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Samenvatting 

Dit is het verslag van de I-1 opdracht, verricht door 
G.J.L. van de Kerkhof in het kader van zijn werktuig
bouwkundige studie aan de Technische hogeschool te Eind
hoven. 

De opdracht betreft het ontwerp van een stafbeladings
machine ook weL stafbelader genoemd. 
De opdracht is voorafgegaan door een bescheiden litera
tuuronderzoek, dit leverde weinig resultaat op. 
Ook het aanschrijven van diverse importeurs resulteer
de niet in een uitgebreide documentatie. 
Er werd dan ook besloten de te ontwerpen machine geheel 
onafhankelijk van eventueel al bestaande machines te ont
werpen. 
Daartoe werd eerst een schema gemaakt. Het schema bevat 
alle functies welke een stafbelader wordt geacht te ver
richten. 
Aan de hand van dit schema is dan de rest van het verslag 
opgebouwd. Per hoofdstuk komen verschillende functies van 
de stafbelader ter sprake. 
Voor de gebruikte aanvoertang is een apart hoofdstuk in
geruimd. Op deze tang wordt dan ook dieper ingegaan. 
Van de tang bestaat ook een constructietekening. 
Voor de constructie van de tang werden diverse berekening
en gemaakt, deze zijn in de vorm van bijlagen in het ver
slag opgenomen. 
In het laatste hoofdstuk wordt nog enige aandacht besteed 
aan de besturing van de stafbeladingsmachine. 
Aan deze besturing kon echter vanwege het korte tijdsbestek 
van een I-1 opdracht slechts zeer weinig aru1dacht besteed 
worden. 

Op deze plaats wil ik tevens iedereen,die mij door middel 
van adviezen bij het tot stand komen van dit verslag ter 
wille geweest is, bedanken. 
In het bijzonder wil ik hierbij ir. A.T.J.M. Smals bedank
en voor de uitstekende begeleiding. 
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Inleiding 

Dit is het verslag van de I-1 opdracht, verricht door 
G.J.L. van de Kerkhof in het kader van zijn werktuig
bouwkundige studie aan de Technische hogeschool te Eind
hoven. 

De I-1 opdracht hield het ontwerp van een stafbelader 
voor bewerkingsmachines in. 
Onder een stafbelader wordt verstaan, een machine die 
volautomatisch het te bewerken materiaal aanbiedt aan de 
bewerkingsmachine. Het materiaal zal in de meeste geval
len bestaan uit rond stafmateriaal. De bewerkingsmachine 
zal meestal een draaibank zijn. 

De opdracht kan zeer ruim worden opgevat, daarom wordt 
eerst een algemeen eisenpakket opgesteld. 
Aan de hand van een schema wordt de machine vervolgens 
nader besproken. 
Op twee aspecten van de machine wordt nader ingegaan. 
Dit zijn, het centreren en radiaal geleiden van de staaf 
en het aanvoeren van het stafmateriaal. 
De tang die voor het laatste gebruikt wordt komt uitge
breid ter sprake. 

Ten slotte wordt nog het een en ander opgemerkt betref
fende de besturing van de machine. 
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1. Algemeen 

De functies welke een stafbelader wordt geacht te ver
richten komen nader ter sprake in het hoofdstuk "Schema
tisering". 
De stafbelader kan gebruikt worden voor 2 typen draai
banken. De te onderscheiden typen zijn: 
-Draaibanken met laadbuis of -buizen waarin 1 staaf ge
laden kan worden. Deze laadbuizen verrichten al een groot 
deel van de functies van een stafbelader. De laadbuizen 
zorgen voor geleiding in radiale richting en hebben een 
beperkte magazijnweking. De draaibanken waar deze laad
buizen mee gecombineerd worden bezitten meestal al diver
se functies voor het op de juiste wijze automatisch door
voeren van materiaal. Toepassen van een stafbelader is 
voor deze draaibanken dus weinig zinvol. 
-Draaibanken zonder laadbuizen. 
Bij deze draaibanken moet in het algemeen het materiaal 
met de hand ingevoerd en op de juiste uitsteeklengte ge
houden worden. Een combinatie van draaibank en stafbela
der is nu dus zinvol. 
In het verder verloop van het verslag wordt dan ook uit
gegaan van dit type draaibank. 
Om de stafbelader optimaal te kunnen benutten wordt ge
bruik gemaakt van een magazijn. Dit dient bij voorkeur 
vast verbonden met de stafbelader te zijn. 

Voor het ontwerp van de stafbelader zijn verder nog en
kele gegevens met betrekking tot de te bedienen draai
bank van belang. Deze gegevens zijn achtereenvolgens: 
-De centerhoogte van de draaibank gemeten zoals in maat
schets 1. Deze maat werd door meten aan 6 verschillende 
draaibanken vastgesteld. Er bleek dat . 5 van de 6 draai
banken een centerhoogte hebben die om~ en nabij 112 cm. 
ligt. De centerhoogte van de stafbelader dient aangepast 
te worden aan die van de draaibank. Voor de stafbelader 
wordt daarom gekozen voor een centerhoogte van 112 cm. 

H 

Maatschets 1 
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Met onderlegblokken of stelschroeven onder draaibank of 
stafbelader is dan op eenvoudige wijze een spreiding van 
+ of - 5 cm. te verkrijgen. 
De centerhoogte is van belang om te zorgen dat de staaf 
op exact de juiste hoogte aan de draaibank wordt aange-
boden. 
-De lengte van de hoofdspindel is van belang om een in
zicht te krijgen in de afstand die de doorvoerbeweging 
moet overbruggen om de staaf in de machine te voeren. 
Er werd weer aan diverse machines gemeten. Dit leidde 
tot de maten die weergegeven zijn in maatschets 2. 
De lengte van de hoofdspindel ligt echter niet eenduidig 
vast. Deze maat is sterk afhankelijk van het type opspan
ning dat gebruikt wordt. 

650 

Maatschets 2 

-Er kunnen twee verschillende typen opspanning onderschei
den worden. De te bewerken staaf kan door middel van een 
zelfcentrerende drieklauw of een spantang geklemd worden. 
Het gebruik van een spantapg vraagt een veel nauwkeuriger 
doorvoeren van de staaf door de hoofdspindel. Er wordt ge
steld dat de stafbelader beide typen opspanning moet kun
nen bedienen. Deze aanname vraagt om een nauwkeurige door
voerbeweging. Met betrekking tot de te bedienen draaibank 
wordt verder nog het volgende gesteld. De draaibank heeft, 
buiten een automatische opspanning, geen enkele· voorzi~hing 
zoals aanslagen etc. voor automatische bewerking. · · · 

Er wordt gekozen voor een diameterbereik van de te bewer
ken staven van 15-50 mm. De grootste diameter volgt direkt 
uit maatschets 2. De kleinste diameter werd gekozen omdat 
staven met een kleine diameter te ver doorbuigen. 
Zie grafiek 1 onder hoofdstuk "Centreren en radiaal onder
steunen". 
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2. Schematisering 

Om de werking van de stafbelader te verduidelijken wordt 
de werking eerst schematisch weergegeven. Zie schema 1 . 

. : .. MAGAZIJN 
~ 

AFZONDEREN 

TRANSPORTEREN & 
INVOEREN 

~ 
CENTREREN 

l 
DOORVOEREN & event. 
UITSTOTEN 

i 
RADIAAL 
ONDERSTEUNEN 

l 
AFSTEKEN 

AANVOEREN 
l 

BEWERKEN 
~ 

EINDSTUK 
INDICATIE 

schema 1. 

Hierbij kan achtereenvolgens opgemerkt worden: 
-Het materiaal wordt in een magazijn dicht bij de be
werkingsmachine opgeslagen. 
-Een staaf wordt uit dit magazijn afgezonderd. 
-Deze staaf wordt getransporteerd en tussen een aant al 
geleiders gevoerd. 
-De staaf wordt op centerhoogte van de machine gebracht. 
-De staaf wordt doorgevoerd. Dit is het voeren van de 
staaf tot in de bewerkingsruimte van de bewerkingsmachi
ne. De doorvoerlengte is afhankelijk van de bewerkings
machine en de onderlinge afstand tussen bewerkingsmachi~ 
ne en stafbelader. Het doorvoeren van een staaf kan ge
combineerd worden met het uitstoten van een nog aanwezig 
reststuk. 
-In radiale richting ondersteunen van de staaf. Dit dient 
om te voorkomen dat het uit de bewerkingsmachine steken~ 
de gedeelte van de staaf de kwaliteit van het werkstuk 
beïnvloed. 
-Afsteken. Het eerste stukje van de staaf wordt afgesto
ken. Dit heeft tot gevolg dat ook het eerste produkt van 
een goede kwaliteit is. 
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Deze functie wordt niet door de stafbelader verricht. 
-Aanvoeren. De staaf wordt over een bepaalde afstand in 
de bewerkingsruimte van de machine geschoven. Deze af~ 
stand is afhankelijk van het te produceren werkstuk. 
-Bewerken. De bewerkingsmachine bewerkt het stuk van de 
staaf dat in de bewerkingsruimte steekt. 
-Eindstukindicatie. Er wordt gecontroleerd of het eind
stuk voldoende lang is om de staaf nogmaals aan te voe
ren. Indien dit niet het geval is wordt een nieuwe staaf 
ingevoerd. Deze staaf drukt dan tevens het nog aanwezige 
reststuk uit de machine. Deze procedure is noodzakelijk 
om te voorkomen dat opspanning en gereedschap beschadig
en. Indien nog voldoende materiaal aanwezig is wordt 
een nieuwe aanvoerbeweging uitgevoerd. 

In het verdere verloop van het verslag worden de opeen
volgende functies in de overeenkomstige hoofdstukken na
der behandeld. 
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3. Materiaal 

3.1 Het magazi~n 

Er wordt gebruik gemaakt van een magaZlJn om de aanvoer 
van het materiaal zoveel mogelijk automatisch te laten 
verlopen. Er wordt immers gestreefd naar zo min mogelijk 
ingrijpen van de machineoperator. 
Het magazijn kan op verschillende manieren ten opzichte 
van de eigenlijke aanvoerinrichting geplaatst worden. 
De voorkeur wordt echter gegeven aan plaatsing naast de
ze inrichting. Zie fig. 1. 

draaibank 

fig. 1 

Indien gebruik gemaakt wordt van deze plaatsingsmogelijk
heid kan veel ruimte bespaard worden. 
Aangezien uitgegaan wordt van stafmateriaal met een lengte 
van minimaal 3000mm. moet de draaibank via de achterzijde 
geladen worden. Met achterzijde van de draaibank wordt be
doeld, die zijde van de draaibank die zich bevindt tegen
over de zijde waar de opspanning van het werkstuk plaats
vindt. Uit voorafgaand moet dan volgen dat de stafbeladings
machine gesitueerd moet worden achter de draaibank. 
Een en ander is schematisch weergegeven in fig. 1. 
Voor het magazijn komen verschillende typen in aanmerking. 
In aanmerking komen: 
-Roterend magazijn 

Het magazijn bestaat uit een trommel waarin de staven op
gem;unen zijn. Als de staven goed opgesloten zijn is het 
mogelijk de staven direct op centerhoogte in de draaibank 
te voeren. De omhulling van de staven zorgt dan voor de 
geleiding. De aanvoerinrichting en het magazijn zijn dan 
niet meer apart te onderscheiden. Er kunnen 2 typen on
derscheiden worden, het open type en het gesloten type. 
Zie fig. 2. Alleen het open type kan via de zijkant ge
laden worden. In het gesloten type moeten de staven één 
voor één axiaal ingevoerd worden. Dit is zeer. omslachtig. 

kamers waarin het materiaal 
. . . ~. . . opgesloten ligt. .--··--· 
~· · . trommel __._,___... 

materiaal 

geleiding 

gesloten type 

fig. 2 open type 
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Het diameterbereik van dit type magazlJn is zeer beperkt. 
Indien staven met een grotere diameter opgeslagen moeten 
worden zal het nodig zijn het hele magazijn te verwissel
en. Dit probleem kan omzeild worden door trommels met ka
mers van verschillende diameters te gebruiken. 
De capaciteit van de magazijnen wordt dan echter ve~l klei
ner. 

-Magazijn in lijn 
De staven worden opgesloten tussen geleidingen die al dan 
niet onder een hoek geplaatst worden. De staven moeten ook 
nu één voor één in het magazijn gebracht worden. Om de sta
ven daarna weer af te kunnen zonderen is een sluismechanis
me noodzakelijk. Het magazijn is betrekkelijk eenvoudig 
instelbaar voor andere diameters. Zie fig. 3. 

fig. 3 

-Etage magazlJn 
Dit type magazijn bestaat uit verschillende lagen. Deze 
lagen bevatten ieder een aantal staven van gelijke dia
meter. Het magazijn kan betrekkelijk eenvoudig beladen 
worden. Er is een extra voorziening nodig voor het ver
voer in verticale richting. 
Deze extra voorziening kan bijvoorbeeld een kettingtrans
porteur zijn. Zie fig. 4. 

kettingtrans
porteur 

-Bundelmagazijn 

.r-· t'·'\ etage 

(_·+·-j L::J 
~.j_ .j. 

_j I ~ 
·I~ 
~~~ 
r+·t-.~ 

7 fig. 4 
'-...i.-· 

Dit type magazijn kan in één keer met een grote hoe
veelheid staven beladen worden. Dit magazijn hoeft dan 
ook slechts met grote tussentijdep beladen te worden. 
Het magazijn laden kan op eenvoudige wijze geschieden. 
Laden met een heftruck behoort to de mogellijkheden. 
Het afzonderen van de enkele staaf is vanzelfsprekend 
het grootste probleem bij dit type magazijn. 
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De staven zullen in verticale richting getransporteerd 
moeten worden. Dit omdat het magazijn laag moet zijn 
om eenvoudig laden mogelijk te maken. 

-Kombinaties van bovenstaande typen 

Voor deze laatste mogelijkheid is uiteindelijk gekozen. 
Het gekozen magazijn bestaat uit een combinatie van een 
bundelmagazijn en een magazijn in lijn. 
Voor het bundelmagazijn is gekozen omdat aangenomen wordt 
dat staven met verschillende diameters niet door elkaar 
bewerkt worden. Dit zou het noodzakelijk maken dat een 
bundel met staven van verschillende diameters gesor
teerd wordt. Dit brengt de ~odige problemen met zich 

· mee: Het m-agazijn in lijn is ·toëgevoegd om ··het mogeLijk 
te maken staven op eenvoudige wijze af te kunnen zonder
en. 
Het magazijn is dan uitgevoerd zoals te zien is op bij
lage G. Het geheel is opgebouwd uit een grote horizon
tale plaat en een plaat onder een hoek van + 15° met de 
horizontaal. Over deze platen lopen banden.-De snelheid 
van de banden op de schuine plaat is hoger dan die van 
de banden op de horizontale plaat. 
Dit zorgt ervoor dat de bundel staven uit elkaar getrok
ken wordt. Een afstrijker halverw-ege de schuine plaat 
zorgt voor een monolaag. Op deze wijze ontstaat dan~ 
een lijnmagazijn. 
Het geheel kan nog verfijnd worden door met een taster 
of schakelaar te kontroleren hoe lang de monolaag is. 
Zodra de monolaag te kort wordt kan dan de motor van de 
horizontale band ingeschakeld worden. 

3.2 Het afzonderen 

Afzonderen van de staven uit het lijnmagazijn geschiedt 
door middel van een sluismechanisme. Dit is aangegeven 
met SL in bijlage G. 
Enkele uitvoeringsvormen van het sluismechanisme zijn te 
zien in figuur 5. 
Verder wordt niet ingegaan op het sluismechanisme. 

fig. 5 
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3.3 Het transporteren in verticale richting 

Voor het transport in verticale richting zijn de volgen
de mogelijkheden bekeken. 
-Opstoter 
Het materiaal wordt in kleine stapjes getransporteerd door 
een opstoter. Zie figuur 6. De aandrijving van de opstater 
kan betrekkelijk eenvoudig zijn. De werking van de op
stoter gaat met veel lawaai gepaard. 
Door de vele draaipunten en veren is de opstater uiterst 
kwetsbaar. 

te transporteren 
materiaal 

-Haasmechanisme 

star aan 
machine 
verbonden 

aandrijfrichting 

fig. 6 

Bij gebruik van dit mechanisme wordt de te overbruggen af
stand ook in kleinere stapjes afgelegd. Zie figuur 7. 
Het grote voordeel van dit mechanisme ten opzichte van de 
opstater is het feit dat er veel mind~r draaipunten nodig 
zijn. Het haasmechanisme moet dubbel uitgevoerd worden 
aangezien met een enkel haasmechanimme geen verticaal trans
port over grotere arstand- mogèlijk is. 
Het haasmechanisme werkt vrij eenvoudig maar vraagt veel 
ruimte. 
-Schroefspindels met moeren 
De staven worden door moeren in verticale richting bewogen. 
De moeren worden door schroefspindels aangedreven. 
Deze mogelijkheid wordt afgedaan als zijnde te duur. 

··-----..,.__...,..... __________ ~~------~----~~~- --·· 
- --.--.-~-- -~~- ....".----~ ··- · - ---- . ·-------~ --·- ": "' • • ----.~--:--:------------· ---~~...,.._,... ~ ...... .-- '"r. 
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te transporteren 
materiaal 

,' 

. 
I 

vaste 
oplegging 

draaipunt 

fig. 7 

-Verticale kettingtransporteur 
Voor deze oplossing wordt gekozen aangezien hij betrekkelijk 
eenvoudig is. Bovendien is het mogelijk de transporteur voor
namelijk uit standaard onderdelen samen te stellen. 
In vergelijking met de andere alternatieven is de ketting
transporteur bedrijfszeker en compact. 
Een mogelijkheid om de kettingtransporteur te realiseren is 
te zien op bijlage G. De transporteur is met V aangegeven. 
De transporteur bestaat uit een as met daarop een aantal 
kettingwielen. Over de kettingwielen lopen kettingen waar
aan in totaal vier meenemers gemonteerd zijn. In bijlage G 
zijn deze meenemers aangegeven met MA. Het materiaal in 
de meenemers is ook zichtbaar. 
De meenemers kunnen bijvoorbeeld uitgevoerd worden zoals 
te zien is in figuur 8. De meenemers worden met lange stang
en onderling verbonden. De geleiding geschiedt door loop
wieltjes welke tussen strippen lopen. De strippen kunnen 
eventueel tot T-profiel versterkt worden. Een van de loop
wieltjes is vast verbonden met de aandrijvende ketting, 
het andere loopt vrij mee. 
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Door gebruik te maken van een kantelbare V-opsluiting wordt 
de staaf door de invoergeleiding, aangegeven met I in bij
lage G, uitgeworpen. 
De aandrijving van de ketting hoeft hierdoor slechts één 
kant op te zijn. De aanvoerfrequentie kan eventueel ver
hoogd worden door het monteren van extra meenemers. 
Figuur 8 dient alleen om een werkingsprincipe te verduide
lijken, er kunnen dan ook geen constructiedetails aan ont
leend worden. 

te transporteren 
materiaal 

ketting 

niet verbonde n 
~--+t--- met ketting 

3.4 Het invoeren 

fig. 8 

Het invoeren van de staaf vanuit de invoergeleiding tussen 
de radiale geleiders wordt in het kader van dit voorlopig 
ontwerp niet nader beschouwd. 
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4. Centreren en radiaal ondersteunen 

Als het voorste deel van de staaf in de opspanning van de 
draaibank geklemd wordt, hangt het grootste deel van de 
staaf, + 2500 mm., vrij uit de hoofdspindel. 
Indien dit ook tijdens het bewerken het geval is ont staan 
slechte produkten. De cylindriciteit en oppervlaktekwali
teit van het produkt zullen zeer slecht zijn. 
Het toerental zal bij een slechte centrering slechts zeer 
laag kunnen zijn. 
Om bovenstaand te voorkomen dient het uitstekende deel van 
de staaf op diverse punten ondersteund te worden. 
De beste resultaten zullen bereikt worden als de hartlijn 
van de staaf exact op de hartlijn van de draaibank ligt. 
Dit kan bereikt worden door de staaf in een omhullende 
buis te laten lopen. De buis moet dan echter voor elke an
dere diameter van de staaf verwisseld worden. 
Aangezien gestreefd wordt naar zo min mogelijk i ngrijpen 
van de machineoperator vervalt deze oplossing. 
Andere mogelijkheden zijn dan: 
-Roterende buis met ondersteuningselementen 
Op deze wijze kan de staaf op meerdere punten ondersteund 
worden. De gesloten buis kan dan op eenvoudige wi jze op 
twee plaatsen door middel van lagers worden geleid. 
Enkele mogelijkheden om de staaf in de buis op te sluiten 
zijn te zien in figuur 9. 

c 

1 .....--o • • 0 
. . ' d 

- I - --- . -®, 0 · .• ' 
I ' 

t,-1----Ë ---=--'·* --------'-.·=, ~:ti \
0 

·=~ 
b 

a. Roterende buis, b. Materiaal, c. Ondersteuning 
d. t.o.v. a verdraaibare buis, e. Ondersteuning 

Q 
I 

'! : -! ;-
b I 

a. Lagering, b. Materiaal 
c. Buis 

fig. 9 

Het laden van e e n staaf moet echter al t ijd axiaal gebeu
ren, dit vraagt veel ruimte. 
Het geb~uik van een gedee lde buis i s ook mogel i jk, deze 
kan wel via de z i jkant geladen worden. De geleiding van 
een dergelijke buis is echter moeilijker en positionering 
is noodzakelijk om laden mogelijk te ma ken. 
Dit elimineert ook het gebruik van een buis met e e n gleuf 
om de staaf te laden. 
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- Stilstaande buis 
Het is ook mogelijk de staaf hydraulisch in een stilstaande 
gesloten buis te geleiden. De geleiding g~schie~~ volge~s 
het principe van de hydrodynamische lagerlng. BlJ gebrulk 
van deze oplossing is echter een hydraulisch systeem met 
pompen, filters, afdichtingen etcetera noodzakelijk. 
Het afdichtingsprobleem houdt weer in dat de buis slechts 
axiaal geladen kan worden. . 
Voordelen van deze methode zijn, het geruisloze functlone
ren en het feit dat ook verwerking van profielstaven moge-
lijk is. 
Een voorbeeld van een systeem dat volgens het hierboven be-
schreven principe functioneert is te vinden in bijlage A. 
- Geleidingsblokjes 
De geleiding bestaat in dit geval uit een aantal blokjes 
die de staaf op diverse plaatsen omhullen. Indien de blokjes 
gedeeld uitgevoerd worden is laden via de zijkant mogelijk. 
De blokjes moeten echter voor elke afwijkende diameter ver
wisseld worden. Dit is zeer omslachtig. Zie figuur 10 

ruimte 
voor 
staaf . 

- Brillen 

fig 10 

De staaf kan op verschillende plaatsen ondersteund worden 
door zogenaamde brillen. 
Een bril bestaat uit drie ondersteuningspunten die tegen het 
werkstuk gedrukt worden. Het werkstuk wordt dan zodanig on
dersteund dat de hartlijn van het werkstuk altijd op dezelf
de lijn in de ruimte ligt. 
Enkele mogelijke uitvoeringsvormen van ondersteuningen door 
middel van brillen zijn te zien in figuur 11. 
De eerste 3 mogelijkheden worden bij voorbaat verworpen aan
gezien deze gebruik maken van olie. 
De 4e mogelijkheid maakt slechts toepassing van 4 verschil
lende diameters mogelijk. 
Door gebruik te maken van het 6e alternatief kunnen verschil
lende, continu in diameter oplopende staven bewerkt worden. 
Omdat gebruik gemaakt wordt van steeds dezelfde ondersteu~ 
ningsrollen ontstaan problemen bij de ondersteuning van sta
ven met een grote of kleine diameter. 
Indien de rollen namelijk niet dicht genoeg bij elkaar staan 
vallen de kleine staven er tussen door. Als de rollen daaren
tegen te dicht bij elkaar staan worden staven met een grote 
diameter niet voldoende ondersteund. 
Een ander nadeel van deze oplossing is de statische overbe
paaldheid van de onde rsteuning door de 4 onde rsteuningsrol
len. 
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b b 

a. Materiaal, b. Olietoevoer, c. Meetsysteem, e. Hydraulische 
cylinder, f. Aanslag ( draa1baar), f. Ventiel, p. Oliedruk 

fig. 11 

Een andere mogelijkheid om de beweging van de ondersteu
ningsrollen te realiseren wordt weergegeven in bijlage 
B. Ook deze ondersteuning is echter statisch overbepaald. 
Indien van oplossing 5 gebruik gemaakt wordt is de onder
steuning statisch bepaald. Nadeel is echter dat een meet
systeem toegepast moet worden. 
- Gecombineerd€ aanvoertangen 
Van een gecombineerde aanvoertang kan sprake zijn als de 
hierboven besproken ondersteuningsrollen ook gebruikt wor
den om de staaf axiaal te verplaatsen. 
De klemkracht van de rollen moet dan echter aanzienlijk 
groter zijn om axiaal verschuiven tegen te gaan. 
Het mechanisme voor de radiale ondersteuning moet in zijn 
totaliteit verplaatst worden, dit geeft problemen. 
Het is ook mogelijk om de tang roterend uit te voeren. 
De tang moet echter lange armen hebben om nauwkeurig door
voeren mogelijk te maken ( zie "Doorvoeren"). 
Hierdoor is roteren van de gehele tang nagenoeg onmogelijk. 
Ook het uitvoeren van de tang met de tangarmen evenwijdig 
aan de te bewerken staaf geeft geen oplossing. Zie bijlage E. 

Uiteindelijk is gekozen voor een scheiding van de functies 
radiaal geleiden en aanvoeren/doorvoeren. 

Voor de radiale geleiding is gekozen voor een oplossing vol
gens principe nr. 5 op figuur 11. 
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Dit omdat deze keuze het mogelijk maakt een grote ver
scheidenheid aan diameters te bewerken met een statisch 
bepaalde ondersteuning. 
De ondersteuning kan op eenvoudige wijze via de zijkant 
geladen worden. Met behulp van de bovenste steunrol kan 
de plaats van de hartlijn van het werkstuk vastgelegd 
worden. De onderste 2 steunrollen dienen alleen om het 
werkstuk tegen de bovenste rol te drukken. 
Het aandrukken dient bij voorkeur verend te geschieden, 
dit om eventuele onrondheden en dergelijke op te vang
en 
Het meetsysteem is uitgevoerd zoals weergegeven is in 
bijlage H. Het meetsysteem bestaat uit 2 meetarmen die 
aangedreven worden door een rondsel. Het rondsel wordt 
via een slipkoppeling aangedreven. 
Tussen de twee meetarmen bevindt zich de te meten staaf. 
De buizen waar de tandheugels die de armen aandrijven in 
geleid worden zijn vast verbonden met het frame van de 
machine. 
De gemonteerde veren dienen om de overbrenging rondsel
heugel zo goed mogelijk spelingsvrij te maken. Er is ge
bruik gemaakt van trekveren omdat deze eenvoudiger te 
monteren zijn. 
Op het rondsel dat de armen aandrijft wordt nog een der
de tandheugel geplaatst. Aan deze heugel wordt de bovenste 
steunrol bevestigd. Zie bijlage I. 
Het is nu mogelijk een en ander zodanig af te stel l en dat 
de afstand van een van de twee meetarmen tot de hartlijn 
van het te bewerken produkt gelijk is aan de afstand hier
van tot de steunrol. 
Om bovenstaand eenvoudig te realiseren moeten enkel afstel
mogelijkheden ingebouwd worden. In dit voorlopig ontwerp 
is hieraan slechts weinig aandacht besteed. 
De enig mogelijke afstelling welke aan de taster op bij
lage I gedaan kan worden is het dieper of minder diep 
plaatsen van de in te persen delen. 
Het is echter ongetwijfe ld noodzakelijk dat de steunrol een7 
voudig verschuifbaar gemaakt wordt ten opzichte van de 
tandheugel. Het is ook raadzaam ten minste 1 van de 2 meet
armen verschuifbaar te maken. Bovenstaande aanpassingen 
zorgen ervoor dat de taster eenvoudiger geproduceerd kan 
worden, eventuele afstelproblemen kunnen op eenvoudige wij
ze opgelost worden. 
Indien de taster de steunrol op de juiste plaats gepositio
neerd heeft wordt het aandrijvende rondsel vastgezet. 
De steunrol vormt nu een · aanslag voor de positionering van 
de te bewerken staven. De taster kan weggedraaid worden. 
Het aandrukken van de te bewerken staaf tegen de steunrol 
geschiedt door middel van een verende opstoter. Zie bijla
ge I. Op deze opstater bevinden zich 3 verschillende paren 
steunrollen. De paren kunnen naar be lieven tegenover de bo
venste steunrol geplaatst worden. Deze plaats van de rollen 
kan geblokkeerd worden door middel van een blokkeringspen. 
Deze pen wordt met de hand bediend. De opstater kan na aan
drukken van de staaf eventueel vastgezet worden door middel 
van een rem (doorsnede F-F in bijlage I). Deze rem maakt 
het mogelijk de bovenste steunrol we g te nemen zonder dat de 
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positionering verloren gaat. Het is dan mogelijk de staaf 
axiaal te verschuiven. 
De veer in de opstater en de afstand van de rollenparen tot 
het draaipunt zijn zodanig gekozen dat dikke staven sterk
er aangedrukt worden dan dunnere. Zie bijlage C. 
De opstater wordt bediend door indrukken van de uitsteken
de pen. Dit kan geschieden door een luchtcylinder of een 
nokkenas, hier wordt verder geen aandacht aan besteed. 

In grafiek 1 is de doorbuiging onder eigen gewicht van een 
vrij hangend uiteinde van een staaf uitgezet tegen de lengte 
van dit uiteinde. Dit is gedaan voor verschillende diameters. 
Uitgaande van een maximale doorbuiging van + 1 mm. volgt 
dan voor d=l5 mm. een maximale lengte van 750 mm. 
Een staaf van 3000 mm. lengte moet dus op 5 plaatsen onder
steund worden. Voor berekening en verantwoording grafiek zie 
bijlage D. 
Belangrijk is dat 1 ondersteuning zo dicht mogelijk bij de 
draaibank geplaatst moet worden. 
Op deze wijze is nauwkeurig doorvoeren mogelijk. 
Dit nauwkeurig doorvoeren is vooral bij gebruik van spantang
en voor de klemming noodzakelijk. 

F,mm 

2,0 

t,O 

graf.l 

500 1000 L,mm 
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5. Doorvoeren 

Er staan diverse mogelijkheden voor het doorvoeren van 
een staaf ter beschikking. Een eerste onderscheid kan ge
maakt worden naar het vlak waarover de doorvoerk rach t over
gebracht wordt. Er zijn dan 3 mogelijkheden: 
-Krachtoverdracht via het achterste kopvlak. Zie fig. 12.A 
-Krachtoverdracht via het cylinderoppervlak. Zie f i g. 12.B 
-Krachtoverdracht via het voorste kopvlak. Zie fig. 13 

BI 

b 0 1-

c -~- l -

d -i- 1 l 

a. Meenemer aan ketting, b. Laadstok, c. Zuiger-cylinder 
systeem, d. Direkt hydraulische doorvoer, e. Magnet i s c he 
krachtoverdracht, f. Wrijvingsrollen, g. Axiaal verschuif
bare klemming. 

fig. 12 

Over de mogelijkheden in figuur 12 kan het volgende opge
merkt worden: 

ad a. De meenemer moet een erg grote slag maken. 
Aangezien de meenemer zich achte r de staaf 
bevindt moet de stafbelader langer zijn dan 
de langste te bewerken staaf. 

ad b. Hier geldt hetzelfde als onder a. 
ad c. Deze uitvoering maakt een zeer lange, of een 

over grote afs tand axiaal verschuifbare, cy
linder noodzakelijk. 

ad d. Als deze oplossing gebruikt wordt moet ten 
eerste de omhullende buis verwisseld worden 
bij bewerking van een staaf met een andere , di
ameter. Ten tweede is aanwezigheid van een o
liesysteem noodzakelijk. 

ad e. Om deze mogelijkheid te realiseren moet een 
sterke magneet beschikbaar zijn. De afstoot
snelheid is moeilijk te r egelen. 

ad f. Deze oplossing maakt snel doorvoeren mogelijk. 
Er moet een extra voorzieni ng voor bewerking 
van verschillende diameters geconstrueerd wor
den. De afstand waarover verplaatst wordt is 
moeilijk te beheersen. 

ad g. Me t deze oplos sing is een n auwke uriger beheer
s ing v a n de doorvoe rafstand mogel ijk. 

Het is aanbevelenswaardbg de doorvoerbeweging zodani g te 
realiseren dat het mechanisme dat voor de doorvoerbeweging 
gebruikt wordt ook voor de aanvoerbewegi ng gebruikt kan 
worden. 
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a. Staaf, b. Passieve zuiger, c. Aktieve zuiger, d. Zuiger 
met hydraulische of pneumatische cylinder, e. Magneet. 

fig. 13 

Het overbrengen van de doorvoerkracht via het voorste kop
vlak valt dan af. Dit omdat het voorste kopvlak van de staaf 
gedurende de bewerking alleen bereikbaar is via de bewer
kingsruimte van de draaibank. De draaibank wordt veronder
steld geen voorzieningen voor materiaaldoorvoer te hebben. 
Van de mogelijkheden in figuur 12 blijven alleen de mogelijk
heden. a,b en g over. De eerste twee kunnen zodanig uitge
voerd worden dat de meenemer of laadstok tevens dienst doet 
als radiale geleiding. De ene zijde van de staaf wordt door 
een kegelvormig lichaam ondersteund terwijl het ander deel 
in de opspanning geklemd wordt. Zie figuur 14 

te bew. 
staaf 

~~ E-H---!\ <'J 
fig. 14 

Deze constructie is echter slechts in zeer beperkte mate 
bruikbaar. Dunne staven zullen te ver doorbuigen en even
tueel knikken. Er dienen verder maatregelen genomen te wor
den om te zorgen dat de staaf niet uit de kegelvormige on
dersteuning valt als de opspanning geopend wordt. 

Om de machine in lengterichting zo kompakt mogelijk te hou
den wordt gekozen voor het gecombineerde door- en aanvoer
principe guit figuur 12. 

Er zijn legio mogelijkheden om dit principe constructief 
te realiseren. Gekozen wordt echter voor door- en aanvoer 
van de staaf door middel van een axiaal verschuifbare tang. 
De tang kan uitgevoerd worden als stangenmechanisme of als 
een gespleten buis die dicht geklemd wordt. Tangen volgens 
het laatste principe hebben echter een zeer beperkt diame
terbereik. Zelfs speciale uitvoeringsvormen van deze tang 
kunnen niet het gehele gebied tussen 15 en 50 mm. bestrij
ken. Veel verwisselen van de tangen door de operator blijft 
noodzakelijk bij bewerking van staven met verschillende di
ameters. Daarom wordt gekozen voor een tang uitgevoerd als 
stangenmechanisme. 
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Ook deze tang kent vele uitvoeringsvormen. 
Een indruk hiervan geeft figuur 15. Hierin is D een draai
punt, S een schuifblok en F de graad van vrijheid. 

1 a !JO 

f•Z 

.z 

fig. 15 

I 
t1 

~ -

De in figuur 15 afgebeelde mogelijkheden worden hier niet 
allemaal besproken. Er wordt één uitvoeringsvorm gekozen 
welke dan nader onderzocht wordt. 
De gekozen variant is nummer 2.1 
Deze variant kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden zoals in 
figuur 16 weergegeven is. 

fig. 16 

I 

1 

1· . .. ---~------------ ----~- ------ - - - - -------- - ... . .. '------·~----
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Deze uitvoeringsvorm heeft als voordeel dat een krachtver
groting op kan treden als gevolg van de uitvoering van het 
stangenmechanisme. Een kleine bedieningskracht kan een gro
tere klemkracht tot gevolg hebben. Deze overbrenging is af
hankelijk van de excentriciteit e=m-k van de tang en de af
stand s21. Zie figuur 1.6.en lit[5]. 
In grafiek 2 is de ovêrbrengingsverhouding uitgezet tegen 
sa=s21 voor verschillende excentriciteiten. 

D 

grafiek 2 
met 13/14=0.8 en e tussen 
-15 en 30 mm. Zie fig.16 
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6. De tang 

6.1 Theoretische nauwkeurigheid van de tang 

In lit[4] wordt een tang zoals die te zien is in figuur 17, 
behandeld. Er wordt gesteld dat het produktmiddelpunt,bij 
een diameterverschil tussen verschillende produkten, niet 
in de richting H verschuift indien tussen de bekken een me
chanische koppeling aanwezig is. 
Bij een tang volgens het principe van figuur 16 is deze kop
peling aanwezig. De tang heeft dan dus alleen een afwijking 
in de richtj.ng x. 

1 1 I 

fig. 17 

-
Deze afvy:i.jK:!::-.tg is,bij een gegeven diameterverschil van de 
verschillende produkten, afhankelijk van, de afstand l in 
fig. 17, de excentriciteit ( m in fig. 16 ) van de bek en 
de hoek van de bek (~in fig. 17). Lit[4]. 
Om een zo nauwkeurig mogelijke tang te produceren moet het 
volgende gelden: 
-Excentriciteit van de bek zo klein mogelijk 
-Hoek van de bek zo groot mogelijk. De hoek van de bek is 
praktisch begrensd tot 60°.Lit[4]. 
-Afstand l zo groot mogelijk. 

De excentriciteit wordt nul genomen, de hoek 60°. 

Aangezien staven met een diameterverloop van 15 tot 50 mm. 
bewerkt worden is 6R=17.5 mm. maximaal. 
De afwijking v, afhankelijk van lengte l is weergegeven in 
grafiek 3. Dit is gedaan voor verschillende waarden van 6 R 
Voor verantwoording zie bijlage E. 
Voor ~ R=17. 5 mm is de afwijking van het middelpunt bij l 
= 200 mm gelijk aan 1.33 mm. 
Veronderstel dat det middelpunt van de kleinste staaf geen 
afwijking vertoont. De maximale afwijking treedt dan op bij 
de groootste staaf. 
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grafiek 3 

De denkbeeldige buis waar deze staaf in zou passen moet 
dan een inwendige diameter hebben die minimaal 2x1.33 mm 
groter is dan de diameter van de staaf. Dit vereist een 
grote speling tussen staaf en opspanning. 
Het is beter de tang zodanig uit te voeren dat de afwijk
ing bij een staaf van 25 mm nul is. Er wordt uitgegaan van 
een diameter van 25 mm. omdat de machine in eerste instan
tie voor deze diameter ontworpen wordt. 
Dan wordt ~ R=5 of Á R=12. 5 mm. Zie grafiek 3. 
De afwijking van het middelpunt voor 1:J. R=l2. 5 en 1=200 mm. 
is 0. 5 mm in een richting. Voor A R=5 mm is dit 0. 08 mm in 
de andere richting. Het is nu dus voldoende de denkbeeldige 
buis slechts lmm groter te kiezen dan de diameter van de 
staaf. Met andere woorden, nauwkeuriger doorvoeren door de 
spantang bij eenzelfde diameterbereik is mogelijk. 
Een staaf met een diameter van 25 mm wordt het nauwkeurigst 
doorgevoerd. 
Er wordt uitgegaan van een speling van 1 mm., dus 1 =200 mm. 
Zie grafiek 3. 
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6.2 Klemkracht van de tang 

Er wordt dus uitgegaan van de tang volgens figuur 16, 
echter met m=k=O mm. 
In eerste instantie wordt de overbrenging door de hefboom
werking ten gevolge van het lengteverschil tussen e4 en es 
verwaarsoosd. 
De verhouding x=Fg'/2Fa is dan afhankelijk van de afstand 
s21. Dit verloop is weergegeven in grafiek 4. Voor de be
rekening van de grafiek zie bijlage F 

x 

grafiek 4 

1.5 

0.5 

50 

Opvallend is dat de verhouding x sterk oploopt met toe
nemende s21. Dit betekent dat, bij eenzelfde bedienings
kracht, dunne staven minder geklemd worden dan dikkere 
staven. Bij toenemende s21 sluit de tang volgens figuur 
16 immers. 
Dit probleem kan opgelost worden door bijvoorbeeld het 
gebruik van verwisselbare bekken. De verschillende bek
ken kunnen dan de verhouding x beïnvloeden. 
Beter is het de tang zodanig te construeren dat de afstand 
tussen de bekken kleiner wordt bij kleinere s21. 
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Hiertoe worden de tangarmen gebogen. Er ontstaat dan een 
tangvorm zoals te zien is op bijlage J. 
Alle krachtberekeningen welke in bijlage F gedaan zijn 
blijven van toepassing. De bedieningskracht moet echter 
van teken omkeren. Vanwege de symmetrie van de tang heeft 
dit verder geen invloed. De klemkracht en alle andere krach
ten blijven gelijk. Zie bijlage F 
De tussen de bekken benodigde klemkracht wordt als volgt 
berekend: 
Stel de wrijvingscoëfficiënt tussen staaf en radiale ge
leiders f=0.15. Stel verder dat de zwaarste te verschui
ven staaf 60 kg. weegt. Om deze staaf te verschuiven is 
een kracht van Fw=fxFn=0.15x600 N nodig. 
Stel dat de wrijvingscoëfficiënt tussen tang en staaf f= 
0.10. De klemkracht wordt dan Fn=Fw/f=600x0.15xl/0.10=900 N. 
De max~male klemkracht tussen de bekken wordt nu 1000 N 
genomen. De tang wordt zodanig gedimensioneerd dat bij klem
ming van de grootste diameter de overbrengingsverhouding x 
1 is. Voor de staven met een kleinere diameter is dan een 
kleinere overbrengingsverhouding van toepassing. 
De bedieningskracht wordt geleverd door een dubbelwerkende 
luchtcylinder. Met een toeslag van 40 % voor soepel functi
oneren moet de luchtcylinder een kracht van 1400 N leveren. 
Zoals op bijlage J te zien is werd de tang dubbel uitge
voerd. Dit werd gedaan omdat op deze wijze de luchtcylin
der niet achter de tang geplaatst hoeft te worden. 
Als de cylinder achter de tang geplaatst wordt vraagt dit 
veel extra ruimte. De tang kan op eenvoudige wijze geprodu
ceerd worden. Er zijn daartoe diverse stelmogelijkheden aan
gebracht. 
De uiteindelijk voor de bediening gekozen luchtcylinder is 
van Martonair, model M/547~ 
Deze levert een kracht van 1484 N tijdens de ingaande slag 
bij een druk van 5 bar. 
Er wordt gekozen voor een slag van 50 mm. 
De afstand s21 (zie figuur 16 met m=k=O) variëert in dit 
geval tussen s21=50 en s21=100 mm. 
Dit houdt in dat x variëert tussen 0.11 en 1.8. Zie bijlageF 
Het werkbereik van s21 ligt tussen 66 en 90 mm. Zie bijlageK 
Het werkbereik van x ligt in dat geval tussen 0.31 en l.O. 
Nu kunnen de krachten in de verschillende draaipunten bepaald 
worden. 
Dit wordt gedaan voor x=0.31 en x=l. Aan de hand van deze 
maximale krachten kunnen de te gebruiken lagerbussen bere
kend worden. De op deze manier berekende lagerbussen hebben 
een levensduur van 27000 uur. Dit wordt voldoende geacht. 
Voor een exacte berekening van de krachten in de draaipunt
en en de lagers zie bijlage L. 
Voor nadere informatie betreffende de tang zie bijlage J,M 
en N. 
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7. De besturing 

De besturing van de verticale kettingtransporteur en het 
bundelmagazijn worden hier volledig buiten beschouwing ge
laten. 
Aan de overige te besturen delen wordt wegens tijdgebrek 
slechts weinig aandacht besteed. 
De machine moet zodanig bestuurd worden dat de volgende 
bewegingen achtereenvolgens gerealiseerd worden. 

1. Onderste aandrukrollen in onderste stand. 
2. Staaf op rollen plaatsen (aanvoertang uiterst rechts) 
3. Taster naar beneden draaien 
4. Rondselas aandrijven ( door middel van een slipkoppeling) 
5. Rondselas fixeren door middel van een rem. 
6. Taster wegdraaien 
7. Onderste aandrukrollen in bovenste stand 
8. Onderste aandrukkers fixeren door middel van de in bijla

ge I aangegeven rem 
9. Bovenste aandrukrol vrijmaken door terugdraaien van de 

rondselas. 
lO.Staaf verschuiven over een bepaalde in te stellen af

stand, of indien het eindstuk aanwezig is, door de hoofd
spindel voeren. 

ll.Bovenste aandrukrol aandrukken door middel van het aan-
drijven van de rondselas. 

12.Rem van de onderste aandrukker los 
13.Bewerken 
14.Eindstukindicatie, indien voldoende materiaal aanwezig is 

naar 7 anders nieuwe staaf invoeren, terug naar 2 

Er moet voor gezorgd worden dat de tang de uiterst linkse 
stand kan bereiken. Dit houdt in dat de tweede ( van rechts 
op bijlage G) onderste aandrukker voldoende naar beneden 
moet kunnen bewegen om de tang te laten passären. 
De tang moet over een grote afstand kunnen bewegen om de 
doorvoer van de staaf door de hoofdspindel in één keer te 
kunnen realiseren. · 
Met het kunnen passeren van de bovenste aandrukker is in het 
ontwerp van de tang al rekening gehouden. 

Het aanvoeren over de juiste afstand kan gerealiseerd worden 
door het monteren van verplaatsbare eindschakelaars. 
Deze schakelaars kunnen de aandrijfmotor van de aandrijfket
ting schakelen. 

De eindstukindicatie-_is moeilijk op eenvoudige wijze te 
realiseren. 
Om beschadiging van gereedschap en opspanning te voorkomen 
zou gecontroleerd moeten worden of er nog voldoende materiaal 
in de opspanning aanwezig is om goed klemmen mogelijk te ma
ken. 
Deze controle moet dan in de hoofdspindel uitgevoerd worden. 
Dit vergt een aanpassing van de draaibank, dit is niet ge 
wenst. 
Door middel van een electronische regeling waarin de diverse 
afstanden ingevoerd worden kan de indicatie buiten de draai
bank geschieden. 
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Slot 

Tot slot worden nog enkele suggesties tot nader onderzoek 
gedaan. 
De overgang van de staaf in bewerking naar een nieuwe staaf 
is niet meer aan bod kunnen komen. 
Deze overgang brengt de nodige problemen in verband met het 
signaleren van het reststuk in de hoofdspindel met zich mee. 
Ook het verwijderen van dit reststuk is niet eenvoudig. 
De schrijver van dit verslag heeft gedacht het reststuk te 
verwijderen tegelijk met het door de hoofdspindel voeren 
van de nieuwe staaf. Daartoe is de buis aan de stafbelader 
gemonteerd. Zie bijlage I. 
Deze buis steekt in de hoofdspindel en zorgt ervoor dat 
de staaf niet aan de verkeerde kant uit de hoofdspindel 
valt. 

Nadere beschouwing van bovenstaande punten kan een aanzet 
zijn tot het doorgronden van de problematiek rond de 
stafbelader. 

Punten voor nader onderzoek ZlJn verder natuurlijk de on
derwerpen die in dit verslag slechts summier ter sprake 
gekomen zijn. 

Ten slotte wil ik nogmaals iedereen die bij de totstand
koming van dit verslag geholpen heeft bedanken. 
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PATENT ANGEMELDET 
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,. 

EINE NEUE TECHNIK ' $: ' . ' .. ~~~;~~~~~~~~EN LAGERUNG. . 

IN DER STANGENFÜHRUNG · •. ~ · Wenn die Drehzahl gleich Null ist, ist 

ÖFFNET UNS . m auch d~e hydrostatis~he Lager~ng gleich 

UNERHOfFTE MÖGLJCHKEJTEN. .···. . ·: ·.· · Null. D1e Stange beruhrt das Fuhrungs-

.Hydrobar ist ein geräu'schloses Stangenführungs- · 
rohr von u narwarteter Konzeption. Die zu verarbeiten
dan Stangen drahen konstant in einem Ölbad nach 
dem Prinzip der hydrostatischen Lagerung. · 
Das Führungsrohrwird mit unter,Oruckstehendem 
Ölversorgt. Die konventionalle Vorschubstange 
wurde durch einen Kolben ersetzt. der eine konstante 
Vorschubkraft gewährleistet. Eine gewisse Ölmenge 
fliesst an dem Vorschubkolben varbei und ermöglicht 
eine hydrostatische Lagerung de.rdrehenden Stange. 

TECHNISCHE MERKMALE 
- die Stange wird in einem geschlossenen, unge-

schlitzten Rohr geführt . 
- das Führungsrohr kann durch Reduktionsrohre dem 

Material angepasst werden, dadurch genaue 
Führung. 

- die Stange ist durch ein Ölki~n auf der ganzen 
Länge geführt. Das ergibt ein Drahen ohne 
metallische Reibung. Die Yibrationen werden ander 
QueUe behoben. . 

HYDROBAR ERMÖGUCHT ·: · , . 
- eine erhebliche Verbesserung der Qualität der 

Drehteile. . .·.· . 
- eine echte Möglichkeit zur Erhöhung der Drehzahl 

und der Produktion. · · 
.. - eine optimale Ausnützung der Spannelemente, 

dadurch kein ZUrückweichen der Stange. 
- eine Beseitigung des Lärms an der QueUe. 
- konstante Vorschubgeschwindigkeit stufenlos 

regulierbar, sehr weicher Anpressdruck, daher kein 

. ·-•.· .... 

• (i. ·~• . ::r~ehende Stange e<>ougt zwischen 
sich selbst und dem Führungsrohr 

·· · einen erhöhten Öldruck. Dadurch wird 
. · · 1~ : · ; · sie vom Füt'lrungsrohr gehoben. 

.• •. . . ... ·· . Je. höh. er die Umfangsgeschwindigkeit 
· ·· _ • der Stange ist, um sa grösser wird 

. . . . /1- . ~· auch der hydrostatische Effekt. 
. .... _~;~- . Î ~(>_ ·· :_: :.~ : ' . • • •• .. 

f~4 . 

Zurückprallen der Stange, auch nicht bei langen 
·. Drehteilen. ·. · · · · .. 
· - keine Kantenabnützung bei Profilstàngen, auch 
· · nicht bei sehr unwuchtigen Profilen. · 
. - keine kiebenden Spannzangen bei Verwendung van 
· Buntmetallen. Die Stangen werden dauernd 

gewaschen. 
· - kein Unterhalt, keine Verschleissteile. 

Leichter und schneller Anbau an alle Drahautematen 
mit beweglichem und festem Spindelstock. 
Kapazität: 1 bi~ 65 mm. 
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Bijlage C 1 

Voor de steunrollen in de onderste aandrukker worden nok- en 
looprollen van INA genomen. Zie bijlage I 
De gekozen rollen zijn: 
-2 looprollen met buitendiameter 47 en binnendiameter 20 mm. 
-2 looprollen met buitendiameter 32 en binnendiameter 12 mm. 
-2 nokrollen met buitendiameter 16 en binnendiameter 6 mm. 
Voor de kleinste rol wordt een nokrol gekozen omdat op de-
ze wijze de bevestigingsas iets groter kan zijn. Er kunnen 
dan zoveel mogelijk dezelfde bevestigingsmoeren gebruikt wor
den. De bovenste aanslagrol is ook een looprol met buitendia
meter 47. De asjes met d=20 mm borden afgedraaid tot 12 mm, 
op deze wijze kan dezelfde bevestigingsmoer gebruikt worden 
als bij een as van 12 mm. 
De looprollen hebben afdichtingsringen en axiale geleidings
ringen. 
De 3 paren rollen geleiden staven met verschillende diameters. 
Er geld~n de volgende bereiken: 
Voor een rol met buitendiameter d=16 staven tussen 15 en 20mm 
Voor een rol met buitendiameter d=32 staven tussen 20 en 35mm 
Voor een rol met buitendiameter d=47 staven tussen 35 en 50mm 

In het onderstaande wordt bepaald hoeveel het middelpunt 
van de grootste staaf die tussen twee rollen geplaats wordt, 
verplaatst ten opzichte van het . middelpunt ; van de kleinste 
staaf. 

d1,d2 

~3 

~1 

Bekijk het kleinste rollenpaar. 
~1 ligt constructief vast op 23 mm. 
Voor de kleinste staaf die op dit rollenpaar geplaatst wordt 
is d1=15 mm. Dan is ~2=13 en ~3=6.1 
Voor de grootste staaf geldt: d2=20, ~2=18,~3=13.8. 
Om bij dit rollenpaar staven met verschillende diameters 
op dezelfde centerhoogte te brengen moet het rollenpaar dus 
minimaal 13.8-6.1=7.7 mm in verticale richting kunnen ver
plaatsen. Deze afstand wordt 0 gesteld. 
Voor het middelste rollenpaar geldt: 
d1=20,~2=26,~3=11.1 d2=35,~2=33.5,~3=23.9 
dus 0=12.8 mm 
Voor het grootse rollenpaar geld : 
d1=35,~2=41,~3=24.3 d2=50,~2=48.5,~3=35.5 
dus 0=11.2 



Bijlage C 2 

Beschouw het aandrukken van de staaf met de grootse dia
meter. De diameter is 50 mm, stel de lengte 3000 mm., 
dan is het gewicht 46.5x10=465 N. 
Stel dat de staaf met minimaal twee maal het eigen gewicht 
aangedrukt wordt. De aandrukkracht voor de gehele staaf 
wordt dan ongeveer 1000 N. Voor één aandrukker wordt dit 
dus 1000/5=200 N. 
Neem de aandrukkracht voor de grootste staaf 250 N 
Voor het aandrukken van de staaf wordt gebruik gemaakt van 
een veer. Stel dat deze veer een veerkracht van 250 N levert 
bij een indrukking van 24 mm. 
Met deze gegevens kan de te gebruiken veer gedimensioneerd 
worden. Zie Lit[5]. 

if= aantal verende windingen 
G = Glijdingsmodulus van het veermateriaal= 8300 kp/mm2 

ig= totaal aantal windingen 
F = Veerkracht in kp 
f = Veerindrukking in mm. 
Dm= gemiddelde windingsdiameter in mm. 
w = Wikkelverhouding 
fi= ideë le wringspanning in kp/mm2 

ft<>t.= toelaatbare wringspanning = 60 kp/mm 2 

k = constante afhankelijk van w 
d = Draaddiameter in mm. 

Stel Dm=25 mm., F=250 N.=25kp dan volgt met 
k=1 

FxDm 
fi~,::kx----

Hieraan wordt voldaan met d=3mm , dan is 

24xGxd4 

if= =5.16 
8xDm3 xF 

ig=if+2=7.5 

( 1 ) 

( 2 ) 

De lengte van de veer met tegen elkaar liggende winding
en is dan: 

Lb=(7.5+1)xd+0.2xd=26.1 mm 

Dan volgt voor de wikkelverhouding w=8.3 waaruit dan weer 
volgt k=1.15 
Nogmaamcontoleren van de ideële wringspanning met (1) 
geeft geen problemen. De veer voldoet. 
De veer wordt voorgespannen met een kracht van 500/5=100 N, 
Op deze wijze kan de zwaarste te bewerken staaf zonder in -
veren op de aandrukker gelegd worden. 



Bijlage C 3 

Bepaal de hoogte van de rollenparen ten opzichte van het 
draaipunt van de rollenschijf. Zie bijlage I en figuur. 
Neem aan dat de bedieningspen een slag heeft van 30 mm. 
X=de vaste afstand van de centerhoogte van de draaibank/staf
belader tot het draaipunt van de rollenschijf. De aandruk
ker bevindt zich in de onderste stand. 

x 

Grootste rollen: 
Om de grootste staaf met d=50 te klemmen moet de veer 24 mm. 
ingedrukt worden. De veer wordt dan bij het klemmen van de 
staaf met d=35 mm 24-0=24-11.2=12.8 mm ingedrukt. 
Met (1) volgt dan voor de klemkracht F=135 N. Dit is voldoen
de. 
Om een en ander te realiseren moet de afstand ~g dan worden 
~g=X-6 mm. 
Middelste rollen: 
Stel de klemkracht voor de grootste staaf die tussen deze 
rollen bewerkt kan worden 150 N. 
Met (1) volgt dan voor de indrukking van de veer f=14 mm. 
Bij bewerking van de kleinste staaf die tussen de rollen past 
wordt de veer 14-Q=1.2 mm ingedrukt. Veiligheidshalve wordt 
deze veerindrukking minimaal 5 mm genomen. 
Dit houdt dan in dat de veerindrukking bij bewerken van de 
grootste staaf die tussen deze rollen past, dan 5+Q=18 mm is. 
De afstand ~m=X-12 
Kleinste rollen: 
Op dezelfde wijze als bij de middelste rollen volgt dat 
~k=X-13 mm. 



Bijlage D verklaring grafiek 1 

Er wordt uitgegaan van een eenzijdig ingeklemde staaf 
onder een verdeelde belasting ten gevolge van het ei
gen gewicht van de staaf. 
Met Lit[2] volgt dan voor de doorbuiging van het vrije 
uiteinde van de staaf: 

f = 
4 qxe 

8xExiy 

e= lengte .vrij hangend uiteinde 
d= diameter staaf 
g= valversnelling =10 
f= doorbuiging 5 E= elasticiteitsmodulus=2.1x10 
Iy~Weerstandsmoment tegen 

buiging 
P= soorteli~~ gewicht 

= 7.9x10 

fxd4 
Iy 

64 

mxg 
= ;:;·fl 4xd2 xg q = 

e 

[mm] 
[mm] 
[m/ s 2 

] 

[mm] 
[N/mm2 

] 

4 [mm ] 
[kg/mm3 

] 



Bijlage E Roterende tangen 1 

Om grotere armlengten in combinatie met draaiende tangen 
te realiseren zouden verschillende tangen als volgt uit
gevoerd kunnen worden. 

~ 
u 

[) te bewerken staaf 
~ -

\. 

{) 

Er bevindt zich dan weinig massa ver van de as waarom de 
tang draait. De armen kunnen lang zijn zodat de afwijking 
van het middelpunt slechts klein zal zijn. 
Een probleem bij tangen van deze vorm is de mogelijkheid 
tot het koppelen van de beweging van beide tangarmen. 
Om een goede tang te construeren moeten deze bewegingen 
op eenvoudige wijze gekoppeld kunnen worden. 
Of dit mogelijk is wordt nader onderzocht. 

I 

De tang bestaat uit een arm met een V-vormige vork en 
een ronde aandrukker. 

Indien gebruik gemaakt wordt van dit type tangen worden 
de tangen tevens gebruikt woor de radiale ondersteuning 
gedurende het bewerken van de staaf. 
Er dient dus gebruik gemaakt te worden van ten minste 5 
tangen . 
De ondersteuning mag slechts drie contactpunten hebben 
om niet statisch overbepaald te zijn 
Tangen met vorken op beide armen komen in dit geval dus 
niet in aanmerking. 

Beschouw de V- vormige vork. 
De aanligpunten van de staaf verplaatsen bij veranderende 
AR over een afstand m 

tan ~ = 

m 

m 

6,R 

tan ~ 



Bijlage E roterende tangen 2 

Beschouw de geschematiseerde tang. De tang ligt in het 
ene geval aan op een staaf met diameter 2xR, en in het 
andere geval op een staaf met diameter 2x(R+&R). 
De punten A en B zijn aanligpunten van de verschillende 
staven. 

Voor de linkerarm geldt: Voor de rechterarm 
geldt: 

R 
sin~-= = f• 

.el 

x 
sin 0(-::: x=msin<X 

m 

sino< 
R+AR+t..R ( --) 

sin 'ft= tanl 

.el 

.ó.R sinO\ 
~~ ~tf. = 1+ ~ ) 

.el tan 

= ~l.' 

f 

R 
sin y. = 'J<=

.e 
r 

~R 

y = 'V2. - y. =-.e -
r 



Bijlage E roterende tangen 3 

De koppelfactor tussen de beide hoeken moet dan zijn: 

~ 

= .....E ( 1 

~1 

sin o< 
+--

tan ~ 

Hierin is~ afhankelijk van de gebruikte vork. 
De waarde van} ligt dus vast. 
~ is echter afhankelijk van ó R. 

De koppelfactor is dus afhankelijk van .cd( • 
Dit houdt in dat geen koppeling op eenvoudige wi j z e mo
gelijk is. 
De tangen kunnen niet gebruikt worden. 

··-- - -~--.-.. ----~y---- -... ..,.,.....,...... _______ -~----~ ..... ~-----·--.--··-...- ··------.------':"'"""~-------··-~ . ------·-·---·~---- -- --- ...-· --.-..~-----·-- --



Bijlage F 1 

Onderstaande figuur geeft een schematisering van figuur 16 
op pagina 18 met m=k=O 
e4 wordt gelijk aan es gekozen, dit om tegenwerkende hef
boomwerking tegen te gaan. 
Dan geldt dus dat Fg'=F1. Omdat coso<~1 is Fg:Fl. 
Het maakt voor de volgende berekeningen niets uit of de tang
armen zodanig uitgevoerd zijn dat bij toenemende s21 de bek
ken sluiten of juist openen. 

es wordt 200 mm. 
keurigheid ( zie 
Er wordt gekozen 
dus: 

genomen in verband met de gewenste 
hoofdstuk 6.1 blz. 20). 
vöor een verhouding e3/e4=0.8 

e4=200 
e3=160 

Er wordt gekeken naar de verhouding Fg'/2Fa. 
Er geldt: 

Fal=Fa/ cosf 

(}::. f3-r 
Fg=Fa1xsin e 
e7=e3xcos j3 
(s+e7) 2 +(e3xsinf) 2 =e42 

(4) in (S) geeft: 

s 2 +e3 2 xcosj3 +2xsxe3xcos/+e32 xsinjS =e42 

j3 = arcos (------
2xe3xs 

- ._., -- ~-'1-......,_ __ o::-·--~·-:-:-~-·.~--- - --... ".._----..,-----:-- -- - ....... ~-~--- _______ ....,._".,.--..... -~- -----.--- -...-~-~------ -- -.... -,...._,.._-- ·- ·-

nauw-

( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

( s ) 

( 6 ) 



Bijlage F 2 

t1=t3xsin ~ ( 7) 

'( =are sin ( t 1 I t 4 ) ( 8 ) 

( 7) in ( 8 ) geeft: 

t =arcsin((t3xsinfJ/ t4) ( 9 ) 

Uit ( 1) en ( 3 ) volgt: 

Fg I =Fax1/cosf3 xsin e (10) 

Met (10),(9),(6) en (2) is de verhouding Fg'/Fa dan be
kend. De bedieningskracht is 2Fa, de klemkracht is dan 
slechts Fg. De interessante verhouding is dus Fg'/2Fa. 

De waarden van s zijn beperkt: 

Voor '{ =0 moet gelden: 

t4=t3+s 

Aangezien 'f al tijd groter dan nul is moet gelden: 

t4<:t3+s 

s>t4--€3=40mm 

Als )3 =90° geldt: 

-€42 =S2 +-€32 

jJis altijd kleiner dan 90° dus geldt: 

s2~ -€42 --€32 

s <: 120mm 

x als functie vans volgt met (6),(9),(2) en (10) 

oals functie vans volgt met (9) en (6) 

Bedieningskracht omkeren resulteert in dezelfde krachten 
Alleen keert de ·richting om. De grootte blijft hetzelfde. 

of 

---------·-:--······---...,---....... ---~-,--- - -- .. ·---·----.. · ·-~·-- - ... ---- ~----- --- · - - ~--.....--.-------- -....---·-· ·-· - --------- ·-·-· - -· ·----------..--. ,. _ __ ______ _ 



Bijlage K 1 

De tang wordt zodanig geconstrueerd dat de armen bi j 
het klemmen van een staaf met een diameter van 25 mm , 
evenwijdig aan de symmetrieas van de tang liggen. 
Op deze wijze is de afwijking bij het klemmen van een 
staaf van 25 mm het kleinst. 
Bij dit uitgangspunt wordt in onderstaand berekend hoe 
de diverse hoeken gekozen moeten worden om de juiste 
overbrengingsverhouding bij een bepaalde diameter s t aaf 
vast te leggen. 
Daartoe wordt de tang geschematiseerd. 

Situatie bij klemmen van een staaf van 25 mm. 

r 
sin 60°=-

s 

S=14.43 

14.43 
sin CX, 

2000 

r 
s 

sin 60° 

0 

o<,=4.14 

Situatie bij het klemmen van een staaf met een diameter van 
50 mm. 



14.43 

199.48 

kies dan bij c<,_=8.28 

Bijlage K 2 

X=l, s21=90 en Q' =51. 32 

• 

zie 
bijlage 

Dan volgt hieruit de constructieve waarde voor c<,, immers: 

V • • 
'( =lX1+CX'l.-d,=d,+ 8.28 -4.14 =al,+4.14 = 51.32° 

dus 
o(= 47.18° 

9 

Indien de waarde ()(, nu als volgt getolereerd wordt 

,..,/ =47+0. 5 
V\ I -0 o 5 ' ligt 't tussen 50.5° en 51.5°. 

De bijbehorende overbrengingsverhouding x ligt dan t u ssen 
0.8 en 1.12. Zie bijlage F. Dit is toelaatbaar. 

Uit - onderstaand volgt de waarde van s en x als de kleinste 
staaf in de tang geklemd wordt. 

Tang als de staaf met de kleinste diameter geklemd wordt: 

a 
cos( o<. - ci3 ) =-

5.77 

5. 77cos (c<, - o<3 ) 

200 
= 

5. 77cos ( 4. 14- D<~) 

200 
, 

Hieruit volgt dat C<)=l. 65 ° ; 0<3 + o\,- o<,=44. 7 6 ; s=66 X=0.31 

F 

------- -- --------·- - ---------- --- __ ...., ____ ---~----.... ·-· -- .. -- ----- --~---.---- - --~- - ---. ---- - ---- . -- .. -------:--------- --.-- -. ----""" .... ~~------·· 



Bijlage L 1 

Voor het bepalen van de glijlagers is het noodzakelijk 
de optredende krachten te kennen. 
Daartoe worden de krachten in de diverse draaipunten voor 
twee waarden van x berekend . Deze waarden zijn x=l en x=0.34 
De tang wordt wederom geschematiseerd. 
Stel de bedieningskracht 2Fa=1500 N. De tang is dubbel uit-
gevoerd. ~" ... , 

X=1 

Fa 
Fa1= = 

cos(J 

Hier werken 

Schematiseer 

·r-- . 

draaipunt 2 
750 

3450 N 
cosf 

draaipunt 1 
dezelfde krachten als in draaipunt 

draaipunt 3 
de tangarm als een 

fe 

J,~" 
" 

rechte balk. 1 'J~<OOO N 

1 

De reactiekracht in draaipunt 3 is dan 2000 . . N in ver
ticale richting. 
Verder werkt er nog de kracht Fe , deze is 

Fg"' 
Fe=-- = 2050N 

tane 

Kwadratisch optellen van deze twee krachten geeft dan 
een lagerkracht van ongeveer 3000 N. 

X=0.34 

750 
Fa1=--

cosj3 

draaipunte n 1 en 2 

2000 N 

draaipunt 3 
Van dit draaipunt kan i n dit geval gezegd worden dat 
de lagerkracht kleiner is dan 3150 N. Dit wordt niet na
der toegelicht. 

F, 



Bijlage L 2 

De maximaal optredende lagerkracht is dus 3500 N. 
Aangezien de tang dubbel uitgevoerd is, is de grootste 
kracht die een lager op moet nemen 3500/2;1750 N. 
Met deze kracht worden alle lagers gedimensioneerd. 
Er wordt gekozen voor SKF glycodur F glijlagers. 
Ga uit van het lager met een binnendiameter van 8 en 
een huitendiameter van 10 mm. De breedte is dan 10 mm. 
Met F=1750 N wordt de vlaktedruk dan: 

F 1750 
p = ; --- = 27 N/mm2 

A 8x8 

Het aantal toegestane belastingswisselingen is dan 
G=3250000 belastingswisselingen. 
Stel 1 belastingswisseling per halve minuut dan is de 
levensduur van het zwaarst belaste lager 27000 uur. 
Dit is voldoende. 

Contole op afschuiving van de pennen. 
Schuifspanning is: 

F 1750 
-- = 34.8 N/mmz.. 

A /4 

Dit is toelaatbaar. 

Voor de tussenschijven wordt gekozen voor Glycodur A 
"Anlaufscheibe" deze zijn echter niet leverbaar in een 
buitendiameter kleiner dan 25 mm. 
De breedte van de gebruikte strippen werd aangepast aan 
deze tussenschijven. 
De strippen waaruit de tangarmen bestaan hebben dus een 
breedte van 25 mm. 














