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The dismantling of clutches by stripping of the rivets is to be 

mechanised. This subject has been studied at BELRAMA BV in 

Waalwijk. 

From a number of alternative methods following two processes are 

selected: 

-punching out the rivet 

-drilling followed by pressing out the rivet 

On the basis of these principles a number of alternative machines 

are propossed. 

The rivets of the spring fastening must be stripped on a half

automatic drilling and pressing machine, which has one drilling

unit and one pressingunit. 

The rivets of the pressureplate fastening must be stripped on a 

punching machine with manual positioning of the clutch. 

Both machines are adaptable for various types of clutches. 

To avoid time consuming setting of the machines small batches 

(less than 11 pieces) of clutches are processed seperately by 

hand. 

One operator can handle both machines. A second operator is re

quired for the transport of clutches to and from above two machi-

nes and for the mentioned manual dismantling. 

Mechanisation of the present dismantling capacity through both 

mentioned machines give estimated savings of dfl 55,000 per 

year. The costs of the machines are estimated at dfl 50,000 so 

the payback time is about 11 months. 

Remark 

Another dfl 15,000 can be saved by replenishing the shortage of 

springs by dismantling more clutches instead of buying new ones. 

Processing of this operation in above mentioned machines saves 

an additional amount of dfl 3,500 



-iv-

Samenvatting 

Het demonteren van drukgroepen dmv./het verwijderen van klink-
/ 

nagels moet worden gemechaniseerd~ Dit onderwerp i~ bestudeerd 

bij BELRAMA BV in Waalwijk. 

Van een aantal alternatieve methoden zijn de volgende twee 

processen geselecteerd: 

-het uitponsen van de k1inknage1 

-boren gevolgt door het uitdrukken van de k1inknagel 

Uitgaande van deze twee principes worden een aanta1 alternatieve 

machines samengesteld. 

De ~1inknage1s van de d~veerbevestiging moe ten worden verwijderd 

mbv. een ~-automatische boor- en persmachine. 

De klinknagels van de onderplaatbevestiging moeten worden verwij

derd mbv. een ponsmachine, waarbij de drukgroep met de hand gepo

sitioneerd wordt. 

Beide machines zijn instelbaar voor verscheidene typen drukgroe

pen. Om tijdverlies ivm. het omstellen van de machines te vermij

den worden klein series drukgroepen (kleiner dan 11 stuks) apart 

verwerkt met de hand. 

Een operator kan beide machines bedienen. Een tweede operator is 

nodig voor de aan- en afvoer van drukgroepen van de bovengenoemde 

machines en v~~r de genoemde sloop met de hand. 

Mechanisatie van de huidige sloopafdeling mbv. de bovengenoemde 

machines levert een geschatte besparins van f1 55.000,- per jaar. 

De Kosten van de machines worden geschat op f1 50.000,- zodat de 

terugverdientijd 11 maanden-,ls. 

Opmerking 

Nog eens fl 15.000,- kan worden bespaard door het tekort aan 

diafragmaveren aan te vullen door meer drukgroepen te slopeo 

ipv. nieuwe veren te kopen. Door deze sloop op de bovengenoemde 

machines te verrichten kan nog eens f1 3.500,- extra worden 

bespaard. 
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1 INLEIDING 

Belrama BV gevestigd te Waalwijk is een onderneming die auto

onderdelen verhandelt en reviseert. Het bedrijf reviseert oa. 

diafragmadrukgroepen voor luxe wagens. 

In fig. 1 is een afbeelding van een diafragmadrukgroep weerge

geven. De drukgroep bestaat uit een huis (1), een diafragmaveer 

(2) en een onderplaat (3). 

De diafragmaveer wordt meestal mbv. klinknagels aan het huis be

vestigd. Drie voorkomende uitvoeringsvormen van deze klinknagel

bevestiging zijn in fig. 2 weergegeven. Bij deze drukgroepen is 

de dia tussen 2, 1 of 0 10sse ringen ingeklemd. 

De klinknagels van de diabevestiging, meestal 6 of 9 stuks, be

vinden zich op een cirkel met een diameter die varieert van 110 

tot 180 mm. De verdeling tussen verbindigen met 6 en met 9 nagels 
~ =--

is ongeveer 50%-50%. 

De onderplaat wordt met verende lipjes, meestal 3 stuks, aan het _. -
huis bevestigd. Deze lipjes zijn aan het huis en aan de onder-

plaat vast geklonken, meestal met 1 maar soms met 2 of met 3 

klinknagels. In fig. 3 is een verbinding van de onderplaat met 

het huis dmv. een lipje weergegeven. De diameter van de onder

plaat (buitenrand) varieert van 160 tot 240 mm. 

Om de drukgroepen te kunnen reviseren moeten ze gedemonteerd 

worden. Het verloop van dit stuk revisieproces is als voIgt. 

De drukgroepen komen per serie in een mand op een rolcontainer 

uit het magazijn. Deze mand wordt in een wasmachine gehesen waar

in los vuil van de drukgroepen wordt verwijderd. Vervolgens wordt 

de mand met drukgroepen naar de demontageplaats gereden. Hier 

worden aIle kiinknageiverbindingen verwijderd zodat de drukgroep 

in onderdelen uiteen valt. De ringen en de dials worden over 

aparte pennen gestoken, de huizen en de onderplaten worden in 

afzonderlijke manden geworpen. Het hele revisieproces is in bij

bijlage 1 weergegeven. 

Bij kleine series drukgroepen (minder dan 100 stuks) wordt de kop 

van aIle nagels met de hand uitgeboord mbv. een kolomboormachine. 

De nageis worden vervolgens met de hand uitgeperst mbv. een pneu

matisch aangedreven persje. 
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(1) (3) 

(2) 

fig.l: Een dwarsdoorsnede van een diafragmadrukgroep; 

(1) huis 

(2) diafragmaveer 

(3) onderplaat 



-3-

fig. 2: Een dwarsdoorsnede van een drukgroep. weergave van de 

diafragmaveerbevestiging. 

fig. 2a: De dia wordt tussen 2 losse ringen ingeklemd; 

(1) ring 

( 1 ) 

( 1 ) 

(2) 

fig. 2b: De dia wordt tussen 1 ring en de rand van de klinkna

gelkop ingeklemd; 

(2) rand klinknagelkop 

fi . 2c: De dia wordt tussen een in het huis geperste ring en 

de rand van de klinknagelkop ingeklemd; 

(3) in het huis geperste ring 
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( 1 ) 

(2)--+---""" 

(4) _____ ---1' 

£ig.3: Het zijaanzicht 

( 1 ) huis 

(2) lipje 

(3) onderplaat 

(4) klinknagel 

van een diafragmadrukgroep; 

r----(5) 

,.----(4) 

J"-----( 3 ) 

1-1+----(1) 

C:=====~ 
'-----(2) 

f1g.4: Een schematische weergave van "deopstelling met de 

meervoudige boorspindel; 

(1) vangpennen 

(2) opspantafel 

(3) huis van de drukgroep 

(4) plaat die de drukgroep vast klemt 

(5) meervoudige boorspindel 
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Bij deze demontage doen zich de volgende problemen voor: 

-De demontage van de drukgroepen is erg arbeidsintensief, dus 

duur. 

-Er is een grote kans op foutief uitboren en uitpersen. Dit wordt 

veroorzaakt door de onnauwkeurige "hand"positionering van de 

drukgroep tOY. de boor of pers. De klinknagelgaten in het huis 

kunnen daardoor beschadigd worden, hetgeen leidt tot afkeur. 

Er ontstaat zo een uitvalspercentage van 1,1% bij de demontage. 

Ook wordt hierdoor ongeveer de helft van de 1.4% afkeur bij de 

eindkontrole veroorzaakt. Het totale uitvalspercentage tgv. het 

foutief uitboren en uitpersen is dus 1,1 + ~ * 1,4 :(1.8%;d 
-De uitval is persoonsafhankelijk. 

-Soms gaat de klinknagel tijdens het uitboren meedraaien. Ook 

hierdoor kan het klinknagelgat in het huis beschadigd worden. 

Het hierdoor veroorzaakt uitvalspercentage is verwaarloosbaar. 

Bij series groter dan 100 stuks wordt het afboren van de nagels 

van de diabevestiging gedaan mbv. een meervoudige boorspindel 

(zie fig. 4). Het huis heeft 3 pasgaten om de drukgroep hij de 

montage in de auto te positioneren. Vangpennen (1) in de opspan

tafel (2) positioneren het huis (3) op deze pasgaten. Vervolgens 

komt een plaat (4) naar beneden. Deze plaat klemt het huis vast 

op de onderplaat en geleidt de boren mbv. boorbussen, om uitbui

ging van de boor te voorkomen. De boor loopt nl. weg op zoek 

naar het laagste punt en beschadigt 20 het klinknagelgat. 

Het afboren van de nagels van de onderplaatbevestiging gebeurt 

met de hand mbv. een kolomboormachine. AIle nagels worden ver

volgens met de hand mbv. een pneumatisch persje uitgedrukt . . 0 
Er doen zich nu de volgende problemen voor: (~~ • 
-De meervoudige boorspindel met opspanta£el heeft een lange om-

steltijd. Daardoor kan deze machine aIleen gebruikt worden v~~r 

grote series. 

-Als een klinknagel gaat meedraaien dan breken tgv. een centrale 
,") 

aandrijving vaak meerdere boren tegeli k. ~ 
-De opspantafel heeft een lange uitspantijd. Dit wordt veroor-

zaakt door de vangpennen die klemmen in rle pasgaten. Het huis 

zit daardoor vast en moet mbv. een hamer en een schroevedraaier 

losgemaakt worden 
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1 
( , 

-De demontage van de drukgroep duurt vrij lang, vooral omdat de 

nagels van de onderplaatbevestiging met de hand worden uitge

boord en het uitpersen van aIle nagels met de hand gebeurd. 

De onderzoeksopdracht omvat het zoeken naar rendabele mogelijk

heden tot verbetering van de demontage van diafragmadrukgroepen 

van luxe wagens. 

De opdracht vloeit voort uit een knelpuntsanalyse gedaan door 

C.H.A.M. Prinsen (Analyse van een revisiebedrijf , rap. nr. 

WPB 0127) en een globaal vooronderzoek gedaan door L.F.M. Besouw 

(Produktieverbetering voor de revisie van drukgroepen en koppe

Iingsplaten, rap. nr. WPB 0245). 

In hfst. 2 worden een aantal principes besproken om klinknagels 

te verwijderen. Dit levert twee geschikte principes op, met be

hulp waarvan in hfst. 3 een aantal alternatieve machines worden 

samengesteld. In hfst. 4 wardt voorgerekend hoe groat de te be

halen besparingen zijn, bij mechanisatie van de sloopafdeling. 

In hfst. 5 wardt uitgelegd hoe deze mechanisatie gerealiseerd 

dient te worden. 
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2 Enkele principes om kiinknageis te verwijderen, en hun 

toepasbaarheid. 

2.1 De klinknagels doorponsen. 

Het doorponsen van k1inknagels is een principe dat nu al wordt 

toegepast bij een vestiging in Engeland. In Engeland gebruikt 

men hiervoor mallen met meerdere ponsnippels zodat men in een -
beweging onderplaatnage1s kan verwijderen. Elke mal is ge-

schikt v~~r slechts een soort drukgroep (met bepaa1de afmetingen). 

De z ewe r k wi j z e vol d eei t hie rom d a t men s 1 e c h t s en k e 1 e so 0 r ten d r uk

groepen heeft. Bij Belrama is het doorponsen tgv. de ve1e soorten 

~en toepasbaar in een llverste1bare uitvoering". ~. 
In fig.S is een principeschets van het doorponsen weergegeven. 

De ponsnippel (1) snijdt door de klinknagelkop heen en drukt de 

nagelschacht uit het basismateriaal (2) in de steunmatrijs (3). 

De afstroper (4) drukt de afgesneden k1inknagelkop van de pons

nippel los. V~~r een tekening van de ponseenheid:zie deel 2,tek.3. 

Deze methode kanalleen worden toegepast als aan de volgende twee 

voorwaarden kan worden voldaan: 

1 De ~linknagel moet aan de bovenkant (de kant met de grootste 

kop) ~oed bereikbaar zijn voor de afstroper. 

2 De klinknagel moet aan de onderkant goed bereikbaar zijn voor 

de steunmatrijs. 

Een groot voordeel van dit principe is dat het snel werkt. 

Een nadeel van dit principe is dat het ivm. de ondersteuning 

aIleen toepasbaar is op de nageis van de onderplaatbevestiging, 

en aIleen bij die typen drukgroepen waarbij deze nagel~ oed be-

reikbaar zijn.Verder is het voor een goed resultaat noodzakelijk . ~ 
~ dat het ponsen gebeurt vanaf de kant met de grootste klinknagel-

?~. 
2.2 De klinknagelkop afschuiven (of afdraaien) en de schacht 

vervolgens uitpersen. 

In fig.6 is een schets van dit principe weergegeven. Een cilinder 

(1) met een aantal beitelpunten (2) en per sen (3) maakt, hydrau

lisch aangedreven een korte slag boven het huis. De nagelkoppen 

worden hierdoor afgeschoven. 
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van de opstelling tbv. het 

ineens doorponsen. 
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(1) 

(2) 

(3) 

fig. 6: Een principeschets van een opstelling waarmee de klink

nagelkop wordt afgeschoven en de schacht vervolgens wordt 

uitgeperst. 
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Aan het eind van de slag bevinden de persjes (3) zich boven de 

nagelschachten en kunnen de persjes deze schachten uitdrukken. 

Dit principe is aIleen toepasbaar bij de nagels van de diafragma

veer ivm. de bereikbaarheid van de nagelkoppen. Bij de onderplaat

nagels zijn de huizen nl. niet vlak. Bovendien moeten de huizen 

plat zijn, dwz. ze mogen geen verstevigingsribbels bevatten. 

Een voordeel is dat het principe vrij snel werkt. 

Een nadeel van dit principe is dat de puizen makkelijk beschadigd 

kunnen worden door de eroverheen gaande beitel. De uitperskracht 

is groter tOY. voorgeboorde klinknagels omdat er minder materiaal 

verwijderd wordt. Hierdoor kunnen de huizen vervormen. Probeert 

men het beschadigen van het huis door de beitel te voorkomen dmv. 

het vergroten van de afstand tussen de beitelpunt en het huis 

dan zal de uitperskracht dus nog groter worden. 

2.3 De klinknagelkop affrezen of afslijpen en de nagelschacht 

vervolgens uitpersen. 

Ook dit principe is, net als het afschuiven, ivm. de bereikbaar

heid aIleen toepasbaar op de nagels van de diabevestiging, ook 

nu mogen de huizen geen verstevigingsribbels bevatten. 

Er wordt minder materiaal verwijderd van de kop (tov. afboren) 

waardoor de huizen tgv. een grotere perskracht sneller zullen 

vervormen. Ook nu kunnen de huizen tgv. het vlak over het huis 

gaande gereedschap beschadigd worden. De methode is niet snel. 

2.4 Een bespreking van de demontageprincipes. 

2.4.1 De toepasbaarheid van de demontageprincipes van dianageis 

De huidige demontagemethode. het afboren en vervolgens uitpersen 

van de nagels, geeft bij een juiste positionering en fixatie van 

de drukgroep het m~ huis. ~ ~ L......:..... 
Het afschuiven van de kop van de dianagel geeft iha. een minder 

fraai resultaat, Dit is een groot nadeel tcv. het afboren. Een 

voordeel tOY. het afboren is dat dit principe sneller werkt. 

Het affrezen van de kop van de dianagel geeft ook een minder 

fraai resuitaat en is niet sneller als afboren. Deze methode heeft 

dus aIleen nadelen tOY. het afboren en zal daarom niet verder be

keken worden. 
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Van het afschuiven van de kop werd bekeken bij welk deel van de 

produktie dit toepasbaar was. In tabel 1 zijn de resultaten weer

gegeven. Te zien is dat{S8,3%lvan de geproduceerde drukgroepen 

geschikt zijn voor het afdraaien van de kop van de dianagel. 

Bij[30.7%lvan de geproduceerde drukgroepen heeft het huis verste

vigingsribbels. Hierdoor is het afschuiven van de kop bij deze 

groep niet toepasbaar. Nu blijft nog een groep van 11,0% over die 

om om andere redenen niet geschikt is (bij~ typen waarbij de dia

veer niet mbv. klinknagels is bevestigd. Tgv. de beschadigingen 

aan het huis die door toepassing van dit principe worden veroor

zaakt en de reI. geringe toepasbaarheid van dit principe wordt 

dit principe niet geschikt geacht. 

2.4.2 De toepasbaarheid van de demontageprincipes van onderplaat-

nageis. 

De onderplaatnageis afboren en vervolgens uitpersen of het ineens 

uitponsen geeft hetzelfde resultaat (bij juiste positionering 

fixatie en ondersteuning). 

Het ineens uitponsen gaat echter vee I sneller. Van dit doorponsen 

werd bekeken bij welk dee I van de geproduceerde drukgroepen dit 

toepasbaar is. 

In fig.7a tim g zijn verschillende uitvoeringsvormen van de onder

plaatbevestiging weergegeven. Bijna elke drukgroep heeft drie van 

zulke bevestigingen. AIleen van uitvoering 7e komen ook drukgroe

pen met vier bevestigingen (GM's; een oud type dat verdwijnt) 

voor.In tabel 2 is van elk type het percentage van de produktie 

weergegeven. Te zien is dat bijf6518~van de geproduceerde druk

groepen de onderplaatnagels in een opspanning ~ponsbaar zijn. 

De nagel aan het huis moet altijd van onder af worden doorponst. 

De nagel aan de onderplaat moet bij groep 7a, dus bij ongeveer 

de helft van de inesns doorponsbare drukgroepen. van boven af 

worden doorponst (bij de andere helft vanaf onderen). Dit bete

kent dus dat het ponsapparaat van de nagel aan de onderplaat 

omkeerbaar moet zijn, of dat de drukgroep moet worden gekeerd. 

Bij 22,4% van de geproduceerde drukgroepen moet eerst de nagel 

aan het huis worden doorponst. Pas na het verwijderen van het 

huis kan de nagel aan de onderplaat worden doorponst. 
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tabel 1:Een verdeling van de drukgroepen naar de afdraaibaarheid 

van de klinknagelkop. 

aantal % 

dianagels afdraaibaar 16011 58,3 

niet afdraaibaar ivm. 

verstevigingsribbels 8433 30,7 

overig 3010 11,0 

TOTAAL 27454 100,0% 

opm.l:De aantallen z1Jn de geproduceerde aantallen die zijn af

geleverd aan het magazijn vanaf januari tot en met juni 1986. 

opm.2:De groep overig bevat de niet indeelbare typen zoals bijv. 

drukgroepen waarbij de diaveren niet mbv. klinknagels zijn 

bevestigd. 

tabel 2:Een verdeling van de geproduceerde drukgroepen naar de 

~nderplaatbevestiging. 

typ~ aantal % geheel aIleen huis geheel niet 

v&.~1 doorponsb. doorponsb. doorponsb. 

7a (3x) 8070 29,4 29,4 

7b (3x) 5468 19,9 19,9 

7c (3x) 4080 14,9 14,9 

7d (3x) 646 2,4 2,4 

7e (3x) 239 0,9 0,9 

7e (4x) 3870 14,1 14,1 

7£ (3x) 1483 5,4 5,4 

7g (4x) 323 1.2 1 ,2 

overig 3275 11,8 11,8 

TOTAAL i27454 100,0 65,8% 22,4% 11,8% 

opm.1:De aantallen zijn de geproduceerde aantallen die z1Jn af

geleverd aan het magazijn vanaf januari tot en met juni 1986. 

opm.2:De groep overig bevat de niet indeelbate typen zoals bijv. 

een vingerdrukgroep 
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fig.7:Zijaanzichten van een diafragmadrukgroep; weergave van de 

onderplaatbevestiging. De doorponsrichtingen zijn met een 

pijl aangegeven. 

j 
I r-h 

w I 
..........: 
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fig.7a:Bij deze drukgroep zijn de klinknagels van beide kanten 

bereikbaar voor het doorponsen. 
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fig.7b:Als fig.7a. de klinknagel aan de onderplaat is nu omge

draaid. 

I '" rh 
M 

I . I I ~ 

I 
fig.7c:Als fig.7b. de klinknagel in de onderplaat is nu tgv. het 

gesloten huis niet van boven af bereikbaar. -



-13-

\ \ rh 
'I -' ~ ! 

I 

) I I t \ , \ 

l..-~ 
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fig.7d:Aan de onderplaat bevindt zich nog een extra klinknagel 

voor een bevestigingslip van de diafragmaveer . 

• fig.7e:Alleen de nagel aan het huis is zichtbaar. 

\ 

I 
i = i [I f 

fig.7f:Als fig.7e. echter aan het huis zitten nu twee nagels. 

( 

fig.7g:Als fig.7e. echter aan het h'lis zitten nu drie nagels. 
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Bij slechts 11,8% is het doorponsen geheel niet toepasbaar. 

De in deze paragraaf besproken verdeling geldt ook v~~r het af

boren en het vervolgens uitpersen. 

Tg~ de snel1e werking en dezelfde toepasbaarheid als het afboren 

is het uitponsen een geschikt principe. 

2.4.3 Enkele opmerkingen tav. het afboren. 

Het afboren van de kop en de schacht vervo1gens uitpersen heeft 

oa. de volgende voordelen: 

-een 1age uitperskracht tgv. het veel materiaal verwijderen dmv. 

het afboren 

-bij juiste positionering blijft het huis onbeschadigd 

-een goede ondersteuning is niet nodig 

Er zijn echter ook nadelen: 

-de boor zoekt (vooral bij k1inknagels met een putje in de kop 

dat tijdens het klinken uit het midden l00pt) 

-het meedraaien van de klinknagels (sporadisch) 

Het uitbuigen of zoeken van de boor kan leiden tot boorbreuk 

en/of beschadiging van het huis. Om dit tegen te gaan kan men de 

boren mbv. boorbussen geleiden. Een andere oplossing is het ge

bruik van plaatboren. Deze boren hebben een lange gesloten schacht 

en zijn dus sterker. 

Het meedraaien kan tegengegaan worden door de nagels vast te 

houden (of te steunen). Dit is moeilijk ivm. de vele verschil-
-

lende typen met elk hun eigen afmetingen. Een andere oplossing 

zou kunnen zijn het gebruik van een hoge verspaningssnelheid. 

en/of geharde boren (bij het met de hand boren breken deze te 

snel af omdat ze slecht tegen uitbuigen kunnen). 

2.5 Conclusie 

Het verwijderen van de dianagels kan het beste gebeuren dmv. 

afboren en vervolgens uitpersen. Het afschuiven wordt niet ge

schikt geacht. Deze methode veroorzaakt beschadigingen aan het 

huis en is relatief weinig toepasbaar. 

Het verwijderen van de onderplaatnagels kan mbv. afboren gebeu

ren. Het ineens uitponsen is ook een geschikte methode die 

erg snel werkt. L) E ~\~, '" L->->-~\ «""-",",,,>"<"-._, 

V 
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3 Een machine v~~r de demontage van drukgroepen. 

3.1 Instelbaarheidswensen aan de machine. 

Een machine tbv. de demontage van drukgroepen moet instelbaar 

zijn voor zoveel mogelijk verschillende typen drukgroepen. 

Deze instelbaarheid betreft: 

-de dianagels bevinden zich op een cirkel met een diameter die 

varieert van 110 tot 180 mm. 

-de dianagels bevinden zich op een steek van 60 graden (bij 6 

klinknagels) of van 40 graden (bij 9 klinknagels). 

-de onderplaatnagels bevinden zich op een cirkel met een diameter 

die varieert van 160 tot 240 mm. 

-de nagels van de onderplaatbevestiging aan de onderplaat bevin

den zich meestal op een cirkel met een diameter die verschilt 

van die van de nagel aan het huis. 

-de hoek tussen de onderplaatnagels aan het huis en aan de onder

plaat verschilt per type drukgroep, tgv. het verschil in lip

lengte. 

Voor het positioneren van het huis kan men gebruik maken van de 

pasgaten. Dit geeft de volgende instelbaarheidswensen: 

-de paspennen bevinden zich op een cirkel met een diameter die 

varieert van 160 tot 240 mm Cop een steek van 120 graden, behal

ve bij de GM's, deze drukgroepen hebben 4 gaten op een steek van 

90 graden). 

-de pasgaten hebben verschillende diameters, dus de paspennen 

moe ten eenvoudig uitwisselbaar zijn.(diam. 6; 6,35; 8 mm.). 

-de hoogte van het pasgatvlak tOY. de klinknagels varieert, dwz. 

de boor,pers en/of ponshoogten moeten instelbaar zijn. - -
Voor het boren moet een zo groot mogelijke boordiameter worden 

gebruikt om de uitperskracht laag te houden. De boor moet echter 

tbv. het onbeschadigd laten van het gat in de kap 0,5mm in dia

meter kleiner zijn als de klinknagelschacht, die varieert in .. 
diameter van 4 tot 8 mm. De boor moet dus kunnen worden uitgewis

seld. 

V~~r het ineens uitponsen geldt hetzelfde verhaal, de ponsnippel 

moet dus verwisselbaar zijn. 
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Overige wensen mbt. het instelbaar zijn van de machine: 

-de instelling moet snel kunnen gebeuren (enkele minuten). Dit 

ivm. de vele kleine series. 

-de instelling moet kunnen worden uitgevoerd door de man die het 

apparaat bedient. 

3.2 Een aantal verschillende alternatieven. 

3.2.1 De alternatieven Al en A2. 

In fig. 8 is een schematisch bovenaanzicht van machine Al weer

gegeven v~~r zowel een drukgroep met 6 dianagels (rechts) als 

met 9 dianagels (links). De binnenste cirkel geeft de positie 

waarop zich de dianagels bevinden weer, de buitenste cirkel geeft 

de plaats aan waarop zich de onderplaatnagels bevinden. 

Op 1 plaats (bewerkingsstation) bevinden zich een booreenheid en 

een perseenheid die de dianagels verwijderen. Op hetzelfde bewer

kingsstation bevinden zich twee booreenheden en twee perseenheden. 

die de onderplaatnagels verwijderen. Een indextafel zorgt voor 

de verdraaiing van de drukgroep. 

De onderplaatnagels kunnen echter ook op hetzelfde station wor

den uitgeponst (in een slag zonder voorboren). Dit levert geen 

of bijna geen tijdwinst op omdat dan de cyclustijd wordt bepaald 

door het boren en persen aan de dianagels (langste bewerking). 

Het geeft echter weI de volgende problemen: 

-de ponseenheid voor de onderplaatnagel aan het huis staat 

"ondersteboven". Dit betekent dat er onder de drukgroep veel 

ruimte nodig is (zie fig. 9). Om deze ruimte te creeren moet er 

een stell age op de indextafel komen te staan (instabiel). 

Bovendien moet de ponseenheid naar buiten toe worden weggetrok

ken voordat de indextafel een stap kan verdraaien. Dit is nodig 

om te voorkomen dat de ponseenheid tegen een spantang botst. De 

ponseenheid moet voor het pons en een beweging in hoogterichting 

maken om een goede ondersteuning te krijgen. Het realiseren van 

deze bewegingen is we! mogelijk maar het is kostbaar en verlengt 

de cyclustijd en de omsteltijd. 

-de ponseenheid v~~r de nagel aan de onderplaat moet omkeerbaar 

zijn (50% van de nagels zit "gewoon"). Ook dit verhoogt de kost

prijs van de machine en verlengt de omsteltijd. 
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fig. 8: Schematisch bovenaanzicht van machine Al, voor zowel een 

drukgroep met 6 dianagels (links) als met 9 dianagels 

(rechts). De binnenste cirkel geeft de positie weer waarop 

zich de dianagels bevinden. De buitenste cirkel geeft de 

plaats aan waarop zich de onderplaatnagels bevinden; 

fig-

X = klinknagelposi tie 

XO:::: posi tie van een onderplaa tnage 1 aan de onderp laa t 

XH= positie van een onderplaatnagel aan het huis 

®e= klinknagelpositie met erbovert een booreenheid 

0P= klinknagelpositie met erboven een perseenheid 

____ --~~~~------(5) 

H----(4) 
(6)-+-..... 

"------ ( 3 ) 

....;------- ( 2) 

......... -+----- ( 1) 

9:Schematisch zijaanzicht van de fixatie van een drukgroep; 

(1 ) indextafel (4) span tang 

(2) stellage (5) drukgroep 

(3) klauwplaat (6) ponseenheid 
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Een variant op machine Al waarbij op hetzelde station de diana

gels worden verwijderd en de onderplaatnagels worden uitgeponst 

wordt dus niet bekeken; er zijn immers aIleen nadelen aan deze 

variant verbonden, geen voordelen. 

Bij alternatief Al moe ten de nagels van de onderplaatbevestiging 

aan de onderplaat tijdens het voorboren en het uitpersen worden 

ondersteund om ~et afbreken of inscheuren van de oren aan de on

derplaat te voorkomen. Voor het boren van de nagel aan het huis 

is een ondersteuning niet nodig, voor het uitpersen van deze 

voorgeboorde nagel weI (tgv. een grotere kracht kan het huis gaan 

deformeren). Er zijn dus bij alternatief Al extra ondersteuningen 

nodig. Deze ondersteuningen moeten radiaal, tangentiaal en in 

hoogterichting instelbaar zijn. De instelling in hoogterichting 

moet erg nauwkeurig plaatsvinden, immers deze ondersteuningen 

moeten samenwerken met de spantangen die het huis op de pasvlak

ken klemmen. Deze extra ondersteuningen zullen het laden en las

sen van de machine bemoeilijken en vergroten de omsteltijd. 

Een variant op alt. Al is alt. A2, waarbij de onderplaatnagels 

aan de onderplaat niet worden voorgeboord/uitgeperst en de onder

plaatnagels aan het huis niet worden uitgeperst. 

De onderplaatnagels moeten dus met de hand worden voorgeboord 

en/of uitgeperst. Dit kan gebeuren in de tijd dat de machine aan 

het bewerken is. 

Bij dit alternatief is de ondersteuning dus vee I eenvoudiger. 

Er zijn nu ook minder booreenheden (2 ipv. 3) en minder perseen

he den (1 ipv. 3). 

De voordelen van alt. A2 tov. alt. Al zijn dus: 

-de omsteltijd is korter, tgv. een simpelere ondersteuning en 

tgv. het kleiner aantal bewerkingseenheden. 

-tgv. een betere bereikbaarheid is de laad- en Iostijd korter. 

Deze betere bereikbaarheid wordt veroorzaakt door een eenvoudi

gere ondersteuning en het kleinere aantal bewerkingseenheden. 

Een schematisch bovenaanzicht van alt.A2 is in fig. 10 weergegeven. 
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fig. 10: Een schematische weer gave van het bovenaanzicht van alt. 

A2. voor 6 dianagels links en voor9 dianagels rechts. 

<: SL.EDE 
~~- ---;-~~ 

H3 
) 

fig. 11: Een schematisch bovenaanzicht van alternatief BI, 

voor 6 dianagels (boven) en voor 9 dianagels (onder). 

03 3 

H3 o(SLEOE 
-+-atr' H3 

• 
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3.2.2 De alternatieven Bl, B2, Cl en C2. 

Wil men een opstelling waarbij meer dan een booreenheid de dia

nagels voorboren dan moet, ivm. de ruimte, de bewerking van de 

onderplaatnagels op een ander werkstation plaats vinden. Om nu 

extra in- en uitspanhandelingen te voorkomen moet men de druk

groep met de indextafel op een slede plaatsen, en de ingespannen 

drukgroep zo transporteren tussen de twee bewerkingsstations. 

In fig. 11 is een schematisch bovenaanzicht van machine Bl weer

gegeven, voor zowel een opstelling met een drukgroep met 6 en met 

9 dianagels. Twee booreenheden en twee persjes bewerken nu de ........... 
dianagels. Ais aIle dianagels zijn verwijderd wordt de drukgroep 

mbv. de slede naar het volgende werkstation verplaatst. waar de 

onderplaatnagels mbv. boren en uitpersen worden verwijderd. 

Een variant op dit alternatief is alt. B2. Alt. B2 is identiek 

aan alt. Bl, echter de onderplaatnagels worden niet vewijderd 

dmv. voorboren en vervolgens uitpersen maar dmv. ineens uitponsen. 

Dit uitponsen levert nu een behoorlijke tijdwinst op, omdat dit 

gescheiden plaats vindt van het voorboren en uitpersen van de 

dianagels. 

In fig. 12 is een schematisch bovenaanzicht van alt. Cl weerge

geven (voor een drukgroep met 6 en met 9 dianagels). Dit alterna

tief is gelijk aan alt. Bl, maar nu werken er drie booreenheden 

en drie persjes aan de dianagels (ipv. twee boor- en perseenheden) . ......... 
Een variant op alt. B2 is het alternatief C2, ook nu zijn er ipv. 

twee drie boor- en perseenheden die de dianagels bewerken. 

3.2.3 De alternatieven D, E en F. 

Van alternatief D is een schematisch bovenaanzicht in fig. 13 

afgebeeld. Het is een alternatief waarbij mbv. een boor- en pers

eenheid de dianagels worden verwijderd. Nadat dit apparaat is ge

laden en in werking is gezet moet de operator bij een andere druk

groep de onderplaatnagels verwijderen dmv. het ineens uitponsen. 

Als de operator hiermee klaar is, is de machine ook geeindigd en 

kan de operator de machine lossen, laden, opnieuw starten en ver

volgens weer gaan uitponsen .. 

Voor het uitponsen wordt gedacht aan een opstelling met een pons

eenheid zoals weergegeven op tekening 3 (in dee! 2 van dit rapport). 
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fig. 12: Een schematisch bovenaanzicht van alt. e1, voor 6 dia

nagels (boven) en v~~r 9 dianagels (onder) 

01 

OJ 01 

tf3 
l 

fig. 13: Een schematisch bovenaanzicht van alt. D, voor 6 dia-

nagels (links) en voor 9 dianagels (rechts). 
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Deze ponseenheid kan worden aangevuld met een (verstelbare) 

ondersteuningsmogelijkheid waarop de drukgroep vlak kan worden 

gelegd (niet afgebeeld). De operator moet de drukgroep hierop 

handmatig positioneren. Dit moet voor elke ponspositie opnieuw 

gebeuren. 

Alt. E (zie fig. 14) is gelijk aan alt. D. echter nu bewerken 

twee boor- en perseenheden de dianagels (ipv. een boor- en pers-.......... 
eenheid. 

Alt. F is ook gelijk aan alt. D, echter er zijn nu drie boor- en 

perseenheden ipv. een boor- en perseenheid aanwezig. Dit alterna

tief is afgebeeld in fig. 15. 

3.3 Een schatting van de cyclustijd 

Van de in par. 3.2 besproken aiternatieven wordt nu een schatting 

van de cyclustijd gemaakt. 

V~~r elke te verrichten handeling wordt dmv. simulatie en/of af

schatting een aanname van de tijdsduur gedaan. Deze aannamen wor

den in bijlage 2 vermeld. Voor elk alternatief wordt nu de cyclus

tijd bepaald. eerst v~~r een drukgroep met 6 dianagels en vervol-
~ 

gens voor een drukgroep met 9 dianagels. Hieruit voIgt een gemid

delde cyclustijd. Dit alles is uitgewerkt in bijiage 3, de resul

taten staan in tabel 3 op pag. 24. 

Ook is in deze tabel van elk aiternatief het aantal hoofdcompo

nenten vermeld om een indicatie van de complexiteit van het a1-

ternatief te geven. 

Vervolgens wordt de omsteltijd van elk alternatief afgeschat mbv. 

de aannamen voor de tijdsduur van de omstelhandelingen die in bij

lage 4 worden weergegeven. Een uitwerking hiervan staat in bij

lage 5. 

Ten slotte wordt in hijlage 6 uitgelegd hoe deze omsteltijd wordt 

omgerekend in een omsteltoeslag die bij de cyclustijd van het 

cesbetreffende alternatief wordt opgeteld. De resultaten staan in 

tabel 3 op pag. 24. 
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fig. 14: Een schematisch bovenaanzicht van alt. E, vaar 6 dia

nagels (links) en vaar 9 dianagels (rechts). 

Hl 
~ m 

fig. 15: Een schematisch bavenaanzicht van alt. F, vaor 6 dia-

nagels (links) en vaor 9 dianagels Crechts), 
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TABEL 3 

Alternatief Al A2 B1 B2 C1 C2 D E F 

Aant. booreenheden 3 2 4 2 5 3 1 2 3 

Aant. perseenheden 3 1 4 2 5 3 1 2 3 

Aant. ponseenheden 2 2 1 1 1 

Diversen S S S S 

Cyc1ustijd (6) 89 77 94 73 85 65 85 85 85 

Cyclustijd (9) 115 103 114 91 98 75 103 85 85 

Gemid. cyclustijd 102 90 104 82 92 70 94 85 85 

Toeslag 20 

I 

20 20
1 

20 

Omsteltijd 450 345 683 608 773 7051300 428 510 

Omsteltoeslag 9 7 13 12 15 141 6 8 10 

iTOTALE CYCLUSTIJD 
I 

1111117 1171 941 10 7 8411201113 113 I 

opm.1: S = slede 

opm. 2: tijdseenheid in seconde 

opm.3: Bij de alternatieven A2,D,E en F moet de operator meerdere 

machines bedienen. Hiervoor is een toeslag ivm. beweging/ 

inefficientie van 20 sec. gesteld. 
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3.4 Een analyse van de alternatieven. 

*Gesteld wordt dat alternatieven waarbij in een machine' boor- en 

ponseenheden samenwerken niet haalbaar zijn want: 

-tijdens het lopen van de machinecyclus moeten voor en na elke 

C; draaiing van de indextafel de pon~eenheden in radiale en in 

axiale richting bewegen. Deze bewegingen verlengen de cyclustijd. 
o -"~--"--"-".-"- ---"---

-deze bewegingen vergen extra instelhandelingen en vergroten dus 

de omsteltijd. 

-deze bewegingen maken de machine extra duur. 

-de extra instelhandelingen maken het omstellen moeilijker, de 

kans op het fout instellen van de machine wordt dus groter zodat 

er dus meer uitval zal ontstaan. 

De cyclustijden van de machines waarbij boor- en ponseenheden 

samen werken (alt. B2; t = 97,5 5, alt. C2; t = 84 s) zijn ex-c c 
clusief de bovengenoemde opmerkingen. Deze cyclustijden zijn 

niet zo kort tOY. de andere alternatieven dat bovengenoemde nade

len acceptabel zijn. 

*De alternatieven AI, BI en Cl hebben een uitgebreide ondersteu

ning van de drukgroep. Dit betekent dat de drukgroep bij de onder

plaatnagels , zowel aan de onderplaat als aan het huis, onder

steund moe ten worden (om scheuren/afbreken van oren aan de onder

plaat resp. deformatie van het huis te voorkomen). Naast deze 

ondersteuning wordt het huis ook bij de pas gat en ondersteund. 

Deze uitgebreide ondersteuning is nadelig want: 

-het bemoeilijkt het laden en loss en van de machine, dus verlengt 

de cyclustijd. 

-het veroorzaakt extra instelhandelingen en verlengt dus de om

steltijd. 

De alternatieven AI, Bl en Cl hebben nog een belangrijk nadeel 

f nl. ze zijn reI. duur gezien het gr~te aantal boor- en perseen

heden. 

Een voordeel van deze alternatieven is dat de machines na laden 

en inschakelen geheel zelfstandig aIle klinknagels verwijderen 

(in par. 2.4.2 is gebleken dat dit slechts bij 65,8% van de 

gesloopte drukgroepen mogelijk is, mits toepasbaar op GM's. ivm. 

de bereikbaarheid van de klinknagel aan de onderplaat). 
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*Bij de alternatieven D, E en F worden de onderplaatnagels dmv. 

"ineens uitponsen met de hand" verwijderd. Deze uitponsbewerking 

moet worden verricht terwijl de machine bezig is met het voorbo

ren en uitpersen van de dianagels. 

V~~r het toepassen van het uitponsen bij de alternatieven D, E 

en F is gedacht aan een opstelling waarbij de drukgroep met de 

hand gepositioneerd wordt onder de ponseenheid waarna de ponsnip

pel de nagelkop doorsnijdt en de schacht uitdrukt. Dit met de hand 

positioneren geeft een eenvoudige opstelling die niet vee 1 omstel

tijd vergt. niet veel kost en geen lange laad- en lostijd vraagt 

(ook belangrijk als de drukgroep tussentijds moet worden omge

draaid) • 

Het ui~onsen is een toepasbaar principe. Dit blijkt uit een proef 

gedaan mbv. een pneuma tisch persje, een oude ponsnippel en een 

simpele ondersteuning voor de drukgroep. Bovendien wordt het uit

ponsen bij de vestiging in Engeland ook toegepast. 

Echter voordat men voor het alternatief kan kiezen moet dmv. een 

uitgebreide proef vastgesteld worden: 

-of het handpositioneren de standtijd van de ponsnippel ontoelaat-

baar verkort. ~ 

-welk percentage afkeur dit proces opleverl. 

De uitgebreide proef betekent dat de opstelling die bedoeld wordt 

bij de alt. D, E en F eerst gebouwd moet worden, vervolgens een 

maand produktie moet ponsen, waarna pas besloten kan worden of 

deze toepassing bruikbaar is. 

Deze onzekerheid kan men voorkomen door het handpositioneren te 

mechaniseren. Dit is reI. moeilijk te realiseren, is reI. duur, 

geeft reI. lange Iaad- en lostijden en verlengt de omsteltijd. 

Deze mechanisatie is een optimalisatie, toepasbaar bij grote 

series met weinig varianten, en wordt hier niet geschikt geacht. 

De onzekerhooen over de standtijd van de ponsnippel en het uitvals

percentage zijn grote nadelen van de alt. D, E en F ;terwijl de 

alternatieven geen opvallend korte cyclustijd bezitten. 
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*Het alt. A2 heeft tgv. het beperkte aantal booreenheden (2 stuks) 

en perseenheden (1 stuk) de volgende voordelen: 

-de investeringskosten zijn reI. laag. 

-de omsteltijd van de machine is reI. kort. 

-de machine is overzichtelijk; hierdoor is het omstellen eenvou-

dig en is het aannemelijk dat de operator zelf in staat is de 

omstelhandelingen juist te verrichten en binnen de geschatte om

steltijd. 

Andere voordelen zijn: 

-de machine is reI. universeel; hij is toepasbaar op 88,2% van 

de produktie (mits geschikt v~~r GM's, zie tabel 2 op pag. 11). 

-de bewerkingseenheden hoeven slechts weinig instelbaarheidsmoge

lijkheden te hebben. 

-de bewerkingseenheden hoeven voor, tijdens en na het verlopen 

van de machinecyclus slechts in hoogterichting te bewegen. 

-de benodigde ondersteuning v~~r de drukgroep is bij deze machine 

reI. eenvoudig . ......... 
-er zijn geen proefnemingen nodig om onzekerheden op te heffen. 

Een nadeel van dit alternatief is dat de machine niet aIle klink

nagels verwijderd. Nadat de machine is geladen en gestart moet 

de operator de drie kiinknageis aan de onderplaat van een andere 

drukgroep gaan uitboren en vervolgens alle.onderplaatnagels van 

die drukgroep gaan uitpersen. Vervolgens moet de operator de ma

chine lossen, laden en opnieuw starten. 

De operator moet dus in een vaste volgorde drie machines bedie

~. Dit zal zodra er iets fout gaat lei den tot stilstand van de 

machine en geeft een inefficient werkpatroon (er is dan ook bij 

deze alternatieven een toeslag van 20 s geteld). 

Dit nadeel krin vervallen bij het installeren van twee machines, 
~ 

waardoor de taken gescheiden kunnen worden. Nu kan 66n man de 

twee machines bedienen en 66n man kan "met de hand" boren en per

sen aan de onderplaatnagels. 
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3.5 Conclusie 

Samenvattend kan gesteld worden dat mechanisatie het best kan 

worden uitgevoerd mbv. een machine A2. Deze machine komt het best 

aan aIle eisen en wensen tegemoet en is relatief eenvoudig en 

relatief goedkoop. 
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4 Besparingen bij mechanisatie, gebaseerd op de huidige produktie. 

4.1 De opbouw van de besparingen. 

De besparingen, te verkrijgen bij mechanisatie van de demontage, 

zijn als voIgt opgebouwd: 

-be sparing aan arbeid. 

-besparing aan direkte uitval; minder drukgroepen zullen tot 

schroot gedegradeerd worden. 

-besparing aan indirekte uitvalj door het slopen kunnen huizen 

beschadigd worden. Circa 50% van de uitval bij de eindcontrole 

wordt hierdoor veroorzaakt. Dit aandeel zal afnemen. 

Naast bovengenoemde besparingen is het mogelijk nog meer te be

sparen door minder nieuwe diaveren in te kopen en deze veren te 

winnen door meer drukgroepen te slopen. 

4.1.1 Besparing aan arbeid. 

Het aantal te slopen drukgroepen geschikt voor mechanische sloop 

bij het huidige produktieaantal (dus in 1986) bedraagt: 

met: 

2 * 1,15 * 27454 * (1 - 0,118) = 55693 stuks 

27454 = de produktie van januari tot en met juni 1986 

15 % = het percentage extra sloop 

11,8 % = het percentage "niet ponsbaar" (zie tabel 2 op 

pag. 11); dwz. vingerdrukgroepen en drukgroepen 

waarbij de dia niet mbv. klinknagels wordt be

vestigd. 

De hUidige slooptijd die v~~r dit aantal drukgroepen nodig is: 

55693 * 3~6g = 2785 uur (per jaar) 

met: 

180 s = de gemiddelde slooptijd (zie bijlage 7) 

De benodigde produktietijd bij het gebruik van een machine A2 

op deze machine is: 

55693 * 0,935 * 3~~b - 1692 uur (per jaar) 
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93,5 % = het percentage drukgroepen dat in series groter 

dan 10 stuks wodrt verwerkt (zie bijlage 6.1) 

117 s = de cyclustijd van de machine A2 

De drukgroepen die in series kleiner dan 11 stuks worden verwerkt 

moe ten met de hand worden gesloopt. Hiervoor is de volgende pro

duktietijd nodig: 

55693 * (1 - 0,935) * 180 - 181 uur (per J'aar) 3600 -

De besparing aan produktietijd te bereiken door de huidige sloop 

te mechaniseren bedraagt dUB: 

2785 - 1692 - 181 = 912 uur (per jaar) 

Bij de huidige produktie zijn circa 3,5 man betrokken. Men kan 

stellen dat er inefficient wordt gewerkt omdat deze 3,5 man een 

prmuktie verzorgen van 2785 uur. Gesteld kan worden dat een ma

chine een efficienter werkritme zal bewerkstellig~.Hierdoor, en -tgv. een besparing van 912 uur (effectief) kan men stellen dat 

men mbv. mechanisatie een man kan uitsparen a fl 51.000,- per 

jaar. 

4.1.2 Besparing tgv. het verlagen van het uitvalspercentage. 

De huidige uitval tgv. foutief boren en per sen bestaat uit 

schroot en bedraagt 1,1% van de produktie (zie tabel in bijla

ge 6.2). Geschat wordt dat ongeveer de helft van de uitval bij 

de eindcontrole, nl. 1,4% (zie tabel ), ook wordt veroorzaakt 

door foutief boren en persen. 

Het huidige uitvalspercentage tgv. foutief boren en persen is 

dus: 

1,1 + t * 1,4 = 1,8 % 
Geschat wordt dat bij het gebruik van een machine A2 de uitval 

halveert (gelijk verdeeld over beide groepen uitval), immers als 

de bewerkingseenheden eenmaal goed zijn gepositioneerd is er

naast boren of per sen niet meer mogelijk. 

De uitval bij het gebruik van alternatief A2 wordt dus geschat 

op: 

0,55 + 0,35 ::H 
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De besEaring tgv. het verlagen van het uitvalspercenta~e bedraagt: 

! * 0,011 * 55693 * 0,935 * (3,77 - 8 * 0,0925): fl 868,-

met: 

1,1 % = het uitva1spercentage schroot 

f1 3,77 = de waarde van een drukgroep voor het slopen 

f1 0,0925 = de waarde van oud ijzer per kg. 

8 kg. = het gewicht van een drukgroep 

De besparing op de uitval bij de eindcontrole is: 

! * 0,007 * 55693 * 0,935 * (0,9 - 0,25) * 28,49 = f1 3~375,-

De totale besparing tgv. het verminderen van de .uitval is: 

868 + 3375 = fl 4.243,-

= 

De werkelijke verliezen tgv. de uitval zijn veel groter. Doordat 

er voor diverse typen een tekort aan oud is, leidt de uitval tot 

een opbrengstver1ies. Hoe groot dit verlies is, is moei1ijk na te 

gaan. 

4.2 De totale besparing tgv. mechanisatie bij de huidige 

situatie. 

De totale besparing die men bij de huidige situatie kan bereiken 

door te mechaniseren is dus: 

51.000 + 868 + 3.375 = fl 55.243,- per jaar 

4.3 Een mogelijke besparing tgv. extra sloop. 

Van de ges100pte drukgroepen heeft circa 140%\een defekte diafrag

maveer. Er ontstaat hierdoor bij de revisie een tekort aan dia's. 

Dit tekort wordt nu aangevuld dmv. het extra slopen van drukgroe

pen en dmv. het inkopen van nieuwe dia's. Het inkopen van nieuwe 

dia's wi1 men het liefst vermijden want: 

-het is duur; de gemiddelde inkoopsprijs van een dia is\f1 13,211 

-het is niet bij elk type dia mogeliJk 

Wil men het inkopen van nieuwe dias vermijden dan moet men extra 

slopen; beperkingen hiervoor zijn nu: 

-gebrek aan sloopcapaciteit 

-gebrek aan oude drukgroepen 

In 1986 worden er 13470 dia's ingekocht. Gesteld wordt dat, bij 

het opheffen van de sloopcapaciteitsbeperking er gezien de voor

raad oud 15 % drukgroepen extra gesloopt kunnen worden. 
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De besparing op de inkoop van nieuwe diaveren is dan: 

0,6 * 0,15 * 2 * 27454 * (1 - 0,118) * 13,21 = fl 57.577,-

met: 

60 % = het percentage goede dials 

15 % = het percentage extra sloop 

fl 13,21 = de gemiddelde prijs van een nieuwe diaveer 

- - ----------

Er zullen echter meer oude drukgroepen moeten worden ingekocht: 

0,15 * 2 * 27454 * (1 - 0,118) * 3,77 = fl 27.387,-

met: 

fl 3,77 = de prijs van een oude drukgroep 

Ook moeten er kosten worden gemaakt om deze oude drukgroepen te 
\ ~.L"":'? slopen: ~~~ 

met: 

0,15 * 2 * 27454 * (1 - 0,118) *~ * 42 = fl 15.255,-3600 

180 s = de benodigde slooptijd (met de hand) 

fl 42,- = het geschatte machine uurtarief 

De tota1e besparing tgv. de extra sloop wordt hiermee: 

57.577 - 27.387 - 15.255 = f1 14.935,-

Bij het gemechuniseerd slopen kost de extra sloop: 

0,15 * 2 * 27454 * (1 - 0,118) * 117 * 50 - f1 11.805,-3600 -
met: 

fl 50,- = het geschatte machine uurtarief 

De ~otale besparing tgv. de extra sloop (gemechaniseerd verwer

ken) wordt hiermee: 

57.577 - 27.387 - 11.805 = fl 18.385,

~-----~.\..(q,'4Q....,.... . 

4.4 Conclusie 

Bij het mechaniseren van de s1oopafde1ing kan men op jaarbasis 

circa f1 55.000,- besp~ren. 

Bij het realiseren van 15% extra sloop tbv. het verminderen 

van de inkoop van nieuwe diaveren kan men per jaar circa 

l8oo0fl 15.000,- besparen. Het gemechaniseerd verwerken van deze extra 

sloop 1evert nog eens circa fl 3.500,- per jaar op. 
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5 De uitvoering van de mechanisatie van de sloopafdeling. 

5.1 Het oorspronkelijke mechanisatieplan. 

In hfst. 3 worden een aantal alternatieve machines besproken. 

Geconcludeerd wordt dat de mechanisatie van de sloopafdeling het 

best kan worden gerealiseerd mbv. een machine AZ. 
Deze machine beschikt over een booreenheid en een perseenheid 

die de dianagels verwijderen. Ook is er een booreenheid die de 

onderplaatnagels aan het huis voorboord. De nagels aan de onder

plaat moeten "met de hand" worden voorgeboord, waarna aIle onder

plaatnagels "met de hand" moeten worden uitgeperst. 

Dit alternatief is uitgewerkt op de tekeningen nr. 4 tot en met 

nr. 7 (zie deel 2). Een opstelling van de sloopa£deling is op 

tekening 1 weergegeven. Op tekening 2 is een opstelling van de 

sloopa£deling te zien zoals deze zou moe ten worden na het door

voeren van de mechanisatie. Hierop zijn twee semi-automaten (SA) 

te zien. 

Redenen om te kiezen voor een opstelling met twee machines A2 

zijn: 

-de taken kunnen worden gescheiden. Een operator kan de twee 
<o~ -

machines A2 bedienen; een andere operator kan mbv. een kolom

boormachine en een persje de onder~laatnagels verwijderen. 

Van het combineren van deze taken zodat men slechts een machine 

A2 nodig heeft wordt afgezien. omdat dit zal leiden tot stil

stand van de machine A2. 

-men kan pieken in de produktie omvang capacitief gezien goed 

opvangen. Immers bij de huidige produktie is er een capaciteits

behoefte van 55.693 * 0,935 = 52.073 stuks per jaar<op de ma-

chine; bij 15 % extra sloop: 1, 15 ~ 59884 stuks). 
? &.J-{, -i w-.J' ) De beschikbare capaciteit bedraagt: 

~ .• P~"l • I) 

met: 

... 3600 
247 ~ ~ * 52 = 119.700 stuks per jaar '~' ~;-J ~ tfX\ 

247 = het aantal werkbare dagen 
11~'" .'eJ 

in 1987 . 

7 = het max. aantal produktie uren per dag 

52 s = de gemiddelde cyclustijd bij 2 machines A2 

( z i e b i j I age 3. 3) 
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Een nadeel van deze opstelling is dat de investeringskosten groot 

zijn. Bijlage 8 bevat een prijslijst van de machine A2. De machi

ne wordt bestuurd door een PLe. Sempress heeft hiervoor een prijs 

geoffreerd (post besturing) aan de hand van de beschrijving in 

bijlage 9. Ook is gemotiveerd welke investeringskosten moeten 

worden gemaakt voor de aanschaf van twee machines A2, nl. 

fl 90.000,-. Samen met een besparing van circa fl 55.000,- brengt 

di t de terugverdientijd op 1 jaar en 7 maanden. ? Jl.tM IA.A~~ -
5.2 Een alternatief mechanisatieplan. 

Bij een bezoek aan de vestiging in Engeland blijkt dat men daar 

al enkele jaren een ponsopstelling gebruikt die werkt volgens het 

aantrekkelijke principe dat beschreven wordt in par. 2.1 en dat 

~ bedoel~ordt bij de alternatieven D,E en F in par. 3.2.3. 

Voordelen van dit principe zijn (dit blijkt oa. uit het bezoek 

aan Engeland): 

-het werkt snel (in 10 s kan men 3 nagels uitponsen!) 

-het geeft geen beschadigingen aan het huis of aan de onderplaat 

-het principe is goedkoop te realiseren 

Ook blijkt dat de standtijd van de ponsnippel niet wordt bein-
-= vloed door het handpositioneren van de drukgroep onder de pons-

eenheid. 

Deze informatie maakt het mogelijk om de mechanisatie op de vol

gende manier te realiseren, een manier die verschilt van die in 

par. 5.1 genoemd is. 

V~~r het verwijderen van de dianagels maakt men gebruik van de 

semi-automaat A2; echter nu heeft deze machine slechts 1 boor

eenheid. Voor het verwijderen van de onderplaatnagels gebruikt 

men een ponseenheid (zie tekening 3). Gesteld wordt dat het nu 

mogelijk is om deze twee bewerkingen door een operator te laten ~ 

10';~. ! ui tvoeren, vol gens het volgend verloop: 1.} t- 'I " 

\.td Il. 'l ~'1· J,.v ~ , 1 laad de semi-automaat(13 s) ~~\ ~ . 

2 start de machinecyclus (de cyclus duurt §3 bij 6. nagels; en 

- [77 s1 bij 9 nagels) ~e..Q.. ~ fAA.~ 
3 pons van een drukgroep de onderplaatnagels ui.c (dit duurt 20 s; 

voor het pakken en het wegleggen van de drukgroep kan men 

2 * 13 s rekenen, dus duurt het pons en in het totaal 46 s) 
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4 los de semi-automaat 

zie 1. enz. 

Ret pons en gaat sneller als het uitboren en het uitpersen. Gesteld 

wordt daarom dat bij een drukgroep met 9 nagels (50 %) er geen 

vertraging ontstaat; het ponsen duurt 31 s korter als de machine

cyclus. Bij een drukgroep met 6 dianagels duurt het ponsen 

slechts 5 s korter zodat er wordt aangenomen dat er een vertra

ging van 20 s ontstaat. 

De gemiddelde cyclustijd wordt nu: 

(2 * 13 + 51) + (2 * 13 + 77) + 20 = 100 s 
2 

Een tweede operator moet de kleine series "met de hand" slopen. 

Ook dient hij voor een dusdanige aan- en afvoer te zorgen dat de 

operator die de semi-automaat bedient kan daorwerken. Ivm. een 

gunstig verloop van het geheel is het nuttig dat de operators 

elkaar enkele malen per dag afwisselen. 

De capaciteit is net voldoende, immers de max. capaciteit is: 

? 247 * 7 * 3600 = 62.244 stuks per jaar 
...::P 100 

( h u i dig e be hoe f t e 5 2 . 07 3 stu k s; b i j _1 ~ % ext r a s I 0 0 p ~9~8~ ~ ) 

Bij de huidige produktie heeft men de machine het volgend aantal 

uur per jaar nodig~ 

52.073 *3~gg = 1446 uur 

De produktie "met de hand" omvat ook nu 181 uur (zie 4.1.1) 

zodat de besparing aan produktietijd per jaar bedraagt: 
") 

2785 - 1446 181 = 1158 UUL .A ~' 
~ /\ 

Gesteld word t da t de besparingen overeenkome;v~~·met die ~elke in 

hf st. 4 worden genoemd, d us circa f 1 55.00-6: - bed ragen/. In bi j-
I 

lage 10 wardt gemotiveerd dat voor de realisatie van 9it plan 

een investering van f1 50.000,- nodig is, hiermee komt de terug-

verdientijd op circa 11 maanden. ~. ~,~ (~./ 

Een belangrijk voordeel van dit plan tOY. het plan dat genoemd 

wordt in par. 5.1 is dat de investeringskosten vee 1 lager zijn, 

dus de payback time is korter (11 maanden ipv. 1 jaar en 7 maan

den), 

Een nadeel is d~t de capaciteit vrij klein is. Men moet daarom 

de machine optimaal benutten, dwz. men moet zorgen dat er altijd 

een operator is die de machine bedient. 
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Eventuele pieken zullen er soms toe leiden dat er series op 

de oude wijze moeten worden gesloopt. 

5.3 Conclusie 

De mechanisatie van de sloopafdeling kan het beste gebeuren dmv. 

de installatie van een semi-automaat A2 (met slechts een boor

eenheid en een perseenheid) en een ponseenheid. De investerings

kosten bedragen f150.000,-. De besparingen zijn f1 55.000,

zodat de terugverdientijd 11 maanden wordt. 

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat, ivm. de beperkte capaciteit 

van de semi-automaat, men de machine zo optimaal mogelijk moet 

benutten. Dit betekent dat men moet zorgen dat er altijd een 

operator aanwezig is die de machine kan bedienen. 



BIJLAGE 1.1 

Het revisieproces van de diafragmadrukgroepen. 

Symbolenlijst: 

o 
<> 
C __ ) 

Procesfunctie; handeling, die aen veren
dering veroorzaakt in de vorm, somen
stelling, fysische eigensehappen, of 
pleats van gen produkt. 

Invoer 0' uitvoer; begin-en .indprod~kt 
of -resultaat van een proees. 

Opgave van de waar te nemen parameters 
aan een proees of produkt en vergelijking 
met de gespeeifieeerda waarden. 

Gleft aan dat ao dit punt moet worden 
beslist wat er moet gebeuren 00 grand 
van de geconstateerde 'eiten. 

Hierin wordt de oodreeht sangegaven • . 

Openings-of afsluitingssymbool van aen 
schema. 

Administratieve gegevens: opgaven van 
specificatie registratie van gegevans 
op formulieren, in data'iles, logbaeken 
etc. 
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1.3 

b 

01lst"9 1n 
1II"",ndJn 
",eree<l lira 
dukt 

Deze bijlage is overgenomen uit: 

Analyse van een revisieberijf 

C.H.A.M. Prinsen 

rap. nr. WPB 0127 

. 
vol ",ende 
.. etkotde' 
d"",onteten 



BIJLAGE 2 

Een schatting van de tijdsduur van machinehandelingen. 

LAAD; dwz. pak een drukgroep van een rolcontainer en 

leg deze over de paspennen op de machine. 

BOOR; dwz. boor in ijlgang omlaag, boor en in ijlgang 

weer omhoog. 

INDEXEER; dwz. het verdraaien van de indextafel. 

PERS; dwz. pers de voorgeboorde nagel uit. 

LOSSEN;dwz. pak de drukgroep van de paspennen en voer 

deze af (= leg op de glijgoot). 

PONS; 

PAK; 

LEG; 

inclusief het scheiden van de drukgroep in onder 

exclusief het scheiden van de drukgroep 

dwz. pons de nagel ineens uit. 

dwz. pak een drukgroep tbv. het ineens uitpon-

sen en positioneer deze. 

dwz. leg de drukgroep tbv. het ineens uitpon-

sen in de volgende ponspositie. 

SCHEID;dwz. neem de drukgroep uit de ponseenheid en 

scheid de onderdelen 

SLEDE; dwz. transporteer het werkstuk op de slede naar 

het andere werkstation. 

13 s 

7 s 

1 s 

1 s 

23 s 

13 s 

2 s 

7 s 

5 s 

10 s 

2 s 



BIJLAGE 3.1 

Een schatting van de cyclustijden. 

ALTERNATIEF AI, 6 dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor DI,Ol,H3 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D6 7 28 

5 indexeer 1 29 

6 boor D5,H2,03 ; pers Dl,Ol 7 36 

7 indexeer 1 37 

8 boor D4 ; pers D6 7 44 

9 indexeer 1 45 

10 boor D3,HI,02 ; pers D5,H3,03 7 52 

11 indexeer 1 53 

12 boor D2 . pers D4 7 60 , 
13 indexeer 1 61 

14 pers D3,02,H2 1 62 

15 indexeer 1 63 

16 pers D2 1 64 

17 indexeer 1 65 

18 pers HI 1 66 

19 lossen 23 89 c; 

~tl)# 
~" .. ".J,I , 

~ ( . 



BIJLAGE 3.2 

ALTERNATIEF AI, 9 dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor Dl,H3,01 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D9 7 28 

5 indexeer 1 29 

6 boor D8 7 36 

7 indexeer 1 37 

8 boor D7,H2,03 · pers Dl,Ol 7 44 • 
9 indexeer 1 45 

10 boor D6 . pers D9 7 52 , 

11 indexeer 1 53 

12 boor D5 ; pers D8 7 60 

13 indexeer 1 61 

14 boor D4,02,Hl · pers D7,03,H3 7 68 • 
15 indexeer 1 69 

16 boor D3 ; pers D6 7 76 

17 indexeer 1 77 

18 boor D2 . pers DS 7 84 , 
19 indexeer 1 85 

20 pers D4,02,H2 1 86 

21 indexeer 1 87 

22 pers D3 1 88 

23 indexeer 1 89 

24 pers D2 1 90 

25 indexeer 1 91 

26 pers HI 1 92 

27 lossen 23 115 



BIJLAGE 3.3 

ALTERNATIEF A2, 6 dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor Dl,H3 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D6 7 28 

S indexeer 1 29 

6 boor DS,H2 pers Dl 7 36 

7 indexeer 1 37 

8 boor D4 . pers D6 7 44 , 

9 indexeer 1 45 

10 boor D3,HI pers DS 7 52 

11 indexeer 1 S3 

12 boor D2 . pers D4 7 60 , 

13 indexeer 1 61 

14 pers D3 1 62 

15 indexeer 1 63 

16 pers D2 1 64 

17 lossen 13 77 

Tussen het laden en het lossen is 51 s over. 

Hierin moeten 3 nagels aan de onderplaat worden losgeboord 

(30 s) en aIle 6 de onderplaatnagels worden uitgeperst,20 s). 

DE CYCLUSTIJD BIJ HET GEBRUIK VAN 2 MACHINES A2 

Men moet eerst machine 1 laden en starten. dan machine 2 laden 

en starten, dan machine 1 lossen en dan machine 2 lossen. 

De cyclustijd is dus: 3*13+S1=90 sec. voor twee drukgroepe~. 

of 3*13+77=116 s. De gemiddelde cyc1ustijd is dUS~ ~ 
1. 



BIJLAGE 3.4 

ALTERNATIEF A2. 9 dianagels. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

laad 13 13 

boor Dl,H3 7 20 

indexeer 1 21 

boor D9 7 28 

indexeer 1 29 

boor D8 7 36 

indexeer 1 37 

boor D7,H2 pers Dl 7 44 

indexeer 1 45 

boor D6 . pers D9 7 52 • 
indexeer 1 53 

boor D5 ; pers D8 7 60 

indexeer 1 61 

boor D4,Hl pers D7 7 68 

indexeer 1 69 

boor D3 ; pers D6 7 76 

indexeer 1 77 

boor D2 ; pers DS 7 84 

indexeer 1 85 

pers D4 1 86 

indexeer 1 87 

pers D3 1 88 

indexeer 1 89 

pers D2 1 90 

lossen 13 103 

Tussen het laden en lossen is 77 s over. 

Hierin moe ten drie nagels aan de onderplaat worden losgeboord 

(30 s) en aile 2es de onderplaatnagels worden uitgeperst (20 s). 



BIJLAGE 3.5 

ALTERNATIEF Bl 6 dianagels. 

I laad 13 13 

2 boor Dl.D4 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D6.D3 pers Dl, D4 7 28 

5 indexeer 1 29 

6 boor D5, D2 . pers D6,D3 7 36 , 
7 indexeer 1 37 

8 pers D5,D2 1 38 

9 slede 2 40 

10 boor 02,Hl 7 47 

11 indexeer 1 48 

12 indexeer 1 49 

13 boor 01,H3 pers 02 7 56 

14 indexeer 1 57 

15 indexeer 1 58 

16 boor 03,H2 01,HI ... 65 pers I 

17 indexeer 1 66 

18 indexeer 1 67 

19 pers 03,H3 1 68 

20 indexeer 1 69 

21 indexeer 1 70 

22 pers H2 1 71 

23 lossen 23 94 



BIJLAGE 3.6 

ALTERNATIEF Bl, 9 dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor Dl,D5 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D9,D4 pers Dl, D5 7 28 . 

5 indexeer 1 29 

6 boor D8,D3 pers D9, D4 7 36 

7 indexeer 1 37 

8 boor D7,D2 pers D8,D3 7 44 

9 indexeer 1 45 

10 boor D6 . pers D7,D2 7 52 , 
10 indexeer 1 53 

11 pers D6 1 54 

12 slede . indexeer 2 56 , 

13 boor 02,HI 7 63 

14 indexeer 1 64 

15 indexeer 1 65 

16 indexeer 1 66 

17 boor 01, H3 ; pers 02 7 73 

18 indexeer (3*) 3 76 

19 boor 03,H2 . pers 01, HI 7 83 , 

20 indexeer (3*) 3 86 

21 pers 03,H3 1 87 

22 indexeer (3*) 3 90 

23 pers H2 1 91 

24 lassen 23 114 



BIJLAGE 3.7 

ALTERN~ATIEF B2, 6 dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor Dl, D4 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D6,D3 pers Dl,D4 7 28 

5 indexeer 1 29 

6 boor D5,D2 pers D6,D3 7 36 

7 indexeer 1 37 

8 pers D5,D2 1 38 

9 slede . indexeer 2 40 , 
10 pons 02,Hl 2 42 

11 indexeer (2*) 2 44 

12 pons 01,H3 2 46 

13 indexeer (2*) 2 48 

14 pons 03,H2 2 50 

15 lossen 23 73 



BIJLAGE 3.8 

ALTERNATIEF B2, 9dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor D1,D5 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D9,D4 pers D1,D5 7 28 

S indexeer 1 29 

6 boor D8,D3 pers D9,D4 7 36 

7 indexeer 1 37 

8 boor D7,D2 pers D8,D3 7 44 

9 indexeer 1 4S 

10 boor D6 j pers D7,D2 7 52 

11 indexeer 1 53 

12 pers D6 1 54 

13 sledej ind'exeer 2 56 

14 pons 02,Hl 2 58 

15 indexeer (3*) 3 61 

16 pons 01,H3 2 63 

17 indexeer (3*) 3 66 

18 pons 03,H2 2 68 

19 lossen 23 91 



BIJLAGE 3.9 

ALTERNATIEF el, 6 dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor Dl,D3,D5 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D2,D4,D6 pers Dl,D3,D5 7 28 

5 indexeer 1 29 

6 pers D2,D4,D6 1 30 

7 slede ; indexeer 2 32 

8 boor 03,H2 7 39 

9 indexeer (2*) 2 41 

10 boor 02,Hl . pers 03 7 48 , 
11 indexeer (2*) 2 50 

12 boor 01,H3 . pers 02,H2 7 57 , 
13 indexeer (2*) 2 59 

14 pers 01,Hl 1 60 

15 indexeer (2*) 2 62 

16 pers H3 1 63 

17 lassen 23 85 



BIJLAGE 3.10 

ALTERNATIEF C1, 9 dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor D1,D4,D7 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D9,D3,D6 pers Dl,D4,D7 7 28 

5 indexeer 1 29 

6 boor D8,D2,D5 pers D9,D3,D6 7 36 

7 indexeer 1 37 

8 pers D8,D2,D5 1 38 

9 slede 2 40 

10 boor 03,H2 7 47 

11 indexeer (3*) 3 50 

12 boor 02, HI . pers 03 7 57 , 

13 indexeer (3*) 3 60 

14 boor 01.H3 . pers 02,H2 7 67 , 
15 indexeer (3*) 3 70 

16 pers 01,HI 1 71 

17 indexeer (3*) 3 74 

18 pers H3 1 75 

19 lossen 23 98 

20 



BIJLAGE 3.11 

ALTERNATIEF C2, 6 dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor D1,D3,DS 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D2,D4,D6 pers Dl,D3,DS 7 28 

5 indexeer 1 29 

6 pers D2,D4,D6 1 30 

7 slede ; indexeer 2 32 

8 pons 03,H2 2 34 

9 indexeer (2*) 2 36 

10 pons 02,Hl 2 38 

11 indexeer (2*) 2 40 

12 pons 01,H3 2 42 

13 lossen 23 6S 



BIJLAGE 3.1 2 

ALTERNATIEF e2, 9 dianasels. 

1 laad 13 13 

2 boor Dl,D4,D7 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D9,D3,D6 pers Dl,D4,D7 7 28 

5 indexeer 1 29 

6 boor D8,D2,DS pers D9,D3,D6 7 36 

7 indexeer 1 37 

8 pers D8,D2,DS 1 38 

9 slede . indexeer 2 40 ; 

10 pons 03,H2 2 42 

11 indexeer (3*) 3 45 

12 pons 02,HI 2 47 

13 indexeer (3*) 3 50 

14 pons 01,H3 2 52 

15 lossen 23 75 



BIJLAGE 3.13 

ALTERNATIEF D, 6 dianagels. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1aad 13 13 

boor D1 7 20 

indexeer 1 21 

boor D6 ; pers Dl 7 28 

indexeer 1 29 

boor D5 ; pers D6 7 36 

indexeer 1 37 

boor D4 ; pers D5 7 44 

indexeer 1 45 

boor D3 . pers D4 7 52 • 
indexeer 1 53 

boor D2 ; pers D3 7 60 

indexeer 1 61 

pers D3 1 62 

indexeer 1 63 

pers D2 1 64 

lassen 13 77 

Tussen het laden en 10ssen is 51 s over. 

Hierin moe ten zes nagels van de onderp1aatbevestiging 10s

geponst worden. Dit kost de volgende tijd: 

- pak 

-pons (6*) 

- leg (6*) 

-scheid 

Het ponsen duurt 59 s. 

7 

2 

5 

10 

De tota1e cyc1ustijd werdt hiermee 77 + (59 - 51) = 85 s 

7 

19 

49 

59 



BIJLAGE 3.14 

ALTERNATIEF D, 9 dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor Dl 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D9 7 28 

5 indexeer 1 29 

6 boor D8 7 36 

7 indexeer 1 37 

8 boor D7 · pers Dl 7 44 , 

9 indexeer 1 45 

10 boor D6 · pers D9 7 52 , 

11 indexeer 1 53 

12 boor D5 · pers D8 7 60 , 

13 indexeer 1 61 

14 boor D4 · pers D7 7 68 • 
15 indexeer 1 69 

16 boor D3 · pers D6 7 76 • 
17 indexeer 1 77 

18 boor D2 ; pers D5 7 84 

19 indexeer 1 85 

20 pers D4 1 86 

21 indexeer 1 87 

22 pers D3 1 88 

23 indexeer 1 89 

24 pers D2 1 90 

25 lassen 13 103 

Tussen het laden en lassen in is 77 s over waarin de 6 

onderplaatnagels kunnen worden los geponst. 



BIJLAGE 3.15 

ALTERNATIEF E, 6 dianagels. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

laad 13 13 

boor Dl,D4 7 20 

indexeer 1 21 

boor D6,D3 pers Dl.D4 7 28 

indexeer 1 29 

boor D5,D2 pers D6,D3 7 36 

indexeer 1 37 

pers DS,D2 1 38 

lassen 13 51 

TQssen het laden en het lassen in is 25 saver. Het uitponsen 

van de onderplaatnagels duurt echter 59 s. De totale cyclustijd 

wordt dus (2 * 13 + 59) = 85 s 

ALTERNATIEF E. 9 dianagels. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

laad 13 13 

boor D1,D5 7 20 

indexeer 1 21 

boor D9.D4 pers D1,D5 7 28 

indexeer 1 29 

boor D8,D3 pers D9,D4 7 36 

indexeer 1 37 

boor D7,D2 pers D8,D3 7 44 

indexeer 1 45 

boor D6 . pers D7,D2 7 52 • 
indexeer 1 53 

pers D6 1 54 

lossen 13 67 

Tussen het laden en lassen in is 41 s over. Het uitponsen van 

de onderplaatnagels duurt echter 59 s. De totale cyclustijd 

wordt dan dus (2*13 + 59) = 85 s. 



BIJLAGE 3.16 

ALTERNATIEF F z 6 dianagels. 

1 laad 13 13 

2 boor D1,D3,D5 7 20 

3 indexeer 1 21 

4 boor D2,D4,D6 pers D1,D3,D5 7 28 

5 indexeer 1 29 

6 pers D2,D4,D6 1 30 

7 lassen 13 43 

8 

9 Tussen het laden en het lossen is 17 s over. Ret uitponsen van 

de onderplaatnagels duurt echter 59 s zodat de cyclustijd 

(2 * 13 + 59 = ) 85 s wordt. 

ALTERNATIEF F, 9 dianagels. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

laad 13 13 

boor D1,D4,D7 7 20 

indexeer 1 21 

boor D9,D3,D6 pers D1, D4, D7 7 28 

indexeer 1 29 

boor D8,D2,D5 pers D9,D3,D6 7 36 

indexeer 1 37 

pers D8,D2,D5 1 38 

lassen 13 51 

Tussen het laden en het lossen is 25 saver. Het uitponsen van 

de onderplaatnagels duurt echter 59 s zodat de cyclustijd 

(2*13 + 59 =) 85 s wordt. 



BIJLAGE 4 

Een schatting van de tijdsduur van omstelhandelingen. 

Bij elke omstelling moeten (indien van toepassing) de volgende 

instellingen worden verricht: ~~»tul. e{ ~ .'11- 7 
br-booreenheid in rad. richting (straal) ~ 30 s 

ba-booreenheid in axiale richting (hoogte) 30 s 

bt-booreenheid in tangentiale richting (hoek) 

pr-persje in rad. richting 

pa-persje in axiale richting 

pt-persje in tan. richting 

h -hoekverschil pasgaten dianagels 

k -klauwplaat, diameter centers 

por.;;.p:01seenheid in rad. richting 

poa-pmseenheid in axiale rich ting 

pot-ponseenheid in tan. richting 

dpo-diameter ponsnippel 

Van de onderstaande handelingen wordt aangenomen dat ze bij 

1 van de 2 omstelhandelingen verricht moeten worden: 

db-verwisselen van de boor ivm. de diameter 

dpa-verwisselen van de paspennen ivm. de diameter 

hp-hoekverdraaiing van het persje (van 6 naar 9 dianagels) 

30 s 

15 s 

15 s 

30 s 

30 s 

30 s 

30 s 

30 s 

30 s 

30 s 

15 s 

15 s 

30 s 

hb-hoekverdraaiing Ven de booreenheid (van 6 naar 9 nagels) 30 s 

i -het verstellen van de indextafel van 6 naar 9 stappen 120 s 

I I 
~, 



BIJLAGE 5.1 

Een schatting van de oms tel tijden. 

ALTERNATIEF Al 

3*br 1)0 

3*ba 90 

3*pr 45 

3*pa 45 

h 30 
k 30 

+ 
330 

3*db 45 

3*dpa 45 

hp 30 
i 120 

--+ 
') 240 

f 
330 + t * 240 = 450 s 

ALTERNATIEF A2 

2*br 60 

2*ba 60 

l*bt 30 

pa 15 
pt 15 

h 30 
k ~+ 

240 
2*db 30 

3*dpa 45 

i 120 
--+ 

195 

240 + 1 .... ' 195 = 345 2' .... S 



BIJLAGE 5.2 

ALTERNATIEF B1 

4*br 120 

4*ba 120 

2*bt 60 

4*pr 60 

4*pa 60 

2*pt 60 

h 30 

k 30 
+ 

540 

4*db 60 

3*dpa 45 

hp 30 

hb 30 

i 120 
+ 

285 

540 + ! * 285 = 683 

ALTERNATIEF B2 

2*br 60 

2*ba 60 

2*pr 30 

2*pa 30 

h 30 

k 30 

2*por 60 

2*poa 60 

2*pot 60 

2*dpo ~+ 
480 

hb 30 

hp 30 

2*db 39 
3*dpa 45 

i 120 
+ 

255 

480 + ! * 255 = 608 



BIJLAGE 5.3 

ALTERNATIEF Cl 

5*br 150 

5*ba 150 

2*bt 60 

5*pr 75 

5*pa 75 

2*pt 60 

h 30 

k 30 
--+ 
630 

5*db 60 

3*dpa 45 

hp 30 

hb 30 

i 120 
+ 

285 

630 + ! * 285 = 773 

ALTERNATIEF C2 

3*br 90 

3*ba 90 

3*pr 45 

3*pa 45 

h 30 

k 30 

2*por 60 

2*poa 60 

2*pot 60 

2*dpo 60 
+ 

570 

hb 30 

hp 30 

3*dn 45 

3*dpa 45 

i 120 
+ 

270 

570 + .!. * 270 = 705 2 



BIJLAGE 5.4 

ALTERNATIEF D 

br 30 

ba 30 

pr 15 

pa 15 

2*k 60 

dpo 30 

h 30 
+ 

210 

db 15 

3*dpa 45 

i 120 
--+ 

180 

210 + l' * 180 = 300 

ALTERNATIEF E 

2*br 60 

2*ba 60 

2*pr 30 

2*pa 30 

2*k 60 

dpo 30 

h 30 
+ 

300 

2*db 30 

3*dpa 45 

i 120 

hp 30 

hb 30 
+ 

255 

300 + l' * 255 = 428 



ALTERNATIEF F 
3*br 

3*ba 

3*pr 

3*pa 

2*k 

h 

dpo 

hp 

3*db 

3*dpa 

i 

390 + t * 240 = 510 

BIJLAGE 5.5 

30 

45 
45 

120 

240 
+ 

90 

90 

45 

45 

60 

30 

30 
--+ 

390 



BIJLAGE 6,1 

Het omrekenen van de omsteltijd naar een oms tel toes lag op de 

cyclustijd. 

V~~r de in tabel 3 genoemde varianten geldt: 

-de gemiddelde omsteltijd 

-de gemiddelde cyclustijd voor 6 dianagels 

-de gemiddelde cyclustijd voor 9 dianagels 

Voor de huidige produktiemethode geldt: 

-de gemiddelde cyclustijd voor 6 dianagels 

-de gemiddelde cyclustijd voor 9 dianagels 

t = og 

tc6g= 

tc9g= 

534 s 

82 s 

98 s 

tc6= 160 s 

tc9= 200 s 

De kritische seriegrootte is die seriegrootte waarbij 

het slopen van de drukgroep op de machine net zo snel gaat als 

met de hand. Deze kritische seriegrootte n k volgt uit: 

n * k t . ='nk * t" + t C1 C1g og 

t 
n k = og 

( t " - t . ) 
C1 Clg 

Voor i = 6 voIgt n
k 

= 7. 

V~~r i = 9 volgt n
k 

= 6. 

Stelt men nu dat aIle series met n = 11 op de machine worden ge

sloopt dan betekent dit dat 93,5% van de produktie op de machi

ne kan worden gesloopt ( zie tabel op bijlage 6.2). 

Bij dit stuk produktie (dus met seriegrootte groter dan 10) 

hoorden in de eerste helft van 1986 505 werkorders (zie tabel 

op bijlage 6.2). 

De omsteltijd t . van elk alternatief kan nu mbv. onderstaande 
01 

formule worden omgerekend in een omsteltoeslag t t" die bij de o 1 

cyclustijd kan worden opgeteld. 

t . * 505 
01 

t oti =-------------
27454 



6.2 

De verdeling van het aantal werkorders en het aantal luxe 

drukgroepen naar seriegrootte ; januari tim juni 1986 . 

!serie- werkorders I produktie 

grootte aantal % 

1 197 19,6 

2- 5 176 17,5 

6- 10 126 12,5 

11- 20 153 15,2 

21- 30 69 6,9 

31- 40 51 5, 1 

41- 50 79 7,9 

51- 60 16 1,6 

61- 70 15 1 .5 

71- 80 15 1 ,5 

81- 90 5 0,5 

91-100 59 5,9 

101-150 29 2,9 

151-200 11 1 , 1 

201-300 3 0,3 

TOTAAL 1004 

Afkeur bij eindkontrole 

Schroot 

cum-% I aantal 

19,6 197 

37,1 621 

49,6 952 

64,8 2526 

71, 7 1818 

76,8 1807 

84,7 3816 

86,3 910 

87,8 984 

89,3 1141 

89,8 434 

95,7 5939 

98,6 3596 

99,7 2045 

100,0 668 

~7454 

406 stuks = 1,4 % 

311 stuks = 1,1 % 

% 

0,7 

2,3 

3,5 

9,2 

6,6 

6,6 

13,9 

3,3 

3,6 

4,2 

1 .6 

21.6 

13,1 

7,4 

2,4 

cum-% 

100,0 

99,3 

97,0 

93,5 

84,3 

77,7 

71.1 

57,2 

53,9 

50,3 

46,1 

44,51 

22,9 • 

9,8 

2,4 

opm. De produktie-aantallen zijn de aantallen die aan het 

magazijn zijn afgeleverd. 



BIJLAGE 7 

De huidige produktietijd. 

Onderstaande tijden zijn gemeten mbv. een stopwatch: 

-voorboren 6 dianagels 60 

-voorboren 6 onderplaatnagels 60 

-uitpersen 12 nagels 

prod. tijd bij 6 dianagels 

40 
--+ 
160 s 

-voorboren 9 dianagels 90 

-voorboren 6 onderplaatnagels 60 

-uitpersen 15 nagels ~+ 

prod. tijd bij 9 dianagels 200 s 

de gemiddelde produktietijd is 180 s 



Prijs1ijst machine A2 

FRAME 

Onderp1aat en paten 

Bovenp1aat 

BIJLAGE 8.1 

4*buis en 7*Bevestigingsvoet 

FIXATIE DRUKGROEP 

Indextafe1 (Sempress, rechtsdraaiend, 6,9 of 18 staps) 

Bovenp1aat en 3*vergrende1ing } 

3*Buis en draadeind tbv. k1auwplaatbevestiging div. 

Setup (uitwisse1bare paspennen) ~ 
K1auwplaat (Rohm, diam. 200mm. ) 

3*Zwenkcilinders (Enerpac, zander bekken) 

Roterende koppe1ing (Deublin, 70 bar, 2 kanaa1s) 

2*01ieafvoerslang (Enerpac, 0,9 m lang, diam. 6,5 mm) 

Diversen (buis, nippels) 

BEWERKINGSEENHEDEN; BOREN 

2*Booreenheid (Hesperia) 

Luchtverzorgingseenheid (Sempress) 

8*Kogelbusset (Star) 

8*Asblokken (Star) 

4*As (Star, diam. 25 mm, 1engte 245 mm) 

Sledebak, spindel en handwiel in div. post 

BEWERKINGSEENHEDEN;PERSEN 

Persci1inder (Enerpac. 350 bar, dubbelwerkend 

2*Olieafvoers1ang (Enerpac, 0,9 m lang, diam. 6,5 mm) 

Slede, opname punch 

Aggregaat (Enerpac, 350 bar) 

2*Manometer (Enerpac 

2*Reduceerventiel 

BESTURING 

in div. post 

PLC (Sempress. incl. ventielen, drukme1ders, 

schake1kast) 

TEKENKOSTEN 

ALG. DIVERS EN (bouten, moeren, signa1eringen) 

TOT ALE INVESTERINGSKOSTEN MACHINE A2 

f1 5.000,-

f1 6.514,-

f1 5.500,-

f1 1.035,-

f1 1.077,-

f1 1.261,-

f1 164,-

f1 250,-

f18.700,

fl 320,

f1 984,

f1 388,

f1 200,-

f1 276,-

£1 164,-

f1 2.125,-

f1 458,-

f1 718,-

f1 7.500,

f1 5.000,-

£1 2.366,- + 

f1 50.000,-



BIJLAGE 8.2 

Globale opbouw van de prijs van een machine A2: 

koopelementen 31.850 

diversen 

tekenkosten 

TOTAAL 

13.150 

5.000 + 
f1 50.000,-

Bij de aanschaf van twee machines A2 Z~Jn er geen extra teken-o 

kosten meer. Op het maakwerk en op de besturing wordt een kor

ting verwacht van f1 5.000,- zodat de prijs v~~r twee machines 

A2 wordt geschat op f1 90.000.-

Een aantal van de genoemde komponenten worden afgebeeld in 

bijlage 12. 



BIJLAGE 9.1 

Een beschrijving VRn de cyclus van de semi-automaat. 

bij 6 dianagels: 

1 start E-motor en boor D1+H3 

2 indexeer i 1 
~ \9~~.\; ~-~ 

3 boor D6; pers D1 ~ lct,; 
4 indexeer 

5 boor DS+H2; pers D6 

6 indexeer 

7 boor D4; pers DS 

8 indexeer 

9 boor D3+Hl; pers D4 

/ 

bij 9 dianagels: 

start E-motor en boor D1+H3 

indexeer 

boor D9; pers D1 

indexeer 

boor D8; pers D9 

indexeer 

boor D7+H2: pers D8 r 

indexeer 

boor D6; pers D7 

10 indexeer indexeer 

11 boor D2,stop E-motor; pers D3 boor D5; pers D6 

12 pers D2 

13 ontklem en stop de cyclus 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

opmerkingen: 

- D == dianagel 

indexeer 

boor D4+Hl; pers DS 

indexeer 

boor D3; pers D4 

indexeer 

boor D2,stop E-motor; pers D3 

indexeer 

pers D2 

ontklem en stop de cyclus 

- H == onderplaatnagel aan het huis 

- nadat de operator de spanklemmen heeft gesloten (mbv. een druk-

knop) kan hij de automatische cyclus starten. Aan het eind van 

de cyclus worden deze klemmen door de besturing geopend. 

- ivm. de veiligheid bij het laden en het lossen worden de elek

tromotoren aan het eind van elke cyclus stil gezet. Na het los

sen en laden van de machine worden ze door de besturing weer 

gestart. 



BIJLAGE 9.2 

De besturing mag pas signalen afgeven als: 

1 de spanklemmen bedient zijn. Dit wordt mbv. een drukschakelaar 

gesignaleerd (schakelaar A). 

2 de perslucht aanwezig is, tbv. de voeding van de boormachines 

en de indextafel. Dit wordt mbv. een drukschakelaar gesigna

leerd (schakelaar B). 

3 de pers kan werken. Als dit niet mogelijk is staat de pomp uit 

en funktioneert de besturing ook niet. 

4 de boormachines kunnen draaien. Ook nu geldt: als dit niet mo

gelijk is, is er geen spanning en funktioneert de besturing ook 

niet. 

Een noodsignaal houdt in: 

1 de boormachines moeten omhoog gaan en uitgeschakeld worden. 

2 de pers moet omhoog gaan. 

3 de indextafel verdraait niet meer. of maakt zijn slag af. 

hiervoor is het noodzakalijk een terugslagklep en een tank in 

de aanvoerleiding van de perslucht te maken) 

4 de klemmen blijven dicht. 

opm.: wenselijk is dat de besturing onthoudt waar hij gebleven 

is, zodat men na het verhelpen van de storing de cyclus 

kan laten afmaken. 

Als de spanning uitvalt: 

1 de besturing funktioneert niet meer. 

2 de boormachines moeten omhoog gaan (mbv. een condensator). 

1 de pers staat stil dus de indextafel mag niet verdraaien; dit 

is ook niet mogelijk. 

4 de spanklemmen houden vast; tgv. het ventiel. 

Als de perslucht uitvalt: 

1 de boormachines blijven laag dus de indextafel mag niet meer 

verdraaien. Dit wordt gesignaleerd dmv. een drukschakelaar {B). 

De boormachines kunnen worden uitgeschakeld. 



BIJLAGE 9.3 

Als de oliedruk wegvalt: 

1 de boormachines moeten omhoog gaan en uitgeschakeld worden. 

Dit wordt gesignaleerd mbv. een drukschakelaar (schakelaar A). 

2 de pers blijft stilstaan. De indextafel mag niet meer verdraai-

en, dit is tgv. signaleringen mogelijk. 

1 de spantangen houden vast, tgv. het ventiel. 



BIJLAGE 9.4 

Als de automatische cyclus niet loopt funktioneert de handbedie

ning. Hier worden de volgende drukknopfunkties gewenst: 

-spantangen sluiten 

-spantangen openen 

-booreenheid 1 starten en omlaag ("diaboor") 

-booreenheid 1 omhoog en stoppen 

-booreenheid 2 starten en omlaag (Uonderplaatnagelboor") 

-booreenheid 2 omhoog en stoppen 

-pers omlaag 

-pers omhoog 

-1* indexeren 

-noodstop 

-onder broken cyclus vervolgen 

De keuze tussen een programma voor 6 of v~~r 9 dianagels wordt 

door de besturing zelf gemaakt mbv. twee microswitches. Een micro

switch signaleert de positie van de diaboor; de andere microswitch 

signaleert of de indextafel 6 of 9 stappen maakt. Dit is gedaan 

om te voorkomen dat de indextafel stappen van 60 graden maakt 

(dus v~~r een drukgroep met 6 dianagels) terwijl de besturing 

een programma afwerkt voor een drukgroep met 9 dianagels. 

De indextafel wordt gestart mbv. een elektro-pneumatisch ventiel, 

de eindmelding moet ook via een elektro-pneumatisch ventiel aan 

de besturing worden gekoppeld. 

De booreenheid wordt ook gestart mbv. een elektro-pneumatisch ven

tiel. De booreenheid gaat bij het bereiken van het laagste punt 

vanzelf weer omhoog. Er moet ook nog een signalering aan de boor

eenheid worden gemaakt waaruit valt af te leiden of de index

tafel mag verdraaien. 

De pers gaat omlaag nadat een dub bel werkend elektromagnetisch 

gestuurd 5-2 weg ventiel is bedien~. Bij het bereiken van het 

laagste punt geeft een signalering aan dat de oliestroom moet 

worden gekeerd. Een andere signalering geeft aan of de index

tafel mag verdraaien. 

De spantangen worden ook mbv. een dub bel werkend elektromagnetisch 

gestuurd 5-2 weg ventiel gestuurd. 



BIJLAGE 9.5 

SCHAKELDIAGRAM van machine A2; met een drukgroep met 6 dianagels. 
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BD 11 
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bd 11 
0 
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bo 0 I 
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k ~W 
I I 

pI 
I' 

I 0 1 

I 
l' 

p2 I 
O! 

I i I 

i 61 II 
I = indextafel 

t = signalering indextafel; 1 = rust, 0 = tafel roteerd 

K = positie klemtangen; 0 = open, 1 = dicht 

k = signalering positie klemtangen (dmv. druk) 

BD = boormachine diafragmanagel; 1 = boren, 0 = rust 

BO = boormachine onderplaatnagel 

I 
, 
I 

bd = signalering positie boormachine; 1 = indextafel mag draaien 

o = indextafel mag niat draaien 

bo = signalering positie boormachine voor onderplaatnagel 

P = positie pers; 0 = rust, 1 =persen 

pI = signalering positie pers; 1 = indextafel mag draaien 

o = indextafel mag niet verdraaien 

p2 = eindmelding pers; 1 = rust, 0 = pers is geheel uit 



BIJLAGE 9.6 

SCHAKELDIAGRAM van machine A2; met een drukgroep met 9 dianagels. 
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BIJLAGE 10 

De tota1e investeringskosten. 

De uitgangsprijs voor de machine A2 met 1 booreenheid en een 

perseenheid is f1 50.000,- (zie bij1age 8). 
Hiervan kan worden afgetrokken: 

-booreenheid 

-ge1eiding slede 

-bak slede 

4.350 

786 

614 -----+ 
f15.750,-

Hiermee komen de totale kosten voor de machine A2 op:: 

50.000 - 5.750 = f1 44.250,-. 

V~~r de ponseenheid worden de vo1gende posten geschat: 

-ci1inder 

-aggregaat 

-toebehoren 

400 

2.000 

3.350 ------+ 
f15.750,-

De ponseenheid kost dus f1 5.750,-. 

De totale investeringskosten komen hierdoor op: 

44.250 + 5.750 = f1 50.000,-



BIJLAGE 11 

De vaste en de variabe1e kosten van de machine. 

MACHINE A2 (met een booreenheid en een perseenheid) 

-aanschafkosten 

-afschrijvingsduur 

-rente per jaar 

f1 44.250,-

10 jaar 

10 % 

-max. aanta1 bedrijfsuren 247 * 7 = 1729 uur 

-loonkosten per uur 

-gelnsta11erd vermogen 

-energiekosten per kWh 

-ruimtekosten per ml per jaar 

-luchtverbruik 

f1 40,-

1,5 kWh 

f1 0,105 

f1 90,-

0,864 Nml/h 

-benodigde ruimte 4 m2 

-luchtkosten per Nm l f1 0,03 

-slijtage, onderhoudt per uur f1 1,-

-boren, punchen per dag f1 5,-

VASTE KOSTEN PER UUR 
44.250 

-afschrijving: 1729 * 10 = 2,56 

-rente: t*44.250*0,1 
1729 = 1,28 

-ruimte: 4 * 90 
1729 

VARIABELE KOSTEN PER UUR 

-1oonkosten; halve taak: 

= 
f1 

0,21 

4,05 

1. .... 
2 .... 

+ 

40 

-energiekosten: 1,5 

0,03 
* 0,105 

-1uchtkosten * 0,864 

-s1ijtage onderhoud 
5 
7 -boren, punchen 

= 20,-

= 0,16 

= 0,03 

= 1, -

0,71 = + 
f1 21,90 
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Prazisions und Verteilrunddrehtische 
Plateaux diviseurs de precision et version simplifiee 
Indexing and dividing tables 
Index- en verdeeltafels 

NEDERLAND 
MACHINEFABRIEK SEMPRESS B.V. 
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TELEX 8515715" 
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BELGIE 
SEMPRESS NY 
ANTWEAPSESTRAAT 202·204 
2510· MORTSEL 
TEL. 03·4490618·4402614 
TELEX 32827 



Nederlands 

VERDEEL TAFELS 

Deze met perslucht aangedreven tafels 
worden toegepast voor het slapsgewijs ver
draaien en positioneren van produkten. 

Kanmerkende aigenschappen: 

'" • hat aantal yerdelingen per omwenteling 
IS standaard instelbaar op 4, 6, 8. 12 en 
24. 
Andere verdelingen ziin teverbaar. 

• hoge verdeelsnelh.id doordat het blad 
dlrekl verdraait na het startkommando; 
hel transportmechanisme keert terug 
naar de uitgangspositie tljdens de na het 
verdraaien uit Ie voeren bewerkingen. 

• het bovenblad is nimmer ontkoppeld als 
gevoig van een uniek overnamesy
steem van het indexeer· en transport
mechanlsme 

• sinusyormig snelheidsyerloop door 
verandenng van de aangfilPingsstraal 
tqdens verdraalen van het bovenblad: 
een hoge aanvangssnelheld wordl ge
volgd door een gele1delilk alnemende 
Ultloopsnelheld 

• eindsignaal zodra het bovenblad 
verdraaid en vergrendefd is. 

• het hoofdventiai is direkt bereikbaar 
doordat hel tegen de builenzijde van de 
talels is aangebracht (grondplaatvent;el). 

• uitwisselen van onderdelen kan plaats
vinden zander demontage van de op e,1 
om de talel gebouwde gereedschapper., 
op voorwaarde dat in de fundatie - waar-

• op de talel is geplaa!s! - een opening 
wordt aangebracht 

• Iwee typen zijn leverbaar, die aileen ver· 
schillen in nauwkeurigheid en in 
diameter van het bovenblad. 

BIJLAGE 12.2 

Prazisionsrunddrehtisch eingestellt auf 4 Takte pro Umdrehung 
Plateau diviseur ajuste a 4 divisions par tour 
Indexing table adjusted at 4 diviSions per revolution 
Indextafel ingesteld op 4 verdelingen per omwenteling 

Verteilrunddrehtisch eingestellt auf 24 Takte pro Umdrehung 
Plateau diviseur simphlie ajuste a 24 diviSions par tour 
Dividing table adjusted at 24 divisions per revolution 
Verdeeltafel ingesleld op 24 verdelingen per omwenteling 

3 
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Nederlands 

TECHNISCHE GEGEVENS 

• Typen 
I - indextafel 
V - verdeeltafel 

• Draairichllng 
R - recntsdraaiend 
L - linksdraaiend 

• Verdelingen 
Standaard is de tafe! in te stell en op 
4.6,8.12 of 24 stappen per omwenteling. 
Andere verdelingen tot max. 44 zijn 
leverbaar. 

• Werkrnedium 
- perslucht, gefilterd tot min. 50 mikron 

en olienevelgesmeerd 

• Werkdruk 
• 3-10 bar (aanbevolen: 5 bar) 

• Werktemp.raluur 
• -10°C tot +70°C 

• Aandrijving 
- dubbelwerkende luchtciiinder 

• Afremmen aan einde slag 
- traploos jnslelbare luchtbutfering 

BIJLAGE 12.3 

-------j 
I 
• 

4 24 
Takte pro Umdrehung 
divisions par lour 
divisions per revolulion 
stappen per omwenteling 

v 

r----,--
• Verdraaisnelheid I I 

- Iraploos instelbaar d.m.v. smooNentie! - - - ...! 

• BIJZONDERE UITVOERINGEN 

000- geen bijzondere uitvoering 

CTD - bij lage snelheden 
• bij wisselende belasting tijdens 

het \lerdraaien 
• oij een grote op het bovenblad 

gebouwde massa en/of een groot 
massa-traagheidsmoment J. 

HY6 - bij hoge snelheden een hydrau
lisch gedempte stop 

- bij sterk wisselende bela sting 
tiidens het verdraaien 

- bij een grote op het bovenblad 
gebouwde massa en/of een 
extreem groot massa-Iraagheids
momentJ. 

SNL - voor hoge snelheden 

BPW· om het bovenblad Ie ontkoppelen 
van het aandriifmechanisme 

NST • luchtgestuurde noodstop 
(incl. CTOI 

De volgende kombinalies van bijzondere 
ulwoeringen ziJn leverbaar. 
(De kombinatie BPW + CrD heeft de 
mogelijkheden van NST!) 

BESTELWIJZE 

Beslelvoorbeeld: I-R-24-CTD+8PW 

Massentragheitsmoment der auf dem Tischblatt gebauten Masse 
moment d'inertle des masses sur Ie plateau superieur 
mass-moment of inertia of the mass-built on the top plate 
massa-traagheidsmoment van de op het bovenblad gebouwde massa 

Kombinallonen 
combinaisons 
combinations 
kombinatias 

Kflteflef'l ~Uf Sonctef3usfuhflJl"lgef'l ~ / 
Cfl1ere de selection pour venHons 
speclales 
Se!ection·cntefta sp~clai models 
Keule~l(nte-(!a biJzon;1ere Ultvlle'" 
nngeo / 

SO 100 '50 ::00 ZSO JOO -mitt, 

[j]-[ZJ-w-[l] 

siehe auch Selte 8 und 9 
voyez auss. les pages 8 al 9 
see also pages 8 and 9 
zie ook pag. 8 en 9 

die auf dem Tischblatt gebauten Masse 
masses sur Ie plateau superieur (kg) 
mass buill on the topplate 
op het bovenblad gebouwde massa 

5 
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Nederlands 

TECHNISCHE GEGEVENS 
(vervolg) 

• Eigen mas.a 
• indextalel: 43 kg 
• verdeeltalel: 40.5 kg 

• Malt. te transport .... n massa 
(centraal geplaatst) 
- bij 3 bar: 150 kg 
- bij 5 bar. 300 kg 
- bij 7 bar: 500 kg 

• Max. axiale belasting bit stllstaand 
bovenblad 
- 5 kN* 

• Blokkeermoment tegen verdraaien 
-10kN.cm* 

• Kantelmoment bovenblad 

- horizon!aal: 3 kN.cm* (=FhxH) 
- vertikaal: 10 kN.cm* (=FvxR) 

geldig voor R ;:;::158 mm 

• Nauwkeurigheden 
- verdeten (a) 

(max. afwijking to.v. de nominale 
stand als gevolg van bewerkings
toleranties) 
• indexta'el: 

70 boogseconden 
(= b.v. op 0100 mm: 17 mikron) 

• verdeeltafel: 
160 boogseconden 
(= b.v. op 0100 mm: 39 mikron) 

• repeteren (b) 
(max. afwijking t.O.v. (a) ats gevolg 
van noodzakelijke speling en vering: 
geldig tot een aangelegd draaimoment 
van 10 kN.cm*) 
• indexta!el: 

80 boogseconden 
(= b.v. op 0100 mm: 19 mikron) 

• verdeeltafel: 
250 boogseconden 
(= b.v. op 0100 mm: 61 mikron) 

- vlakheid bovenblad (mm) 

- rondlopen bovenblad (mm) 

• tafelhoogte (mm) 

• lkN. == ca. 100 kg! 

BIJLA.GE 12.4 
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Nederlands 

TECHNISCHE GEGEVENS 
(vervolg) 

• TIjd van verdraaien (S) 

BIJLAGE 12.5 
~ 

Verteilungen 
Divisions 
Divisions 
Verdelingen 

4 6 8 12 24 

- onbelast (bij 5 bar) -- - - - - - - - - - - - - 0.8 0,7 0,6 0.55 0,45 
- voor het retourlopen van het 

transportmechanisme 
(valt normaal in de bewerkingstijd). bij 
5 bar - - - - - - - - - - - - - - 0,6 0.5 0,45 0.35 0.25 

- belast 

-- ::: 2 . .Ji1 + tv 
M 

<p = hoekverdraaiing (rad) 

J = massa-traagheidsmoment van de op 
het bovenblad gebouwde massa (kgm2) 

M draaimomenl (Nm) 

tv = tiid. afhankelijk van de op he! boven-
blad gebouwde massa en het aantai 
verdelingen (5) 

0 
(rad) 

W 
(kgmij 

[M] 
(Nm) 

B 
(S) 

Verteilungen 
Divisions 

4 
Divisions 
Verdelingen 

'P 1.6 

~
rt"l 

.' = %.m.r2 

. mt •• , 
I 

®= 

6 8 

1.05 0.8 

1-2 24 

0,52 0.26 

~hl." 

~~ %.(m,.r j t-m2,r22) 

m21>" 

= 'kmJ2 

I o --

Verteilungen 
Divisions 4 6 8 12 24 Divisions 
Verdelingen 

AusfUhrung 
Version 
Model 00 eTO 00 eTO Uitvoering HYB HYB 
Betriebsdruck 

4 57 49 76 66 Pression de service 
Operation pressure range (bar) 5 75 65 99 86 

Werkdruk 6 93 81 122 107 

0.6 

tv t 0,5 
lsi 

0,4 
Ausfuhrung _00 
Execution 
Model 

--- SNL 0,3 Uitvoering 

0,2 

0,1 

Oer auf dem Tischblatt gebauten 

0 so 100 150 200 250 300 Masse - Masse sur Ie plateau superieur 

ml.,1 Mass built on tapplate 
Op bovenblad gebouwde massa 9 
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Nederlands 

TECHNfSCHE GEGEVENS 
(vervotg) 

• Dlam.ter bovenblad (mm) 
- indextafel: 0350 
- verdeelta!el: 0320 

• Montagestand 
- blad horizontaal boven Of blad 

vertikaal 

• -A.8nSiUitingen 
- luchttoevoer: G 3/8" 
- startsignaal: G 1/8" 
- signaal bovenblad vergrendeld: 

G 1/8" 
• doorvoer centrale kolom: 
+ boven: G 1/4" 
+ onder: G lIS" 

• Luchtvetbruik per atap bij 5 bar 
- bij 4 vardelingen: 4.3 dm3 AN.R.* 
- bij 6 verdelingen: 3,9 dm3 A.N.R. * 
- bij 8 verdelingen: 3,6 dm3 AN.R.'" 
• bij 12 verdelingen: 3,3 dm3 A.N.R." 
• bij 24 verdelingen: 3 dm3 AN.R." 

• Geluidsniveau 
• bij open fundalie: :S 80 dBA 
- bij gesloten fundalie: 

(ongeisoleerd): :S 60 dBA 

• Het plutsen van de talel 
• bevesligen van tatel op fundalie: 

in de voet van de ta'el zijn 4 sleuf
gaten voor bouten M 16 aangabrachl 
Aanbevolen word! de tatel na de de
Iinitieve bevestiging te verpennen. 

- fundatie 
+ vlakheid: :S 0,05 mm 
+ opening voor het wisselen van 

onderdelen (mm) 

- bevestiging werkbJad op bovenblad: 
in het bovenblad zijn 2 "jen draad
gaten aangebracht 

- werkblad 
+ centreren to.V. het bovenblad: 

d.m.v. pasranden aan het bovenblad 

+ vlakheid onderzijde: 
::; 0.05 mm. 
Volstaan kan worden deze vlakheid 
aileen aan te brenge" op de plaals 
van de bouten 

+ gat tb.v. stilstaande centrale kolom 
(mm) 

• Materialen 
buitenzijde 
- frame: mehanite (zwart gelakt) 
• bovenblad: staal (onbehandeld) 
• 'len tiel: messing 
binnenzijde 
- mehanite. staal. aluminium. messing. 

kunslStol 

* A.N.R. = dml onder normaal
omstandigheden 

BIJLAGE 12.6 
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24 

qecllbdr.hend; bet det hnksdtel!ende AusfUhrung 
s'rId die Zylinder 070 und C'l63 vertauscht 
Aollltion " droit.: a la table tournant a gauche les 
cyhndres 070 ell,() 63 sonl cnanilM ma!uels. 
ClockwiH rollliion; at til" table With a counterclock
WIse rotallon the cylinders 070 and;Z: 63 are tnler. 
chaniled 
ReclIbdtaaiend. lale!; b'l de hnksdraalEtnde talel 
%'11'1 de clhMets 070 en 
~ SJ ondethng verwlS" 
seld. 

Oruckluttzufuhr 
Alimentallon d'alr 
Air supply 
PersluchltCleVoer 

278 

BIJLAGE 12.7 

Abmessungen 
Coles. 
Dimensions (mm) 
Malen . 

CJ 

Signal Tischblalt "efflegel! 
Signal d'arret du plateau supetie"r 
Signal locked IOpplate 
Signaal tafelblad vergrendeld 

Ptazisionsrunddrehtisch 
Plateau diVlseut = I 
Indexmg table 
Inde.tale! 

Verteilrunddrehlisch 
Plateau diviseur $Implilie = V 
Div,ding table 
Verdeeltalel 

G1I8 

Stan"gnal 
Command!! de depart 
Startslgnal 
Startslgl'1lyl 

GeschwlndlgkellselnSleilung 
Regulation de 'Iltess-e 
Speed 'egulahon 
Sneihe,dsregehng 

Sanderaustiibnmgem 
Executions speciates ~ 

Special modellt 
BijzOf\defe en 

lubebO.-. 
. Aec:essoire

Accessory 
Toebehoren 

" i+; 

" 
EinSleilung Endlagen _ i 

damplung ~ 
Regulahon d'amort's-
seme,,' 
Regulahon 01 cushlonin9 
InsteUen bufferIng 

eTC HYB 

,,~:,~ 
'l ~, 

los.. . 
.J~ 

SNL 

Sechslach Drel!v;ort"'!Isr fur die Zulun, von OruCkluft oder KuhltlUS$lgkelt aut dem Orehteller, 
(Se$lellnummer: 1112HlOt). 

D<slr.buleu, 'Otalll 116 vOles POIJ' alimentation cent,ale d'alf comprime 01.1 Ioquide de ,,,Iroodissement 
su, Ie plateau super,,}U,. (Numero de commande: 81218(1). 

ROhary dlstritlutor With /I connectIons lor central supply 01 compressed air or coot"'g lIuid on the 
IOIlplal., (Orde""9 number: 8121801.) 

Zes-volJdig draa.baar verde<llbiok ttl,v. ,O,,"Qer van perslucht of koelvlQ8l$1of op he! bOv,,"biad. 
(Se$le!nummer: 8121801.) 

BPW 

( 
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TAPEENHEDEN 

SERlE MA 
- Deze eenheden zijn volkomen beschermd tegen span en 

en vloeistof. 
Op deze eenheden kunnen, met uitzondering van de MAS 
meersplndelkoppen worden toegepast. 

- Gemakkelijke instelling van de snelheidsregeling. 
- De leidspindel (in oliebad) kan eenvoudig uitgewisseld 

worden en. is vanaf de achterzijde toegankelijk. 

Technische gagevena 

Slag Capaciteit in: 

min. max. staal alu. 

MA/6/50 10 50 6 6+ a 
MAllO/50 10 50 10 10 + 12 

MAl14/S0 10 80 14 14 + 16 

Toerental 
Prij. 

messing Fl. 

9 1000 + 3.000 2.884.-

14 450 + 2.550 3.234.-

18 300 + 1.000 4.686.-

Booreenheid; compleet met snelgang en werkgang 

Funk.ie Slaglengte 
Type 

Snef.. Weril· Pneum Hydr. TOL 
gang gang 

FIP/4/50 • • 50 0+45 5+50 

FP/S/50 fI 50 0+45 5.,.. 50 

FilS/50 • 50 a -!- 45 5+ 50 

FP/8175 • 75 25+ 75 5+50 

Fl/a/75 • 75 25 + 75 5 + 50 

FP/12/1oo • 100 25+ 95 5 + 75 

F1/12/1oo • 100 25+ 95 5 + 75 

Afmetingsschetsen zijn Op aanvraag verkrijgbaar. 

Elektro--pneumatleche en HydrauUeche 
BOOREENHEDEN 

SERlE F 
De eenheden kunMen, met uitzondering van type FIP4, 
uitgerust worden met meerspindelkoppen. 
Uitgevoerd met snelgang-werkgang. 
V~~r spaanlossend boren, kan de rem type K verwisseld 
worden voor type KD. 

- Gemakkelijk te bedlanen snalheidsregeling. 

Capaeiteit 
Toetental Prijs 
omw.lmin. 

Opname 
Fl. Staal Alu. M .... 

4 5 6 1.400 + 12.000 spantang 3.390.-

8 10 11 450 + 6.000 e 12 3.450.-

8 10 11 450+ 6.000 B 12 3.708.-

8 10 11 450+ 6.000 e 12 3.744.-

8 10 11 450+ 6.000 e 12 4.000.-

12 14 16 300+ 4.600 e 18 5.290.-

12 . 14 16 300 + 4600 e 18 5616.-
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Deu-Plex Roto-Koppeling 

.--

TECHNISCHE GEGEVENS 

Max. luchtdruk 
Max. vacuum 
Max. oliedruk 
Max, lemperaluur 
Max. IDerenlal 

150 PSI 
28" Hg 

1000 PSI 
2500 F 

250 RPM 

10,5 bar 
6,7 kPa 
70 bar 
121 0 C 

250/min 

voor lucht-olie 
en laag toerental 

BIJ TOEPASSING MET TWEE KANALEN 

Deze voordelige koppeling is ideaal geschikt voor toe
passingen met laag toerental. waarbij twee kanalen voor 
het doorvoeren van lucht of olie nodig zijn. Bij zulke lage 
toerentallen garandeert de O-ring konstruktie een zeer 
economische. lange levensduur zonder lekken. 
Om radiale belasting van de O-ring uit te schakelen wordt 
gebruik gemaakt van een kogellager en aen zelfsmerende 
kunststof lagerring. De O-ring zelf hoeft daardoor niet als 
lagerring op te treden. zodat langdurig gebruik zonder 
lekkage wordt bereikt. Het huis is vervaardigd van alumi
nium staafmateriaal voor hoge trekvastheid en om elke 
mogeJijkheid van poreusheid uit te sluiten. De inlaataan
sluitingen zijn zodanig geplaatst dat abnormale belasting 
wordt vermeden. 

Roto-koppeling tbv. olietoevoer naar zwenk-cilinders. 
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EUROPA-UITVOERING 

~-------------D------------~ 

G 

Type A B Rotor rotor- e 0 E F NPT 
yoor Iud'll voor olie id1roefdr. 

1595-000 I 1595-040 -015 1" NPT RH 'I." 25/," 57/." 2'/,:' 11is" 
I 

1595-000 I 1595-040 -084 1"NPT RH 'I." 25/s" 57/,u 2'/." 11/a" , 
1595-000 I 1595-040 -068 R 1'" (SSP) RH 'I.~ 66,7 141 47 18 

I 
1595-000 ~1595-O40 ..Q69 t.t 35 x 1.5 RH 'I,':' 66,7 141 4; I 18 -
1595-000 I 1595-040 I -083 R 1" (SSP) RH 'I." 66.7 141 47 18 

TYPE 1595- MET ROTOR -083 
-084 

Voorbee/d van een Iypische 
kombinatie met rechtdoorgaande 

voeding 

G 
rotor- sl 
~orlng wijdte 

'/." 13/." 

1/." 13/." 

6,4 44,4 

6,4 44,4 

8.4 44,4 

J K L N Brut .. 
gewlcht 

3/a" 31/4" - 11/." 1'/1." 3# 

3/." 3'/." '/." NPi 17
/." 1'/11." 3# . 

',,'" - - 48 'Z1 1,2 kg 

a'a" - - 48 21. 1.2" kg;, 

3/," - RV,,- 48 21 1,2 kg. 

(pijp wordt nie' meegeleverd) -O--l 
, 000 

'002 

IT 
--~+_~~~~--_4~ L 

K A ~ J-------t--

;...,. 
,~. 



ZWENK-CIUNDERS 
3&0 bar - kapecitait 5 •• kN 
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Z .------
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BIJLAGE 12.11 

Kenmerken 
• 8 modetlan 
• Enkalwerkend en dubbelwerkend 
• Terugloop ven de plunjer d.m.v. veer, oIiedruk of 

persluchtdruk 
• Schroefdraad over vole lengta varr cilinderhuis 
• Verdlcale (klem) slag ven 8.0 an 8.0 mm 
• Hardverchroomde plunjer 
• Afstrijluing rond de plunje, 

Modellen met inchdraad zijn eveneemt leverbaar. Uw 
ENERPAC lev.rancier geeft u 9'8811 aile inHchtingen. 

Klem-cilinder tbv. fixatie van , 

de drukgroep. 

, 
; l 

d...!:, 

P':i, I, 

~ 

At Afgebeeld van links naar recMs: MWR·5, MWl.·5, MML·5, MMR·5. 
Rl 

B 
De 
pll 
lis< 

A 

Beschrijving 
Zoom de cilinder onder druk komt. draait de Idem
arm goo (+ JOt links of rech1s in rteeIWIiaI'tsEI 
richting om over te gaan in een rechte klemsIag. 
Ais de ofiedruk wordt weggenomen zwenkt de 
arm automatisch in de uitgangspositie terug. 

De dubbelwerkende uitvoering biedt een 
absolute beheersing van de kIemming aIsmede van 
de terugIoopbeweging • wet vooral belangnjk is bij 
toepassing OJ) NC bestuurde machines, baINer· 

Afmetingen 

/ 
Technische gegevens 

tlIitIdeI Mil, 
tlmf cilindtl 

ka,acitlil 

kingscentra. enz. 
De klemaIm is over de volle Ja)O insteIbaar 

waardoor hat klempunt onbeperIct en zeer nauw
keurig bepaaId kan worden. Voor specialS toe
passingen ken de Iengte van de arm naar behoefte 
worden aangepast. Men meet $I' echter VIle! 
I\!kening mae houden dat de klemKracht mindel' 
wordt naarmate de klemaIm Iangef is. 

Voor de enkelw!H1tende modeIlen is de weOO:Iruk 
min. 10 bar en max. 350 bar. de dubbelwerkende 
modeIIen funk1ioneren tI.IS5if.:l 5 en 350 bar. Voor 

I -I I- Ii! 
I 

~ 
, 

~. 
~ 

It Ig I 
'It ' 

dubbellNelkende dIinders die d.m.v. peI'Siucht de 
plunjer tenJgbewegen is een luchtdruk nodig van • 
tot 10 bar. De maximaIe doorstroomkapaclteit is 
voor aile modeIIen 0.5 II min. hat maximllie aantal 
sIagen is 40 per min. 

Montage van deze dIinders is optimaaI doordat 
hat cilinderi1ua schroefdraad heeft aver de volle 
Iengte en de oIie-inIaatpoorten :zich bovenaan de 
cilinder bevinden. Bowndien zijn montageb/okken 
Ieverbaar ala extra toebehoren (lie Hulpstukken 
aan hat ei!'lde van net cilinderhoofdstukl. 

Klemkracht/oliedrukl 
klemarmlengte grafiek 

Voor hat tekanen van gerMdschapkonstrukties, malian, •• d. zljn sjabIonen beschikbur, 
vraag uw ENERPAC I __ ancier. 
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KLEM-CIUNDERS 
_ en ,.. bar • kapaciteit 4,1 tot 31'-9 kN 

I 

BIJLAGE 1?,12 

Kenmerken 
• 10 moc:IeIIen 
• Enkelwerkend en dubbelwerkend 
• Veerterugfoop ven de plunjer 
• Schroefdraad over vole ..... van cilinderhuitl 
• SIagIengtes van 5 tot 25 mm • 
• Afstrijkring rond de pIunjer 

Cilinder tbv, uitpersen van de 

voorgeboorde klinknagels. 
Afgebeeld van links nasr rechts: MRT·22, MRT-10, MRT-42, MRT-5, 
MRT-41, MRT-21. 

Beschrijving 
HoeweI zaer klein van afmeting ontwikkeIen de 
miniciIinders een enorme kracht VCIJi( Idem-. 
positioneer- en uitwerptoepassi. 

Door de schroefdtaad over de IIOIIe lengte van 
het c~indettluis koonen ze bij nieuwe produktie&
series snet en gemakkelijk op de juiste kIemafstand 
wt'!'den afgesteId. 

Afmetingen 

~e'~ 
-. 

MRT-5, MRT-10 

Technische gegevens 

Hat geheeI stalen cilindettluis, de hard
verschroomde plunjer en de afstrijkring rood de 
plunjer garanderen een lange, ~ 
levensduur. 

De ciIindefs zijn Ievetbaar met extra montage
bIokken (zie HulpstUkken aan het einde van het 
cilinderhoofdstukl. De MRT -5 en MRT-l0 kunnen 
bowndien gemootaerd worden in een opspanbIok 
door gebruik til maken van speciale afdichting9-

MMT-modelJen 

rnoeren, De grote IIOOItieIen hietvan zjjn o.a. hat 
dichter bij eIkaar pIaatsen van de ciIindefs. variabeIe 
cilinderhoogIJI en de tcepaSsingen van sIechts 
!Wn cIieaansiui1poo VCIJi( verscheidell8 ciIinders. 

Voor toepueingen waarbiJ _lie 
terugIoop van de plunjer ... vereiate Is, 
Is het raadzaam om dubbllwerkencle 
c:iIIncIers te gebruikan. 

Ale avenge modeJIen 

Voor het takenen van gereed8chapkonstruldies, mellen. a,d. zs1n.pablanen be8chikhaar, 
vreag uw ENERPAC IeverlmCier. 

0Iie- Gewi:.'11 
~ mu r-~---r--~--r-~--'---~-'------'---r--.---r--~----~ 

A 9 coo. G II 0 p w x 
mm mm 

4 
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Beugel tbv. aan 
" 

bovenblad. bevestiging onderblad 

FuBflansche 
Baureihe FS 

FuBflansch 1.3480.00 

zuge/>. Schraut>e 

A 8 0 
8x 35 - -

10.60 -

z 8, Element fur C:' 48: 

lUge/!, Hebel 010 
A B 

8x35 -
10.60 -

0 i his 

- 30 

- 50 

hsleUangal>en: 

mit Seehs_anlSChraut)en 
mit 1 Spannn.t:>el 

= RK·FuBllanSCII 
.til RK.~;:u!3ftansch 

" 

-:, 

1.3250.00 - 1.3500.00 
Produktgruppe 1 

D 

1.3480.00 
1.3480.01 

33 

" . 

" 

. , 

4, ~ ' .. "," 

.J' 



Beugel tbv. bevestiging booreenheid. 

Flanschklemmstiicke 
Baureihe FK 

Flanschklemmstuck 1.2300.01 

luge". Scnrau!le zugel'!. Hebel 
A B 0 A 

ox 25 - 6.25 

6 x 35 - - 8>35 

lOx 50 - - 10,50 

lOx SO - 10,SO 

10.70 - - 10.70 

Lieferbare GroClen 
TYllemil 
Schrauben 

1.2120.00 

1.214ll.oo 

1.2160.00 

1.216000 

1.2200.00 

1.2250.00 

1.2300.00 

1.2320.00 

12350.00 

1.24llO.oo 

1.2402.00 

1.2420.00 

1.24SO.OO 

1.2480.00 

1.2500.00 

1.2550.00 

1.2600.00 

1.2620.00 

A B 

12 5.3 

14 5.3 

16 5.3 

16 5.3 

20 6.5 

25.1 6.5 

30.1 6.5 

32.15 8.5 

35.15 8.5 

40.15 6.5 

40.15 10.5 

42.2 10.5 

45.2 10.5 

48.2 10.5 

SO.2 10.5 

55.25 10.5 

60.25 10.5 

62.3 10.5 

c 
18 

18 

18 

18 

30 

30 

30 

42 

42 

42 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

SO 

50 

B 

-
-
-

-

o 
25 

25 

25 

25 

40 

40 

40 

56 

56 

56 

66 

66 

66 

66 

66 

80 

80 

80 

Fellgedruckle Typen sin-i StandardgroBen 

0 

-
-
-
-
-

E 

25 

25 

25 

25 

40 

4ll 

40 

50 

SO 

SO 

65 

65 

65 

65 

65 

80 

80 

80 

010 

bis 

111 

30 

4ll 

50 

62 

G 

35 

35 

35 

35 

55 

55 

55 

78 

18 

78 

92 

92 

92 

92 

92 

110 

110 

110 

Sesll!llangaben: 

z. B. Element fur.'· 30: 
mit SecnskanlSChrau!len 
mit 1 Spannhebel 

36 

36 

36 

36 

53 

53 

53 

82 

62 

82 

98 

98 

98 

98 

98 

118 

118 

118 

1.2120.00 ":' 1.2620.00 
Produktgruppe 1 

K 

31 

31 

31 

31 

52 

52 

52 

71 

71 

71 

83 

83 

8;j 

83 

83 

100 

100 

100 

L 

37 

37 

37 

37 

60 

50 

60 

83 

83 

83 

9S 

95 

95 

95 

95 

112 

112 

112 

50 

50 

50 

50 

75 

75 

75 

lOS 

1011 

108 

126 

128 

128 

128 

128 

154 

154 

154 

N 

5 

5 

5 

5 

1 

7 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

RK"Flanscnklemmstud< 1.2300.00 
= RK·FlanschklemmslUck 1.2300.01 

o 

52 

52 

52 

62 

62 

62 

M,,/leinmm 

Gewid\l 
ca. 

55 

53 

50 

41 

271 

256 

232 

600 

580 

54C 

865 

845 

805 

165 
745 

1250 

1150 

1045 

25 

~.~:. > • . ~ .. 
';'" . 

- ; . " 

I: 
I 

, 
i 

I 
I 

iI 
'I 
If 

,. , 
Ii 
H 

-".' 

. ; .~. 
' .. 

. ' . ...... 
'~ . ~ 

. ',~ 

~., '. 

. ." \~ 
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Hendel tbv. sne1 10s- en vastdraaien van diverse 
verbindingen, met rate1. 

Spannhebci HV 9.2061.00-9.2107.00 
Produktgruppe 9 

Spannhebel9.2083.S 

WetI<stotfe: 

Lieferbare GroBen 

Type IA B 

9.2061.00 40 31 ... 
9.2062.50 40 31 

.---
9.20111.50 65 143 

, .. 
1l.2082.50 65 43 
~ 

9.2083.50 65 43 
! I 

9.2084.50 65 43 , 
1.2085.00 65 :43 

: 9.2086.00 I 65 43 
'-
, 9.2087.00 I 65 143 
~-. 

9.2102,00 100 '48 

. 
9.2105.00 100 48 

9.2106.00 100 i 48 

9,2107.00 100 48 

IilKtellangaI:Mm: 

Oer SpannheQel ;"1 in seiMr Abmessung una Vers!9i1batl<eil aut RK-Ro!npann
eIemenIe abgestimmI. 
Zur Batiiligung muB da$ Griff$lllCl< sowell angehat>en werden, bis die Aastung lrei wifd. 
Hiefdutdl is! en. einIache Ei'lSleilung Zuni Spannen una LOsen mil dam gUnstigslen 
Spannwinkel9Qll9ben. 
Dutch FecIetdruck wird die Veniegelung wieder het;lestellt. 
GtII!I<Orper sus Zln~dtUCkguB nacll DIN 1743, StaNteiie GUtekl&Ss4lS.8, galv. waini<!. 

C 0 E \G H K l 1M Gewid'lt, 
ca.g : 

24 M 6 .. 120" .10 10 35 I 13.5 30 
24 M I; .. 120" 2S 10 i 35 13,5 35 

29 M 6 6.5 20" 15 13,5 47 , 18 68 

29 M 8 6.5 ' 20" : 25 13.5 i 47 18 n 
29 1M 8 .6.5 20" 35 .13,5 , 

47 18 82 

29 M B 6.5 : 20" 4S 13.5 : 47 18 86 

29 M 8 . 6.5 20" 50 13,5 47 • 18 91 

29 M 8 6,5 20" 60 13.5 47 18 99 

29 M 8 6.5 20" 70 13.5 : 47 118 : 101 

36 M 10 1 6 12" 20 . 17 52 26 192 

I 
36 M 10 6 12" 50 17 52 26 

1
208 

36 Ml0 6 12" 60 17 52 , ... ·6 i 214 

36 MIa 6 12" 70 17 52 26 225 

l a Hebel mit Gewinde M 8 • SchaItIange 35 mm .. SpannhebeI 9.2083,50 

67 

.. ., .. 
. '.'.-.'" 

~if 
. ':::' ''''''~';''''; 
.,' '~"' .. :;."'- ~> ' 

I ',", 
';. 

i 
I 

.,' 

. ~,-
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Best.N,. Typ + ld.-Nt. 
Bfrtrteosanieitung RN-914 

Iiii'iIJt 

Ungestufte 
Aufsatzbacke 

Id. ungenartel 
A8-Satz 

Innen-Vierkant 

Schlilssel Id. 

Sicherheitsschl()ssel Id. 

ROhllanscl'l 
unbearbeilet 

Id. 

004 

Ident·Nr. 
unbedingt angeben! 

I I 
212123 

, 
9400e 94009 ! 

I 
I 

I , 
8 10 I 12 

212124 94016 ! 94011 , 
242172 242173 I 242174 

212125 206652 206653 

11 bel Zyhnd"scl'let 4er>tnerautnahme 

I I 

I I I I 94010 94011 94046 

I I i 
I 14 17 19 

I 
94018 94019 ! 94041 ! 

! 242115 242116 242111 

I I 

I 
206654 206655 229081 241780 

I 



t kt· Lag e r set t b v • ms ru Ion 
3TAR-Prazisions-Gehause (GrauguB) 

3TAR-Standard-Kugelbuchse 
~ei Halteringe aus Kunststoff (Abbildung 61) 
Bel den Grol1Bn 8. 50, 60 und 80weraen dIe Kugi!!buchs8n 
ntt Sicheruogsringen ftxh2rt slt!h~ 4bb 61/1! 

agzahlen 
~e Tabelle 6, Seite 11 . 

Einslellung der Radialluft muf3 bei den Linear
s 1066- vor der Montage erfolgen (siehe Ab
~ "Einstellung der Radialluft". Seite 7) 

;chlossene AusfUhrung 
dialluft nicht einstellbar) 

---If, ---~- , 
----.---~~-~--. A ------ : 

.chlitzte Ausfuhrung (Radialluft einstellbar) 

v 
L4~~ __ -+ _____ -LJ 

lelle 41 
)Ieranz DIN 1686-0T8 15 

BIJLAGE 12.17 ® 

STAR-Linear-Set' 
mit Standard-/(uge/biichse 

Abbildung 61 

----L, -~-- . 

~ 8] ----
I//.. 1 ·--······-----·1 

? t4ih (;:0 :bilri -,' 

-' --- Ifl -'-
~--B 

H, 

!P. 

Abbildung 61/1 

Tabelle 39 

Tabelle 40 

GewicI1f. 
. (kg) . 
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Bauelemente 
fur Linear-Fiihrungen 

Fixatie van de assen tbv. sledegeleidingen. 

rAR-Wellenbock 
is ideale Montageelement 
e unterstUtzte Welle muG mit dem Anschlui3-
ment verschraubt werden. Verwendet man 
och geschlossena bzw. geschlitzte STAR
gelbuchsen, wird die Fuhrungswelle an den 
jen gehalten. Hierfur wurden unsare STAR
izisions-Wellenbocke entwickelt 

)rteile 
uhebliche f?reisvorteile gegenuber Eigen
~onstruktionen 

10he Steifigkeit 

10he MaGgenauigkeit ermoglicht Austausch
::Jarkeit der Elemente unterelnander 

6ezogen auf Wellel'l-Nennmal! "0" 
Toleranz DIN 1685 - GTe 15 
Zylinderschrauben DIN 912-8.8. Federrmge DIN 7980 

~rkstoff: KugelgraphitguB 

Abbildung 101 

r 
i 

H, 

-'-A, - -

E--' 
L _____ A 8--

Neu: Leichtbaureihe - Wellen bock aus 
- AJ-Legierung mit Zentrierbohmng zum 

leichteren Vemiften - bitte Sonde".. 
prospekt anfordern! 



C-KLEMMEN BIJLAGE 12.19 
Kapaciteit 9 tot 18 ton 

Luchtverzorgingsapparatuur tbv. lucht xoor bOQreenbeid. . 
Tn komtiinatie met veisCh.llende cdtnders en hydraultsche pompen 
zijn C-kJemmen ideale en veelzijdige onderhoudsgereedschappen 
voor een groot aantal toepassingen bij persen, klemmen, krimpen, 
ponsen, spannen en assembleren. 

Er is keuze in twee standaard modellen. Andere C-klemmen met afwijkende 
kapaciteit op aanvraag eveneens leverbaar. 

Gefabriceerd uit sterk, smeedbaar gietijzer. In elk model passen verschil· 
lende maten enkelwerkende- en dubbelwerkende cilinders. 

Ais krachtbron kan een van de handpompen, lucht-, elektrische- of benzi
nemotorpompen worden gebruikt en zo wordt de C-Idem opgebouwd tot 
een krachtige, kleine perseenhaid die maar weinig ruimte nodig heeft. 

Tevens is er keuze uit verschillende ladels en drukpennen die aan de 
plunjer van de cilinder bevestigd worden. 

Tar kompjetering van uw C-klemsysteem vindt u een ruime 
sortering pompen en ook de menometers, voor nauwkeurige 
aflez.ing van befasting en/of oliedruk. in de betreffende 
hoofdstukken van de katalogus. 

Afgebeeld van links naar rechts: A-220, A-210. 

Technische gegevens 
Malinllm ....... Vat cindarmadeIen 
kllpacjteil , ........ 

~{~,{~;l A 
TOll mm 

5 
(,~::~ 

AlIt 5 I0Il RCdittdln 291 ' ..... ;I 

9 :t,:a.a:~~ Ail 10 I0Il RCdnIiIB 406 

j 18 ...... , Ale 23 too RCdnIiIB 540 

Ultgebreide technische gegevens en afmetingen 
van hydraulische cilinders zijn te vinden in het 
hoofdstuk CIUNDERS. 

Almetingen GewlCht 

I! B '#.{' f H I J 
mm mm mm mm mnI mm kg 

263 165 73 . 1 '1 ... ·16 UN 26 51 27 66.5 5.9 

: 
282 227 152 82.5 2'I,"·14UNS 26 76 33 63.5 16.0 

346 303 152 121 3 '1 .... ·12 UNS 26 95 46 70 36.0 

-<--'-

-"-

LUCHTFILTER .. OLIENEVELAAR-DRUKREDUCEEREENHEID 
10 bar I'MlIimum IuchtdIUk 

~~. ,'l 
~ 

II 
BRV·100 

Technische gegevens 
Afme!ingerI 

A B C 0 
rom mm mm mm mm 

145 155 50 'I," . 18NPT 30 132 

Aanbevolen ter bescherming van aUe lucht-hydraulische pom
pen en de lucht-hydraulische drukvethogers die voorkomen in 
het hoofdstuk POMPEN van de katalogus. 

Deze absoluut noodzakelijke eenheid heeft drie hoofdfunkties: 
Het fegelen van de luchtdruk voor een juiste betrouwbare werking. 
Het filteran van de binnens"uomende lucht en bescherming van het 
hydraulisch systeem. 
Het smeran met een lichte olienevel voor een lange, storingvrije 
levensduur van de lucht-hydraulische pompen en drukverhogers. De 
eenheid is zeer kompakt en licht gebouwd en is uitgevoerd met 
'I:' ·18 NPT aansluitpoorten. 

A -__ E _c_ 

I 
n-.r::'::: ...... , . 

H. 

G.widtt ~"-,---.. I 

H 
;8 

mm mm kg 

15 4.5 2.11 j 

• 



BIJLAGE 12.20 
STANDAARD EN GLVCERINEGEVULDE MANOMETERS 
Voor nauwkeurige meting van hydrawliKhe krachten 

Manometers tbv. drukaflezing per~silind~r en klemcilinders. 
~_........ KenmerKen 

'(~- • 11 modellen 
• Solid. konstruktie 
• Tolerantie ± 1% 
• Drukbereik 3150, 700 en 1000 bar 
• Schaalaflezing in bar, psi en tonnen 
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Manometers dienen om de oIiedruk in .... hydreulitlch 
circuit at te lezen, in stand te houden of bij te stellen, 
maar hElt is at te raden ze kontinu op druk te houden. 

Afgebee/d van links naar rechts: GGF-20, GA-1, 8GP·l0S, 8GP-1000S, 
8GA-21, BGF·168SR, GGP-400. 

8eschrijving 
Manometers zijn de instrumenten voor het afle
zen van kracht en/of druk die opgewekt wordt 
door een krachtbron. Ze zijn een hulpmiddel ter 
voorkoming van onvoorziene overbelasting van 
hydraulische uitrustingen en dragen zodoende 
bij tot langdurig en betrouwbaar gebruik. 

De manometers zijn geijkt en zijn nauwkeurig 
op ± 1% van de eindschaalwaarde. 

Aile manometers hebben een kapaciteit voor 
oiiedrukken tot 700 bar met ultzondering van 
model 8GP-55 die tot 350 bar aanwijst en 
model 8GP-'OOOS tot 1000 bar. 

Afhankelijk van het model worden de 
oliedruk· en kapaciteitswaarden aangegeven in 
bar, psi en/of tonnen. 
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MatIOO'Ii!Ier tuueftStuk 

Voor beproevingsdoeleiden kunnen aile 
manometers met een schaaldiameter van 
, 00 mm worden uitgerust met een maximum 
drukaanwijzer. Dit is een rode wijzer, gemon
teerd in een plastic schaaldekpiaat, die meeIoopt 
met de normaie wijzer tijdens het oplopen van 
de oliedruk en bliift staan wanneer de normala 
wijzer aan het eind van de eyelus naar nul terug
valt. Voor de volgende proaf wordt de rode wij
zer weer taruggedraaid naar de nulstand. 

Voor snelle en gemakkelijke montage van de 
manometers worden manometers tussenstuk
ken geleverd. Met model 8GA-21 kan de mano
meter direkt in de aansIuitpoort van cilinder of 
ventiel gemonteerd worden. Model GA-1 wordt 
gebruikt voor montage tussen slangen of 
pijpleidingen. Voor het aflezen van de manome-

Tt "II1II I'll 
sdwMrllllinj 

hr psi 

10 loa 
TO TOO 

5 250 

I Q 500 

20 1000 

T.,.... ... Pet 

terschaal vanuit elke gewenste positie is een 
draaikoppeling GA-918 leverbaar. 

Hat veelzijdig gebruik van manometers ken 
nag worden vergroot door een runktioneel ven
tie! toe te voegen san hat hydraulisch systeem. 
Bijv. het automatisch schokdempingsventiel 
V-10 die wordt toegepast om de kraehten of 
drukken gedurende elke eyclus te kontroleren. 
Manometersmoorventiel BSV-10 isoleert de 
manometer van het hydraulisch .::ircuit (zie hat 
noofdstuk VENTlELEN voor meet gegevens). 

Hat gebruik van glycerinegevulde manome
ters wordt aanbevolen om de drukstoten, die 
vanuit het hydraulische circuit op de manometer 
inwerken, afdoende te absorberen. De glyeerine 
werkt als een demper en garandeert een lange, 
storingsvrije levensduur. 

Standaard manometers 
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Glycerinegevulde manometers 

Al1M!iagIII 6twic1ll 

~ 
A 8 t 0 E 

bar pSi mm illlII 111m lIIiII il 

10 100 01 "" .IUPT 131 H lao 1.2 -TO TOO 0.2 ' 

10 100 0.5 ! 'it"·14Nl'T 137 H 100 - !.2 
1O 100 0.5 

5 250 - 'I." ·18 Nl'T 83 35 63 - 0.3 

10 SOD - 'I," ·14 NI'T 137 45 :00 - u 
10 soa - 'it ·14 Nl'T U 4S 100 20 1.2 

ManornetartullMftstukken 

A 8 C I D E 
m: I 6 H J Gtwidll 

mill iIIiII 111m mm 11111 tv 
155 34.5 'Ii'. 14 NPl I 'i ... ·TUPT 28111i11 - ! - - - 0.7 

14 40 '1 ... ·1UWT I ,~" ·IBNl'T 32m - I - - - G.l 
11 H" I '/" .1 

t 



:UNKTIONELE VENTIELEN BIJLA-GE 12.21 

Drukregeling tbv.klemcilinders en perscilinder. 

BIC-41 

1IIColt·. 

B/c·n 

Drukreducaerldep 

Reduceert de oliedruk in een hydraulisch circuit welke door de 
pomp wordt opgebouwd en beperkt daarmee de last die op andere 
komponenten in he! systeem word! IosgeIaten. Door de hendel 
rechtsom te draaien word! de oIiedruk verhoogd. Max. 
doorstroomkapaciteit 30 l/min. Dru!<bereik: 5().700 bar. 

Ontlastklep 

Wordt toegepast om een grote hoeveelheid oIie rechtstreeks terug 
Ie laten stromen naar het reservoir zoora de stuurdruk de klep 
opent, dit in tegenstelling tot een drukreduceerventiel. Hierdoor 
blijft de temperatuur van de olie Iaag en word! de levensduur ven 
de pomp aanmerkelijk venengd. Max. doorstroomkapaciteit 
30 11 min. Maximum oIiedruk; 350 bar. 

Volgordeventiel 

Deze klep regelt de oliestroom naar opeenvolgende gedeeItes van 
het circuit door de oliestroom te blokkeren totdat de ingestelde 
druk bereikt is, dan wordt de klep geopend en kan de olie 
doorstromen in het volgende dee! van het circuit. De druk loopt 
daarna op totdat in beide circuits dezelfde oliedruk is bereikt. Max. 
doorstroomkapaciteit 30 II min. Het drukverschil tussen twee V ·161 
volgordekleppen moet minimael 25 bar zijn. 

Orukschakelaar 

Afhankelijk van de wijze waarop de drukschakelaars gebruikt worden 
funktioneren ze als mask·, verbreek· of ovemamekontakt. Ze reageren 
bij drukopbouw of drukafval in hat hydraulisch systeem. Bij de BIC41 
drukschakelaar kan de gewenste druk ingesteld worden door de uil
wendige stelschroef in- of uit Ie draaien. De BIC· 71 ken aileen van bin
nenuit afgesteld worden ter voorkoming van verkeerde drukregelingen. 

Specifikaties: 
Orukhereik 
Ovilldruk max. lot 
SchakeIt bij drukversdli Vall 

lafl1ankeijl Vall de ingestf!ide 00*1 
Schake!frekwenlie max. 
T emperaluurbereik 
Mal. VIiIage 
Vei!igheidsnormen 
~(~I 

BfC..41 
40·400 bar 
600 bar 
10·15% 

lOO!min 
·20·C-+100·C 
250V 
IP64 
2~bij240VIt~ 
2 amp. bij 220 Vlt ~ 

81C-71 
70·100 bar 
1050 bar 
210% 

200/mill 
30·C - .lOO·e 
480V 
IP 64 
l5~ 
brj mill. 480 Vlt 

:en ollerzicht van aile ventielsn en de afmetingen vindt u aan het einde van dit hoofdsluk. 

roepassingsvoorbeeld van V-152 
n dit geval is aen drukreduceerventiel V·152 geplaat5t tussen een 
I·weg stuurventiel VM·4 en een dubbeiwerkende ciiinder. Door het 
rentiel at te stellen op 400 bar kan de plunjer in de uitgaande slag 
,iet bOllen deze druk uitkomen, terwijl vocr de retourslag de normale 
'00 bar werkdruk van de pomp gehandhaafd blijft. 
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Toepassingsvoorbeeld van V-161 
oit is een typisch lIoorbeeld van hydraulische spantechniek, waarbij 
een aantal enkelwerkende cilinders bestuurd worden door handbe
diende lIolgordeventielen V-lSI. De bewegingscyclus is als VOigt: 1. 
positioneren van het werkstuk d.m.v. MRT minicilinders, 2. onderstllu
nen van het werkstuk d.m.v. MWS hydraulische werkstukondersteu·· 
ningscilinders en 3. klemmen van het werkstuk d.m.v. MWL zwenk· 
spancilinders. De benooigde oliedruk wordt geleverd door sen elektro
hydraulische pomp MPE·12153. 
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