklemd is en aan de balken bevestigd is ook 
zorgen voor stijfheid in die richting.  
 
Bevestiging flenzen aan balken 
Net als alle andere flens-balkbevestigingen van 
de machine zal hier gelast worden (b in figuur 33). 
Echter dient er rekening gehouden te worden met 
vervormingen van het materiaal. Om dit te 
voorkomen dient er op slechts een klein aantal 
punten een hechtlas aangebracht te worden. Op 
deze manier wordt er weinig warmte ingebracht 
en zal het materiaal niet te veel vervormen. Mocht 
dit toch gebeuren dan zal de balk gericht moeten 
worden volgens de specificaties op de 
werktekeningen. 
 
 
Dikte flenzen 
Het frame van de machine heeft flenzen van 
12mm dikte. Deze flenzen worden aangebracht 
als dikkere platen van 15mm en daarna op een 
freesbank nauwkeurig teruggebracht naar de 
juiste dikte. Zo worden de toleranties van de 
machine behaalt. De flens van het dak die aan 
het frame van de machine zit kan dus bij 
fabricage ook in dit proces meegenomen 

worden. Daarom zal deze flens een dikte van 
12mm krijgen.  
Bij de flens aan de balk van het dak speelt 
bovenstaande argument niet. Hier is het echter 
van belang dat er voor het lassen van een dikke 
flens meer warmte ingebracht moet worden. 
Daarom dient de dikte van deze flens kleiner 
gekozen worden. In dit geval wordt 5mm gekozen. 
 
Dakplaat 
Door de uitzettingscoëfficiënt en lage stijfheid van 
kunststof kan dit materiaal niet als dakplaat 
toegepast worden. Het paneel zou met speling in 
het aluminium frame gemonteerd moeten 
worden wat resulteert in weinig toegevoegde 
stijfheid. Aluminium is daarom hier het juiste 
materiaal. Vanuit Huygens Engineers werd een 6 
tot 8mm dikke plaat aangeraden. 6mm dikke 
platen laten zich goed monteren in 40-serie 
profielen dus wordt deze dikte gekozen. Deze zijn 
echter niet leverbaar in maten die groot genoeg 
zijn om de dakplaat als enkel onderdeel te 
fabriceren. Hierdoor zal het paneel in tweeën 
gedeeld moeten worden. Om toch stijfheid uit dit 
gedeelde paneel te kunnen verkrijgen dient er 
een verbinding tussen de twee delen te zijn. Bij het 
concept met parallelle balken kan er een derde 
balk tussen de andere twee toegevoegd worden. 
Op deze balk worden beide platen vastgezet 
waardoor de krachten doorgegeven worden. De 
platen zouden ook onderling aan elkaar 
verbonden kunnen worden. Een derde balk geeft 
echter ook ondersteuning aan de plaat waardoor 
deze oplossing eleganter is.  
Het kruis biedt minder mogelijkheden voor het juist 
bevestigen van platen. In theorie zou de plaat 
gedeeld kunnen worden over een van de balken 
waardoor er twee driehoekige platen ontstaan. 
Echter ontstaan hier problemen met de grootte 
van de dakplaat. 8020 levert geen 6mm 
aluminium platen. De leverancier van Huygens 
Engineers die dat wel doet kan platen van 
maximaal 2980x1480mm snijden. Platen die 
volledig tot in de hoek lopen zouden echter een 
maximale breedte van 1560mm moeten hebben. 
Platen die slechts doorlopen tot de 
hoekbevestiging zouden nog steeds ruim 1490mm 
hoogte moeten hebben waardoor dit ook geen 
oplossing is. De dakplaat opdelen in 4 delen zou 
resulteren in snijdbare grootten echter in meer 
bevestigingspunten.  
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Conclusie 
Bovenstaande tekst geeft van beide concepten 
voor- en nadelen. Het concept met parallelle 
balken heeft een aantal grote voordelen en is 
verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een 
constructie met 3 parallelle balken, zichtbaar in 
figuur 33. 
 
 

Zichtbare punten voor normaal gebruik 
Uit de analyse blijkt dat het volledige werkblad 
zichtbaar zou moeten zijn. In het bijzonder dienen 
de grabber, het klem- en snijgedeelte en het 
messenblok altijd zichtbaar te zijn. Daarnaast dient 
er zo veel mogelijk zichtbaar te zijn vanaf de 
operatorpositie. Op basis hiervan lijkt het een 
logische beslissing om in de voorzijde van de 
behuizing een raam te plaatsen.  
 
Vanaf de positie van de operator blokkeert de 
grabberarm het zicht op zijn eigen onderdelen en 
op onderdelen daar achter. Daarnaast blokkeert 
het grote frame van de machine op bepaalde 
momenten het zicht. Dit betekent dat de 
behuizing ook aan de linker- of rechterkant 
mogelijkheid moet bieden om naar binnen te 
kijken. 
Het snijgedeelte is vrijwel volledig behuist. Om nog 
enigszins zicht te hebben op de module die 
gesneden wordt is een laag geplaatst raam 
vereist. Het raam aan de linker- of rechterkant van 
de machine zal dus zo ver mogelijk naar beneden 
door moeten lopen. Zoals te lezen in het hoofdstuk 
over onderhoud wordt de rechterbalk van het 
frame niet op hoogte van de tafel gemonteerd, 
maar iets hoger. De balk aan de linkerkant komt 
wel op hoogte van het tafelblad. Een raam zou 
aan die kant dus verder naar beneden door 
kunnen lopen. Daarnaast is een raam aan de 
linkerkant van de machine beter bereikbaar. De 
invoer transportband staat niet in de weg. Gezien 
de voordelen van de linkerkant zal er aan deze 
kant een raam geplaatst worden.  

 
Figuur 35 Het zicht in de machine vanaf de 
operatorzijde 

 
 

 
Figuur 36 Het zicht in de machine vanaf de linkerzijde. 

De analyse beschrijft al kort de situatie onder de 
tafel. Op basis hiervan wordt geen zichtpunt 
gecreëerd, echter kan er naar binnen gekeken 
worden via de uitvoeropeningen van de 
transportbanden. Hierdoor is zichtbaar of de 
transportband correct functioneert.  
 

Onderhoud 
De analyse geeft aan dat er voor verschillende 
soort onderhoud andere maatregelen getroffen 
moeten worden. Per soort liggen een aantal 
oplossingen voor de hand.  

- Snel onderhoud. Een toegangspunt aan 
de linkerkant van de machine geeft 
goede toegang tot het messenblok. Dit 
toegangspunt blijft zeer goed bruikbaar als 
meerdere machines gekoppeld worden. 

- Gemiddeld onderhoud. Een toegangspunt 
aan de linkerkant zou toegang kunnen 
geven tot het messenblok en het 
snijgedeelte. Ook de linker x-clamping kan 
zo gesmeerd worden. Dit toegangspunt 
kan gecombineerd worden met die voor 
snel onderhoud.  
Om onderhoud uit te voeren aan 
geleidingen die niet vanaf dit 
toegangspunt bereikt kunnen worden 



 

32 

dienen andere toegangspunten 
gecreëerd te worden.  

- Groot onderhoud. Deze categorie vraagt 
zeer veel toegang vanaf alle kanten. Een 
mogelijke oplossing is het toepassen van 
zeer veel deuren. Het 8020 systeem biedt 
echter mooie oplossingen voor relatief 
makkelijk verwijderbare panelen. 
Eenvoudig gereedschap kan gebruikt 
worden voor snelle demontage. Volgens 
de CE-richtlijnen vereisen deze panelen 
geen sensor of lock. Dit verlaagt de kosten 
en de complexiteit.  

 
 

Toegangsdeuren 
Er zijn concepten opgesteld voor panelen die 
voorzien zijn van scharnieren. Deze panelen 
zouden vooral het snel en gemiddeld onderhoud 
mogelijk moeten maken. 

1. Zowel aan operatorzijde en aan linkerzijde 
een groot omhoog draaiend paneel met 
gasveren 
Voordelen: 
Enorm veel toegang tot de tafel. 
Weinig opgesplitste ramen. 
Snel en gemiddeld onderhoud worden 
mogelijk gemaakt. 
Nadelen: 
Panelen zijn groot en kunnen doorbuigen 
bij het opengaan. 
Bij het openen vereisen de panelen veel 
ruimte. 
 

2. Omhoog draaiend paneel met gasveer 
aan de operatorzijde en een klein 
opendraaiend raam aan de linkerkant 
Voordelen: 
Panelen vereisen minder extra ruimte bij 
het openen. 
Snel en gemiddeld onderhoud worden 
mogelijk gemaakt. 
Panelen zijn minder groot dus hebben 
minder last van buiging.  
Nadelen: 
Minder toegang tot de tafel. 

 
In eerste instantie werd gekozen voor concept 
een. De reden hiervoor was vooral de goede 
toegang tot de machine. Echter bleek deze optie 
tijdens het uitwerken niet de beste. Het omhoog 
draaiende paneel aan de linkerkant van de 
behuizing gaf de volgende problemen. 

1. Buiging. Het paneel is enorm groot en zou 
flink doorbuigen zonder verdere 
versteviging.  

2. Het paneel vereist veel ruimte om open te 
kunnen zwaaien. Deze ruimte moet 
beschouwd worden als loze ruimte en zou 
zelfs tot de footprint van de machine 
gerekend kunnen worden. De ruimte voor 
het opengaan van de deuren moet 
immers vrij blijven. Vanuit Huygens 
Engineers kwam de informatie dat 
looppaden in fabrieken over het 
algemeen 80 tot 90cm breed zijn. Dit 
paneel zou extra brede looppaden 
vragen dus is dit concept simpelweg niet 
haalbaar.  

 
Uiteindelijk is voor concept twee gekozen. Bij 
nader onderzoek kan er met deze oplossing ook 
een goede toegang bereikt worden die bijna niet 
onder doet voor concept een.  
 

 
Figuur 37 Gebieden die bereikt kunnen worden door de 
toegangsdeuren, aangegeven met gekleurde vlakken 

Figuur 37 geeft de gebieden weer die bereikt 
kunnen worden met verschillende deuren. Het 
gele gebied is het bereik door een kleinere deur 
aan de linkerzijde van de machine. Het blauwe 
gebied is het bereik door een deur aan de 
voorzijde van de machine.  
Hier is goed zichtbaar dat een grote deur aan de 
linkerzijde niet heel erg veel toevoegt. Het gele en 
blauwe gedeelte zouden enkel meer overlap 
krijgen, maar er zou niet significant meer toegang 
gecreëerd worden. 
De afbeelding geeft ook aan dat niet alle 
onderdelen van het gemiddelde onderhoud 
bereikbaar zijn. Indien bepaalde panelen 
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verwijderd kunnen worden zal dit echter wel het 
geval zijn.  
Het paarse gebied aan de rechterzijde van de 
machine geeft aan hoeveel toegang er 
verkregen kan worden via een deur aan de 
rechterzijde van de machine. Enkel een stuk van 
de transportband en de rechter X-clamping 
worden beter bereikbaar. Dat is de reden dat er 
niet gekozen is voor een extra deur op deze plek.   

 

 
Figuur 38 Toegangsdeuren in de behuizing 

De deur aan de linkerzijde van de behuizing 
(bovenste afbeelding in figuur 38) heeft een 
versteviging in de vorm van een hoekprofiel. Het 
handvat is aan deze versteviging bevestigd. De 
safety locks grijpen aan het uiteinde van deze 
versteviging aan. In het geval dat iemand de deur 
probeert te openen terwijl deze op slot zit vangt 
deze versteviging de krachten op in plaats van 
het paneel.  
 
De deur de voorzijde scharniert aan de 
bovenzijde. Als deze openstaat mag deze niet te 
veel doorbuigen. De doorbuiging wordt berekend. 
Het uiteinde van het paneel wordt als een balk 
gezien met de dikte en de lengte van het paneel. 
Doorbuiging van een vrij opgelegde balk met 
gelijkmatig verdeelde belasting (Q) wordt 
gegeven door: 
 

𝑓 =
5 ∗ 𝑄 ∗ 𝐿4

384 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
 

 

Een PC paneel van 1,4m lang en een dikte van 
9,5mm zal ruim 37mm doorbuigen onder zijn eigen 
gewicht.  
Om deze reden is de deur rondom verstevigd met 
een 40x40mm 8020 profiel.  
 
Een frame van 30x30mm profielen zou mogelijk 
ook kunnen werken, maar 8020 levert geen 
scharnieren die ervoor zorgt dat verschillende 
profielen netjes op elkaar aansluiten.  
 

Demonteerbare panelen 
Uit de analyse van het onderhoud dat de 
machine verlangt blijkt dat de machine zeer veel 
onderdelen bevat die op een bepaald moment 
onderhoud verlangen. In feite zullen alle zijden van 
de behuizing op een bepaald moment verwijdert 
moeten kunnen worden. Om het onderhoud niet 
te verhinderen zullen daarom alle panelen, 
behalve het dakpaneel, demonteerbaar zijn.  
 
Paneel in sleuven van het frame 
Met 8020 kunnen panelen eenvoudig vastgezet 
worden door gebruik te maken van de sleuven in 
de profielen (de randen van de panelen vallen in 
de profielen, zie figuur 39). Er zijn geen of nauwelijks 
bevestigingsmaterialen benodigd terwijl het 
paneel aan alle randen vastgehouden wordt. Er 
zijn echter ook nadelen. Zo kan de groef niet of 
minder eenvoudig voor andere doeleinden 
gebruikt worden aangezien het paneel in deze 
groef aanwezig is. Om de panelen te verwijderen 
zou een groot deel van het frame rond het paneel 
gedemonteerd moeten worden. Door de 
onderhoudseisen is deze oplossing niet 
toepasbaar.  

 
Figuur 39 Paneel in sleuven van frame 



 

34 

Paneel ‘flush’ met profiel 
Het vlak van de panelen loopt netjes door in de 
profielen. 8020 beschikt over 
bevestigingsonderdelen waarmee het paneel 
met een klein aantal bouten bevestigd is (deze 
bout gaat door het profiel (1) in het 
bevestigingsblok (2) van figuur 40). Daarnaast 
wordt deze oplossing vanuit het perspectief van 
uitstraling als een mooiere oplossing gezien. 
 

 
Figuur 40 Het paneel (1) wordt bevestigd met een blok 
van 8020 (2) aan het profiel (3) 

 

Plaatsing horizontale balken 
De horizontale balken vormen zouden zo veel 
mogelijk op dezelfde hoogte als de tafel moeten 
hangen. Dit aangezien praktisch al het onderhoud 
van onderdelen, zowel onder als boven de tafel, 
vanaf de zijkant plaatsvindt. Door de balken zo 
veel mogelijk op de hoogte van de tafel te 
hangen vormen deze geen of nauwelijks een 
hindernis waardoor de efficiëntie en snelheid van 
het onderhoud omhoog zal gaan. 
Aan de rechterkant kan voorgaande echter niet 
toegepast worden. De transportbanden hebben 
aan die kant ruimte nodig voor onderhoud dus 
moet de horizontale balk hoger geplaatst worden.  
De reden dat de achterste balk niet op dezelfde 
hoogte als de tafel hangt wordt gegeven in het 
hoofdstuk over het koppelen van meerdere 
machines.  
 

Installatie 
Zoals in de analyse duidelijk werd is de toegang 
tot en zicht op praktisch alle onderdelen vereist. 
Daarnaast kan de veiligheid verhoogd worden 
door goede zichtbaarheid te verzorgen. Deze 
eisen komen overeen met die voor normaal 
gebruik dus zijn deze al verwerkt.  
 

Machines koppelen 
Het feit dat verschillende machines aan elkaar 
gekoppeld moeten kunnen worden heeft een 
aantal gevolgen voor de behuizing.  
 
Hoogte van horizontale framebalk aan de 
achterkant 
Zoals in het hoofdstuk over het onderhoud al 
duidelijk werd heeft het positieve gevolgen als de 
horizontale balken van de behuizing op de 
hoogte van de tafel geplaatst worden. Uit de 
analyse blijkt echter dat de machine aan een 
andere machine gekoppeld moet kunnen. 
Hiervoor dienen de transportbanden verlengt te 
worden. De horizontale balk aan de achterzijde 
wordt hoger gemonteerd. De verlengde invoer 
transportband kan op deze manier onder de balk 
geplaatst worden. Het frame hoeft dus niet 
aangepast te worden als er meerdere machines 
gekoppeld worden.  
 
Demonteerbare verticale profielen 
Een andere consequentie van de verlengde 
uitvoer transportband is dat onderhoud niet meer 
mogelijk is. De uitvoertransportbanden nemen 
immers de complete ruimte onder de tafel in (in 
het geval van de master-machine). De oplossing 
van Huygens Engineers is het verplaatsen van de 
kleine uitvoer transportband.  
De behuizing moet hier ruimte aan bieden. Bij het 
kiezen van de algemene opbouw is hier al 
rekening mee gehouden door de behuizing zo 
veel mogelijk op de machine te laten rusten. De 
structuur van de machine is dus niet afhankelijk 
van de verticale balken. Dit geeft de mogelijkheid 
om deze balken weg te laten of ze te ontwerpen 
op een manier zodat ze geen hinder veroorzaken 
voor het onderhoud.  
De verticale profielen zijn nog wel benodigd om 
de panelen aan te bevestigen. 
Mogelijke ontwerpen van balken die geen hinder 
veroorzaken bij onderhoud zijn een wegklapbare 
balk en een verwijderbare balk. 
Wegklapbare balken hebben het voordeel dat dit 
tijd zou kunnen schelen aangezien iets 
wegklappen meestal sneller is dan iets 
demonteren. Ook het onderhoud aan een 
machine die niet gekoppeld is wordt eenvoudiger. 
Een nadeel is echter dat er veel onderdelen nodig 
zijn om de profielen samen met het paneel te 
laten scharnieren. Daarnaast zullen zichtbare 
scharnieren de uitstraling van de behuizing niet 
ten goede komen. Daarnaast zal er nog steeds 

    1 
 
 
      3   2 
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een bevestiging aan de panelen aan de voor- en 
achterzijde aanwezig zijn.  
 
Verwijderbare balken hebben het voordeel dat er 
weinig onderdelen nodig zijn. 8020 heeft een 
eenvoudige manier van het op de kopse kant 
aan elkaar monteren van balken. Daarnaast 
hebben verwijderbare onderdelen het voordeel 
dat ze niet in de weg hangen op het moment dat 
ze gedemonteerd zijn, zie figuur 41. 
 

 
Figuur 41 Het onderste deel van de verticaal 
georiënteerde profielen aan de linkerzijde kan 
gedemonteerd worden 

Beïnvloeding andere keuzes 
Aangezien het vanaf het begin duidelijk was dat 
meerdere machines aan elkaar gekoppeld 
zouden kunnen worden heeft deze kennis al in 
een vroeg stadium invloed gehad. Alle informatie 
die aanwezig is stuurt de gedachten van de 
ontwerper in een bepaalde richting. Het feit dat 
er een behuizing ontworpen moet worden zorgt 
ervoor dat de ideeën en tekeningen ook 
daadwerkelijk een behuizing voorstellen. Hetzelfde 
is gebeurd met deze kennis. De ontwerper wist van 
tevoren dat de machines verlengt moesten 
kunnen worden dus werd hier al in een vroeg 
stadium rekening mee gehouden.  
 

Mogelijk sprake van wijziging van koers 
Een ontwerpproces is in de praktijk geen rechte 
weg tussen opdracht en eindproduct. Dit bleek uit 
het feit dat de eis dat twee machines achter 
elkaar gezet moesten kunnen worden misschien 
opzij gezet zou gaan worden. Dit zou een aantal 
voordelen kunnen hebben. Ten eerste zou de 
footprint van de machine met deze keuze 
verkleint kunnen worden. Doordat de invoer 
transportband niet verlengt hoeft te worden kan 
de hydraulische unit hierachter geplaatst worden. 

Naast een kleinere footprint zou dit ook het uiterlijk 
van de machine kunnen verbeteren aangezien er 
geen kast naast de machine staat.  
Aangezien dit een vrij grote verandering voor het 
ontwerpproces zou beteken moest onderzocht 
worden hoeveel winst dit daadwerkelijk op zou 
leveren. Daarom heb ik een conceptbehuizing in 
Creo gemaakt.   
 

 
Figuur 42 De hydraulische unit (1) is met een kast (2) in 
de behuizing geplaatst 

De hydraulische unit is samen met een kast in de 
behuizing geplaatst, zie figuur 42. Er is te zien dat 
de kast iets overlapt met de het tafelblad. Dit 
tafelblad kan relatief makkelijk aangepast worden 
dus dit is geen probleem. Als de hydraulische unit 
nog verder naar binnen geplaatst zou worden 
zouden het tafelframe en de poten van de 
machine aangepast moeten worden. Deze 
onderdelen zijn complexer dan het tafelblad. 
Daarnaast zijn berekeningen uitgevoerd om de 
huidige oplossing te onderbouwen. Het 
aanpassen hiervan zal dus niet gemakkelijk gaan. 
Daarnaast dient er rekening gehouden te worden 
met het messenblok die daar zijn werkgebied 
heeft.  
Bovenstaande redenen zorgen ervoor dat de 
behuizing iets vergroot moet worden om de 
hydraulische unit te kunnen huisvesten. Daarnaast 
moet er ruimte gevonden worden voor de 
elektronica van de machine. Deze zou eventueel 
boven de hydraulische unit geplaatst kunnen 
worden of onder het tafelblad, maar deze zal 
geen invloed hebben op de footprint van de 
machine.  

      
     1 
 
           2 
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Figuur 43 De linker afbeelding geeft de oude situatie 
met kast weer. De rechter afbeelding geeft de 
mogelijke nieuwe situatie weer waarbij de oude 
afmetingen als lijn te zien zijn 

         
 
 
Op het moment dat deze keuze gemaakt werd 
zouden de twee concepten de volgende 
specificaties krijgen, zie tabel 3. 
 Originele 

concept 
Concept met 
ingebouwde 
unit 

Breedte (mm) 2430 2638.5 
Diepte (mm) 2227 2343 
Oppervlakte 
kast (m2) 

0.72  

Totale 
oppervlakte 
(m2) 

6.13 6.18 

Tabel 4 Oppervlakten van bestaande behuizing 
en concept met ingebouwde hydraulische unit 
 
In bovenstaande afmetingen is de transportband 
niet meegenomen aangezien deze bij beide 
evenveel oppervlakte inneemt.  
In de tabel is te zien dat de totale oppervlakte 
van de machine niet vermindert. Aangezien dit 
juist het doel was van het concept is het zeer de 
vraag of deze gekozen zal worden.  
 
Beide concepten zijn tijdens een meeting 
voorgelegd aan een aantal medewerkers van de 
klant van Huygens Engineers die invloed op het 
ontwerpproces van de machine hebben. De 
voordelen bleken niet groot genoeg om het 
nadeel van de verloren functionaliteit van het 
koppelen te kunnen compenseren. Daarom is 
gekozen om het lopende ontwerpproces te 

vervolgen en een kast naast de behuizing te 
plaatsen.  
 
 

Veiligheid 
Uitvoeropeningen bij uitvoer 
transportbanden 
Om de veiligheid voor de gebruiker te 
garanderen zijn veel ideeën bedacht. De 
opdracht was om een systeem met sensoren te 
ontwikkelen dat veiligheid zou moeten bieden 
voor de gebruiker. Hierbij werd na een analyse 
van veiligheidstoepassingen toegespitst op het 
toepassen van een lichtscherm dat de machine 
een stopsignaal zou geven in het geval dit scherm 
onderbroken zou worden.  
 
Een aantal aspecten zorgden ervoor dat hier 
praktisch geen enkele oplossing gevonden werd 
die daadwerkelijk voor veel extra veiligheid zou 
zorgen. De openingen waardoor geen toegang 
tot de machine verschaft mag worden zijn ook de 
openingen waar door de modules naar buiten 
komen. Een lichtscherm zou dus vaak 
onderbroken worden door de modules. Er moet 
ten allen tijde een open verbinding zijn tussen de 
transportband en de doos.  
Daarnaast moeten dozen geplaatst worden en 
weer verwijdert kunnen worden. Bij een 
verwijderde doos zou er dus alsnog toegang tot 
de machine ontstaan.  
 
 
Een ander aspect is het feit dat het rapport van 
de CE-richtlijnen niets zegt over het toepassen van 
sensoren in dit gebied. Het plaatsen van een 
veiligheidswaarschuwingen zou al voldoende 
moeten zijn voor een CE-markering.  
Op basis van bovenstaande aspecten is besloten 
om niet meer in de richting van sensoren te gaan, 
maar op een andere manier voor veiligheid te 
zorgen. Daar is het volgende concept uit 
ontstaan. 
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Figuur 44 Uitvoerdozen van de machine 

Aangezien er zeer zeker risico’s blijven bestaan op 
de plek waar de behuizing de transportband 
nadert heb ik een memo opgesteld met daarin 
de vraag hoeveel afstand gehouden dien te 
worden tussen de transportband en het 
onderdeel dat daar strak tegenaan zit, in dit geval 
de aanslag voor de dozen. 

 
Figuur 45 Afstand A is de afstand tussen de 
transportband en de aanslag 

Het antwoord was dat afstand A in figuur 45 
maximaal 4mm mag zijn dus dat is meegenomen 
in het ontwerp. Door het toepassen van 
veiligheidswaarschuwingen voldoet deze 
oplossing aan de eisen voor de CE-markering.  
 
Ingangsopening bij invoer transportband 
Voor dit probleem is een soortgelijk proces 
doorlopen als voor de uitvoeropeningen. In eerste 
instantie werden ideeën bedacht waarbij 
verschillende sensoren gebruikt werden die voor 
de veiligheid van de gebruiker moesten zorgen. 
Deze oplossingen resulteerden echter vaak in 
ingewikkelde systemen waarbij het slechts de 
vraag was of ze daadwerkelijk veel veiligheid 
zouden toevoegen. 
 
De Risicoanayse geeft bij de invoeropeningen en 
uitvoeropeningen een soortgelijk advies. Een 

veiligheidswaarschuwing dient afgeven te 
worden. Daarnaast moeten de 
veiligheidsafstanden in acht genomen worden. Dit 
houdt in dat de afstand tussen de opening in de 
behuizing en de gevarenzone een specifieke 
afstand moet zijn. Deze afstand hangt af van de 
grootte van de opening in de behuizing. 
 
De situatie bij de invoer transportband is echter 
anders dan die bij de uitvoer transportbanden. De 
transportband is uitgevoerd met een groot aantal 
zogenaamde flights. De modules worden door de 
operator tussen de flights gelegd. Deze flights 
lopen niet door tot de zijkant van de 
transportband. De modules kunnen echter wel 
over de volle breedte van de transportband 
neergelegd worden. De opening in de behuizing 
moet dus over de volledige breedte van de 
transportband uitgevoerd zijn. Dit betekent wel 
dat er altijd een opening in de behuizing 
aanwezig is. Door deze opening is een 
veiligheidsafstand van 850mm vereist.  
 
De CE-risicoanalyse raadt een zo klein mogelijke 
opening aan. Uit een eigen risicoanalyse bleek 
echter het volgende. 
Het grootste risico is dat er een opening aanwezig 
is die steeds kleiner wordt. Wanneer de flights de 
behuizing binnen gaan door een kleine opening 
kunnen lichaamsdelen klem komen te zitten 
tussen de flight en de behuizing. Om dit risico in te 
perken is in overleg een oplossing bedacht 
waarbij de afstand tussen de transportband en de 
behuizing zo groot is dat lichaamsdelen niet klem 
kunnen komen te zitten. 

 
Figuur 46 Ingangsopening van de machine, inclusief 
beschermkap 

Aangezien deze oplossing niet overeen komt met 
het advies van de risicoanalyse heb ik een memo 
geschreven. Hierin werd de vraag gesteld of deze 
oplossing voldoet aan de CE-richtlijnen en hoe 
groot de opening in de behuizing dient te zijn. Het 
antwoord hierop was dat de oplossing voldoet en 
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dat er een afstand van 100mm gehouden diende 
te worden. Aangezien deze oplossing zeer 
eenvoudig en goedkoop is wordt deze in de 
behuizing geïmplementeerd.  
Aangezien er wel een flinke opening in de 
behuizing aanwezig is dient er een 
veiligheidsafstand in acht genomen te worden. In 
dit geval dient er 850mm afstand te zijn tussen de 
opening en de arm van de grabber. Deze afstand 
wordt gecreëerd door een beschermkap over de 
transportband te plaatsen. 
 

Safety locks 
Deuren dienen uitgerust te worden met een slot 
dat de deur op slot kan houden. Alleen in het 
geval dat de situatie veilig is wordt de deur 
ontgrendelt door het systeem. Gezien de 
veelvoud aan mogelijkheden en de complexiteit 
van een systeem met sensoren en actuatoren 
wordt de keuze voor het safety locks niet binnen 
deze bachelor opdracht gemaakt. Om het 
concept inzichtelijk te maken is een safety lock 
van Sick in het model geplaatst, zie figuur 47. 

 
Figuur 47 Safety locks van de deuren en hun brackets 

 

Modules in dozen afleveren 
Om een oplossing te ontwikkelen is eerst gekeken 
naar de dooscategorieën. De tweede categorie 
dozen is specifiek bedoelt voor het verpakken, 
opslaan en vervoeren van modules naar de 
afnemer. Dit zijn over het algemeen kartonnen 
dozen die niet ontworpen zijn voor het veelvuldig 
plaatsen bij een transportband. Daarnaast bevat 
deze categorie een veelvoud aan dozen die te 
klein zijn om modules in af te leveren. De eerste 
categorie zal vaker gebruikt worden voor dit soort 
doeleinden en is hier dan ook geschikter voor.  
 

Aangezien de doos onder de transportband 
geplaatst zal worden spelen de afmetingen van 
de band een rol bij de keuze.  
Breedte van enkele transportband: 482.6mm 
(19.0”) 
Breedte van dubbele transportband: 965.2mm 
(38.0”) 
Hoogte van transportvlak: 522.7mm (20.6”) 
 
Slechts een van de dozen is breder dan de enkele 
transportband. Daarnaast zijn alle dozen 
significant minder hoog dan de hoogte van het 
transportvlak. Op basis van deze info zijn drie 
concepten ontwikkeld.  

 
Figuur 48 Bovenaanzicht van de uitvoer transportband. 
Drie concepten voor het in de doos geleiden van de 
gesneden modules 

Het eerste concept (zie figuur 48, bovenste 
afbeelding) geleidt de modules van de band in 
de doos. Hiervoor wordt een soort glijbaan 
gebruikt. Het tweede concept (zie figuur 48, 
middelste afbeelding) schuift de modules naar het 
midden van de band. Hierdoor kunnen smallere 
dozen gebruikt worden. Het derde concept (zie 
figuur 48, onderste afbeelding) gebruikt de 
breedste doos waardoor de modules hier niet 
naast kunnen vallen.   
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Een eigen beoordeling laat zien dat de oplossing 
in een brede doos opvangen veel voordelen 
heeft. Foutgevoeligheid is van groot belang zodat 
de machine zo veel mogelijk zonder storing kan 
blijven werken. Bij de eerste twee oplossingen is de 
kans aanwezig dat de modules blijven haken in of 
achter de geleidingen. 
Het derde concept is veel minder gevoelig voor 
fouten omdat de modules niet tegen 
geleidingsdelen aanschuiven. Het grote nadeel 
van deze oplossing is de acceptatie van dozen. 
Slechts een van de type dozen is breder dan de 
transportband, dus deze dient altijd gebruikt te 
worden. Dit is een compromis die gemaakt dient 
te worden. 
 
 
Interface bepalen 
Tijdens het proces werd duidelijk dat er een goede 
interface bepaald moest worden. De reden 
hiervoor is dat zowel de behuizing als de uitvoer 
transportbanden hun taak hebben bij het 
geleiden van modules in dozen. In deze bachelor 
eindopdracht wordt de behuizing ontworpen, 
maar deze dient wel goed aan te sluiten bij het 
werk van Huygens Engineers.  
Ook het feit dat beide onderdeelgroepen in een 
ander bestand opgeslagen wordt zorgt ervoor dat 
het zeer duidelijk moet zijn wat in welk bestand 
gemodelleerd wordt. Een eerste 
interfacebepaling hield het volgende in: 
De transportbanden worden aan het frame van 
de machine bevestigd. De transportbanden 
krijgen een beugel aan de voorzijde. Dit betekent 
dat de positie van de beugel tegenover de 
machine bekend is en vast staat.  
De behuizing wordt aan de beugel bevestigd, 
naast dat deze uiteraard op andere punten aan 
de machine bevestigd is. Zoals in het hoofdstuk 

over CE-richtlijnen uitgelegd wordt mag er een 
maximale afstand van 4mm bestaan tussen de 
band en de aanslag. Het is de taak van de 
behuizing om deze afstand te bewaken. Dit houdt 
ook in dat de afstand variabel moet zijn. Bij 
afwijkingen of onnauwkeurigheden kan de 
afstand nog steeds naar richtlijnen ingesteld 
worden. De behuizing zorgt ervoor dat de dozen 
netjes voor de band gezet kunnen worden. 

 
Figuur 49 Uitvoertransportbanden met beugel aan de 
voorzijde 

Het uitgangspunt voor het eerste concept is de 
beugel die door collega’s ontworpen is (b in figuur 
50). 
Het eerste concept integreerde de aanslag voor 
de dozen en het afstand houden tot de band, zie 
c in figuur 50. Bij afstelling van de afstand tot de 
band zou de complete aanslag in verticale 
richting verschoven moeten worden. Alle 
bevestigingspunten hebben dus speling, in de 
vorm van slobgaten.  
Een aandachtspunt is de vraag of de aanslag uit 
een enkele plaat gezet kan worden. Als dit kan 
dan hoeven er minder verstevigingen 
aangebracht te worden. Het zou echter ook 
betekenen dat de afstand tot de beide 
transportbanden niet onafhankelijk van elkaar in 
te stellen is.  
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Figuur 50 Concept op basis van de eerste 
interfacebepaling 

Bovenstaande concept en interfacebepaling 
bleek echter niet de meest geschikte. De 
complete aanslag moet verschoven worden om 
de afstand tot de transportband in te stellen.  
 
De interface werd opnieuw bepaald: 
De beugel op de transportbanden dient de 
afstand tot de band verzorgen. Een extra lip aan 
de beugel is al voldoende om dit te verzorgen. De 
aanslag kan met slobgaten aan de beugel 
bevestigd worden en zorgt ervoor dat de dozen 
netjes voor de band gezet kunnen worden. Voor 
de afstelling hoeft enkel de beugel verschoven te 
worden. Alle verdere bevestigingen van de 
aanslag hoeven geen speling te hebben voor de 
afstelling. Deze aanslag kan uit een enkele plaat 
gemaakt worden terwijl de transportbanden 
onafhankelijk af te stellen zijn.  
 

 
Figuur 51 Concept op basis van de tweede 
interfacebepaling. Aan de beugel zit een lip die de 
afstand tot de band verzorgd. 

De aanslag is bevestigd aan de rest van de 
behuizing en de beugels op de transportbanden. 
Aangezien de gebruiker veel interactie met dit 
onderdeel heeft en hier dozen tegenaan zet is zijn 
er verstevigingen benodigd, zie figuur 52. De 
aanslag wordt aan deze versteviging bevestigd. 
Om te zorgen dat de modules niet te ver naar 
beneden vallen en meteen binnen de wanden 
van de doos terecht komen zijn twee verhogingen 
van aluminium ontworpen, zie figuur 44.  
 

 
Figuur 52 Verstevigingsbracket van de aanslag 

 

 
a              

   b      c 
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Koeling 
Het primaire doel is het voorkomen van 
oververhitting. Huygens Engineers heeft een 
schatting gegeven voor de benodigde koeling, 
namelijk een fan die een slag groter is dan een 
standaard computer ventilator.  
Ventilatoren zijn voor veel verschillende 
doeleinden en in veel verschillende varianten te 
koop. De fabrikant Stego blijkt een unit te 
verkopen die in het plafond van een behuizing 
gemonteerd kan worden, namelijk de RFP 018. 
Deze kan 300 kubieke meter lucht verplaatsen 
met uur.  
 
Om deze schatting te ondersteunen wordt een 
snelle berekening uitgevoerd. Hierbij wordt de 
warmte die de machine per seconde produceert 
(E) geschat en de enige warmteafvoer is via de 
ventilator. De luchtverplaatsing per seconde (L) 
van de gekozen ventilator, 
omgevingstemperatuur in de fabriek (To) en de 
warmtecapaciteit van lucht (C) zijn bekend of 
worden opgezocht. De temperatuur in de 
machine (Tm) wordt berekend.  
De machine zal een constante temperatuur 
hebben als de invoerenergie gelijk is aan de 
uitvoerenergie: 

𝐸 = 𝐿 ∗ ∆𝑇 ∗ 𝐶 =  𝐿 ∗ (𝑇𝑚 − 𝑇𝑜) ∗ 𝐶 
(𝑇𝑚 − 𝑇𝑜) = 𝐸/(𝐿 ∗ 𝐶) 
𝑇𝑚 = 𝑇𝑜 + 𝐸/(𝐿 ∗ 𝐶)  

 
Een collega schat dat met de aanwezige 
hoeveelheid motoren en actuatoren een 
maximale energieafdracht van 1500W zal 
optreden. Met een ventilator die 300 kubieke 
meter lucht per uur verplaatst en een 
omgevingstemperatuur van 18 graden Celsius zal 
de temperatuur net onder de 32 graden Celsius 
blijven. Op deze temperatuur zal de machine 
zeker niet oververhitten. Zeker gezien het feit dat 
de behuizing ook warmte zal uitstralen en niet 
volledig luchtdicht is waardoor er meer 
luchtverplaatsing is dan gesteld. In realiteit zal het 
in de behuizing dus minder warm worden dan 
berekend. Ook op een zomerse dag met een 
omgevingstemperatuur van 35 graden Celsius zal 
de binnentemperatuur de 50 graden Celsius niet 
bereiken. Dit is ruim voldoende om de machine 
niet te oververhitten.  
 
De ventilator voor uitvoer van warme lucht is 
geplaatst in het dak van de machine, zie figuur 53. 

Dit paneel zal niet vaak gedemonteerd worden 
dus deze positie is ideaal. De ventilator is boven 
de bovenste balk van het frame van de machine 
geplaatst, zo ver mogelijk van de operator 
vandaan in verband met geluid. De bedrading zal 
via de balk kunnen lopen aangezien de balk al 
veel gebruikt wordt voor geleiding van bedrading 
en leidingen.  
 
Aangezien de machine niet volledig aansluit bij 
de vloer is het niet nodig om een ventilator voor 
de invoer van lucht te plaatsen.  

 
Figuur 53 Koude lucht wordt van onderen aangezogen, 
warme lucht wordt bovenin naar buiten geblazen 

  

Keuze panelen 
8020 biedt meerdere opties voor het maken van 
kunststof panelen, namelijk Acrylic, Kydex, 
expanded PVC, ABS haircell, PC, AR PC, ESD PC, 
Twin Wall PC, HDPE en phenolic resin. 
 
Materiaalkeuze ramen 
Ramen moeten uiteraard doorzichtig zijn. Van 
bovenstaande lijst blijven dan enkel acrylic en de 
verschillende soorten PC panelen over. Twin Wall 
PC is niet geschikt door zijn opbouw (verhindert 
goed zicht). Gerecyclede panelen kunnen een 
tint hebben wat ze ongeschikt maakt. ESD PC is 
bedoelt voor specifieke doeleinden waar 
elektrostatische elektriciteit aanwezig mag zijn. 
Daarnaast is dit materiaal bij 8020 niet 
beschikbaar in 6mm dikte. Deze dikte is echter wel 
vereist aangezien de bevestigingsmethoden hier 
ook mee werken. Alhoewel Acrylic veel goede 
eigenschappen bezit (het heeft bijvoorbeeld een 
hogere E-modulus) is er een hogere kans op 
breukvorming en is er kans dat er breuken 
ontstaan bij de bevestigingsgaten aan de zijkant 
van het paneel. Daarom valt ook Acrylic af.  
PC en AR PC zijn beide geschikt voor de 
toepassing. AR PC is slagvaster dan normaal PC, 
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echter kan dit materiaal niet gezet worden mocht 
dit nodig zijn. Daarnaast is AR PC bij 8020 ruim 
dubbel zo duur als PC, $193,74 per vierkante meter 
tegenover $89,35 (6mm dikte, doorzichtig). Gezien 
deze eigenschappen zal PC gebruikt worden voor 
de ramen.  
 
Materiaalkeuze ondoorzichtige panelen 
Aangezien deze panelen niet doorzichtig hoeven 
te zijn is hier meer keus. Zoals in bovenstaande 
tekst duidelijk wordt bevat PC veel goede 
eigenschappen, ook voor panelen die niet 
doorzichtig hoeven te zijn. De meeste materialen 
die 8020 levert vallen al af doordat ze duur zijn, 
niet stabiel zijn op verhoogde temperaturen, niet 
in 6mm dikte te verkrijgen zijn, enkel doorzichtig 
verkrijgbaar zijn of een structuur op het oppervlak 
hebben. Daarnaast zijn er materialen die prima 
gebruikt zouden kunnen worden, maar 
vergeleken met PC minder goede 
eigenschappen hebben (impact resistentie en 
breuk resistentie bijvoorbeeld). PC zal dus ook voor 
de andere panelen gebruikt worden. 
 

Invloed van plaatsing beweegbare arm 
en kast op paneelindeling 
De arm met bedieningspaneel dient bij de 
operator geplaatst te worden. De positie van de 
kast is vastgesteld naast de invoer transportband.  
 

 
Figuur 54 Huidige situatie 

Bovenstaande situatie laat al zien dat de kast niet 
volledig naast de behuizing staat maar er deels 
voor. Een paneel dat zich over de volledige 

breedte van de voorkant bevindt en aan zijn 
bovenrand scharniert zal niet open kunnen. Om 
toch een paneel aan de voorkant te hebben dat 
aan zijn bovenrand scharniert zal dit paneel 
opgedeeld moeten worden waarbij een deel niet 
zal kunnen scharnieren.  

 
Figuur 55 Beweegbare arm geplaatst op de zijkant 
(linker afbeelding) en achterkant (rechter afbeelding) 
van de kast 

Voor de plaatsing van de beweegbare arm zijn 
twee opties, namelijk op de achterzijde van de 
kast of aan een zijwand. Op moment van keuze 
werd uitgegaan van montage op de achterzijde.  
 
Beweegbare arm aan achterzijde van de kast 
Voordelen: 
Groot bruikbaar gebied waarin het 
bedieningspaneel zich kan bevinden.  
Nadeel: 
De vrijheid voor het plaatsen van scharnierende 
panelen wordt minder groot. 
 
Beweegbare arm aan zijwand van de kast 
Voordelen: 
Er worden geen vrijheden voor het plaatsen van 
scharnierende panelen verkleint. De arm kan 
volledig uit de weg gedraaid worden. 
Nadelen: 
Kleiner bruikbaar gebied waarin het paneel zich 
kan bevinden. 
Bedieningspaneel kan niet op de plek komen 
waar de operator hem graag wil hebben.  
 
Zoals gezegd staat de kast deels voor de 
behuizing waardoor een scharnierend paneel 
over de volledige breedte van de behuizing niet 
mogelijk is. Een beweegbare arm aan de 
achterkant van de kast betekent dat het 
scharnierende paneel nog iets minder breed kan 
zijn, echter zal het om enkele centimeters gaan. 
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Gezien het voordeel van een grotere reikwijdte 
wordt er gekozen voor een beweegbare arm aan 
de achterzijde van de kast.  
 

Stofvrij 
Om de machine enigszins stofvrij te houden is het 
essentieel om zo weinig mogelijk opening in de 
behuizing te hebben, vooral van bovenaf gezien. 
Dit wordt bereikt door het plaatsen van een 
dakplaat in de behuizing. De machine zal enkel 
een ventilator hebben die warme lucht uitblaast. 
Een filter zou hier geen zin hebben aangezien het 
vuil dan juist binnen de behuizing blijft.   
 

Rekening houden met 
uitzetting 
Het bevestigen van panelen zodat het paneel 
kan uitzetten en krimpen kan door middel van het 
toepassen van ruime gaten in de panelen. 
Hierdoor kan het paneel iets verschuiven 
tegenover de bevestiging in het aluminium.  
Na onderzoek op internet geven verschillende 
bronnen aan dat het paneel zoveel mogelijk in 
het midden een fixatiepunt zou moeten hebben. 
De bevestigingspunten hieromheen zullen ruimte 
moeten geven voor uitzetting van het paneel, zie 
figuur 56. 
Door het kiezen van een fixatiepunt kan er 
bekeken worden hoeveel speling de andere 
punten moeten toestaan en in welke richting. Om 
dit te bepalen is de afstand van het fixatiepunt tot 
het andere bevestigingspunt nodig. Door te kijken 
hoeveel het materiaal uitzet over die lengte 
(aangenomen dat het temperatuursverschil en de 
materialen bekend zijn) kan een gatgrootte 
bepaald worden. Een fixatiepunt in het midden 
zorgt voor kleine afstanden tot andere 
bevestigingspunten, dus minder grote uitzettingen 
en minder speling per bevestiging.  
Het fixatiepunt wordt gekozen op het bovenste 
middelste bevestigingspunt. Het paneel hangt op 
deze manier aan de bevestigingspunten. Als het 
fixatiepunt onder gekozen zou worden zou het 
paneel kunnen gaan buigen aangezien er bij de 
bevestiging boven speling is.  

 
Figuur 56 Bevestigingsgaten (uitvergroot) met vrijheid 
voor thermische uitzetting in een paneel 

Als er geen vrijheid is om een eigen vorm van het 
gat te kiezen kan een rond gat gekozen worden 
dat groter is dan de bout die erdoor gaat. Dit 
moet genoeg speling bieden om de werking van 
de materialen toe te staan. 
 
Een andere oplossing is het gebruik van 
bevestigingsmethoden die speling toelaten. Het 
8020 systeem bevat hiervoor het Lite Block panel 
connector. Met deze connector kan een paneel 
aan een profiel bevestigd worden. In het blok is 
een moertje aanwezig waar het paneel mee 
bevestigd kan worden, zie a. in figuur 57. Deze 
moer kan een bepaalde afstand verschuiven (te 
zien aan de sleuf die aanwezig is). Uitzetting kan 
dus enkel in deze richting opgevangen worden. 
Daarom dienen de gaten in de panelen alsnog 
groter uitgevoerd te worden om speling in de 
andere richting op te vangen. 

 
Figuur 57 Paneelbevestiging van 8020 welke lichte 
speling toelaat 

 
 

a. 
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Figuur 58 Frame met paneel inclusief mogelijkheid voor 
thermische uitzetting 

Om het paneel ruimte te geven om uit te zetten 
dient er ruimte tussen het paneel en het frame te 
zijn, zie figuur 58. De benodigde ruimte kan 
uitgerekend worden door de thermische uitzetting 
over de afstand van het fixatiepunt tot de zijkant 
van het materiaal te berekenen.  
 
 
 

Verstevigingen van kunststof 
panelen 
Tijdens het ontwikkelen van de behuizing ontstond 
het vermoeden dat de kunststof panelen onder 
de tafel verstevigingen nodig hebben. Deze zijn 
slechts aan drie zijden vastgezet en door de 
montage die speling toelaat is dit paneel niet 
volledig ingeklemd. Om te controleren of er 
daadwerkelijk versteviging nodig is zijn er 
berekeningen uitgevoerd van de (versimpelde) 
situaties. Hierbij wordt van dezelfde rekenwijze 
gebruik gemaakt als bij de berekening van de 
doorbuiging van een balk waar iemand 
tegenaan loopt.  
Er wordt aangenomen dat er een benadering van 
de doorbuiging gemaakt kan worden door een 
balk te nemen met de lengte en dikte van het 
paneel en de eigenschappen van de gebruikte 
kunststof. De buiging wordt berekend aan 
onderkant, dus enkel met bevestiging aan de 
uiteinden.    
 
Een kunststof paneel van 6mm dik dat opgelegd 
is aan twee zijkanten waar iemand met 5km/u 
tegenaan loopt zal meer dan 33cm doorbuigen. 
In realiteit zal dit niet gebeuren omdat de 
bevestigingen van het paneel niet zoveel 
verschuiving toe zullen staan. Wat er dan gebeurd 
is dat de profielen waar de panelen aan 
bevestigd zijn naar binnen getrokken zullen 

worden. Dat is een ongewenst effect dus dient er 
een versteviging ontworpen te worden.  
 
Na ideeën bedacht te hebben zijn twee vormen 
vergeleken, namelijk een kunststof strip of een 
stalen L-profiel.  

 
Figuur 59 Drie concepten voor de versteviging van een 
paneel 

De kunststof strip heeft twee mogelijke 
uitwerkingen, namelijk een losse strip die met 
boutjes en moertjes aan het paneel bevestigd 
wordt (bovenste strip in figuur 59) en een lip aan 
het uiteinde van het paneel (onderste lip in figuur 
59). Ook het stalen profiel wordt met boutjes en 
moertjes bevestigd (middelste strip in figuur 59). 
Bepaalde materialen kunnen gezet worden 
(bijvoorbeeld PC) waardoor een lip aan de 
onderkant van het paneel gecreëerd kan worden. 
 
 
Kunststof strip gemonteerd op plaat  
Voordelen: 
Kan gemonteerd worden zonder rekening te 
hoeven houden met thermische uitzettingen. 
Nadelen: 
Kunststof is minder stijf dus zal er een grotere 
hoogte nodig zijn. 
Montage is lastig doordat er een grote hoogte 
nodig is wat resulteert in lange bouten en diepe 
gaten. 
 
Kunststof lip aan rand van kunststof plaat 
Voordelen: 
Er hoeft geen rekening met uitzetting gehouden 
te worden.  
Nadelen: 
Kunststof is minder stijf dus zal er een grotere lip 
nodig zijn. 
Kunststof platen moeten gezet worden dus dienen 
naar een bedrijf te gaan dat dit kan. 
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Stalen strip 
Voordelen: 
Door de vorm is montage mogelijk met korte 
boutjes. 
Door de hoge stijfheid is er een minder materiaal 
nodig.  
Profiel is een koopdeel 
Nadelen: 
Bij montage moet rekening gehouden worden 
met thermische uitzetting. 
 
Om te kijken of de verstevigingen voldoen zijn 
berekeningen uitgevoerd. Hierbij is aangenomen 

dat de belasting volledig door de versteviging 
opgevangen zal worden en dat er een 
puntbelasting in het midden plaats vindt. Doordat 
het paneel nog steeds met speling gemonteerd is 
wordt ook hier van een oplegging uitgegaan. 
Als iemand tegen de behuizing aanloopt buigt de 
kunststof strip ruim 11mm door terwijl het significant 
kleinere stalen profiel slechts ruim 4mm doorbuigt. 
Door dit resultaat en de voordelen van een stalen 
hoekprofiel wordt er gekozen voor deze laatste 
oplossing.  
 

 
Figuur 60 Complete technische ontwerp van de behuizing
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Uitstraling  
Zoals in de analyse duidelijk werd is het gebruik 
van zichtbaar metaal een manier om een 
uitstraling te verkrijgen die in ieder geval voor een 
deel overeen komt met de gewenste uitstraling 
van Huygens Engineers en haar klant. 8020 biedt 
de keuze uit neutraal en zwart geanodiseerde 
aluminium profielen. Aangezien geanodiseerd 
aluminium dichter bij het algemene beeld van 
metaalkleur ligt worden aluminium profielen in 
deze uitvoering gebruikt.  
De snijmachine is grotendeels opgebouwd uit 
bewerkt metaal. Door grote ramen te plaatsen is 
dit extra zichtbaar waardoor dit ook de uitstraling 
kan versterken.  
Ook wordt gesteld dat bewerkt metaal sterk lijkt. 
8020 biedt zowel profielen aan waarbij in de 
zijkant de sleuven te zien zijn (heeft meer 
associaties met bewerking) en profielen waarbij 
de zijkant vlak en gesloten zijn (minder associatie 
met bewerking). Om meer de indruk te wekken 
van sterkte zou er gekozen kunnen worden voor 
de profielen met zichtbare bewerkingsvlakken. 
Tegelijkertijd kan gesteld worden dat profielen met 
gesloten vakken meer de indruk wekken van een 
goed afgewerkte behuizing. Aangezien Huygens 
Engineers gesteld heeft dat een esthetisch mooie 
afwerking ook gewaardeerd wordt is er voor 
gesloten profielen gekozen.  
 

Ideeschetsen 
Zie Figuur 61 voor ideeschetsen. 

Mogelijke verdere 
uitwerkingen 
Veel van de ideeën in de ideeschetsen bleken 
tijdens het proces onrealistisch. Door de 
beperkingen van productiemethoden en de 
focus op functionaliteit zijn de mogelijkheden 
beperkt. Zoals in andere delen te lezen valt is er 
tijdens het technisch en functioneel ontwerp al 
rekening gehouden met het uiterlijk. Het resultaat 
hiervan is een vrij strakke behuizing, opgebouwd 
met een aluminium frame. Een mogelijkheid om 
de behuizing wat extra fleur te geven is het 
gebruik van bestickering.  
Het technisch uitwerken kreeg tijdens het proces 
steeds meer de nadruk. Om een impressie te 
geven van de mogelijke uitwerkingen van 
bestickering zijn er twee conceptschetsen 
gemaakt. De eerste schets volgt de stijl van 
Huygens Engineers door blauwe en grijze balken 
af te wisselen, zie figuur 62.  De tweede schets is 
gericht op het toevoegen van vorm zodat de 
behuizing minder op een doos lijkt, zie figuur 63. 
  

Figuur 61 Tijdens het proces zijn verscheidene ideeschetsen voor een verbeterde uitstraling gemaakt 
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Figuur 62 Bestickering met strakke banen 

 
 
 

 

Figuur 63 Bestickering met  meer vorm
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5. Evaluatie 
In een ontwerpproces zullen altijd dingen goed 
gaan en anderen minder goed. Een goede 
evaluatie kan ervoor zorgen dat soortgelijke 
fouten in het vervolg niet meer gemaakt worden. 
Tegelijkertijd dienen nieuwe inzichten juist 
meegenomen te worden.  

Veranderingen ontwerpproces 
Een ontwerpproces is van tevoren nooit volledig 
vast te stellen. Ook in dit project is dat gebleken. 
Van tevoren leek het er op dat er meer aandacht 
besteed zou gaan worden aan het uiterlijk van de 
machine. Daarnaast zou er gekeken worden naar 
de bedieningsunit aan de beweegbare arm en 
ergonomische verbeteringen. Ook een systeem 
waarmee de hydraulische unit uit de kast gereden 
zou aandacht krijgen. Tijdens het ontwerpproces is 
er aan sommige van deze punten tijd besteed. 
Echter bleek er uiteindelijk veel tijd te gaan zitten 
in het uitwerken van de technische en functionele 
aspecten van de behuizing. Hierdoor zijn de 
andere aspecten niet tot in detail uitgewerkt en 
niet in het verslag terecht gekomen.  
 

Detaillering van het 3D-model 
Tijdens het proces bleek dat het maken van 
keuzes en deze in het 3D-model opnemen 
speciale aandacht vraagt. Een voorbeeld hiervan 
is de bevestiging van de panelen. Al vrij vroeg in 
het proces ontstonden hier ideeën over mogelijke 
oplossingen.  Achteraf gezien is dit te snel in het 
3D-model opgenomen. Deze details hebben 
verderop in het proces voor vertragingen gezorgd 
omdat het aanpassen van het model meer tijd 
vroeg. 
De gebruikte software speelt hier ook een rol in. 
Creo elements is een direct modeling 
softwarepakket. Dit betekent dat er geen relatie is 
tussen onderdelen en er is geen historie aanwezig. 
Er kan dus zeer snel een model ‘gekleid’ worden 
zonder bang te zijn dat er fouten ontstaan. Echter, 
hoe meer details het model bevat, hoe lastiger het 
is om grote veranderingen door te voeren. Alle 
details moeten namelijk handmatig aangepast 
worden. Een slim opgebouwd model in een 
parametrisch programma zoals SolidWorks zou 
deze details automatisch kunnen meenemen. 
Gezien de ervaring vanuit de opleiding met 
parametrische software vroeg dit om een 

aanpassing in het ontwerpproces. De hoofdlijnen 
van het ontwerp moeten vaststaan voordat 
details toegevoegd worden. Achteraf gezien is dit 
niet afdoende gebeurd.  
 

Uitzetting kunststof panelen 
Vanuit Huygens Engineers werd op een gegeven 
moment aangeraden om uit te zoeken met welke 
temperaturen de behuizing te maken zou krijgen. 
Na analyse werd al snel duidelijk dat de behuizing 
met hoge en lage temperaturen te maken zou 
krijgen bij vervoer. De keuze van kunststof panelen 
stond op dat moment al voor een groot deel vast 
dus deze keuze is niet herzien. Daarnaast werd er 
te snel vanuit gegaan dat de behuizing bij vervoer 
niet volledig gedemonteerd zou worden. Dit 
betekende dat er rekening gehouden moest 
worden met een flinke uitzetting van de kunststof 
panelen. Dit beperkte mogelijkheden en vereiste 
extra aandacht voor de bevestiging van de 
panelen. Bij nader inzien zou een van de volgende 
richtingen gekozen moeten worden: 

- Bepalen dat de panelen bij vervoer 
gedemonteerd moeten worden. Deze 
bepaling kan opgenomen worden in de 
handleiding van de machine. De machine 
zal slechts een beperkt aantal keer in zijn 
leven vervoerd worden. Door de panelen 
op die momenten te demonteren worden 
de eisen voor de behuizing sterk 
vermindert.  

- Paneelkeuze herzien. 8020 levert ook 
panelen die niet zo veel uitzetten als 
polycarbonaat. Een voorbeeld hiervan is 
Alucobest wat een composiet van 
aluminium en kunststof is.   

 

Overdracht na de periode bij 
het bedrijf 
Een punt waar ik van tevoren echter niet veel over 
nagedacht had (en dat dus voor moeilijkheden in 
de planning zorgde) was het overdragen van de 
werkzaamheden. De behuizing is conceptueel 
uitgewerkt dus zal Huygens Engineers deze nog 
verder moeten uitwerken. Een aantal dingen die 
bij het overdragen van belang bleken: 

- Overdrachtsdocument. Een 
Engelssprekende medewerker van 
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Huygens Engineers nam de verdere 
ontwikkeling van de behuizing over. Dat 
betekent dat dit verslag niet als uitleg kon 
dienen. Daarom is een 10 pagina’s tellend 
overdrachtsdocument gemaakt.  

- Juiste onderdelenstructuur in het 3D 
model. Om snel verder te kunnen werken 
is het van belang dat alle onderdelen in 
het model een duidelijke naam hebben en 
netjes in samenstellingen zijn 
onderverdeelt. De medewerkers van 
Huygens Engineers gebruiken een vaste 
methode voor de naamgeving en het 
gebruik van mappen. Deze is niet vanaf 
het begin gevolgd waardoor dit op een 
later moment in het proces aandacht 
vroeg. 

- Lijst van onderdelen. Om inzicht te geven 
in de gebruikte onderdelen is het binnen 
Huygens Engineers de gebruikelijk dat er 
een onderdelenlijst opgesteld wordt. Deze 
volgt de structuur van het 3D-model.   

 
Bovengenoemde onderdelen zijn niet in dit 
verslag opgenomen. Ze zijn immers niet onderdeel 
van het ontwerpproces.  

 

Verdere bevindingen 
Het feit dat een bachelor opdracht daadwerkelijk 
voor een bedrijf uitgevoerd wordt brengt een 
aantal nieuwe ervaringen met zich mee. Er ligt een 
zekere verantwoordelijkheid bij de ontwerper 
aangezien het product daadwerkelijk gemaakt 
moet gaan worden. Daarnaast heeft elk bedrijf 
zijn eigen gewoonten en gebruiken. 
In deze bachelor opdracht is het belang van 
vragen stellen voor mij onderstreept. Het is zeker 
goed om zelf op onderzoek uit te gaan en keuzes 
te maken. Collega’s bij het bedrijf hebben echter 
ontzettend veel ervaringen en zijn bereid vragen 
te beantwoorden. In veel situaties kan het helpen 
om te vragen of iemand even mee wil kijken. 
Vaak kan er zo in een zeer korte tijd veel nieuwe 
informatie verworven worden.  
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6. Conclusie en 
aanbevelingen 

Het eindresultaat van deze bachelor 
eindopdracht is een concept voor een behuizing, 
uitgewerkt in een 3D-model. Het ontwerpproces 
naar dit resultaat is anders verlopen dan verwacht 
en vooral een stuk technischer geworden. 
Aangezien er binnen Huygens Engineers zeer veel 
technische kennis aanwezig is heeft dit er juist toe 
geleid dat ik veel van de periode binnen het 
bedrijf geleerd heb. Naast pure kennis heb ik ook 
geleerd hoe waardevol het is om met talentvolle 

en toffe mensen samen te werken in een prettige 
werkomgeving. Hier wil ik alle medewerkers van 
Huygens Engineers dan ook graag voor bedanken 
en in het bijzonder mijn begeleider, Jacques 
Vermeiden. Daarnaast wil ik mijn begeleider 
vanuit Universiteit van Twente, Juan Manuel 
Jauregui Becker, bedanken voor de feedback 
tijdens het afstuderen.  
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Afbeelding referenties 
 
De volgende afbeeldingen zijn slechts gebruikt om de tekst te verduidelijken. De gebruikte afbeelding zijn 
geen eigendom van de auteur, maar zijn gebruikt onder het citaatrecht.  
 
Figuren 13, 30 en 39 
Deze afbeeldingen zijn overgenomen van de website van 8020 (8020.net). 
 
Figuur 15 
Deze afbeeldingen zijn overgenomen van de websites van THK (THK.nl) en Festo (Festo.com) 
 
Figuur 18 
Deze afbeelding is overgenomen van de website van DINED (http://dined.io.tudelft.nl/en) 
 
Figuur 23 
Alle afbeeldingen en stijlen gebruikt in deze collage zijn overgenomen van de website van Huygens 
Engineers (Huygens-Engineers.nl)

Figuur 24 
Deze afbeeldingen zijn overgenomen van de websites van http://www.soukup.cz en 
http://www.directindustry.es. 
 

http://www.soukup.cz/
http://www.directindustry.es/

