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VERKLARENDE WOORDENLIJST. 

Tussen haakjes staan de alternatieve benamingen vermeld. 

1) Beuge·l, ronde (benedenbeugel). 

2}. Draaikoppeling (draaibare koppeling of' draaibare ste:iger-. 

koppe.ling) • 
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3) Draaikoppeling, halve (halve draaikoppeling of halve 

draaibare steigerkoppeling). 

....._ L_ --'--. 

4) Draaischijf. 

5) Haak, gebogen (gebogen klinknagel). 

6.) lfaak, recht (rechte klinknagel). 

7) Klinkpen (stuikpen of draaipen). 

I 

-0-. 
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8) Kruis. 

1'\Eili<TEI<E.N. 

9) Krui;sbeugel (benedenbeugel). 
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10) Kruisko.ppeling (haakse steigerkoppeling). 
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11 ) Scharnierbeuge.l ( bovenbeuge·l) • 
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12) Scharnierpen (draa±pen of montagepen). 
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13) Scharniersluiting. 
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14) Spie, gebogen (dubbele wig). 

15) Spï&·, plat. 
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VOORWOORD. 

In het kader van mijn studie tot Werktuigbouwkundig Ingenieur 

aan de TH EindhoVcen heb ik mijn I1-opdrach~ uitgevoerd in 

samenwerking met Van Thie:L United B.V. in Beek en Donk. 

~et daaruit voortvloeiende rapport ligt hier voor U en is 

vooral bedoeld voor Van Thiel Uni ted B' •. V. De wetenschappe

lijke waarde van dit rapport acht ik nihil en daarom ben ik 

zelf ook niet zo tevreden over het behaalde resultaat. 

Ik vind het echter wel verheugend door deze opdrach~ weer 

wat bijgeleerd te hebben en voor mezelf een werkmethode vast

gesteld te hebben waarmee ik de~ goed te kunnen werken"in de 

toekomst. 

Hierbij bedank ik met name de Hr. H. van Hoof, medewerker van 

Van Thiel United B.v., en Ir. A. Smals, mijn coach en tevens 

opdrachtgever van de TH Eindhoven, voor de aandacht die zij 

aan mij gewijd hebben tijdens deze opdracht. 

Geert Valckx 
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SAMENVATTING. 

In dit rapport worden eerst de fabricageprocessen van de 

draaikoppeling en de steigerkoppeling besproken aan de hand 

van twee stroomdiagrammen. 

Voortvloeiende uit deze inventarisatie wordt dan in het twee

de gedeelte van de opdracht een aanzet gedaan tot de koppe

ling van het lassen en het slijpen van het huis van de draai

koppeling. Daarbij wordt eerst de opzet van het systeem be

paald. Daarna wordt de transportinstallatie uitgezocht en 

tenslotte wordt de aandrijving verder onderzocht. 

Uit deze opdracht komt uiteindelijk naar voren dat de reali

sati'e van de gekozen oplossing beslist rendabel zal kunnen 

zijn, maar dat het beter is het slijpen van de huizen (en dus 

ook de koppeling tussen de beide machines) overbodig të maken 

door het lasproces te verbeteren. 
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HOOFDSTUK 1. INVENTARISATIE VAN HET FABRICAGEPROCES 

VAN DE STEIGERKOPPELINGEN. 

Uit het productassortiment steigerkoppelingen waarmee Van 

Thiel United B .. V." op de· markt aanwezig is {zie f'ig. 1.1}, heb 

ik de fabricageprocessen van twee typen geïnventariseerd, 

nl. de kruiskoppeling en de draaikoppeling {aangeduid met JE). 

half·couoler P 1002 
'or weld·r"'g on tubes 

r:gh1 ar.g,e·dimlnishing C(..,.!)ie!' 

48.3157 p 1122 
48.3160 3 p 1123 

swovel coupler P 1126 

half·coupler P 1001 
tor wetd1ng on tubes 

48.3157 p 1121 

48.3160.3 p 1113 

I~· i < • 

i . \ . 

~~· 
sleeve coupW r:> 1125 

pullog end P • · 29 

toe Ooarè cl::: :: !102 

Figuur 1.1 Het produktassortiment steigerkoppelingen van 

Van Thiel United B.v. 

Deze beide typen zorgen voor het grootste gedeelte van de om

zet van al.le: koppecl.ingen tesamen en bovendien zijn bepaal.de: 

onderdel.en en bewerkingen voor al.le steigerkoppel.ingen iden-
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tiek, zodat door deze inventarisatie in :feite het hele stei

gerkoppelingengebeuren doorgelicht wordi:r.. Als toelichting 

daarop staan in bijlage 1 de keuringaeisen vermeld waaraan de 

kruiskoppeling en de draaikoppeling moeten voldoen. 

Het fabricageproces van de draaikoppel±ng staat uitgewerkt in 

de vorm van een stroomdiagram op tekening nr. WB 154-99-02 
als onderdeel van bijlage û. In dit :f'abricageproce!' zijn 7 

parallelle takken te onderscheiden. Deze takken geven de :fa

bricage van de afzonderlijke onderdelen weer: 

1) Gebogen spie. 

Uit een rol bandmateriaal (in de tekening aangeduid met 

nr. 1) worden op een pers per slag twee spieën uitgeponst 

en afgeknipt (6). Vervolgens worden deze platte spiëën 

met de hand aan een andere pers toegevoerd om in de uit

eindelijke vorm gebogen te worden (7). Tenslotte worden 

deze gebogen spieën dan nog ontvet in een tri-chloor

ethyleen-bad (2) om ze te reinigen i.v.m. de verdere werk

zaamheden. 

2.) Gebogen haak. 

Op een klinknagelmachine worden, rechtstreeks uit een rol 

draad {1), rechte haken gefabriceerd (8). Om het materiaal 

te kalmeren worden ze vervolgens gedurende 1 uur op 670 

graden Celsius gegloeid (3). Daarna worden ze van bramen, 

verontreinigingen door het gloeien en andere one:f':f'enheden 

ontdaan door ze te trommelen {4). Bij dit tromme2en worden 

de onderdelen, vermengd met zaagsel van hardhout, in een 

trommel rondgedraaid. Het zaagsel zorgt daarbij voor een 

schurende werking. Door het zaagsel tijdens het ronddraai

en weg te zuigen blijven naderhand alleen de blanke en 

zuivere onderdelen over. De rechte haken worden tenslotte 

m.b.v. een trilvoeder aan een pers toegevoerd, waarop ze 
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gebogen worden tot de uiteindelijke gebogen haken (9). 

3) Scharnierbeugel. 

Uit een rol stripmateriaal (1) worden door een knip-buig

pons-machine rechtstreeks de scharnierbeugels gefabriceerd 

(10). Deze worden daarna ontvet in een TRI-bad (2) om ze 

beter lasbaar te maken. Uiteindelijk worden de scharnier

beugels dan nog voorzien van een co2--las aan een van de 

uiteinden (11). 

4) Draaischijf. 

De draaischijven worden door een pers uit een rol band ge

pons~ en geknipt (12). Vervolgens worden ze ontvet in een 

TRI-bad (2) en tenslotte nagenoeg platgedrukt (13) om de 

draaibaarheid van de uiteindelijke draaikoppeling te be

werkstelligen. 

5) Ronde beugel. 

Op dezelfde machine waarop ook de kruisbeugels en de 

scharnierbeugels gefabriceerd worden wordt ook de ronde 

beugel afgeknipt en gebogen (14). Om de lasbaarheid te 

verbeteren worden de ronde beugels daarna nog ontvet in 

een TRI-bad (2}. 

6) Scharnierpen. 

De scharnierpen wordt van een rol draad op de ve~eiste 

lengte afgeknipt (15), vervolgens ontvet in een TRI-bad 

en tenslotte getrommeld (4) om het uiterlijk van de schar

nierpen blank en zuiver te maken. 

7) Klinkpen. 

De klinkpen wordt uit een rol draad als een klinknagel ge

produceerd op een klinknagelpers (6). Daarbij wordt de 

klinkpen voorzien van een centreergat om tijdens het boren 

van de klinkpen (17) gemakkelijker te kunnen centreren. 

V66r het boren worden de klinkpennen echter nog gedurende 

1 uur spanningsvrij gegloeid op 670 graden Celsius. 
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Tenslotte worden ze thermisch verzinkt (5) en zijn ze ge

schikt voor de eindmontage. 

Een gebogen spia, een gebogen haak en e~n scharnierbeugel 

worden samen gemonteerd tot een scharniersluiting (18). Bo
vendien kan, ingeval van een tekort aan scharniersluitingen, 

het co2-lassen van de scharnierbeugel én de montage tot 

scharniersluiting gecombineerd verricht worden C19). 

Twee ronde beugels en e.en draaischijf' worden gemonteerd tot 

een huis (20). Dit wordt vervolgens afgeslepen {21) om even

tuele lasspetters en andere: oneffenheden geen negatieve in

vloed te laten hebben op de draaibaarbeid van de koppeling. 

Samen met een scharnierpen en een scharniersluiting wordt het 

huis daarna gemonteerd tot een halve draaikoppeling (22). Na
dat deze halve draaikoppelingen verzinkt zijn (5) worden ze 

met z'n twe:eën te samen door een klinkpen verbonden tot de 

uiteindelijke draaikoppeling (23). 

Het :fabricageproces van de kruiskoppeling staat uitgewerkt in 

de vorm van een stroomdiagram op tekening nr. WE 154-99-01 

als onderdeel van bijlage 6~ 

In dit :fabricageproces zijn 5 parallelle takken te onder

scheiden. Deze takken geven de f'abricages van de losse onder

delen weer: de gebogen spie, de gebogen haak, de scharnier

beugel, de kruisbeugel en de scharnierpen. Deze onderdelen 

zijn identiek aan de onderdelen zoals deze bij de draaikoppe

ling gebruikt worden, m.u.v. de kruisbeugel. Deze wordt ech

ter op dezelfde wijze als de ronde beugel gef'abiceerd {24). 

Ook de samenstelling van de gebogen spie, de gebogen haak en 

de scharnierbeugel tot de scharniersluiting gebeurt op de

zelfde manier. 



Vier kruisbeuge~s worden daarna aan e~kaar ge~ast tot een 

kruis (25), waaraan uiteinde~ijk twee scharnierpennen met 

twee scharniers~uitingen vastge~ast worden (26). Dit resu~

teert dan in de uiteinde~ijke kruiskoppe~ing, die dan a~leen 

nog v&rzinkt moet worden (5). 

• 
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HOOFDSTUK 2. KOPPELING VAN HE'D LASSEN EN HET' SLIJPEN 
VAN HET HUIS VAN DE DRA...:\IKOPPELING.,. 

§~.1 Probleemschets. 
---------------------
Uitgaande van de inventarisatie van de fabricageprocessen van 

de draaikoppeling en de kruiskoppeling heb ik in overleg met 

mijn beide coaches besloten het constructieve gedeelte van 

mijn opdracht te laten bestaan uit de koppeling van het las

sen en het afslijpen van het huis van de draaikoppeling. 

Door deze koppeling is tenminste· een besparing van ongeveer 

!10.000,- per jaar op de kosten van het fabricageproces te 

bereiken (zie bijlage 2). Bovendien kan dit project nog bij

dragen tot het ontstaan van nieuwe ideeën om het fabricage

proces te verbeteren of goedkoper te maken. 

In de huidige werkwijze worden eerst twee ronde beugels en 

een draaischijf door een operator op een draagblok van de 

draaitafel, waaraan het lasapparaat staat, gelegd. Deze on

derdelen worden vervolgens m.b.v. een co2-lasapparaat: aan el

kaar gelast en uitgestoten in een voorraadbak. 

De bovenkant van de draaischijf heeft nu een ruw oppervlak 

gekregen, o.a. door lasspetters. Een heftruc~et de voorraad

bakken in een opslagruimte en haalt deze ook weer op wanneer 

de huizen afgeslepen moeten worden. 

Bij het afslijpen worden de huizen weer met de hand ingelegd, 

vervolgens m.b.v. een slijpbandmachine afgeslepen en tenslot

te- door een uitstootmechanisme weer in een voorraadbak bij

eengebracht. 

De koppeling van het lassen en het slijpen van het huis heeft 

tot doel de tussenvoorraad overbodig te maken, de activitei

ten van de heftruck te beperken en het inleggen van de huizen 

op de draaitafel van de bandslijpmachine te laten vervallen. 

Hierdoor kan dan de fabricage van de draaikoppeling een beet

je goedkoper worden. 
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Bij de koppeling van de beide machines hanteer ik de volgende 

twee uitgangspunten: 

- De praktische haalbaarheid van het project mag niet uit het 

oog verloren worden. Dit geldt vooral t.a.v. de· investe

ringen die voor het project noodzakelijk zijn. 

- Er moet rekening worden gehouden met een mogelijke verdere 

mechanisatie van het fabricageproces. 

Bij de opzetvan het systeem moet vanwege de aard van de ac

tiviteiten gewerkt worden met een wordingsbaan. Een buffer is 

daarbij echter ontoelaatbaar omdat dan aan het doel van de 

koppeling tussen beide machines voorbij wordt gegaan. 

~Ie·t het oog op de praktische haalbaarheid van het project 

neem ik de bestaande co2-lasinstallatie en de bestaande 

slijpbandmachine als uitgangspunten. 

Als opzet voor de koppeling komen nu een vijftal alternatie

ven in aanmerking (zi& lit. 1). Uitleg bij deze alternatieven 

(fig. 2.2 tr/m fig. 2.6) wordt gegeven in de symbolenlijst in 

figuur 2.1 • 

0 • DRAAITAFEL 

[·li[~~~lil!l • TRANSPCRTINSTALLATIE 

I • UITSTOOT 

! . TOEVOER UIT ONGEOROOOE VCJ:JRAAO 

-v- • OPERATCJ< ~ ,~ 

c::=:::::& • OVERZETTER 

('!! • LASSEN 

lil • SLIJPEN 
_,. " STAP I RUST - BEWEGING 

Figuur 2.1 Symbolenlijst. 
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m m 

Figuur 2.2 Alternatief' A. 

Figuur 2.3 Alternatief' Bt 

Figuur 2.4 Alternatief' c. 
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Figuur 2.5 Alternatief' D. 

Figuur 2.6 Alterna~ie:f' E. 

SELECTIE VAN DE ALTERNATIEVEN. 

E'n van de uitgangspunten bij deze koppeling is het rekening 

houden met een mogelijke verdere mechanisatie. Bij alterna

tief C en D is dit relatief' eenvoudig omdat dan slechts de 

transportinstallatie verlengd hoe:f't te worden. Bij alterna

tief' A, B en E zijn extra voorzieningen nodig om de volgende 

stap in het fabricageproces ook te mechaniseren. 

Bij de alternatieven A en C kan gebruik worden gemaakt van de 

reeds aanwezige draaitafel van het co2-lasapparaat. Bij de 

alternatieven A en E kan gebruik worden gemaakt van de draai

tafel van de slijpbandmachine. Het gebruik kunnen maken van 

reeds aanwezige elementen voor het systeem acht ik gunstig 

i.v.m. het beperken van de investeringskosten. 

Bij alternatief B moet een volledig nieuwe draaitafel ontwor

pen worden omdat de reeds bestaande draaitafels van het 

slijp- en het lasproces beide te klein zijn om zowel een 
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lasapparaat ale een slijpbandmachine voldoende ruimte te bie

den. Aangezien het ontwerpen/maken of kopen van een draaita

fel nogal een koetbare zaak ie neem ik alternatief B niet 

meer in de overweging mee. 

Alternatief A en E laat ik afvallen omdat daarbij onvoldoen

de mogelijkheden aanwezig zijn om verder te mechaniseren. 

Alternatief D lijkt heel acceptabel, maar ik heb toch voor 

alternatief C gekozen omdat nu de volledige lasinstallatie 

(inclusief de draaitafel) gehandhaafd kan worden. Derhalve ie 

het nu mogelijk het lasproces los te koppelen van het slijp

proces indien het afslijpen op een gegeven moment overbodig 

wordt. 

Het totale systeem bestaat dus nu uit de reeds aanwezige co2 -

lasinstallatie met de eveneens reeds aanwezige draaitafel, 

gekoppeld door een overzetter met een transportinstallatie 

waarlangs de bestaande slijpbandmachine opgesteld staat. Bo

vendien moet de transportinstallatie uitgerust zijn met een 

positioneer- en fixeerinrichting om het afslijpen mogelijk te 

maken. Controle op werkelijke uitstoot van de geslepen huizen 

kan indien gewenst nog gerealiseerd worden m.b.v. een hulp

werkblok aan het einde van de transportinstallatie. 

Bij de keuze van de transportinstallatie zijn er nogal wat 

zaken die een rol spelen. Ten eerste is er sprake van hori

zontaal, rechtlijnig transport. Daarnaast zijn de te vervoe

ren producten van een zodanige vorm dat een aantaL transport

installaties niet in staat zijn het gevraagde transport te 

realiseren. Maar vooral vanwege de hoge temperatuur van de 

huizen (zie bijlage 3) zijn een aantal transportinstallaties 

ongeschikt voor deze toepassing. Tenslotte spelen de prijs en 

de complexiteit (i.v.m. onderhoud) ook nog een voorname rol. 
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Daarom besluit ik een transportinstallatie met een band als 

trekorgaan te nemen (zie lit. 2). 

Bandtransporteurs zijn in de handel verkrijgbaar met ver

schillende soorten bandmateriaal. Rubber, canvas, katoen, 

plastic, staal en gaas zijn daarvan wel de meest toegepaste. 

De hoge temperatuur, die de transportinstallatie moet kunnen 

verdragen, is echter voor de banden uit rubber, canvas, ka

toen en plastic een onover~omelijk probleem tenzij met spe

ciale uitvoeringen gewerkt wordt. De stalen band is wel 

geschikt qua temperatuurbestendigheid maar aangezien dit type 

band gevoelig is voor vermoeingsverschijnselen moeten de af

metingen van de hele installatie dermate groot genomen worden 

dat ik de voorkeur geef aan de gaasband. 

Bij de gaasband is het door het inzetten of uitnemen van spi

ralen mogelijk de band in te korten, te veTlengen of te repa

reren zonder langdurig oponthoud en zonder speciale vo~rzie

ningen. Ook het eindloos maken bij de montage geschiedt op 

dezelfde eenvoudige wijze. 

Gezien de geringe belasting van de band en de kleine afstand 

waarover de huizen vervoerd moeten worden neem ik een eenvou

dige en goedkope gaasband voor deze toepassing. De bandspan

ning breng ik aan d.m.v. instelblokjes (zie tekeningen van 

bijlage .5\). Daarbij realiseer ik mij echter wel dat het een 

probleem kan vormen dat de band, die door slijtage en rek 

slap gaat hangen, telkens bijgesteld moet worden. Misschien 

is het daarom beter de voorspanning in de band met veren aan 

te brengen. 

Voor de gaasband heb ik de dubbelgevlochten harmonica-gaas

band met-afgewerkte kant, type HA-AK van N.v. Metaalgaas 

TWENTE uit Hengelo, genomen (zie figuur 2.7). 

Deze band biedt door het geringe eigen gewicht, de grote 

doorlaat en de daaraan verbonden geringe warmte-opname voor

delen bij de koppeling van de twee machines. 
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Figuur 3.7 De dubbelgevlochten harmonica 

gaasband met afgehechte rand. 

~faaswijd te 12 ,. draaddikte 2. 

Het zuiver recht lopen van de band kan nogal wat problemen 

opleveren. In het ontwerp is daar rekening mee gehouden door 

opstaande randen bij de bovenbalken te nemen. Indien dit ech

ter nog te veel scheeflopen tot gevolg heeft kan door het 

aanbrengen van lijsten of waakrollen dit probleem nog geredu

ceerd worden. Goed instellen blijft echter een vereiste omdat 

een scheef ingestelde band zich van alle maatregelen niets 

aantrekt en gewoon tegen een opstaande rand, een extra lijst 

of een waakrol opklimt. 

De cyclustijd van het hele systeem bedraagt ongeveer 9 secon

den (gemeten aan het lasproces). Binnen deze 9 seconden moet 

de transportband een bepaalde afstand afgelegd hebben. Dit is 

te bereiken door de band een constante snelheid te geven. Ik 

geef er echter de voorkeu.r aan om de band intermitterend 

voort te laten bewegen omdat dan de mogelijkheid geboden 

wordt om de huizen op de band te zetten 

staat. Daarbij neem ik dan als staptijd 

fig. 3.8). Binnen de 4,5 seconde van de 

terwijl deze stil 

t = 4,5 sec. (zie s 
staptijd moet de band 

tenminste de lengte van één produkt afgelegd hebben. Aange

zien de overzetter en evt. andere mechanismen ook nog wat 

ruimte nodig hebben neem ik als minimum staplengte van de 

band s= 200 mm. 
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LASAPPARAAT 
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! l -
I • OVERZETTER ---
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I 

I 

I 
I 
I 

i S LI.PMACHINE 

li 1l a _9 

...k5 9 sec. 

'Figuur ,3.8 Schematisch bewegingsdiagram van alle elementen 

van het systeem, inclusief de operator zelf~ bij 

een staptijd van de transportband ts= 4,5 sec. 

De warmteoverdracht van het huis naar de slijpband is mini

maal vanwege het kortstondige eontact tussen beiden en van

wege de koelende werking van de lucht tijdens het ronddraai

en. Een linnen slijpband acht ik dan in staat de optredende 

temperatuur te kunnen verdragen. Het is in dat geval dan ook 

niet nodig om een maximum voor de staplengte in te voeren. 

Door de lage snelheid en de intermitterende beweging moet het 

aandrijfsysteem tenminste de volgende drie elementen bevat

ten: een motor, een rem en een overbrenging (vertraging). 

Een dergelijk systeem is op verschillende manieren te reali

seren, maar van~ege de enorme ruimtebesparing geef ik er de 

voorkeur.aan een trommelmotor met een ingebouwde tandwiel

overbrenging en een eveneens ingebouwde magnetische rem toe 

te passen (zie bijlage 4). Op deze manier wordt de construc

tie compact en licht en wordt het onderhoud aan de aandrij

ving tot een minimum beperkt. 
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HOOFDSTUK 3. SLOT. 

Wegens tijdgebrek ben ik er niet in geslaagd dit mechanisa

tieproject volledig af' te ronden. lvant voortbouwend op mijn 

ideeën en inzichten zou er in ieder geval nog een overzetter 

nodig zijn om de koppeling tussen de lastaf'el en de tran

sportband tot stand te brengen. Daarnaast moet er dan nog een 

inrichting ontworpen worden om de huizen nauwkeurig geposi

tioneerd en gef'ixeerd aan de slijpmachine toe te voeren. 

Tenslotte zou de besturing van het hele systeem nog wat aan

dacht vragen. 

Aan het einde van deze opdracht denk ik dat de koppeling, 

waaraan ik binnen deze opdracht gewerkt heb, beslist rende

ment kan opleveren. Ik zeg daarbij bewust kán omdat tijdens 

deze opdracht bij mij het besef' gegroeid is dat ik slechts de 

de brand blus en niet het vuur voorkom. Naar mijn huidige 

overtuiging zeg .ik hierbij dat het beter is het lasproces z6 

te verbeteren dat het slijpen overbodig wordt. En, hoewel het 

vrij lastig zal zijn het co2 - lasproces zo uit te voeren dat 

er geen spatten ontstaan, denk ik dat het de moeite waard is 

om eerst de aandacht hierop te richten alvorens mijn oplos

sing in praktijk trachten te brengen. 
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BIJLAGE 1 • KEURINGSEISEN. 

Aangezien Van Thiel United B.v. ook koppelingen naar het bui

tenland exporteert heeft men bij de fabricage te maken met de 

veelal per land verschillende keuringseisen. 

Hoewel er nu een aantal algemene richtlijnen in voorbereiding 

zijn zal het toch verschil blijven uitmaken of de koppelingen 

bij hoge of lage temperaturen gebruikt worden. Het is dus 

duidelijk dat aan de koppelingen nogal wat eisen gesteld wor

den. 

Zo is bij export naar West-Duitsland op de koppelingen een 

proefteken verplicht. Maar ook het gebruik van inches in de 

Engelstalige landen vraagt om speciale aanpassingen. 

De gehanteerde keuringseisen voor de koppelingen denk ik gro

tendeels met de volgende 6 punten te kunnen samenvatten (zie 

li t. :9) J 

a) De koppelingen moeten zijn vervaardigd van staal of smeed

baar gietijzer en ze moeten voldoen aan de eis van goede 

fabricage en deugdelijke kwaliteit. 

Indien aan de koppelingen laswerk voorkomt, wordt ten aan

zien daarvan geacht aan genoemde eis te zijn voldaan als 

aan de lassen een waarde 3 volgens de normen van het 

International Institute of Welding (ITT) kan worden toege

kend. Dit betekent dat geringe afwijkingen in de homogeni

teit, d.w.z. een of meer fouten in de vorm van gas, slak

insluiting, inkartelingen en grondnaadfouten toelaatbaar 

zijn. 

b) Een kruiskoppeling aangebracht op een stuk buis en belast 

als is aangegeven in figuur B1.1 mag bij een belasting van 

1500 kg. niet langs de buis verschuiven en deze niet be

schadigen. 
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Figuur B1.1 Belastingageval A. 

c) Een kruiskoppeling, aangebracht op een massieve staaf, 

tegen verschuiven ondersteund en belast als is aangegeven 

in figuur B1.2, mag nadat zij met 3000 kg. is belast niet 

zodanig zijn beschadigd of vervormd, dat zij voor verder 

gebruik ongeschikt is. 

Figuur B1.2 Belastingageval B. 

d) Van een kruiskoppeling, aangebracht op een massieve staaf', 

tegen verschuiven ondersteund en belast als is aangegeven 

in figuur B1.3, mag bij een belasting van 1500 kg. de 

hoekverdraaing ten opzichte van het horizontale vlak niet 

meer dan 7 graden bedragen. 
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• Figuur B1 .J Belastingsgeval c • 

. e) Een draaikoppeling, aangebracht op een stuk~buis en belast 

op de wijze als aangegeven in figuur B1.1, mag bij een be

lasting van 1500 kg. niet langs de buis verschuiven en de 

buis niet beschadigen. Ook de koppeling zelf mag niet zo

danig worden beschadigd of vervormd, dat zij voor verder 

gebruik ongeschikt is. 

f) De koppelingen van stalen steigers teren door roestvorming 

dikwijls in. In verband hiermee is het vooral voor stei

gers die langdurig blijven s-taan (zoals de steigers bij de 

restauratie van de St. Jan in Den Bosch) en voor steigers 

die in een sterk agressieve atmosfeer worden gebruikt, 

zeer wenselijk de koppeling d.m.v. een roestwerende laag 

tegen corrosie te be:schermen. 

Deze beschermende laag mag de wrijving tussen de buis en 

de koppeling echter niet te nadelig beïnvloeden; de koppe

lingen moeten onverminderd aan de beproevingseis-en b) t/m 

e) blijven voldoen. 
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BIJLAGE 2. BEREKENING VAN DE BESPARING. 

Per jaar worden ongeveer 150.000 draaibare koppelingen door 

Van Thiel United B.V. verkocht. Dit betekent dus dat er per 

jaar 2 x 150.000 = 300.000 huizen gefabriceerd moeten worden. 

Als benodigde tijd om ''n huis af te slijpen heb ik ongeveer 

3 seconden gemeten. Dit levert dus over 1 jaar: 3 x 300.000 

seconden. Totaal dus ongeveer 250 werkuren per jaar. 

Indien de ~oonkosten op j4o,- per uur gesteld mogen worden 

betekent dit alleen al aan arbeidskosten een besparing van 

ongeveer f 10.000,- per jaar. 

Dit bedrag, vermeerderd met de besparing op de interne tran

sportkosten en de voorraadkosten, kan dus door de koppeling 

van de twee machines bespaard worden op de fabricage van de 

draaikoppel ing. 



-20-

BIJLAGE 3, 'nEMPERATUURVERLOOP VAN HET HUIS. 

Tijdens het lassen wordt het huis plaatselijk tot de smelt• 

temperatuur verwarmd. Daarna vindt echter sterke afkoeling 

plaats door warmteoverdracht naar de lucht en de aangrenzende 

delen (o.a. de draagblokken). Het daardoor plaatsvindende 

temperatuurverloop heb ik gemeten met temperatuurmeetstiften 

(THERMOCHROM van Faber Castell) aan de bovenkant van de 

draaischijven. Dit temperatuurverloop staat uitgezet in fi

guur B3.1. 

700 

400 

100 

o 10 20 ll 40 ~ óO 10 oo 90 100 110 120 m 'Ul 1so 160 110 m 19J 200 
t lfl [sec] 

Figuur B3.1 Temperatuurverloop van het huis. Tijdstip t= 0 

correspondeert met het einde van het lasproces. 

Deze meting pretendeert niet exactheid te benaderen maar 

dient slechts om een indruk te geven van de temperatuur van 

het huis, Deze temperatuur speelt namelijk een grote rol bij 

de keuze van de transportinstallatie. 
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BIJLAGE 4, DE TRO~m~roTOR. 

De minimum staplengte van de band bedraagt volgens §3.4 

s= 200 mm. Dit komt overeen met een snelheid van v= 45 mm/sec. 

Uitgaande van een trommelbreedte van 400 mm, en een trommel

diameter van 215 mm. kies ik hiervoor een trommelmotor met 

een nominale snelheid van 60 mm/sec. 

Het benodigde vermogen is heel moeilijk te berekenen. Hierbij 

spelen o.a, een rol: het rendement van de aandriJving, het 

eigen gewicht van de band, het eigen gewicht van de huizen, 

de wrijving tussen de band en de rollen, de voorspankracht, 

het feit dat de motor slechts 50 % van de tijd in bedrijf is 

en ook nog de eventuele fabricage- en montage onnauwkeurig

heden, 

Daarom lijkt het mij verstandig een grove schatting voor het 

benodigde vermogen te maken. Ik besluit de-rhalve tot een 

Plasser-Trommelmotor met een nominaal vermogen van 0,12 kW 

fzie figuur B4.1). Dit type motor is !lovendien nog met een 

groter vermogen verkrijgbaar. Leverancier van deze trommel

motor is B'Gé B.V. te Wassenaar. De prijs bedraagt ongeveer 

f 2500,- exclusief B.:r •. iv. 

l 

a: 

·Figuur B4.1 Afmetingen van de trommelmotor. 

a=215, b=32, c=40, d=32, e=40, 

f=4o, g=JJ,- h=4S, i=100, k=1oo, 

1=45" m=33" n=40, o=55 (in mm.}. 




