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BET ONDERHOUD VAN KLAUWPLATEN. 

V~~r het bevestigen van het werkstuk aan of in de hoofdspil bestaan 

diverse mogelijkheden waarover reeds eerder in beperkte mate is ge

sproken (zie VE-l0 en VE-20). Bij het gebruik van spantangen die meest

al' in een opnamekonus in de hoofdspil worden getrokken en zo het 

werkstuk vastklemmen bestaat weinig risico op loslaten en wegslingeren 

van onderdelen, ook niet bij hoge toerentallen. De opname van de tang 

kan bovendien worden aangeaast aan de vorm van het werkstuk waardoor 

een zeer goede klemming wordt verkregen. Bij het draaien tussen centers 

met een meenemer op het werkstuk worden in verband met balanceermoei

lijkheden geen hoge toerentallen toegepast. 

Bij handbediende klauwplaten met afhankelijk werkende klauwen berust het 

aanwezig blijven van de klemkracht op de zelfremmende werkingenwrijving 

van de klauwen in de spiraalgroef, of bij onafhankelijk werkende klauwen 

de zelfremmende werking van de schroefdraad in de achterkant van de klauw 

(zie Fig. 1) 

Fig. 1. Afhankelijke (A) en onafhankelijke (B) drieklauw. 

De klemkracht is in hoge mate afhankelijk van de onderhoudstoestand van 

de drieklauw. Voor in serie vervaardigde normale klauwplaten ligt de 

klemkracht tussen 600 en 1200 N (de totale kracht wordt altijd als de 

sam van de kracht per klauw genomen). 
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Een klauwplaat van 250 rom diameter, bijvoorbeeld de Forkardt F 250, 

heeft bij een toerental van 4000 omw/min een omtreksnelheid van 52m/sec, 

de middelpuntvliedende versnelling is 2200 x de zwaartekrachtsversnel

ling. Per klauw treedt daarbij een middelpuntvliedende kracht op van 

300 N, die de klauw naar buiten trekt. Deze krachten nemen met het kwa

draat van het toerental toe. Bij het starten en stoppen van de hoofd

beweging wordt de klauwplaat aan een wisselende belasting onderworpen, 

die tot verschuivingen en vervormingen leidt. De minimale schade welke 

kan ontstaan bij een slecht onderhouden klauwplaat is dat het werkstuk 

uit de klauwplaat valt. Eeft gevaarlijke situatie onstaat wanneer bij

voorbeeld van een klauw, in de uiterste stand staande, de laatste 

schroefgang afbreekt en de klauw met de omtreksnelheid van de klauw

plaat wordt weggeslingerd. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de onderhoudstoestand van de 

drieklauw van vitaal belang is voor een goede inkleroming van het werk

stuk. De bewegende delen moeten schoongehouden worden en goed gesmeerd. 

Vreemde stoffen kunnen via de diverse openingen makkelijk binnen dringen, 

roest, gietijzerstof of kleine spaantjes vergroten de wrijving van de 

klauw in de geleiding en verminderen daardoor de klemkracht. Koelvloei

stof spoelt het smeermiddel weg. Het proces kan enigermate vertraagd 

worden door goede afdichtingen maar desondanks zal de klauwplaat regel

matig schoongemaakt en gesmeerd moe ten worden zodat de geleidingen 

schoon en enigszins vettig zijn. 

Bij een nieuwe of pas schoongemaakte klauwplaat moet bepaald worden hoe

veel kracht nodig is om aIleen de klauwen te verplaatsen. Deze kracht 

mag bij een normale klauwplaat hoogstens 1/20 van de toelaatbare maximale 

klemkracht zijn. Deze proef moet van tijd tot tijd herhaald worden. 

Zodra men merkt dat de benodigde kracht groter wordt betekend dit dat 

de klemkracht vermindert en het gevaar van loskomen van het werkstuk toe

neemt. Men moet dan de vervuilingsgraad en de mate van smering controleren. 

Wanneer er geen vuil of roest aanwezig is kan volstaan worden met nasme

ren. In het andere geval moet de klauwplaat uit elkaar worden genomen, 

schoongemaakt.enopnieuw worden gesmeerd. Oppervlakkig schoonmaken is niet 

voldoende, want het verse smeermiddel moet op het schone metaal komen, 

dus aIle hoek en en gaten moeten gereinigd worden. 
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Gietijzerstof en kleine spaantjes, vooral die van aluminium, kunnen als 

een harde laag op de geleidingen vastzitten. Deze laag kan slechts door 

wegschrapen verwijderd worden. Dit moet uitermate voorzichtig gebeuren 

om de geleidingen niet te beschadigen. 

Smeren kan gebeuren met een goed kogellagervet waarbij een waterbestendige 

soort de voorkeur verdient. Wanneer hoge klemkrachten noodzakelijk zijn 

moe ten alle glijvlakken met molybdeendisulfide behandeld worden, bijvoor

beeld Molykote pasta G. Belangrijk is dat beide overelkaar glijdende 

vlakken behanqeld worden en dat de pasta stevig met een leren lapje 

wordt ingewreven. Waar dit niet mogelijke is, bijvoorbeeid bij een ver

tanding, moet een harde kwast gebruikt worden. Wanneer zonder koeivioei

stof gewerkt wordt is de kIauwplaat hiermee klaar. In het geval dat met 

koelvloeistof wordt gewerkt moet een beschermlaag van waterbestendig 

smeervet worden aangebracht. Dikke vetklodders moeten worden vermeden, 

daar vooral bij snellopende machines dit aanleiding geeft tot trillen. 

Wanneer veel geklemd moet worden maar de vervuiling meevalt kan tussen 

twee schoonmaakbeurten een of twee keer nagesmeerd worden, vooral de 

vertanding en geleiding van de klauwen. 

Na het schoonmaken en monteren moet weer de voor het verplaatsen van de 

klauwen benodigde kracht gemeten worden en vergeleken met de eerste 

metingen. Wanneer de klauwplaat is voorzien van klauwen met opzetstukken 

moet eerst zonder opzetstukken gemeten worden. Daarna worden de opzet

stukken gemonteerd en opnieuw gemeten. Deze tweede meting mag geen andere 

uitkomst geven. Is dit weI het geval dan moeten de opzetstukken en het 

oplegvlak van de grondklauw nauwkeurig gecontroleerd worden op beschadi

gingen of slijtage. 

V~~r elke kIauwplaat wordt een onderhoudsschema opgesteld dat afhankelijk 

is van het aantal malen klemmen, de benodigde klemkracht endehoeveelheid 

verontreiniging tijdens het gebruik. Om stilstand van de machine te voor

komen kan het gunstig zijn voor bepaalde machines reserveklquwplatenaan 

te schaffen. 


