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Dit rapp::Jrt is geschreven naar aanleiding van mijn onderzoeksop3racht 

verricht bij Belrama B.V. te Waalwijk. 

Eerder verrichte onderzoeken zijn beschreven in de rapporten ~VPB 0127 

(C.Pr1nssen) en WPB 0245 (L. v.Besoo.w) • 

Graag wil ik op deze plaats 1:edanken allen die mij van dienst geweest zijn 

bij de uitvoering van mijn onde.rzoek.sq;xlracht, ret nane Dhr • Hakkaart , 

l::edrijfsleider van Belrama, en Dhr. Langerceijer van de 'rU, voor hun rege
leiding. 
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SAMfNVATI'ING 

Dit rapport l::eschrijft allereerst een onderzoek naar een tweetal divers i

f.ikatiem:::lgelijkheden ten aanzien van het prcduktenpakket van hat revisie

bedrijf c.q. de handelsonderneming Belrama B. V .. : reVisie van turbo

koJ:rpressoren van vracht- en personenauto's, en reVisie of verkoop van onder

delen van stuurinl::ichtingen van personenauto' s" 

De opzet van dit onderzoek is als volgt samen te vatten: 

- Een algerrene orientatie binnen de personenautanarkt, later nader toe

gespitst op de ontwikkelingen met :betrekking tot personenauto's met turbo. 

- Een analyse van het geleverde assorti.Irent van turbokarpressoren. 

- Een marktonderzoek naar de vraag naar turborevisie in de vrachtwagensektor 

en vanui t de personenautobranche. 

- Een ui 'b;,.,erking van de technische aspekten van turborevisie. 

- Een marktonderzoek naar de vraag naar revisie of verkoop van stuurdelen 

voor· personenauto' s. 

- Een overzicht van de (keurings) eisen ten aanzien van stuurinrichtingen .. 

Hieruit resul teren de volgende aanbevelingen: 

- Revisie van turoo' s voor Vrachtwagens is voor Belrama niet interessante 

- Revisie van turoo's voor personenwagens levert nanenteel neg problerren 

met :betrekking tot de onderdelenvoorziening I maar gezien de marktontwik

kelingen lijkt het verstandig de gang van zaken op dit gebied te blijven 

volgen. 

- Revisie van stuurdelen is niet zinvol, W9l kan opnane in P..et handelspak

i ket van stuurdelen aanbevolen ¥.Orden. 

Als laatste onderwerp is onderzocht of in het huidige revisieproces bespa

ringen kunnen lfoOrden 1:ereikt door toepassing van een vlamspuitproces bij de 

reparatie van diafragmaveren van drukg:roepen. Eerdere ond.erzoeka.ngen op dit 

gebied ~ :beschreven, en vervolgens ook een afslUitende proevenserie, 

'Welke tijden.s dit cnderzoek werd verricht, en een kosten-baten-analyse is 

uitgevoerd .. 

Gekonkludeerd ... VA:lrdt dat toepassing van het koudsplitproces grete voordelen 

kan bieden mits de ne>g te verrichten cnderzoekingen ten aanzien van mater i

aalkwaliteit positief uitvallen. 
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StJ.MMARY 

Firstly this report describes a feasibili i:¥ study regardimg two pJssibili ties 

for a diversification of the product package of Belrama. S.V., either as a r~ 

Vision actiVit¥, or as a trading article: (1) remanufacturing tur.l:ochargers 

(l::;oth for conmercial vehicles and for production cars) I and (2) reVision and! 

or sale (j)f steering & suspension parts for passenger cars. 

The plan of in"VeStigation can 00 sumnarizeCi as follows: 

- A general orientation in the market for passenger cars, later on aggravating 

towards the de"\elq::emen ts with respec t to tur.l:ocharged production cars. 
- An analysis of the assortmen t of turl::xxhargers. 

- A market research concerning the danand for turl::;o revision for t:J:ucks and 

for passenger cars. 

- An elal:x:>ration of the technical asJ?eCt of turl::;o reVisiOn. 

- A market research regarding the deroand for ravork or sale of steering & 

suspension parts. 
- A survey of M.O.T •. standards concerning steering & ~pension. 

Research resul.ted into the following recOI'lm3tldations: 

- Remanufacturing turtochargers for t:I:ucks is of no interest for Belrama.. 

- Revision of turtochargers for production cars presents serre t::roubles with 

parts supply at the m:::m:mt, rut regarding market developenents it seems 

sensible to keep on following the course of hlsiness in .th1s area. 

- Rework of steering & suspension parts will not 00 profitable, rut sale of 

these parts can 'be recan:nendable. 

The last subject discusseCi in this report is the possibilii:¥ of econanizing 

the present remanufacturing proces by the application of a metal spraying 

proces repairing diaphragm springs in clutch aSsemblies. Forner investigations 

are descri1::ed and also a concluding series of exper.iments, perfo:rmsrlduring 

this research pericxi is discusseCi. Finally an analysis of costs and profclts 

is presented. 

The conclusion is as follows: application of the cold metal spraying proces 

will yield profit, proVideCi that research into material qualii:¥ will turn out 

pesi ti vely • 
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INLEIDING 

Mijn onderzoeksopd:racht bij P;v Belrama te Waalwijk luidt als ~lgt: 

"Verricht een feasibitlity-study naar een aantal diversifikatie-m:>gelijkheden 

van dit bedrijf, nEt het doel de crozet te vergroten" 

Als diversif.ikatie""llC).igelijkheden zijn ~r di t onderzoek aangegrepen: 

1) revisie van turb::x:hargers, en 

2) revisie of opnane in het handelspakket van stuurdelen van personenauto's. 

In een later stadium is als aanvullend ondel:vJerp van studie een onderzoek ver

richt naar verbeteringsm::>gelijkheden binnen het huidige produktieproces. Met 

name is gekeken naar de oogelijkheden om middels een vlamspli t:prOces diafrag

maveren van drukgroepen te repareren, om deze opnieuw te kunnen gebru.iken. 

Bij het onderzoek naar de diversif.ikatie-m:>gelijkheden is achtereenvoil.;gens 

gekeken naar drie aspekten: 

1) de behoefte in de markt, en de daarnEe sam;nhangende~ ontwi.kkelingen 

2) de aansluiting bij het huidige distrihltienet, 

3) de aansluiting bij het tech.nische apparaat. 

Bet onderzoek naar het 0PSFUi ten van diafragnaveren .J:ouwt voort op eerder 

uitgevoerde experimenten binnen het bedrijf .. Deze zijn in dit rapport gekom

pleteerd en verder uitgewe:rkt, waarbij het kostenaspekt nadere aandacht 

krijgt. 

Het rap~rt begint nEt een overzicht van de ontwikkelingen in de personen

autoverkopen en de sarrenstelling van het Nederlandse wagenpark, m::t het doel 

een l:eeld te schetsen van de marktsituatie waannee een bedrijf in de zgn. 

,vrij.e naleveringsmarkt te maken heeft. 

Aangezien de. aktiviteiten van Belrama overwegen.d gericht zijn op de personen

autobranche is ook in dit rapport op die sektor de m::este nadruk gelegd, en 

nEde daardoor is in samu.ge delen van het onderzoek aan de vrachtwacrensekmr 

stilzwijgend voorbijgegaan. Een en ander is "t:e rechtvaardigen door te wijzen 

op de gewenste aansluitillg op de huidige ditrihltiekanalen van Belrama. 
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HOOFOOTOK 1 

Uitgangspunt voor een feasibility study als deze is de vraag uit de markt. 

In dit hoofdstuk v.ordt de benaderingswijze van het cijfernateriaal dat dien

aangaande beschikbaar is uiteengezet en verantv.cord :in paragraaf 1.1. 

In paragraaf 1.2 worden een aantal ontwikkelingen gepresenteerd zoals die 

zich voltrokken hebben in de persc:nenautobranche in de laatste jaren. 

, 

1. 1 Informatie over het wagenpark 

Het markt.l;X>tentieeJ. voor naleveranciers in de (personen-) autobranche v.ordt 

sterk bepaald door de sam:mstelling van het autopark, en de ontwikkelingen 

daarin. De rreeste vervangingen van auto-onderdelen door produkten uit de 

vrije naleveringsmarkt zijn te koppelen aan een bepaalde gemiddelde leeftijd 

c.q. een gemiddeld kilonetrage van de desbetreffende auto. Een betrouwbaar 

overzicht van desa:aenstelling van het autopark, opgemaakt op verschillende 

opeenvolgende tijdstippen kan op dit gebied een uitstekend hulp:niddel zijn. 

Het verzamelen van de juiste infonnatie op dit terrein echter is een hache

lijke zaak. In Nederland kent man twee instanties die cijfers over het auto

park bijhouden en regelmatig publiceren: 

- Het R.D.C. (= RAI. Data Centre) • 

- Het C.B.S. (= Centraal Bureau voor de Statistiek) • 

Beide instanties baseren hun cijfers op kentekenregistraties van de R.D.W. 

(= R:L.:.tkSdienst voor het Wegverkeer), maar door wat genoe:rd wordt "een ver

schillende manier van gegevensvet:Werking" ontstaan tamelijk grote diskrepan

ties tussen de cij fers van beider publikaties. Daze zijn voor een deel als 

volgt te verklaren: 

- De cijfers van het R.D.C. hebben slechts bet".rekking op de auto's van de 

laatste tien jaren ( en tot september 1985 slechts van de laatste zes jaren) • 

De gegevens v.orden namelijk bijgehcuden in een catlplterbestand dat slechts 

een beperkt aantal .t:ouwjaren bijhoudt. Een voorbeeld van een pagina van dit 

canputerbestand is te vinden in bijlage 1A. Op het ItOI'lSlt dat er een nieuw 

bouwjaar bij kant, valt bet Oldste .t:ouwjaar weg. De kolan "overig" heeft 

geen betrekking op overige .t:ouwjaren maar op auto's met onbekend .t:ouwjaar. 
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- De cijfers van bet C.B .. S. 'M:>rden jaarlijks gepubliceerd door het C.B.S. 

zelf in de 1tStatistiek van de Motorvoertuigen", en daarnaast ook op gezette 

tijden door de R.A.I. (= Nederlandse Vereniging der Rijwiel- en Auto

Industrie). Tot 1974 b3treft het slechts schattingen. In 1975 werd de regis

tratie gecatplteriseerd, hetgeen een nauwkeuriger telling nogelijk maakte •. 

Maar wegens optred.ende onverklaarbare versch.illen root voorgaande j aargan

gm -='40 kort daama voor de j aren tot 1974 herramingen gemaakt om een aan

n~lijke aansluiting te verkrijgen. Een bijkomend problean was het feit dat 

eerder gepubliceerde cijfers op slag verouderd waren, cijfers die wel in 

veel gevallen toegepast waren. 

Voor ZOIiVel de cijfers van het C.B.S. als voor die van het R.D.C. geldt dat er 

een verschil net de werkelijkheid ontstaat door het verschil tussen het zgn. 

administratieve park en het -werkelijke park. Dit soort afwijkingen ont$taat 

door: 

1) voertuigen die gesloopt zijn of anderszins l::uiten gebruik gesteld, maar 

waarvan het kentekenl:ewijs niet bij de R.D.W •. werd ingeleverdi 

2} voertuigen die in het b3zit zijn van een handelaar in gebruikte auto's, 

waarvoor geen kentekenb3wij s deel III -werd aangevraagd. 

( Een nadere toelichting is te vinden in "5tatistiek van de M:>torvoertuigen" 

van het C.B.S., een jaarlijkse uitgave van de Staatsuitgeverij te I s-Gra

venhage, sinds 1976 ) 

Bij gebrek aan een waterdichte registratie van kentekens c.q. auto's is voor 

dit onderzoek gekozen voor de rooest gebruikte cijfers, die van bet C.B.S. 

Van deze cijfers is een schatting bekend van de afwijkingen ten opzichte van 

de -werkelijkheid van 5 a 7%. Zowel het R.D.C. als het C.B.S. leveren net hun 

cijfers een bovenschatting, aangezien het administratieve park groter is dan 

het werkelijke, maar de cijfers van het C.B.S. zijn steeds lager en dus 

dichter bij de waarheid.dan die van het R.D.C. 

Van de cijfers van het C.B.S. zoals die door de R.A.I. gepubliceerd zijn is 

een bladzijde v.eergegeven in bijlage 1B. 
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1 .2.Alganene ontwikkelH:Q:eI1 in de personenautanarkt 

Voor een arientatie in de }?ersonenau:tanarkt, en de verkopen van personen

auto's in het bijzonder kan het best verwezen 'WOrden naar een aantal grafie

ken zoals deze Wleergegeven zijn in bijlage 2A, overgenanen uit een p:IDlika-. 

tie, van de R.A.I .. ; 1tAutopark blijft gestaag groeien", een artikel van S.de 

Jong in "Rai actueel/special, dec.1985". 

In dit artikel Y.Ordt aangetoond dat de personenautoverkopen nu beduidend 

lager zijn dan in de jaren '70. Enerzijds w:Jrdt dit veroorzaakt door net al 

l:ereikte hoge nivo van de massam:::rtorisering, anderzijds hebben de tweede 

oliekrisis en de ekonanische recessie in het begin van de jaren • 80 hun sp;:>

ren nage1aten in de verkopen van die jaren en kort daarna. 

Samenhangend net de geringere initiele vraag vindt er een duidelijke levens

duurve:rlenging plaats van de auto's welke verder in de hand gewerkt Y.Ordt . 

door de zich steeds verl:eterende kwali tei t. In de laatste j aren is het Neder

landse autopark verouderd: in de periode van 1970 tot 1979 is de ge.nti.ddelde 

leeftijd (naar schatting) gestegen van 9,5 naar 12 jaar. Verwacht wxdt dat 

deze tendens zich ncq verder zal doorzetten. De genoem:ie ontwikkeling wxdt 

geillustree:rd door fj.guur 1 en ta.l:el 1 in bijlage 2A .. 

In figuur 2 van dezelfde bij lage w:Jrdt de ontwikkeling van de personenauto

verkopen Y.eergegeven. Opvallend is het dieptepunt in de ve.rkopen in 1981 .. 

Rekening houdend net de gemiddelde leeftijd van de personenautolswaarbij 

onderdelen vervangen rroeten II.Orden zeals Belrama die levert, deze be::lraagt 

ca, 6 j aar, kan nen konklude.ren dat de rrarkt voor deze produkten op dib .:1llJlrerrt 

ljJ.aar dieptepunt doorloopt, maar binnen een jaar waer een stijgende cmvang za1 

vertonen. 

De ramingen die ge:naakt zijn voor de j aren na 1985 zijn in 1986 al overtrof

fen, de geschatte 500.000 auto's r.verden in oktober al bereikt, en schatt1L'"1gen 

in november kwaIten uit op een jaarverkoop van ca.550.000. 

Tenslotte v-ordt de struktuur van de naleveringsm.::trkt voor auto-onde.rdelen 

Wleergegeverl in bijlage 2B. 
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HCOFDSTOK 2 

Als aerste rrogelijkheid tot uitbreiding van het :testaande pakket van revisie

produkten is aangegrepe:1 de revisie van tur1::ochargers op autcm::ri:!Oren. ,AanW.';" 

ding voor deze keuze is het groeiend aantal auto I s met turJ:::o op de weg. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk v.ordt een l:::eeld geschetst van de 

ontwi.kkelingen met l:etrekking tot turJ:::o 1 s op personenwagens, waarmee I::oven

staande verondersteUingen over de groeiende markt voor turbo-auto' s ge

staafd v.ordt. Een overzicht van merken en 1::!f.pen turJ:::o' s wordt gepresentaerd 

in paragraaf 2.2. 

On de l:ehoefte in de markt aan vervangende turJ:::o IS te peilen is een markt

onderzoek uitgevoerd in de vo:rm van telefonische interviews. Hierbij is 00-

derscheid gema.akt in vrachtwagens en personenwagens in verband met de ver
schillende invalshoek wan waaruit deze marktsegmenten te benaderen zijn. 

Bij vracbtwagens is de l:enodigde informatie te tetrekken van fleetowners 

(transportonde:rnemingen) en oij handelaren in tweedehands trucks. Bij per

sonenauto r s kan men slechts terecht bij dealers, wil men een representatief 

teeld krijgen van de recente ontwikkelingen. De methode van onderzoek. en de 

resultaten YoOrden besproken in paragraaf 2.3.' 

Paragraaf 2.4 :teschrij ft de technische aspekten van turbo-revisie en para

graaf 2 .. 5 l:espreekt de konklusies voor het l:::E!drijf Belrama.. 

2.1 Ontwikkelingen in de markt voor personenauto l s met turJ:::o. 

Aangezien bij de tellingen van het wagenpark en de registraties daarvan geen 

OOderscheid wrdt gemaakt tussen personenauto's met of zander turJ:::o, rroeten 

er andere wegen gezocht worden teneinde een inzicht te krijgen in de ontwik

kelingen. 

De hieronder gevolgde methode gaat uit van het aan.l:::od van turbo-uitvoeringen 

van personenauto' s, gerelateerd aan het totale aanbod van verschillende ui t

voeringen. De verhouding tussen deze twee getallen wrdt opgemaakt gedurende 

delaatste tien jaren, voor die rnerken die in daze jaren turbo-uitvoeringen 

leveren (zie bijlage 3, tal:el 1). In bijlage 3, tabel:2 is de verhOuding om
gerekend in een percentage,P. Globaal kan men veronderstellen dat dit percen

tage.dat dus l:etrekking heeft op het aanbod van turbo-auto's, gelijk op gaat 
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met de verkopen van turro-auto's, beide fer merk. 

Dcx:>r de waarden van P te verrnenigvuldigen met de korresp:>nderende totale 

j aarverkopen :r;er merk, roals weergegeven in tabel 3 van bij lage 3, on ts taa t 

een kental T (zie bijlage 3 taJ:el 4), dat de ontwikkelingen in de verkopen 

van turbJ-auto's in de afgelopen 9 jaren weergeeft. Hierbij wordt tevens de 

verhouding tussen de merken onderling duidelijk. Het kental T zal na vermenig

vuldiging met een later te 'bepalen schaalfaktor gehanteerd kunnen worden als 

een schatting van het aantal turro-auto's op de weg in Nederland. Verder zij 

nog opgerrerkt dat de cijfers \()()!' het jaar 1986 gebaseerd zijn op schattin

gen van de totale verkoop VCX)r dat jaar, en dat ze dus slechts als indikatie 

dienen. 

SOrrmatie van de getallen T fer merk. over alle jaren (fiT), levert een schat

ting van het aantal brrro-auto's in Nederland verkocht. Wanneer dit getal 

geinterpreteerd 'WOrdt als het aantal in Nederland rijdende brrbJ-auto's wrdt 

weliswaar een fout geintroduceerd doordat geen rekening wrdt gehouden met 

het aantal auto's dat ondertussen weer b..liten gebruik is gesteld. Deze fout 

wrdt echter ·in het licht van de :r;eriode van negen jaar, en het aksent op 

de laatste jaren, verwaarloosoo.ar klein geacht in d1 t globale verrend. 

De genoenrle totalen 'f.? zijn weergegeven in taJ:el SA van bijlage 3. Tevens 

aangegeven het relatieve belang :r;er merk in de brrbJ-auto-markt, als :r;ercen-
rT n 

tage: i?r x 100%, waarbij futT == san over alle merken van liT. 
ron 

Als autanerken met het grootste aantal verkochte brrbJ-auto's kaIal hieruit 

naar voren: 

1 
AI.J'l.'a1ERK Aandeel in de 

turbJ-auto-markt 

. tim 1985 tim 1986 

Volkswa.gen/Audi 18,3% 18,1% 
Mitsubishi 14,7% 16,2% 
Volvo 11,0% 11,7% 
Renault 10,6% 10,5% 
~l 7,1% 5,7% 
Peugeot/Taloot 6,6% 7,0% 
Citroen 5,8% 5,3% 
Saab 5,7% 6,9% 
Nissan 4,9% 4,4% 
BMW 3,9% 4,4% 
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Door voor ia:ier jaar de kentallen T van alle autanerken op te tellen (~T ) 

en vervolgens te delen door de totale j aarverkoop van personenauto' s ( JV ) 

en te ve:rn:enigvuldigen met 100%, ontstaat de ui tdrukking fti T . x 100% • 
JV 

Deze grootheid is middels de eerder genoemde schaalfaktor te vertalen in het 

(groeiende) aandeel van turl:x:>-auto's in de personenautoverkoop gedurende de 

afgelopen 9 jaren. Dit gegeven is weergegeven in bijlage 3, tabel SB, en uit

gezet in grafiek 1 van dezelfde bijlage. 

In de naleveringsmarkt van auto-onderdelen kan men bij prognoses van de markt

anvang voor periode n uitgaan van de autoverkopen in de periode n-L, waarbij 

L staat voor de ge.middelde levensduur van het betreffende onderdeel. Korrek

ties kunnen indien nodig ge.naakt ~rden enerzijds vvanneer de levensduur van 

het produkt een grote spreiding kent. door ru.iIne marges aan te geven, ander

zijds wanneer de gemiddelde levensduur groter is dan ca.6 j aar, door rek.ening 

te houden met uitvalpercentages van auto's. Bovenstaande geldt voor de per

sonenautanarkt, zie ook paragraaf 1.2 en bijlage 2A, figuur 1. 

Op grond hiervan kan nu al uit grafiek 1 (bijlage 3) gek.onkludeerd ~rden dat 

indien een turb:x.::harger eaT} leverlsduur heeft die ge.middeld kleiner is dan die 

van de auto, er een groeiende markt bestaat voor vervangende turl:o's. Imners, 

sinds de feitelijke introduktie van de toepassing van turl:o's op personen

auto's rend 1978, is de verkoop van deze auto's met turl:o stea:ls stijgende ge

weest. In de eerste jaren betekende deze stijging meer dan verdubbelen van de 

turl:x:>-auto-verkoop, sinds 1982 is het jaarlijks stijgingspercentage van de ver

koop van personenauto's met turto dalende, met andere WJOrden het aandeel van 

turto-auto's in de verkoop van personenwagens is zich aan het stabiliseren. 
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2. 2 Merken en typeD. turl::o r s 

Om een idee te krijgen van de rrogelijke samenstelling van een assortiment 

van revisieturl::o's is, voor zover rrogelijk, aar. de hand van literatuur een 

overzicht g-emaakt van typen personenwagens net turl::o' s die in Nederland 

leverbaar (ge\r.leest) zijn, net daarbij verrneld het mark en type turl::o dat ge

rronteerd is, en nog enige gegevens van de turl::o voor zover bek.end: ui t

voeringsvorm van de vuldrukregeling, maksimale vuldruk, aanwezigheid van een 

tussenkoeler (intercooler). (Zie bijlage 4). 

Uit dit overzicht is een Volume-Diversiteit-karakteristiek afgeleid waarbij, ze

als in bijlage 4 weergegeven, enerzijds als produktgroep de turl::o's per rnerk 

tegen elkaar v.orden afgewcgen, en anderzijds van de twee b3langrijkste turl::o

rnerken de hoofdtypen vergeleken iM?rden. Als maat voor het volume is gebruikt 

het aantal toepassingen, oftewel het aantal autotypen waarop de desbetreffende 

turl::o door de autofabrikanten genonteerd v.ordt. 

De belangrijkste fabrikanten van turl::ochargers voor personenauto's zijn 

K.K.K. (KUhnle, Kopp & Kausch) in Frankenthal, Duitsland, en 

Garrett AiResearch in Los Angeles, U. S .A. 

Samen dek:ken deze twee marken ca. 80% van de markt. 

Opvallen is dat Japanse marken in toenemende mate hun turl::o's in eigen be

heer fabriceren, terwijl alle andere marken al hun turl::o's betrekken van ge

specialiseerde turl::ofabrikanten. (Mitsubishi paste van meet af aan turoo's van 

eigen ontwerp toe, Nissan zoo blijkens een artikel in het nAut:Qm:}biltechnische 

Zeitschrift" van juni 1981, vanaf genoerrrle datum de produktie van turl::o's in 

eigen handen houden ~ens beperkte produktiekapaciteit van de toeleverancier 

en cok Toyota past op een aantal auto's turl::o's toe van eigen fabrikaat.} 

Het aandeel van Japanse auto's in de sektor van de turl::o-personenauto's be

draagt ca. 23%, het aantal Japanse tur1:o IS 20% .Een probleem bij deze Japan

se produkten grote onduidelijkheid b3staat over verschillende typen, en ver

der stuit de onderdelenleverantie opproblanen. 

Om snel aan de hand van de hcofdgegevens van een rotor tot de kruze van een 

toe te passen turl::o te konen, maken de turoofabrikanten gebtuik van::een±n

d~1ing in turl::oklassen. Gemeenschappelijk kennerk van zoln klasse is het 

lagerhuis. Vcor elke klasse zijn verschillende kornpressorgroottes en turbine

huizen beschikbaar. Daardoor bestaat de rrogelijkheid binnen een klasse opti"!'! 
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roaal tegerroet te kanen aan de bedrijfskarakteristiekal en eisen van de m::>tor 

waarvoor de turl::o l:estem:l is. 

Fund.arrentele verbanden bij de keuze binnen een turl::oklasse zijn: 

- . hoog koppel bij lage toeren : kleine turbine 

- hoog eindvenrogen : grote turbine. 

Via een geschikte vuldrukregeling kan de aansluiting bij de rrotor gunstig 

v-.orden b;invIoed.. 

De typeaanduiding van K.K.K. resp. Garrett-turl::o's kant als voIgt tot stand: 

bijv. K.K.K. K 24 

!K.K.K. == merk 

II< == merk 

2 

4 

== klasse 

== variant 

bijv. Garrett TB0311-2 

Garrett ==merk 

T == turro 
BO == variant 

== klasse 3 

11-2 == toepassing (rrotor) 

Als vcorl::eeld voIgt tenslotte hieronder nog een pIaatje van de toepassings

gebieden van turl::o l s van het fabrikaat K.K.K. 

Het gebruiks
en vermogensgebied 
van de verschillende 
KKK-turbocompressor
klassen kunnen uit dit 
diagram worden afge
leid 

Idasse 
K27 

K24 

~urbocornpressor 

10112 

200 

• K 14: ottomotoren tot 1800 em3 , dieselmotoren tot 2000 cm3 

• K 16: ottomotoren tot 2200 em3, dieselmotoren tot 3200 cm3 

• K 24: ottomotoren tot 2700 cm3, dieselmotoren tot 3800 cm3 

• K 26: ottomotoren tot 3400 em3, dieselmotoren tot 4200 cm3 

• K 27: ottomatoren tot 4500 em3, dieselmotoren tot 5200 em 3 

rnotorverrnogen 
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1:...3 .,Marktonderzoek met betrekkm<] tot de vraag naar revisie van turtx:>, s 

Ter bepalmg van de vraag in de markt naar gereviseerde turtx:>' s is een markt

onderzoek ui tgevoerd, opgespli tst in tvJee delen: 

Par .. 2.3.1: Turtx:>' s op vrachtwagens 

Par. 2: .. 3.2:. Turl:o' s op personenwage.1"ls .. 

Dit onderscheid is gemaakt op grond van de volgende argumenten: 

a) De ontwikkelmg van de beide toepassingsgebieden van turl:::c's zijn sterk 

verschillend. Turl:o-drukvulling op serie-vrachtwagens began al in 1938 (Sau

rer, Zwitserland), de eerste seriepersonenwagen met turl:o kwam pas m 1962 

(Chevrolet en Oldsrrobile). Pas na 1978 (Saab 99 turl:o) is de produktie van 

tur1:::opersonenwagens omvang van betekenis aan gaan nemen. 

b) Het bedrijf Belrama staat wat betreft de huidige a1<tiviteite.'1 vooral sterk 

m de personenautosektor, en in mindere mate op het gebied. van vrachtwagens. 

c) De mogelijkheid am obj~ktieve, representatieve en vergelijkbare informatie 

te vergaren is bij beide marktsegmenten in verschillende mate aanwezig. Met 

betrekkmg tot de vrachtauto's is bij fleetowners voldoende informatie te 

verkrijgen, bij personenauto's niet. 

Om binnen korte tijd de gewenste informatie te kunnen ver~amelen is een aan

tal telefonische enquetes gehouden dat nu beschreven zal v.orden. 

2.3.1 Marktonderzoek: Turbo's voor vrachtwagens. 

In de vrachtautosektor zijn twee bronnen van infornatie geraadpleegd: 

transportondernemingen en handelaren in gebrui.~te trucks. 

Aan ~kplaats-chefs van· ttansportondeme:ningen werd een vij'ftal vragen voor

gelegd met betrekking tot gebruik van en ervaringen met turl:o' s. De gestelde 

vragen en de antw:Jorden staan inklusief toelichting vermeld in bijlage 5. 

De belangrijkste resultaten zijn: 

- 90% van de vrachtwagens in de transportsektor bezit een turl:o. 

- ca.1% van de turl:o's begeeft het eens per jaar 

- ca. 11 % van de bij vervanging gem:mteerde turl:o' s ~rdt door de fleetowners 

rechtstreeks betrokken van een revisiel:edrij f. 

De telangrijkste automerken met turJ::arotoren zijn DAF, MAN, Mercedes-Benz, 

Scania, Volvo .. 
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Een ve:gelijkhare enquete werd gehouden onder een aantal truck-handelaren. 

Vragen en antwJorden staan vermeld in bijlage 6 .. 

De l:elangrijkste resultaten van deze interviews zijn: 

- 65% van de vrachtwagens heeft een turl:::o. 

- Een turto gaat ganiddeld 500. 000 kIn mee. 

- Bij vervangende turl:::o's is de ve:houding origineel (ruil-}onderdeel : revi-

sie-produkt ongeveer 50: 50. 

De maest voorkarend.e autcmerken met turl:::o zijn DAF, ~...ercedes-Benz, Scania, Vol-

vo. 
Pabrikan.ten van. turl:::o' s dis: bij truckhandelaren l:ekend zi..jn zijnK.K.K., Gar

rett AiResearch, Holset en Schwitzer. 

FJ.s leveranciers van :revisie-tur1:o's zijn HOve in Baarn en Turl:::o Europa .in 

Hoogland genoemi. 

BesQreking van fesul~a~en en verschillen 

Het percentage turl:::o-autc' s in het totaal ligt bij truckhandelaren lager dan 

bij transportondernerningen, hetgeen te ver:klaren is door het bredere skala 

van bedrijfswagens dat bij eerstgenoerrden te vinden is, scm::; zelfs inklusief 

l:estelwagens en traktoren. Als gemiddeld percentage geldend voor bedrijfs

wagens exklusief l:estelauto's w::>rdt ve:der gerekend met 75%. 

Met l::etrekking tot de levensduur van turl:::o 1 s zijn de antv.oordenD van transport

ondernemingen en van truckhandelaren geed met elkaar .in overeenstenming te 

brengen, gelet op het feit dat voor vrachtauto's een gemiddeld jaarkilometrage 

van 50.000 geldt. 

Bij truckhandelaren is een l::eduidend grotere l:ereidheid te zien tot toepassing 

van revisieprodukten dan bij transportondernemingen. Dit kan.n:erl verklaren 

uit de hogere gemiddelde leeftijd van de auto's die in de handen van truck

handelaren zijn ten opzichte van transportauto's. 

Uit dit onderzoek blijkt niet in welke mate dealers gebruik maken van gerevi

seerde turl:::o's, en evenmin wie deze ruilprodukten dan we! zoo leveren. Dit as

pekt is verder bJ.i ten l::eschouwing gelaten aangezien het circuit door dealers, 

importeurs en fabrikanten geed afgesche:tnrl iMJrdt, en l:.uiten het afzetgebied 

van Belrama. valt. 



11 

Uit de II 5 tatistiek van de Motorvoertuigen" van het C.B.S. komen cJ.ervoJ.iyE;nde 

cijfers geldend voor het l:ed:rijfswagenpark op :t augustus 1985: 

AIJ.I'Cl.1ERK 
AANTAL BEDRIJFSWAGENS 
(Exkl.bestelw. &iussen) 

DAF 40.468 

MAN 4.232 

Mercedes-Benz 29.819 

SCania 11.568 

Volvo 11 .. 423 

TOr. 5 merken 97.510 

Tot. bedrij.fsw. 136.533 

De vijf genoende nerken staan dus voor 97510 / 136533 x 100% = 74% van het 

landelijke totaal. (zie ook bijlage 1c). 

Als de uit de interviews verkregen percentages It.Orden vennenigvuldigd met 

het landelijk totaalcijfer resulteert het volgende: 

1) er rijden (medio 1985) .~~~ x 136 .. 133 ~ 100.000 vrachtauto's met turJ:o in 

Nederland. 

2) er zijn gemiddeld ~b~% x 100.000 ::: 1200 turJ:o-storingen per jaar. 

3) als rren a.an nag naren dat hiervan ca.40% dear de vrije naleveringsmarkt 

bediend It.Ordt dan is de rnarktanvang dus rnaksin'ra.al ~~~ x 1200 ::: 500 revisie

turJ:o's per jaar. 

KONKLUSIE 

Aangezien er in Nederland twee bedrijven zijn die \lC)Qr de hele Benelux revi

sie'b.lrJ:o's \ocr vrachtwagens leveren, waarvan er zeker een een jarenlange er

varing op di t gebied bezi t, en van de meeste turJ:omerken het i.Iq?orteurschap 

heeft, is in deze rnarkt om.oldoende volUIl'e \lC)Qrp.anden an op basis daarvan een 

revisielijn i.OOr vrachtauto-rurro's op te starten. 
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2.3.2 Mark tonderzoek: Turbo's roor personenau to's 

ZOals gezegd zijn in de personenautosektor de fleetowners (bijv. lease-maat

schappijen, taxi-l:edrijven, l:edrijven net zakenau to , s) geen optinale bron van 

inforrnatie '-O)r di t onderzoek. Enerzijds beslaan zij een te klein deel van 

de personenautanarkt, anderzijds zijn ze qua sarrenstelling van hun wagenpark 

niet representatief '-O)r de totale rnarkt. Daaran is een andere aanpak geko

zen dan bij de vrachtwagenturl::o's, narrelijk het enqueteren van dealers van 

vooraf bepaalde rrerken. Deze autanerken zijn gekozen uit de in paragraaf 2.1 

afgeleide top tien van au tanerken-rret-turl::o. 

Van de zes geselekteerde rnerken is een aantal dealers geprikt, verspreid over 

Nederland, en aan de werkplaats-chefs van die dealers werden vier vragen ge

steld, zoals vetneld in bijlange 7. De antwoorden zijn in een schema gezet. 

Sarren net een toelichting zijn deze eveneens te vinden in bijlage 7. 

Als ~ede infonnatiebron diende een artikel in ltAuto + Motor Techniek" 

(dec. 1985) , getiteld: "Turl::o's: Onderhoud en zorgvuldig gebruik verlengen 

de levensduur". Daarin w::>rdt een vergelijkbaar onderzoek beschreven, uit

gevoerd in het najaar van 1985 door de auteur van het artikel P.Klaver. 

Uit de telefonische interviews karen voor het aandeel van turl:o-auto's in de 

verkoop van het afgelopen jaar de volgende percentages naar voren: 

AlJ'I'C..MERK % turl::o's waarvan 
benzine/diesel 

Mitsubishi 12,0% 12~% 87~% 

Nissan 1,8% 50% 50% 

Peugeot/Tall::ot 0,9% 30% 70% 

Renault 4,4% 55% 45% 
Saab 17,5% 100% 0% 

Volkswagen/Audi 6,0% 2% 98% 
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Eveneens ui t de interviews, maar daarnaast ook ui t het onderzoek. van Klaver 

voIgt een gemiddelde levensduur van een turbo van 100.000 a 150.000 kIn. 

Diesel turbo's gaan langer neer dan turbo 's op benzinerrotoren. 

Vergelijking met de marktcijfers van paragraaf 2.1 wijst uit dat de zes ge

interviev.de merk.en staan voor 61% van het turl::o-n'odellen-aanl:od.. in 1985: 

AL"TCMBRK aandeel in de 
turbo-automarkt 

Mitsubishi 14,7% 

Nissan 4,9% 

Peugeot/Talbot 6,6% 

Renault 10,6% 

Saab 5,7% 

volkswagenjAudi 18,3% 

TOl'ML 60,8% 

Een schatting van het absolute aantal verkochte tUrbo-auto's in 1985 van 

deze zes merken voIgt uit het produkt van de uit de interviews verkregen 

verkooppercentages en de verkoopaantallen per merk van 1985 (bijlage 3, 

tabel 3). 

ALJ'I'CMERK verkoop % aantal 
1 85 turl:::o l s turl:::o's 

Mitsubishi 12.692 12,0% 1523 
Nissan 25.098 1,8% 452 
Peugeot/Talbot 24.157 0,9% 217 
Renault 28.904 4,4% 1272 
Saab 2.462 17,5% 431 
VolkswagenjAudi 44.954 6,0% 2697 

TOl'AAL 138.267 6592 
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Het aantal turoo's van deze merken (6592) staat dus zoals gezegd voor 61% 

van hat totaal. Het totale aantal turooauto's verkocht in 1985 :in Nederland 

l:::edraagt dus naar schatting 6592/0,61 = 10807. Dit wil zeggen dat van de 

495.685 in 1985 verkochte personenauto's er 2,18% een turoo J::ezit. 

Nu is het nogeIijk de in paragraaf 2.1 J::eschreven trend in het aan1:x::>d van 

tur:t:o-uitvoeringen van personenauto's te konkretiseren naar een reeel aandeel 

van turl::o-auto's in de jaarverkopen van de jaren 1978 t/m 1985, met een 

schatting voor 1986. 

Hiertoe rroeten de percentages 1v x100% uit bijiage 3, taJ::el 5B verrnenigvul

digd ;,..orden met een schaalfaktor "5" om zo te resuiteren in een marktaandeel 

voor turl::o-auto's "Mil. 

In farrrule: 

T 
M = 5 x JV x 100% 

Voor 1985 bIijkt uit het oovenstaande: S = ~: ~~ = 0,303. 

Voor de jaren 1978 t/m 1986 voIgt daaJ::mee: 

JAAR %-v/d roarkt abs.aant •. ,- abs.aant. 
hee:ft turoo per jaar k.u:n:uIatief 

1978 0,054 315 315 

1979 0,15 879 1.194 

1980 0,40 1.802 2.996 

1981 0,53 2'.056 5.052 

1982 1,04 4.252 9.304 

1983 1,46 6.704 16.008 

1984 1,98 9.138 25.146 

1985 2,18 10.812 35.958 

(1986 ) (2,34) (13.194) (49.152) 

Deze cij fers zijn in bij Iage 8 ve.rv.7erkt in een grafiek. Tevens is in deze 

grafiek de weergegeven trend over 3 tot 6 j aar naar rechts verschoven.· Wan

neer de uitval van personenauto's tot 6 jaar oud ve:t:"WaarIoosd w::>rdt (voor 

rechtvaardiging van deze stap zie Hfdst.1) dan geven deze Iijnen weer het 

aantal personenauto's net turl::x:> van 3,4,5 en 6 jaar oud. 
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Als man aanneant dat de levensduur van een turl::x:> ligt tussen de 3 en 6 j aar 

(gemidde1.d: 4~) dan volgt voor de marktomvang van vervangende tur1:o's een 

gemmddelde waarde van 5000 stuks ±4000. 

Een schatting voor 1986 Levert een omvang van ca.9000 stuks. 

2.3.3 Prijzen van turbo's 

De huidige kanalen waar langs rren een turl::x:> kan kopen ter vervanging van een 

defek.te zijn: 

1 ) Au tod.ealers c. q. -i.rrIp::>rteurs : 

a) korr;:>leet nieuw 

b) via een ruilsysteem net vaste prijzen 

C} Via een ruilsysteem waarbij de inruilwaarde afhangt van de leeftijd 

van de ingeruilde turl::x:>. (mitsubishi) 

2) Gespecialiseerde firma's (Hove en Turl::x:> Europa) : 

a} korr;:>leet nieuw 

b) via een ruilsysteem met minim.nn en rnaks.:i.m:lrn inruilprijs waarbij 

achteraf VJ6rdt vastgesteld hoe ernstig de turl::x:> l::eschadigd was; 

de prij s ">'X)rdt hierdoor l:epaald. 

In bijlage 9 is een overzicht gegeven van prijzen van turl::x:>'s (zowel van 

nieu-we als van gereviseerde) zoals dealers deze berek.enen. De prijs van een 

nieu-we turl::x:> ligt tussen f1800,- en f3500,-, gemiddeld .f2800,-; die van 

een ruilturl::x:> varieert van f1150,- tot f2190,-, gemiddeld f1350,-. 

Prij zen van HOve en Turl::x:> Europa liggen neestal beduidend lager voor wat 

l::etreft de ruilturl::x:> I s, maar zeals gezegd is bier de staat waarin de oude 

tur1:o 'ir.Ordt ingeleverd rnede bepalend. Nieuwe turl::x:>'s zijn bij deze specialis

tische firma IS wel eens hoger dan bij dealers. 

Bovenstaande klantenprijzen leiden bij het huidige distril:lltiesysteem van 

Belrama, via grossiers, tot rnaksirnale revisiek.osten van .f400,- tot flOOr-I" 

gemiddeld ca. f500,-, en tot netto-verkoopprijzen geldend voor grossiers 

van ca. 40% hager. (Deze getallen dienen uiteraard alleen ter indikatie, een 

korrek.te kostprijsberekening zal aan de hand van nauwkeurigere gegevens in 

een later stadium nog n:ceten 'ir.Orden ganaakt, en oak het systeem van glijden

de prij zen zeals gehanteerd door Hove en Turl::x:> Europa zal oVer'ir.Ogen n:ceten 

'ir.Orden !') 
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2.4 Teclmische asp::kten van turro-revisie 

De in de vorige paragraaf beschreven marktgegevens gevoo; voor wat betreft 

de persooe:nautosektor al thans, aanleiding tot een nadere beschouwing van de 

overige aspekten van de revisie van turl::o's. Naast de markttechnische kant 

is voor deze feasibility study uiteraard de teclmische haalbaarheid van be

lang. Ter inleiding hierop YOrdt in deze paragraaf allereerst de fundamentele 

opl::ouw van een turrokarpressor beschreven. Vervolgens v,orden enige veel voor

kanende faaloorzaken genoerd, en tenlotte v,orden enkele rrogelijkheden ten aan

zien van de opzet van turl::o-revisie besproken. 

2.4.1 Konstruktieve aspekten 

Turl::okompressoren bestaan uit vier hoofdonderdelen: 

1. Het draaiend gedeel te 

2. Het lagerhuis 

3. Het turbinehuis 

4. Het karpressorhuis 

De werking van een turl::o komt kort gezegd hierop neer: 

a) Hete uitlaatgassen van de rotor kane:n het turbinehuis radiaal binnen en 

zetten· het turbinewiel in beweging. De strorningsrichting van deze gassen 

wordt hierbij 900 gedraaid zodat ze axiaal het huis verlaten. 

b) Door de energie die aan het turbinewiel is afgestaan wordt het karpressor

wiel, dat op dezelfde as is gem:::mteerd als het turbinewiel, aangedreven. De 

inlaatlucht voor de rotor komt het karpressorhuis eerst axiaal binnen, wordt 

door het karpressorwiel samengeperst en verlaat het karpressorhuis radiaal. 

c) De inlaatlucht gaat naar de cilinders van de rotor. Door de verhoogde 

druk (ten opzichte van de atrrosferische) v,ordt een betere cilindervulling 

bereikt (meer inlaatlucht per cilinder betekent dat meer brandstof toege

voerd kan v,orden), waardoor het ver:mJgen van de rotor stijgt. Aangezien dit 

gepaard gaat met slechts een geringe gewichtsvermeerdering kan het verbruik 

van de auto dalen. 

~~~_~!~~~~~~_~~~~~!~~ van een kleine turl::o bereikt in bedrijf toptoerental

len van 150.000 omw.min -1, bij grotere tur}::X), s van 100.000 omw.min-1• Maksi

male omtreksnelheden van het turbinewiel liggen rood de 400 InS -1. 

Dientengevolge is een nauwkeurige balancering van de afzooderlijke draaiende 

delen en van de rotorunit in zijn geheel van groot belang. 
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Een overzicht van de 1l~~~:::L~~::::f±~. voor de hoof~enten volgt 

hieronder: 

CWERDEEL 

turbinewiel 

turbine-as 

kompressorwiel 

zuigerveren 

lagerb.1ssen 

lagerhuis 

turbinehuis 

kompressorhuis 

achterdek.sel v /h huis 

MATERIAAL & pROJ:)()la'mruzE 

nikkellegering, fijngiet.vverk 

temperstaal 

aluminium, fijngietwerk 

ijzervrije nikkellegering 

loodbrons of koperzinkJ:::D:ons 

gietijzer 

sterk nodulair gietij zer, naargelang de gewenste 
hittevastheid gelegeerd tot maksimaal 35% met 
Ni of Mb, Cr, Si. 

alurniniumlegering (zand- of spuitgietwerk) 

alurniniumlegering (zand- of spuitgietwerk) 

Uit oogpunt van warmteontkoppeling van warm en koud gedeelte van de turl:o 

enerzijds, en vanwege de gevJenste nauwkeurigheid anderzijds, 'VJOrdt voor de 

verbinding blssen turbinewiel en as een wrijvingslas toegepast. 

Het kompressorwiel VIOrdt sa:rren rnet de afdichthls, de lagerkragen en de b..ls 

op de rotoras geschroefd. 

De zuigerveren dienen voor de afdichting van de oliekaner ten opzichte van 

de gasruimtes aan beida zijden. 

De lagering van de rotor as in het lagerhuis geschiedt door middel van zelf

richtende zwevende glij lagers, die met een omwentelingssnelheid van 30% van 

het rotortoerental draaien. 

De lagers v-orden aan binnen- en 1:uitenzijde gesmeerd en gekoeld. Daartoe is 

het lagerhuis voorzien van olie-aan- en aEvoP..raanslui tingen waarmee de turl:o 

op het smeersysteem van de rotor is aangeslaten. De hoeveelheid alie die 

door een persanenautoturl:o stroomt ligt tussen de 1 en 3 liter per minuut. 

Qn de vuldruk aan de inlaatzijde van de rotor te begrenzen is rneestal een 

vuldrukregeling toegepast, aan de turbinezijde van de turbo als zgn. waste

gate, "of bypass-klep, of aan de kompressarzijde als afblaasklep. De rege

ling met l:ehulp van de waste-gate VIOrdt bij serie-personenauto's het rneest 
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toegepast. Bij uitzondering \'.-\Ordt de vuldrukregeling weggelaten, in v.elk ge

val de tur1:::o zodanig gekozen VIOrdt dat laaddrukbegrenzing tot stand kant door 

de maksiInaal bereikbare drukverhoudingen bij het topvernogen. Dit kan alleen 

bij een niet te hoge graad. van drukvulling gerealiseerd \'.-\Orden. 

De wldrukregelklep van de drukregeling \'.-\Ordt gesmeerd door de olied.amp die 

door de inlaatlucht rreegevoerd VIOrdt. 

Ter illustratie zijn: hieronder opgenomen een tekening van een Garrett-kan- -

pressor en een afbeelding van de onderdelen van een K.K.K.-turro. In bijlage 

10 is een afbeelding van een K.K.K.-turro in "exploded view" te vinden. 

~ 110,,':;0,,* • 

. - Onderde/en van 
een KKK-turbocompressor 
(K 26) 

luchtafvoer 

luchtinlaat 

o o 

aivoer voor de uitlaatgassen 
~-....a:........_ 

naat de turbine 
. naar de vuldrukregelklep 

~l~~~:::="":~ ingang voor de 
uitlaatgassen 

vuJdrukregelklep 

•• •• 

~,: "" 
.: .-: "' .. 
.::c "' • 

-Lucht--en- uit
laatgasge/eiding in de 
turbocompressor met 
een geintegreerde vul
drukregelklep 
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2.4.2 Faaloorzaken bij turbokompressoren 

De levensduur van een tur]:x:)kCl1pressor blijkt in de praktijk sterk afhanke

lijk van de mate van zorgwldigheid bij het gebruik en het onderhoud. Dit 

blijkt zov.el uit de telefonische enquetes als uit de literatuurbronnen die 

geraadpleegd zijn (P.Klaver. G.Hack). 

Naar verluidt voordt 90% van alle schade's aan turbokOIIpI'essoren door €!en van 

de volgende oorzaken teiNeeggebracht: 

- vuil of andere deeltjes in turbine of kompressor 

- vuildeeltjes in de smeerolie 

- gebrekkige olievoorziening (oliedruk/oliefilter) 

- te hoge uitlaatgasterrperatuur ten gevolge van foutief ingestelde ontsteking 

of mengselbereiding. 

De schade ontstaat dus door mechanische of door therrnische oorzaken. 

Met nane bij benzine rrotoren is nOg een belangrijke faaloorzaak aan te wijzen, 

die te maken heeft met de aanzienlijk hogere uiUaatgastanperaturen bij dit 

type rrotoren; 900 tot 10000C tegenover 6000C bij dieselrrotoren. 

Als de :!TOtor na flink belast te zijn geweest afgezet voordt, stopt narrelijk 

de oliekringloop, ook in de turbo. Dientengevolge stijgt de tanperatuur aan

zienlijk en plaatselijk kan daar door de olie afgebroken voorden en als kool

aanslag in versnelde slijtage van de glijlagers resulteren. 

Somnige autofabrikanten passen ern deze redenen een watergekoelde 'blrbo toe, 

of zorgen dat de oliecirkulatie nadat de rrotor is afgezet nog enige minuten 

in stand voordt gehouden door een apart oliepCl1pje. 

In onderstaande afbeelding- wordt duidelijk gemaakt hoe het tenperatuurverloop 

in een 'blrbo erui tziet. 

.J 250 

.II! • 1 200 

i 
.ll!T5() 
.5 

j 100 
• 
&50 
E 

Motor "gazet 

e ... Gee" olieeircuilltoe g , 
~ , 
~ . 
. 2 I 

o 

:! 0 5 10 '5 20 25 30 3!5 «l 4S 50 S, 
Tijd Imin.1 -

Ot temperat_ ven het ~ Ioopt klll1 na he! .mm.n 200 'C op .n is 
PM ne 45 min. op de ultpngewurde v.n 100 ·C "l'\Ig. 
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2.4.3 Mogelijkheden bij de opzet; van t;urbo-revisie 

De revisie van turl:ochargers is samen te vatten in de volgende punten:. 

1) Kwaliteitsjnspektie van binnenkonend rnateriaal. 

2) Schoonblazen van de karplete turro. 

3} Dem:>ntage. 

4} Reinigen van de onderdelen. 

5) Kontrole van de onderdelen. 

6) Hoofdonderdelen birmen de toleranties brengen. 

7) Balanceren van de draaiende onderdelen. 

8) Assemblage van bruikbare oude onderdelen met nieuwe. 

9) Testen, Meten. 

10) Inpakken & Distril:ueren. 

Een vereenvaudigde opzet is te realiseren door oude onderdelen die niet bin

nen de gestelde normen sallen niet te repareren maar zonder.meerte vervangen 

door nieuwe delen. Voorwaarde voor het kunnen toepassen van deze ItOg'elijkheid 

is weI qat r'iieuwe onderdelen zonder problemen verkregen kunnen ~rden. 

Een voorbeeld van een uitwerking van rovenstaande uitgebreide revisieopzet, 

inklusief reparatie van versleten delen, is te vinden in bijlage 11. Daarbij 

is tevens melding gemaakt van l:::enodigde machines, gereedschappen en middelen 

voor zover di t te voorzien val t. 

Het testen van een turro kan aanzienlijk vereenvaudigd itJOrden als di t plaats

vindt "aan de notor". Allerlei omgevingskondities voor de turro zijn dan een

vaudiger te realiseren. Dit is natuurlijk alleen haalbaar in garage'VVerkplaat

sen waar service-stations ingericht zouden kunnen ~rden ten behoeve van 

"turro-testing". 

Tenaanzien van de bewerkingen genoard onder punt 6), welke tot doel hebben 

de hoofdonderdelen birmen de toleranties te brengen, geldt de volgende 'VVerk

wijze: 

1) Rotoras lappen (ekstern honen) 

2} Lagexroring ophonen 

3} .Lagerl:ussen nonteren met ondermaatse binnendiameter en overmaatse l:uiten

diameter. 
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Hiertoe dient vooraf de slijtage van de wssen rasp. as en l::oring vastge

steld te IhOrden aan de hand van de radiale speling, op grond waarvan de 

tur:to in een bepaalde slij tage.1dasse ingedeeld 'hOrdt. Per klasse IhOrdt dan 

tot een l::epaalde maat gehoond waarna lagers uit een korrasponderende over
c.q. ondeu:maatsklasse gE!n'Onteerd kunnen IhOrden. 

Verdere onderzoekingen in de praktijk zullen n:oeten uiwi.jzen waar het optima

le k.atpromis ligt met l::etrekking de l::eperking van het aantal klassen ten l::e

hoeve van de onderdelenvoorziening. en rnaksimale kwali tei t en minimale in

gangsafkeur • 

2.5.Resume van de resultaten en konklusies 

In deze paragraaf IhOrdt kart de stand van zaken geresumeerd op bet noment 

van afsluiting van dit rapport. khtereenvolgens IhOrden besproken de markt, 

6e techniek en de distril:utie van revisieturro 's. 

2.5.1 De markt 

Turl:ochargers zijn in op:nars binnen de personenautosektor. De verkoop van 

auto's met tur:to's is nag steeds sterk stijgende en gezien hetverloop van 

de verkopen in het verleden (de laatste 3 tot 6 jaar zijn voor de naleve

ringsmarkt van l::elang), is voor de markt voor revisie met grote zekerheid 

een stijgende cmvang te voorspellen gedurende de kornende 3 tot 6 jaar. 

Gelet op de levensduur van een tur:to zal een groot deel van de vervangende 

tur:to's in de vrije rrarkt geleverd IhOrden. Oak de (spaarzaroe) keren dat een 

dealer een tur:to vervangt IhOrdt meestal een revisieprodukt gerronteerd. 

In alle gevallen geven de prij zen van turro' s aanleiding tot de keuze voor 

revisieturro's bij tweede rcontage. 

Als aangenorren IhOrdt dat: 

1} alle vervangende turro 's revisieprodukten zijn 

2) de gerniddelde prij s van een revisieprodukt af revisie .f500, - bedraagt 

3) de gemiddelde levensduur 4l:i jaar is, (d.r.-l.z. gerniddeld 1x in de levens

duur van de auto n:oet de turro vervangen 'iiIOrden) , 

dan volgt voor de marktomvang (in hfl) in 1985: 
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Marktamvang = 5000 x f500,-- = f2,500.000,--

en in 1986 (schatting): 

Marktamvang = 9000 x f500,-- = f4.500.000,--

Gezien de gevestigde distributiekanalen zou voor Belran:a een marktaandeel 
va..'"1 minimaal 10 a 20 % haalbaar rroeten ~ijn. Dit betekent voor 1985: 

f250.000,-- a f500.000,--

en vaor 1986 (schatting): 

f450.000,-- a f900.000,--

2.5.2 De techniek 

De techniscbe haalbaarheid van revisie van "b.lrJ::o's is aanvvezig. TurJ::orevisie 

is echter hcogwaardige techniek, bepaald verschillend van de reVisie van kop

pelingen. Erg veel nadruk ligt op rreten en kontroleren, en de onderdelen zijn 

gevoelig voor l:eschadigingen. 

Wanneer gekozen TM)rdt voor bet repareren van l:epaalde 1::eschadigde onderdelen 

(bijv. het genoem:ie honen van as en lagerJ::oring rret toepassing van over- en 

ondermaatse lagerb.lssen) , dan l::etekent dit een ekstra investering in machines. 

Bepalend voor de keuze van de opzet van de revisie is deze investeringspost 

echter naar alle waarschijnlijkheid niet, v~l is dat de distributiemethooe. 

Hierover rreer in de volgende subparagraaf. 

Een ander gevolg van een eventuele l:eslissing ten gunste van de uitgebreide 

revisie-opzet is een ingewikkelder onderdelenproblee:n, veroorzaakt door de 

grotere varietei t in lager1::ussen die hiervoor nocdzakelij k is. Zoals reeds 

opgemerkt zal een en ander in de praktijk verder ond.eI-zocht rroeten TM)rden in

dian voor deze opzet gekozen TM)rdt. Voordeel van deze methode is het fei t 

dat rninder (dure) nieuwe onderdelen ingekocht hoeven te TM)rdan· (rret nane 

de rotoras waarop het "b.lrbinewiel is bevestigd en het lagerhuis) • 

Met l:etrekk.ing tot de onderdelenvoorziening blijven er nag altijd problemen, 

zoals bijvoorbeeld onderdelen voor Japanse turJ::o's. Hierover meer in par.2.5.4. 
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2.5.3 De distributie 

Met l:ei:rekking tot het distritutiesysteem resten nag enkele probl€'J:retl. 

Aangezien voor ied.er autotype 'bepaalde gegevens van de turbo kunnen verschil

len (bijv. vuldruk, stand van kompressor, lager- en turbinehuis ten opzichte 

van elkaar, konstruktie enaansluitingen van de wldrukregeling) > loopt het 

aantal varianten van "kant en klare" turbokompressoren tot in de honderden. 

Bij handhaving van het huidige distriWtiesysteem dat Belrama hanteert voor 
zijn produkten zouden al deze varianten bij de grossiers op voorraad rroeten 

liggen. Gezien de waarde van een turbo is di t ui teraard een ondenkbar:e zaak. 

Daarvoor is de waarde te hoog en de omloopsnelheid te laag. 

Reduktie is te 'bereiken door aIleen ieder (courant) hoofdtype in voorraad 

te houden, I'Ili3.ar dit betekent dat een aantal in- en afstellingen aan de turbo 

door de afnen:er zelf uitgevoerd dienen te 'WOrden. Dan nag zijn er aanzienlij~ 

ke investeringskosten mee genoeid voor de grossiers, en dat voor een produkt 

rret een vrij lage omloopsnelheid. Daarbij kant dan nag de lange VJeg terug 

naar het revisiel:edrijf, vcx::>r wat betreft het lloud rrateriaal", de te revide

ren turbo's .. 

2.5.4.Kontakten met gespecialiseerde bedrijven 

Via kontakten op Europese autotentoonstellingen heeft Belrama kennis gernaakt 

rret een andere opzet. 

Turbital is een (jong) italiaans 'bedrijf dat zich ten doel stelt kennis, on

derdelen en ou<tillage te Ieveren op het gebied van onder andere turbo's en 

turborevisie. Enerzijds zijn daartoe kontakten geIegd rret fabrikanten van 

turbo's, em zodoende de vereiste know-how binnen te halen, en an de toeleve--

ring van onderdelen veilig te .stellen.Anderzijds is door heel ltalii:3 heen 

een neberk o-pge.i:xJuv.d. van ca. 250 steunp.mten, dit zijn in de meeste gevallen 

service-stations, ingericht bij bestaande auto-~kplaatsen. Men bestrijkt 

hiermee zowel de vrachtwagen- als de personenautomarkt. Machines, outillage 

zi]n van eigen ontwerp ... Een beschrijving van de machines staat in bijlage 12. 

Het bedrijf arganiseert trainingskursussen voor het personeel van de service

stations, levert machines voor de "reVisie" en tests, en verzorgrtt: de oooer

delenleverantie. Revisie is in dit verband op te vatten als: 
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Den:ontage-Vervangen van 1:eschadigde onderdelen-Montage-Testen 

Deze \tIIerkwij ze ondervangt een aantal van de nadelen genoenrl in paragraaf 

2.5.2 en 2.5.3. 

Vcordelen zijn: 

1) Lage voorraadkosten-gereed-produkt, doordat de meeste tur1:xJ IS ter plekke 

"gereviseerd" worden. 

2) Het testen is eenvoudiger, aangezien het grotendeels It aan de rotor" ge

beurt. 

3) Snelie reparatie is nogeiijk,omdat er geen transporttijd nodig is. 

4) Beperkte transportkosten: eherzijds door decentralisatie, :n:en zit dicht 

bij de klant; anderzijds door centrale onderdelentoelevering. 

5) Goede kontrole op de markt. 

Nadelen van deze rethod.e zijn: 

1) Er zijn veei nieuwe onderdelen 'nodig omdat oode niet gerepareerd IiIOrden. 

2) De opzet brengt een ingew'ikkelder, administratief apparaat met zich mee. 

Tijdens dit onderzoek. is kont.akt gezocht ret Tur1:xJ Europa, welk 1::.edrijf 

Turbital in Nederland vertegenwoordigt, en alhier een soortgelijke organ i

satie ret een service-pmten-netwerk wil opzetten. Mcgeiijkerwijs zoo de 

kanbinatie van kontakten in de tur1:xJ-v..ereld van Turbo Europa enerzij cIs, en 

de gevestigde distrililtiekanalen van Belrama. anderzijds een goede basis zijn 

voor een samenwerking op het gebied van tur1:o-revisie voor personenauto's. 

Vooralsnog blijft echter respons van de zijde van Tur1:xJ Europa uit, waaruit 

gekonkludeerd kan worden dat Turbo Europa wellicht weinig interesse heeft 

in het uit handen geven van het marktsegment persone.l1.auto J s 

Eveneens op autotentoonsteilingen is men vanuit Belrama. in kontakt getreden 

met K.K.K. (Frankenthai, Ouitsl,ind), de l:elangrijkste europese fabrikant van 

turbo's. Deze finDa was op het rco.rt:elt van de eerste gesprekken bezig zich 

te orienteren op andere afzetkanalen vcor vertegenwoordigmg in Nederland. 

Ondertussen heeft de huidige i.mp::Jrteur van K.K.K. in Nederland (Have, Baarn) 

aannernelijk weten te maken dat vtDOr,~een goede marktpositie een bmdeiing van 

vertegenwoordigingen wenselijk is. Have is naar de, mening van K.K.K. zeer 

sterk in de Benelux en Frankrijk, mede doordat men het i.mp::Jrteurschap van de 

meeste turbofabrikanten in zich verenigt. 
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In de mooing van K.K.K. is een afsplitsing van de personoowagenmarkt niet 

h.aalbaar op grond van het te kleine volume. Op zijn vroegst over 3 a 4 jaar 

zoo hierin,. :verandering kc:men. 

2.5.5 Konklusie 

Hoewel de vraag uit de rrarkteen gunstige tendens vertoont en de technische 

haalbaarheid van t:ur1:orevisie op zichzelf aanwezig is, (dit "MJrdt bijvoor

beeld door K.K.K. zelf onderkend!), stuit men voorlopig nog op problemen 

bij de onderdelenvoorziening, doordat de markt sterk afgesche:rnd "MJrdt voor 

de vrije naleve:rings-l:edrijven. Voortdurende aandacht op dit gebied lijkt 

voorlopig de aangewezen weg, met name wanneer men kans Wil maken bij een 

opzet betrokken te geraken zoals deze in ltalie, door Turbital is verwezen

lijkt. Groot is de kans daarop niet, interessant waarschijnlijk 'WeI. 
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HCOFDSTOK 3 STtJURDELEN 

De tweede mogelijkheid tot diversifikatie die in deze studie onderzocht is, 

is revisie en/of opname in het handelspakket van stuurdelen van personen

auto's. Aanleiding hiertoe is het feit dat een aanzienlijk aantal auto's 

bij de APK-II (=Algemene Periodieke Keuringen voor personenauto's) rnanke

rrenten aan de sb.lurinrichtingen schijnt te vertonen. Teneinde dit gegeven 

te verifieren en te kwantificeren is getracht cijfermatige informatie hier

over te vergaren. Werkwijze en resultaten van een en ander staan in paragraaf 

3. 1 vermeld. In paragraaf 3.2 oordt nader ingegaan op de planning van de :i,n

voering van de APK-II-keuringen en op de keuringseisen geldend voor stuurin

richting en wielophanging. De konklusies voor Belrama staan vermeld in para

graaf 3.3. 

l:l Marktonderzoek naar de vraag naar·· stuurdelen als handelsartikel of als 

revisieprodukt 

Doel van deze orientatie op de markt is te achterhalen welke onderdelen met 

welke frekwentie vervangen dienen te VIOrden, en welke daarvan in aanmerking 

komen voor revisie. 

In eerste instantie is geinformeerd bij een aantal instanties die hierover 

centraal informatie zouden kunnen bij houden. 

Telefoongesprekken met R.A.I., R.D.C., A.N.W.B., en BCJVP(; wijzen uit dat 

noch over vervanging van onderdelen, noch over redenen van afkeuring bij 

APK-II enige statistiek 1::estaat. Venezen VIOrdt naar imp::)rteurs en dealers 

daar zij de 1::elanghebbenden zijn bij dergelijke informatie. 

Zoals gezegd was de aanleiding van dit ondeIzoek rnede het aantal afkeuringen 

op grond van mankementen aan de stuurinrichti.'1gen bij APK-II. Ter verifika

tie zijn 22 APK-stations in de omtrek getelefoneerd waarbij aan de keurmees

ters een viertal vragen werd voorgelegd. Bij voorkeur zijn keuringsstations 

zonder dealerschap geinterview:i omdat zij een bred.er beeld leveren. Bij een 

dealer kc:.m:m narrelijk in hoofdzaak slechts de auto I s van het eigen merk, 

waardoor een vergelijking van merken onderling rroeilijk oordt. Een::overzicht 

van vragen en antooorden, voorzien van een toelichting is te vinden in bij

lage 13. 
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De telangrijkste resultaten worden hieronder vermeld: 

1) Circa 30% van de APK-keuringen tot nu toe verricht tonen aan dat er iets 

rnankeert aan de stuurinrichting van de gekeurde auto. Dit tetreft auto's 

van 7 j aar oud en oud.er. 

2) In meer dan 70% van die gevallen. zijn de stuurhOezen niet in orde, hetgeen 

~stal cok schade tetekent aan kogels en/of stuurstangeinden, behalve 

wanneer het stuurhuishoezen tetreft. Incidenteel treden rnankeme:nten op 

aan stuurkoppelingen en rubber koppelingsschijven en dergelijke. Zelden 

zijn stuurhuizen oorzaak van afkeuring van de auto I deze hoeven dus ook 

zelden vervangen te worden. 

3) Merken waarbij bepaalde probleme:n vak.er voorkanen dan ganiddeld worden wel 

gena=nrl in de interviews, naar er zijn geen echte "ud!.tschieters", afgezien 

van stuurhuishoezen bij OpelKadett. Zie hiervoor verder de toelichting in 

bijlage 13. 

4) p..ls leverancier van stuurdelen worden dealer en grossier in ongeveer ge

lijke verhouding genoenrl. 

3.2 . De Algernene Peri~ieke KBlring voor pe;rsonenau to's 

Om de gegevens ui t tovenbescbreven marktonderzoek te kunnen koppelen aan 

een rnarktprognose is allereerst nadere infonnatie antrent de opzet van de 

API\-II gewenst. Achtereenvolgens worden hieronder tesproken de planning 

van de invoering van APK-II en de kBlringseisen tetreffende stuurinrich

tingen en wielophangingen. 

3.2.1 De planning van de invoering van APK-II 

Met de invoering van de APK-II-keuringen is begonnen op 15 juli 1985. De be

doeling is an na een fasegewijze opl:x::uw te komen tot een jaarlijkse kBlring 

van personenauto's van drie jaar oud en ouder. De invoering is als voIgt ge

pland: 

PaSe 1: Eind 1986 J.1'Oeten alle autO's van tom .. >jaar 1978 en ouder gekeurd zijn. 

Fase 2: In 1987 rcoeten alle auto's van touwjaar 1984 en ouder gekeurd wordP..n. 

(Alle auto's van voor 1978 dus voor de tweede keer) 

Fase 3: Vanaf 1988 rcoeten steeds aIle auto's van drie jaar en ouder jaarlijks 

gekeurd worden. 
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Van de R.D.W. kc:men de volgende cijfers: 

- Op dit:rrorrent (okt.'86)zijn er naar schatt.1ng 850.000 auto's gekeurd. 

- Eind 1986 zal dit aantal opgelopen zijn tot ca.1.200.000. 

- Als de APK-keuring volledig in gang is, dat wil zeggen vanaf 1988, ver-

TNaCht men jaarlijks ca. 4.200.000 auto's te keuren. 

3.2.2 Keuringseisen bij APK-II voor stuurinrichting en wielophanging 

De volled.ige tekst van de APK-II keuringsvoor schr if ten voor zover deze l::e

trekking hebben op stuur-inrichting en wielophanging van persanenauto's is 

te vinden in bijlage 14. De eisen zijn over het alganeen vrij vaag gefornu

leerd, maar samenvattend kan het volgende gezegd v.orden: 

Het stuurhuis 

Bij het draaien van het stuur van uiterst links naar uiterst rechts nogen 

geen zware punten voelbaar zijn, vertanding mag geen overmatige slij tage 

vertonen, lagering van tandheugel of pitmanas mag geen overmatige speling 

vertonen, scheuren zijn niet toegestaan. 

~~E_~~~g~~~E:~~~~ 
Alle verbindingen rroeten deugdelijk zijn en rrogen nagenoeg geen speling ver-

tonen. Borgmiddelen, s to£kappen en s tofhoezen dienen in goede staat aanwezig 

te zijn. Vervormingen en scheuren zijn niet toegestaan. 

~~~~~g~~~~_~~_:~£g~~~L_~!~~~E~~E:~ 
Fuseepennen, -tussen en fuseekogels rrogen niet te veel speling hebben, hoezen 

rroeten goed afslui ten en verbindingen dienen deugdelijk te zijn. 

3.3, Konklusies 

Dit jaar (1986) wrden er ca.1,2 miljoen auto's gekeurd in het kader van de 

APK-II-keuringen. Dit aantal zal zich verdrie"VOUdigen in de periode tot 1988, 

wanneer de APR-II in zijn geheel ingevoerd is, en daarna kon&tant blijven op 

3,5 a 4 miljoen. 

Bij circa 30% van de keuringen tot nu toe verricht komen mankementen aan de 

stuurinrichting voor. Dit percentage zal teruglopen in de komende jaren aange

zien de gemiddelde leeftijd van de gekeurde auto's afneemt. 
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IUs revisie-aktiviteit korren op technische gronden alleen stuurhuizen in 

a.anroerking, echter uit de markt blijkt. hiervoor geen behoefte van tstekenis. 

Dit w:;rdt mede veroorz?takt door het feit dat bij keuringen enige speling op 

het stuurhuis toegestaan is. 

Als handelsartikel zouden fuseekDgelverbindingen, sp::::orstangkogelsen onder-.i 

delen van het stangenstelsel van de stuurinrichting een geschikte kosten

drager voor de handelsonderneming van Belrama kunnen zijn. 

FRONT SUSPENSION & STEERING LINKAGE 

*OUTER 
TIE ROO END 

RACK AND PINION STEERING 
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HOOFDSTtlK 4 HEr OPSPUITEN VAN DIAF'RAGJ'lAVEREN VAN DRUKGROEPEN 

Als laa ts te ondervverp van di t rapJ;.Ort word t bescbreven een onderzoek naar 

rrogelijkheden tot \ertetering van een onderdeel van het huidige produktie

proces. 

Bij de revisie van drukcgroepen konstateert men vaak een slij tagepatroon op 

de ui teinaen van de tongen van diafragra \eren, op de plaa ts waar de \eer in 

aanraking kant met het druk.lager. ooze slij tage ontstaat als het druklager 

in tedrijfstoestand draait ten opzichte van de diafragnaveer (="dia"). Ge\Olg 

is een cirkel \Oonige ril op de tongui teinden van dia' s zonder rand, en vlak 

afgesleten tOppen van dials met rand (zie tekening). 

~ 
dia "zander rand" 

Slijtageprofie~ 

dia "met rand" 
t 

In de huidige si tua tie VIOrden bij de aia' s waarbij de \O:t:m en de resterende 

dik te van de tongui teinden \Oldoende groat is, de topgui t:einden zodanig afge-
:"'-"~ . 

slepen dat het slijtagepatroon \erdwijnt. Doordat echter niet alle dials op 

deze wijze ,te repareren zijn, is men genoodzaakt ekstra nieuwe dia's in te 

kopen, of weI ekstra drukgroepen te slopen. 

Onderzocht is nu op welke wijze het aantal afgek.eurde dials gereduceerd kan 

v.orden an zodoendede aantallen ekstra gesloo~'~-o~'-" c.q. nieuw in

gekochte dials terug te brengen. t.1et name is bekeke:n inhoeverre het vlarn- " 

spui tproces in deze een tevredigende oplossing kan bieden. 

In paragraaf 4. 1 VIOrden een twee tal vlarospu~ tprocessen toegelich t, namelijk 

het koudspuitproces en de warmspuitInethode. Paragraaf 4.2 teschrijft de hui

dige werkwij ze ten aanzien van de revis.ie van dia IS, en paragraaf 4.3 geeft 

een overzicht van de eerder uitge\Oerde proefnemingen op het gebied van vlam

spuiten, zoals deze binnen Belrama zijn w:rricht. In paragraaf 4.4 kant een 

laatste, afsluitende proe'\leTlSerie, uitgeVJerd tijdens dit onderzoel<, aan de 

orde. In paragraaf 4.6 v.ordt een globale kosten-baten-analyse opgezet en 

in paragraaf 4.7 VIOrden konklusies en aanbevelingen tesproken. 
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4.1 Een reschrijving van de ~ikte vlamswttechnieken 

Vlamspui tteclmiek is de \erZamelnaarn van een aan tal oppervlak tetechnieken: 

au togeen draadspui ten, elek. trisch draadspui ten, au togeen poederspui ten, en 

plasmaspui ten. 

Het bij di t onderzoek reschouVode proces, het au togeen poederspui ten, is on

der te verdelen in he t zogenaanrle wannspui tproces en het koudspJ.i tproces, 

welke twee nu achtereenvolgens zullen W'Jrden resproken. 

4.1.1 Bet; warmspui tproces . 

De warmspui tnethode is geschikt om metaalpoederlegeringen op metaalopper

vlakken van diverse staal- en roestvaste staalsoorten te spuiten. Na een siro

pele voorrewerking van liet werkstuk, restaande uit het verwijderen van vet, 

veron treinigingen of vernoeid rna. teriaal, kan de \OOraf gekozen metaalpoeder

legering W'Jrden opgespoten. Hierbij W'Jrdt het poeder eerst door de zuurstof. 

aangezogen, J;:.a;nt daarna in de zuurstof-ace1¥leenvlam terecht waarin het tot 

SIrel ten W'Jrdt gebracht, en l::otst vervolgens met een J::::epaalde snelheid tegen 

het werkstuk. De hechting vindt plaats door diffusie van het vloeibare toe

voegma:teriaal in het rroederrna.teriaal. Het werkstukrrateriaal W'Jrdt hierbij 

niet tot smel ten gebracht, waardoor de metallurgische eigenschappen van het 

rna.teriaal niet v-eranderd W'Jrden. 

4.1.2 Bet; koudspuitproces 

De koudspuitnethode is ontw.ikkeld om metaalpoederlegeringen aan te kunnen 

brengen op werkstukken zander het risiko van kromtrek.ken of struktuurwijzi

gingen, vanwege de lage temperatuur van het proces. Bij een werkwijze in 

twee fasen W'Jrdt eerst een hechtlaag aangebracht. Deze hechtpoeder reageert 

exothermisch met het voorbewerkete oppervlak van het werkstllk. De l::enodigde 

voorbevverkingen zijn slijpen of stralen (met 1 a 2 mn korundkorrels), en 

droag en vetvrij maken. Zodra de poederdeeltjes het koude werkstuk treffen 

verankeren zij zich in de oneffenheden in het oppervlak. In een tweede be

handeling W'Jrdt over de hechtlaag een veredelingslaag (of wll~g) aange

bracht die zich op de%e hechtla03.g vastzet. Een alternatiefvormt de methode 

die gebruik maakt van %OgenaarXie lone-step"_poeCiers. Hierbij zijn hecht-

en wlfunktie in een poeder ve:':"enigd. Deze poedersoort is dan wel duurder, 

rna.ar het \'OOrdeel is da t een bewerking, en dus oak tij d W'Jrd t ui tgespaard. 



32 

Het autogeen fXJederspuitproces maakt geh1::uik van een brander of een speciaal 

vlamsp,litpistool.Bedrijfsgassen zijn acetyleen en zuurstof. Een doorsnee

tekening van een vlamspuitpistool van het fabrikaat Castolin + Eutectic is 

hieronder afgebeeld. 

Verklarende doorsneelekening \'on hel RotoTec 
80 vlamspuilpistoo/. 

4.2 De huidige werkwijze bij de revisie van diafraqrnaveren 

In de huidige situatie tMJrdt na hetslopen en stralen van de drukgroepen de 

dia visueel geinspekteerd. Hierbij tMJrden de dia's gesorteerd in weI of niet 

middels slijpen herstelbare produkten. De aldus verkregen onherstelbare pro

dukten tMJrden als uitval beschouw::lj sinds septeml:er 1986 zijn de dials die 

kans maken middels opsp,li ten weI hersteld te kunnen tMJrden apart gehouden en 

opgeslagen in de werkplaats. Na sortering gaan de dia's die door slijpen ge

repareerd kunnen worden naar het magazijn waar ze getest en opgeslagen 'WOrden. 

Op werkorder worden dan de benodigde dia's weer uitgegeven aan de -werkplaats, 

waar de tonguiteinden vlakgeslepen tMJrden en de dia' s gestraald en gefosfa

teerd~ daarna zijn ze gereed voor m:>ntage in de drukgroep. 
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Bij het ui tsorteren na de denontage 'MJrden alleen de dia IS achtergehouden 

die zeker niet te repareren zijn, dit wil zeggen: ook de twijfelgevallen gaan 

door. Hierdoor ontstaat na r...et slijpen ook nog uitval, welke alsnog bij die 

van na het sorteren gevoegd'MJrdtA Tenslotte ontstaat nog uitval in de vonn 

van gescheurde of gebroken dia' s direkt al bij de dem:::ntage, en ten gevolge 

van het niet vol.,9oen aan de vereiste specifikaties bij het testen. 

4.3 Eerder verrichte onderzoekingen 9> het gebied van -vl~iten 

Binnen Belrama is sinds het voorjaar van 1985 geexperirnenteerd net vlamspuit

technieken. In eerste instantie l::::etrof het voornamelijk het opspuiten van de 

vingers van de (grotere) vingerdrukgroepen. Hiervoor zijn inmiddels (me:tio'85) 

de l::::enodigde warmspui tapparatuur en ~ddelen aangeschaft, waarmee naar te

vredenheid de afgesleten vingers gerepareerd vX)rc.e:c.. 

In een volgend stadium ward overw:::lgen een soortgelijke techniek toe te passen 

bij de revisie van diafragmaveren I met name bij die dia' s die niet door roid

del van slijpen herbruikbaar te rnaken zijn. Bet voornaamste verschil met het 

opspuiten van vingers is de vee! lagere rnaksimaal toegestane ternperatllur 

voor dial s. (De waarde vand,eze rnaksi.ma.le terrperatuur zal overigens nog 

l::::epaald noeten 'MJrden aan de hand van rnateriaalonderzoek, en testen van de 

eigenschappen van een opgespoten dia) .Duia.elijk is in elk geval wel dat het 

wannspui tproces, net piekterrq?eratJ..mren in de vullaag van ca. 1 ooooe, niet in 

aanmerking kant. Deze hoge ~atl.lren kunnen namelijk door de dunne tongen 

van de dia niet snel genoeg afgevoerd 'MJrden, waardoor het warkstllkrnateriaal 

te sterk verhi t 'MJrdt. 

Blijkens de proefnemingen in het voorjaar van 1986 kan het koudspuitproces 

een l::::evredigend alternatief vormen. De optredende terrq?erablren blijven laag, 

eventueel kan een afschermring gebruikt vvorden om het bredere gedeel te van de 

tong, dat niet opg-espoten hoeft te 'MJrden, af te dekken. Biermee v.ordt zowel 

wannte als "over-spray" weggevangen. 

em een gelijkmatige verdeling van toevoegmateriaal en toegevoerde wa.1"lnte te 

verkrijgen (het meest 1<ritisch bij de kleinere dials!) ,en daarnaast om snel 

te kunnen werken, kan het l::::est een vaste opstelling gebruikt v.orden. Deze 

opstelling l::::estaat dan uit een draaitafel, een draagann voor het spuitpistool, 
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een houder voor een afschermring en eventueel een koelinrichting voor de dia. 

De draagann voor het pistool rroet scharnierend :t:evestigd zijn aan het frame, 

en voorzien zijn van een aanslag, waardoor het pistool steeds gemakkelijk 

weggeklapt kan ;...orden an de dia uit te nemen of te positioneren op de draai

tafel terwijl het tach steeds in de vooraf ingestelde positie terugkeert. 

Hetzelfde geldt voor de hooder van de afschermring. 

De :t:este positie van het vlamsp.litpistool is zodanig dat de sp.litrichting 

loodrecht staat op het vlak van de tong van de dia. Di t is een kcmpranis tus

sen optima.le poedertoevoer (sp.litrichting horizontaal) en optima.le gelijkma

tigheid bij het opspuiten (spuitrichting vertikaal bij horizontale opstelling 

van de dia). Een schets van deze opstelling is hieronder te vinden. 

Om met een dergelijke opstelling verder te kurmen experimenteren is een be

staande kleine slijprrachine omgebouvvd tot proefopstelling voor de proefnemin

gen .in het najaar van 1986. 

@® 

-
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4.4 Afsluitende J?roevenserie (najaar 19861 

De warmspuitapparatuur voor bet opspuiten van vingers van vingerdrukgroepen 

was geleverd door de firma Terolas B. V., de vertegenwoordiger in Nederland 

van het Zwitserse J::edrijf Castolin + Eutectic. 

Toepassings-spedialisten van Terolas heb1:en de de.rronstraties in bet voorj aar 

van 1986 verzorgd. In bet naj aar werden zij opnieuw ui tgenc:digd om net behulp 

van de gel:::ouVJde proefopstelling nader in te kunnen gaan op de keuze van een 

aantal procesvaria1::elen, zoals poederkeuze, l:ewerkbaarheid van gespoten dia IS 

en bewerkingsvolgorde. De resultaten v.orden hierander beschreven. 

In totaal komen drie poedersoorten in a.anmerk.ing voor ·toepassinq bij . de l:ewer

king van dia IS: 

1) netaalpoeders op Ni-basis (C+E-series 10000, 12000 en 29000) 

2) keramische poeders (C+E-serie 28000) 

3) zelfhechtende ("one-stepll_}poeders (C+E-serie 21000) 

P~soorten 1) en 2) rroeten in kombinatie net een hechtpoeder (C+E 29029) 

gebruikt VvOrden, voor poedersoort 3) is dat niet nodig. 

Keramische poeders leveren een oppervlaktelaag met een grote hardheid (1000 

tot 2400 HV10g), zo groot dat na1::ewerken op de slijpmachine niet meer'ItOqe

lij k is. Lagen net een dikte tot 0,5 InTI zij n in een bewerking haalbaar I dik

kere lagen kunnen alleen met (bewerkelijke) tussen (hecht) lagen gerealiseerd 

VvOrden. De verkregen oppervlaktestrukb.lur is erg fijn, dientengevolge planten 

allerlei oneffenheden in het slijtagepatroon zich voort in de oovenlagen. 

Dit levert een eindprodukt op met een minder aantrekkelijk uiterlijk, dat dus 

slechter verkoopbaar is, ook al zijn de rrechaniscbe eigenschappen zelfs beter 

dan oorspronkelijk. 

Metaalpoeders leveren een grovere oppervlaktekwaliteit en de dikte van de op 

te brengen laag blij ft met tot 0,5 InTI in een keer beperkt, maar mag op lopen 

tot ca.3 InTI. De grovere korrel karroufleert eventuele oneffenheden voor het 

cog, hetgeen een beter verkoopbaar produkt oplevert. De lagere hardheidwaarde 

levert geen problE!llEIl op voor de toepassing in drll.kgroepen, maar garandeert 

weI de m:geIijkheid van na1::le!rwerken. Dit is ~selijk bij dials net een slijt

profiel van 1 InTI of meer diep. Bij het opwllen van de ril zullen ook de 

naastgelegen randen opgehoogd VvOrden als gevolg van de beperkte focussering 
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die haalbaar is. Dit is geen probleem zolang deze dia's naderhand maar weer 

vlakgeslepen kunnen worden. 

One-step-p::>eders leveren een resultaat gelijk aan dat van J::.:ovengenoenrle 

n:etaalpoeders, zij het dat deze zelfhechtende p::>eders een aparte hechtlaag 

overl:odig maken. Dit levert een aanzienlijke tijdwinst en een vereenvou.di

ging van het l::ewerkingsprcces. De zelfhechtende poeders zijn een kOItlbinatie 

van hechtpJeder en vulp::>eder, waa.rrree laagdikten bereikt kunnen worden tot 

ca.5 ntn. De hogere prijs van deze p::>edersoort kan in de praktijk ruim op

we:;;en tegen de tel::ehalen tijdwinst. 

Als geschikte spuitsysterren gelden 'VOOr de n:etaalpoeders (series 10000, 12000, 

29000 en one-step 21000) het Rototec 80 vlam.spuitpistool voor warm- en koud

spuiten, en 'VOOr de keramische en de one-step-poeders (s&ies28000 en 21000) 

het Castodyn 2000 tmiverseel vlam.spuitpistool. Aangezien 'VOOr de verwerking 

van one-step-p::>eders bij de Rototec 80 speciale voorzieningen getroffen rIDe

ten worden ten aanzien van het rrondstuk is veer deze poeders. het Castodyn 2000 

te prefereren. 

Specifikaties van een aantal bruikbare poedersoorten en van de l::eide spuitsys

temen zijn te vinden in bij lage 15. 

Zoals reeds opgemerkt zullen de eigenschappen van het bewerkte produkt nag 

diepgaander noeten worden onderzccht al vorens tot een defini tieve keuze ten 

aanzien van de prccespararreters over te gaan. 
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4 .. 6 Kosten-Batenanalyse van het ops:gu,iten van diafra~veren 

In deze paragraaf W)rdt een afweging gemaakt tussen de voordelen van ver

minderde ui tval van dia' s enerzij ds en de ekstra kosten van gebruikte roa

terialen en investeringen in apparatuur anderzijds bij toepassing van het 

opspui tproces.. In eerste instantie zijn beschout>.d de dia' s voor drukgroepen 

voor luxe wagens ("luxen
) I cm:tat deze het grootste aandeel van de produktie 

van diafragnadrukgroepen vormen.. Allereerst is een vergelij king gemaakt tus

sen de ui tvalpercentages op verschillende plaatsen in het reVisieproces, in 

de "cude" situatie (met slijpen als enige reparatie-mathode), en in de 

"nieu'Ne"situatie (net zowel de n:ogelijkheid tot slijpen als tot opspuiten) .. 

Van l::eide gevallen is een Shankey-diagram weergegeven in bijlage 16 (A & B) .. 

~~!Ch£~i!!~g_!~_£~_~!E!~~!££E~~~~~ 
De uival na het sorteren in weI resp. niet herstel:bare dia I s is gebaseerd 

op een telling van de verzamelde uitval van de laatste vier rnaanden .. Orrge

rekend naar een aantal dials per j aar van ca. 12000 en gerelateerd aa:n een 

j aarproduktie van 47000 stuks in 1986 resul teart een en ander in een uitval

percentage van ca. 25% .. 

De overige uitvalpercentages zijn geschat Of? basis van in bet recente ver

leden bijgehouden statistieken van de totale uitval van dials. Deze percen

tages zijn overigens l::eduidend kleiner .. 

In de nieuwe situatie zal van de dials die opgespoten zijn 3/4 deel nag na

bwerkt noetenw::>rden (vlakslijpen en stralen) 1 1/4 deel behoeft geen nabe

werking. Deze verhouding is geschat op grond van de identieke verhouding van 

dials zonder resp. met rand bij de verzamelde uitval. Dia's met rand zullen 

zelden een :-:~king vragen na het opspuiten, dials met rand overwegend 

weI. 
Saroengevat zijn de volgende uitvalsoorzaken op te sorrmen in de oudesituatie: 

- Na dem:::>ntage: alle dials die zeker niet door slijpen te repereren zijn., (25%) 

- Na testen: dia's die niet aa:n de vereiste specifikaties voldoen. (4%) 

- Na slijpen: dials die (blijkbaar) tach niet te repareren zijn. (3,5%) 

In de nieu'Ne situatie ziet dit rijtje er als voIgt uit: 

- Na dem:::>ntage:. alle dials die Noch middels slijpen, noch middels opsFUiten 

te herstellen zijn. (b.v.: gescheurde, gebroken of zeer ver ingesleten (5%)).· 

- Na testen: dia's die niet aa:n de vereiste specifikaties voldoen (5%) 

- Na SfUiten en slijpen: dials die niet in een keer goed zijn (1%) 
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Uitva1 t.g.v. het "verkeerde type" ---------------------------------
Er is nog een soort ui tval die niet in de Shankey-diagran:rren is verwerkt om-
dat ze rroeilijk te kwantificeren is. 

Per type diafragnadrukgroep kun.'1en sems namelijkverschillende typen dia' s 

gerronteerd zijn, zonder dat dit aan de tuitenkant zichtbaar is. Pas na de 

denontage blijkt ~lke dia er in de drukgroep zat. Dia's van het"verkeerde 

type", die dus niet in de onderhanden werkorder passen, rroeten voor die werk

order beschou\'Jd w::;rden als ui tval. Kompensatie vindt plaats, deels door oude 

voorraad (verkeerde type-uitval van vorige werkorders), deels door niEUw in

gekochte dia IS. 

Herkomst en bestemming van dia's in de produktie in 1986 --------------------------------------------------------
Uit produktiestatistieka1 en voorraadkaarten ka:nen de volgende (afgeronde) 

cijfers naar voren: 

Kleine druk~ (luxe): 

Jaarproduktie van dia-drukgroepen: 47000 
=-Jaarverbruik van dia IS: 47000 
waarvan: oud (gereviseerd): 37000 

nieuw ingekocht : 10000 
w.v. i~p.v. verkeerd type 7750 

i. p. v.. overige ui tval 2250 

a:n 37000 gereviseerde dia IS te verkrijgen rroeten, rekening houda1d met 71 % 
uitval minirnaal 37000/0,71 = ca.52000 dials gesloopt worda1. (Gerekend is met 
het percentage vChr slijpen, aangezien dit overeensternt met de simatie die 
gel:oekt wordt, in het magazijn, waarop de verbruiksaantallen gebaseerd zijn). 

De gemid.delde kostprij s van de in 1986 geproduceerde drukgroep is f29, 26 
De gemiddeldeinkoop-prijs van in 1986 ingekochte dia"s t:earaagt f10,93 

Grote drukg;oepen (vracht): 

Jaarproduktie van dia-drukgroepen: 460 
=-Jaarverbruik van dia' s: 460 
waarvan: oud (gereviseerd) 444 

niEUw ingekocht 16 

Per jaar badraagt het aantal dial s dat niet gerepareerd kanworden middels 
slijpen, maar weI door opspuiten, naar schatting 200. Een aanzienlijk deel 
hiervan is rranenteel niet nieuw :in te kopen, en l::leteka1t dus eel direkt om
zet verlies, Cm:la-t de. bet:reffende drukgroep dus ook niet te maken is. 

De gemiddelde kostprijs van de in 1986 geproduceerde drukgroep is f142,41 
De gemiddelde inkoop-prij s van in 1986 mgekochte dia' s bedraagt f 87,42 
De gemiddelde waarde van een gereviseerde dia is naar schatting f 42,00 
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~~~~f~~~_f~~!!:!f~~~_££e!_e~Sp~f~~22~!~~~~! 
Blijkens een offerte gemaakt aoor de fa. Terolas kost het spuitsysteem 

Castodyn 2000, van het fabrikaat Castolin + eutectic, inklusief een set 

toebehoren r6000,--. 

Een draaitafel t.b.v. de vaste opstelling kost .f1000,- in de aanschaf en 

de c:ml::oJ.w em ooze geschikt te maken voor het opspuiten zal naar schatting 

nog eens f500,- aan materiaal, en f1500,.- aan arbeid gaan kosten. 

Samengevat: 

Spuitsysteem .f6000,-
Draaitafel r1000,-
Toebehoren f 500,-
(Qn) OOuw .f1500,-

TOI'AAL .f9000,-

Geschatte besparingen ---------------------"."" 
em de besparingen ten gevolge van venninderde uitval te kwantificeren is in 

eerste instantie de (denkbeeldige) situatie beschouwd. dat alle uitval ge

k~eerd kan vorden door ekstra oud materiaal te slopen. Dit betekent dat 

de vervangingswaarde van de nu ver loren, maar door spui ten eventueel terug 

te winnen dia laag uitvalt; het resultaat is een pessimistische schatting. 

Voor dit' geval is in de oude (huidige) situatie en voor de nieuwe situatie 

een kostenplaatje gemaakt van de revisie van dials, waar in de relevante 

(d.w.z. de van elkaar verschillende) kostenp:)sten weergegeven zijn, (zie 

bij lage 17). 

Uitgaande van de produktie van 100 dials iAOrdt net l:ehulp van de uit de 

Shankey-diagrarmen verkregen ui tvalpercentages teruggerekend hoeveel cud 

materiaal gederronteerd dient te iAOrden., en welke kosten gemaakt. Kosten va.,."1 

arbeid en van toegevoegde rnaterialen bij het opspui ten zijn slechts in reke

ning gebracht, overige kosten zijn verwaarloosd, aangezien zij in het ver

schil tussen de huidige en de nieliwe situatie erg klein ui·t zullen vallen. 

Als uurloon van de. operator is gerekend net f50, -!' 



40 

De resul terende kosten van de produktie van 100 dia I s 1::edragen: 

- In de oude situatie: f 500,64 

- In de nieuwe situatie: f 429,35 

- Verschil (tesparing): f 71,29 

Het verschil per dia tedraagt dus f 0, 7129, hetgeen op een j aarproduktie 

van 47000 diafragmadrukgroepen resul teert in f 33500, -. 

Een andere (optirnistische) benadering,-ogaat uit van de veronderstelling dat 

aIle uitval gekanpenseerd zou rroeten v.orden door nieuw ingekocht materiaal. 

Di t wil zeggen dat er evenveel drukgroepen gesloopt v.orden als er ui teinde

Iijk gereviseerd n:oeten v.orden, en dat voor de dials die onherstelbaar be

schadigd zijn konsekwent nieuwe v.orden gerronteerd. Aan uitval ten gevolge van 

andere teschadigde onderdelen v.ordt anwiIIe van de eenvoud voorbijgegaan. 

De l:erekeningen voor teide teschouv.d.e situaties I oud en nieuw genoenrl, zien 

er als voIgt ui t: 

Oude situatie: 

Derrontage van 100 dia IS Ievert: 
- 67,5 goede dials a f 5,01 == f 337,93 
- 32,5 uitval, te vervangen door 32,5 nieuwe a f 10,93 == f 355,23 

Kosten 100 dia's: 

Nieuwe situatie: 

Darontage van 100 dia' sIevert: 
- 89 goede dials 
- 11 uitval, te vervangen door 11 nieuwe 

Kosten 100 dia' s: 

----+ 
f 693,16 

a f 4,29 == f 382,12 
a f 10,93 == f 120,23 

----+ 
f 502,35 

Het verschil per 100 dials bedraagt aldus f 190,81, dat is f 1,91 per dia, 

hetgeen bij een jaarproduktie van 47000 stuks neer kornt op een besparing 

van f 89700,-

f~~!~~~_~~~_!~g~~~_~~~~£E:E~~t~_~~~_~~~~~~_~~~~~ 
Recentelijkis men bij Belrama tezig net een kwaliteitsonderzoek ten aanzien 

van dia' s van het fabrikaat Cima. Deze dials -worden tegen zeer scherpe prij zen 

aangeboden, hetgeen invIoed zou kunnen hebben op de te tehalen tesparingen. 

Indien nameIijk de prijs van een nieuw ingekochte dia konkurrerend v.ordt met 

de inkoopprijs van een oude dia venneerderd ret de bij de revi.sie toegevoeg

de waarde, komt revisie van de dia ter diskussie. 
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Indien de kwaliteit 'iVan Cima-dials 'IiOldoet wordt er rekening mae gehouden 

dat wellicht een derde van de ingekochte dials in de toekanst van Cima zou 

kamen. Het gaat hierbij in hoofdzaak an de kleinere dia-t¥Pen, v::;or. intouw 

in luxe-drukgroepen. Voor het ·cpessi.mi.stische) geval dat dit aandeel van 

C:i.ma-dials op zou lopan tot de helft van alle ingekochte dials wordt hier

onder nag eens berekend wa.t de kosten zijn van de produktie van honderd 

dials. Uit een prijslijst van C:i.ma volgde een gemiddelde prijs van f 3,80. 

Deze zoo de huidige gemiddelde prijs van f 10,93 omlaag halen naar f 7,37, 

wanneer een verhouding van 50/50 aangehouden wordt. 10,93;3,80 = 7,37 ). 

Hierui t voIgt de volgende rekensom: 

Oude si tuatie 

Denontage van 100 dia IS levert: 
- 67,5 goed.e dials a f 5,01 ~ f 337,93 
- 32,5 Uitval, te vervangen door 32,5 nieuwe a f 7,37 ~ f 239,36 

Kosten 100 dia IS 

Nieuwe situatie 

Derrontage van 100 dia IS levert: 
- 89 goede dials 
- 11 ui tval, te vervangen door 1 nieuwe 

Kosten 100 dia Is 

----+ 
f 577,29 

a f 4,29 ~ f 382,12 
a f 7,37 ~ f 120,23 

----+ 
f 502,35 

Het verschil per 100 dials l::edraagt in dit geval f 74,94, dat is f 0,75 per 

dia, bij een jaarproduktie van 47000 zoals in 1986 dus f 352.00,-. 

~f~~~_Y££f_~S~!~~2=£~f~~2f~=2=~ 
De produktie van vrachtwagendrukgroepen neemt bij Belrana een ondergeschikte 

plaats in, en van de geproduceerde vracht-drakgroepen is het merendeel van 

het type vingerdrukgroep. Op jaarbasis w:>rden ca. 460 dia-drukgroepen gepro

duceerd. De ui tval van deze dia I s die naar verwachting middels opspui ten te 

repareren is .t:edraagt ca. 200 per j aar.. Aan de hand van de gemiddelde inkoop

prijs van ca.f 87,- w:>rdt de vervangingswaarde van deze dials geschat op 

f 42,-, aangezien van deze dials zeer weinig nieuw ingekocht kan v..orden. 

Het opspuiten van deze dials is vrij eenvoudig, door de grotere aftnetingen. 

"i!erondersteld dat per dia fl 5, - ekStra kosten gE'!l1la<::kt n:oeten worden is op 

dit gebied dus al een besparing ca.f 7500,- te behalen. 
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4.7.Konklusies en aanbevelingen 

Het koudspuitproc.es reduceert de uitval van dial.S uit gedeo:onteerde druk

groepen aarm:=rkelijk: van 32,5% tot 11%. 

Gevolg is enerzijds: besparingen op ekstra arbeid en ekstra oud rrateriaal 

doordat minCl.er cud materiaal gesloopt behoeft te wrden, en op ekstra inkoop 

van nieu'VvE dia' s" 

mderzijds onstaat een verkleinde afhankelijkheid van de toestroom van oud 

materiaal respektievelijk van leverancie:rs vannieuwe dials, en dus: 

minder vaak "nee" :rroeten verkopen, oftewel een verhoogde service-graad, en 

een betere konkurrentiepositie. 

De besparingen op arbeid TNOrden nag versterkt door het feit dat juist de,. 

dia's waar nu veel tijd aan :rroet ~rden besteed om ze door middel vaIl slijpen 

gerepareerd te krijgen (de dia's met rand), bij ·bet opspuiten veel minder 

problemen opleveren .. 

-
De investering van ca f 9000,- in spuitapparatuur levert per jaar minimaal 

f 40000,- voordeel op, waarvan f 7500,- voor r~ening van de vrachtwagen

dials komt. Bij de vergelijking van rude en nieu-we situatie die de l:oven

staande besparingen laat zien zijn de uitgangspunten gekozen ten nadele van 

veranderingen. Een optimistische schatting laat het voordeel oplopen tot 

ca.f 95000,-. De 1:::lerekeningen zijn gebaseerd op een jaarproduktie zoals die 

erui t zag in 1986 ~ 

Hoewel in de berekeningen een aantal posten van geringe betekenis is verwaar~ 

loosd ~rdt tach duidelijk dat overschakeling op een revisieproces waarin 

het koudspuitproces is opcjenc:m;m ekonomisch gezien zeker winstgevend is. 

Echter alvorens hiertoe over te gaan zal eerst nag (technisch) onderzoek 

:rroeten ~rden gedaan naar de materiaalkwaliteit en -betrouwbaarheid, onder 

andere an na te gaan: 

- hoe de opengebleven procesparameters ingevuld noeten ~den,';en 

- of ekstra kontroles of tests in de revisielijn ingel:ouv.d noeten '\NOrden. 

Gezien de nogelijke interesse van het noederl:e:lrijf AP England, dat de beno

digde outillage hiervoor in huis heeft, zou gezamelijke inspanningop het ge

bied van dit onderzoek voor de hand kunnen liggen. 
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1C Het Nederlandse l:edrij£sautopark :per 1 augustus 1985 (CBS/RAI) 

1D Autogebruik (CBS/RAI) 

2A De glol:ale levensloop van personenauto' s en };lersonenautoverkopen 
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9 Prijzen van turl:ochargers 

10 Onderdelen van de KKK -klasse K2 

11 Werkzaamheden bij de revisie van turro's 
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AUTO'S (uit RAI docur.:entatie, BIJI...AGE 1 B 
bijlage bij RAI actueel) 

Nedertand: Verkopen personenauto's 

jan. tim dec. 1 .. 5 1884 1983 1982 1981 1980 1979 

Totaal ..................................................... 495.685 461.538 459.379 406.991 390.990 451.587 575.059 
W.v .. 
Alfa Romeo ........................................... 3.734 4.447 4.467 4.053 4.020 4.791 6.985 
Austin Rover ............................... ., ........ 5.774 6.214 7.978 
BMW ......................................... ., ... ., ....... 12.995 12.909 14.841 14.270 11.521 10.712 11.814 
Chrysler ................................................. 42 45 105 76 218 
Citroen ................................................. ., 24.855 22.145 23.345 22.085 22.062 22.072 27.574 
Dacia ...................................................... 133 36 28 51 75 131 231 
Oaihatsu ................................................ 4.433 4.148 4.831 2.622 1.970 2.191 2,423 
Fiat ..................... ., ................................... 30.019 31.798 28.221 21.234 15.693 17.478 23.881 
FSO (POIOnez) ............................. ., ....... 279 159 108 38 141 221 452 
Ford (tolaal) ........... ., ............................. 56.435 56.234 49.119 42.451 40.349 41.155 63.879 
W.v.: 

Ford Europa ..................................... 56.394 56.167 49.683 42.349 40.032 39.986 61.806 
G.M. (totaal) .......................................... 81.859 11.104 74.911 65.646 55.682 69.246 92.073 
W.v.: 

Opel ................................................... 87.682 71.386 74.479 64.956 54.026 65.032 84.660 
Honda .................................................... 11.890 12.731 10.819 14.193 16.907 25.001 21.086 
Hyundai ................................................. 1.320 2.449 3.277 2.272 1.969 , 159 982 
Jaguar ................................ : ................... 402 319 6.558 6.870 8.516 14.851 
Lada ....................................................... 8.732 1.250 9.254 9.249 6.656 5.790 8.742 
Lancia .................................................... 1.191 1.893 1.849 1.023 857 1.075 1.726 
Mazda .................................................... 16.182 16.854 19.965 15.052 17.416 17.495 19.271 
Mercedes-Benz ................................... 11.909 9.280 8.914 8.065 8.242 9384 11.641 
Milsubishi ............................................. 12.692 13.553 14.084 14.051 18.335 21544 15.736 
Nissan .................................................... 25.098 21.910 23.391 18.800 17.560 23.790 27.245 
PeugeoVTalbot .................................... 24.157 26.329 25.291 26.425 30.104 3734<'3 62.133 
Porsche ................................................. 225 166 213 160 182 265 276 
Renault .................................................. 28.904 26.015 29.213 32.487 31.932 39.427 50.713 
Saab ....................................................... 2.462 3.015 3.619 3.371 3.224 2.800 3.612 
Seat ........................................................ 1.213 6.832 1.143 
Skoda .................................................... 3.269 3.752 3.002 1.219 381 597 709 
Subaru ............................................... _ .• 2.963 2.835 3.601 1.070 1.143 792 478 
Suzuki .................................................... 12.262 10.851 11.360 7.424 3.627 1.284 181 
Toyota .................................................... 24.560 18.626 19.841 17.846 18.479 21182 26.016 
volkswagen/Audi ................................ 44.954 42.298 38.076 37.142 38.709 39.621 51.060 
Volvo ...................................................... 26.661 23.512 22.114 17.059 15.842 19.285 27.194 
Zastava .................................................. 827 1.074 1.726 949 695 603 741 

Bran: RAJ 

-

Nederland: Pensoneneuto'. per bouwjur, 1 augustus. 

To_I aouw;.. Overige 
bouw-, ... 1t1S '114 '983 'M2 I'll 1980 1979 1978 jaren 

1976 ... 3.629.000 3.629.000 
1911 ... 3.851.445 3.~~J.:.'!..45 
1978 ... 4.056.483 ~-- 389.672 3.666.811 
1919 ... 4.312.340 388.902 592.682 3.330.756 
1980 ... 4.515.340 317.882 556.070 593.414 3.041.974 

1981 .. , ".SV3.e10 280.728 450.350 566.414 593.702 . 2.702.676 
1982 ... 4.629.538 218.218 386.564 452.638 563.690 590.342 2.358.036 
1983 ... 4.728.120 321.777 402.311 387.198 451765 560.118 582.668 2.021577 
1984' .. 4.817.747 320.435 45-45"0 403.113 386.976 448.276 552.035 567.618 1.684.154 
1985 ... 4.901.113 341.279 ".9.5-44 "53826 403.716 385.366 443.805 541.489 545.123 1.336.965 

1986 4949859 391.999 487.044 450720 452.538 402.271 382.176 436.652 522.924 492.607 930.328 

I 198~: ht;!rramtn9 

8ron: Slatistisch Bulletin. 



(uit "Auto in cijfers 1986", RAI) 

HET NEDERLANOSE BEDRIJFSAUTOPARK PER 1 AUGUSTUS 1985 
c.v.'s in use as per aug 1st. 1985 

TOTAAL 428.241 

IN.v. 
bestelauto's 280.113 
========================== 
austin-morris 
bedford 
chevrolet 
citro~n 
daf 
daihatsu 
datsun 
dodge 
ebro 
fiat 
ford 
hanomag-henschel 
honda 
hyundai 
isuzu 
jeep 
lada 
landrover 
ley land 
mazda 
mercedes-benz 
mini 
mitsubishi 
morris 
nissan 
opel 
peugeot 
reliant 
renault 
rover 
saviem 
seat 
simea 
subatu 
suzuki 
talbot 
toyota 
unimog 
vespa 
volkswagen 
volvo 
willys 

vrachtauto's 

594 
4.149 

7BO 
16.369 

310 
3.253 
2.072 

463 
125 

13.348 
28.121 
2.382 

923 
111 
971 
408 
651 

2.634 
659 

4.110 
46.943 

2.153 
7.766 

147 
4.932 

11.760 
7.756 

153 
17.322 

368 
274 
118 

4.285 
619 

8.454 
6.580 

19.344 
249 
434 

53.916 
2.910 

181 

83.822 
===============~========== 
bedford 
daf 
dodge 

2~366 
26.61"13, 

731 

fiat 
ford 
ginaf 
gova 
hanomag .... 
hanomag-henschel 
ley land 
magirus-deutz 
man 
man-volkswagen 
mercedes-benz 
mitsubishi 
nebim 
om 
opel 
pegaso 
renault 
saviem 
Beania 
spijkstaal 
tatra 
terberg 
toyota 
unimog 
volkswagen 
volvo 

trekauto's 

1.676 
'4.630 

646 
283 
140 

1.058 
441 

2.494 
2.813 

512 
21.737 

431 
170 
104 
593 
222 
654 
349 

5.328 
114 
138 
992 
102 
379 
327 

6.495 

26.110 
========================== 
daf 
fiat 
ford 
ftf 
iveco 
mack 
magirus-deutz 
man 
mercedes-benz 
p~gaso 

renault 
scania 
steyr 
volvo 

9.034 
384 
225 
138 
64 
65 

283 
1.216 
3.403 

97 
338 

5.942 
69 

4.584 

speciale voertuigen 26.601 
====:===================== 
beaten 
bedford 
chevrolet 

9, 
720 

77 

bran: statistiek van de motorvoertuigen (CBS) 

B~E 1 C 

citroEln 
coles 
commer 
daf 
dodge 
draco 
faun 
fiat 
ford 
ginaf 
gove 
grove 
hanomag 
nenomag-henscnel 
leyland 
liebherr 
lokomo-sizu 
magirus-deutz 
man 
mercedes-benz 
mitsubishi 
opel 
peugeot 
renault 
saviem 
saviem-renault 
scanie 
simca 
spijkstaal 
talbot 
terberg 
toyota 
volkswagen 
volvo 

autobussen 

806 
173 
125 

, 4.761 
157 

83 
114 
623 

1.895 
69 
78 
96 
59 

,86 
67 

154 
55 

628 
143 

4.679 
274 
152 
473 
350 
85 
64 

298 
675 

2.266 
1. 759 

104 
181 

2.228 
344 

11.,95 
========================== 
bova 
daf 
den oudsten 
leyland 
leyland-den oudsten 
leyland-verheul 
magirus-deutz 
mercedes-benz 
neoplan 
scania 
setra 
van hool 
van hoal-fiat 
volvo 

685 
5.927 

118 
60 

1.080 
86 

372 
976 
180 
332 
189 
223 
217 
824 



BIJI..AGE 1 D 

AUTOGEBRUIK (uit "Auto .in cijfers 1986", RAI) 
use 

GEMIOOELDE KILOMETRAGES VAN PERSONENAUTO'S 1) 
average annual distance run of cars (in km) 

brandstof aansehaf tenaamstel1ing 
toteal -------------------------- ---------------- -----------------

km benzine diesel Ipg nieuw g~bruikt bedrijf partie. 

1978 16.310 15.430 29.400 28.200 
1979 15.760 14.570 29.000 27.800 
1980 15.180 13.700 28.100 26.500 
1981 14.765 13.000 27.200 25.800 
1982 14.900 13.0)0 27.180 25.110 16.840 13.720 26.510 14.440 
1983 15.240 13.130 28.660 24.430 17.390 13.860 28.660 14.590 
1984 15.563 13.205 29.964 24.863 17.646 14.234 28.288 14.923 

1985 2) 
,_ januari 1.140 920 2.490 1.953 1.230 1.090 1.990 1.080 
'februari 1.120 940 2.350 1.690 1.260 1.020 2.250 1.050 

,.,: :) 

maart 1.210 980 2.830 1.940 1.380 1.lDO 2.110 1.150 
april 1.300 1'::110 2.790 1.870 1.420 1.210 2.220 1.250 
mei 1.310 1.150 2.470 1. 740 1.440 1.210 1.830 1.280 
juni 1.450 1.250 2.770 2.060 1.680 1.280 2.020 1.420 
juli 1.451 1.251 2.953 2.116 1.623 1.339 2.724 1.393 
augustus .1.390 1.210 2.300 2.160 1.550 1.250 2.190 1.340 
september 1.320 1.100 2.680 1.990 1.450 1.200 2.280 1.260 

1) gem. kilometrages van het actieve autopark; het verschil met het administratieve park 
is ongeveer 280.000 auto's. 

bron: maandstatistiek verkeer en vervoer (CBS) 

JAARKILOMETRAGES VAN BEORIJFSAUTO'S NAAR TYPE VOERTUIG EN BRANOSTOF (1984) 
average annual distance run by type of C.v. and type of fuel (1984) 

bestel-
auto's 

totaal 20.000 
waarvan: 

diesel 25.800 
benzine 14.000 
1pg 34.400 

vracht-
auto's 

45.700 

47.000 
4.400 

30.000 

trekkers 

77 .100 

77 .800 

speciale 
voertuigen 

21.000 

29.600 
5.800 

14.500 
-----------------------------------------------------------------------------------------

deze kilometrages zijn schattingen gebaseerd op de bedrijfsvoertuigen
enquete 1981 (CBS) 



BIJLAGE 2A 

DE GLOBALE LEVENSLCOP 'iJ'PN PERSCNENAUTO'S EN PERSCNENAUTOVERKOPEN 

Figuur1 Ce gloOOlo levens/oap van lwee boUW,,1,.,:n C 1970 en 1975) 
AanwclIgln 
h~1 park 
100". 

25'. 

581.500 

500.000 

400.000 

-----

tOjaar 

FiglM'1 

De pet'sonenautoverkopen in Nedenand 

I 
I 

/ 
/ 

I 
I 

I 

\ 
\ , 

\ 

pa,ku.lv.11 
bol.llll,a<lr 1970 

parkUl(val 
bouwyaar \975 

medlaan 

15,..a.w 
levensduUf 

Tabet 1 

",-..an g .... idd~ 
1910 8.9 jaar 9.S laar 
1911 9.0 JaM 9.613.1( 
1912 9.4 jaar 9.S j<l3f 
1913 9.4 jaat 10.0/<13' 
191. 9.61anr to 2 101.11 
t97S 9.8 jant 10.4 1".1r 
1916 10.0 ja.1l 10.S J"'.,t 

Ailngezlen del~ Onlwtkkehng .,e'-
klaatd meet worden ult de eonst.,nl 
vefbeterde kwaftte" van het prOduk! 
en dele tendens llCh al$lnternatio. 
na.aI VOOfdoel. dtetll reken.ng II: wor, 
den ~den mel eM voorrgang 
van de levun$duurvetienglllg Go-
beutt dlt in hotzellde rempo ;11$ tot 
nu. dan WO,dvn dv ell'ets "uvr JUI!-

ge,..t bouwjaten' 

1918 
1979 

m4d .... g4III'ftiddelOt 
10.4 jaal 11.01'1.1' 
11.4 lilar 12,OI;I,Jr 

auroverkaop 1970,'85 
5 jaar voortschrijdend 
gemiddelje 
prognose trend 
auloverkoop 1986·'95 

1910 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '71 '78 '79 'SO '61 '82 '63 '84 '85 '86 '81 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 



BIJLAGE 2B 

DE STRUKTtJUR VAN DE NALEVERINGSMARKT VCOR AI.J'I'()-CNDERDELEN 
Het relatieve belang van de V'OOmaamste distributiekanalen van rrechanische 
auto-onderdelen naar de naleveringsmarkt V'OOr personeauto·s. 

Originele 
Onderdelen 

60 

Autofabrikant 
of -importeur 

Onderdelenfabrikant 

2 

60 Irnporteur • 
Grossier 

Officieel dealer 61 

19 

Onafhankelijk~ 35 
. Reparatie-

40 

1 

41 

Filialen 

1 

. 1 1 4 

Partikuliere klant95 Fleet owner 
$ 

• = inklusief inkoop-koorp::>raties 

• = inklusief specialisten-ketens 

.. = off erkend service station. 

BrOIl: EIU, gebaseerd opbedrijfs
enqu.etes 



CNIWIKKELINGEN IN DE MARKT VCX)R PERSCNENAUI'O'S HEr TURBO 

BIJLAGE 3 

Tal:;el 1 

De verhouding tussen het aanl:xJd van turl:o-uitvoeringen van personenauto's 

en het totale aanl:xJd, per nErk, per j aar • 

At.J'J"'Cl,1EPY. 1978 1979 1980 

Alfa Ra:neo --/- -/- -/-
Austin Rove!:' --/-- -/-- -/--
BMW --/-- -j-- 1/19 
Citroen -/- -/- -/-
Daihatsu --/- -/- -/-

Fiat -/- -/- -/-
Ford --/- -/- -/--
Lancia -/-- -/- --/--
Mercedes-Ben~ -/- -/- 1/38 
Mitsubishi -/- -/- 1/22 

Nissan -/- -/- -/-
Opel -/- -/-- -/--
PeugeotlTalb. 1--/- 1/37 1/49 
Porsche 2/5 3/7 3/7 
Renault -/- -/- 1/38 

Saab 3/10 3/10 3/11 
Subaru 1-/- -/- --/-
Toyota 1-/- -/-- --/--
VW/Audi 1-/- -/- 1/65 
Volvo 1--/- -/- 1/21 

AjB 
A=aantal turroui tvoeringen 
B=aantal uitvoeringen totaal 

Bronnen: 
1) t.a .. v .. typen auto's met turoo: 

1981 

1/20 
-/--

1/25 
-/--
--/--

-/-
-/-
-/-
1/32 
1/22 

--/-
-/-

1/56 
3/7 
3/46 

3/12 
-/--
-/-

2/98 
1/21 

1982 1983 

1/23 2/23 
1/16 2/26 
1/17 1/25 
-/- 4/48 
-/- -/-

-/- 1/43 
-/-- -/--
-/- -/-

1/32 1/34 
12/37 12/41 

-/- 2/45 
-/- --/-

2/70 4/68 
3/9 2/10 
4/49 3/49 

3/11 6/14 
-/- -/-
-/- 1/58 

9/143 16/156 
3/27 4/32 

- ~.H1lCK, Turoo-auto's 'lUr1:o-notoren, Deventer, 1984 
- Diverse autotijdschriften, autojaarl::oeken etc. 

2) t.a.v. leverbaarheid in Nederland: 

1984 1985 

3/28 2/24 
2/21 3/35 
2/22 2/27 
4/49 5/50 
1/35 2/38 

1/45 2/51 
-/- 1/133 
-/- 5/23 
1/38 2/60 

20/60 18/53 

5/54 4/46 
7/187 10/214 
4/66 4/66 
2/8 3/9 
4/63 8/57 

7/20 7/17 
-/- 1/24 

1/56 3/62 
28/198 30/202 
6/39 7/48 

- J .B. ":'~G Laat'l Eurota:~ 1~L-k()21-sEjst VOOl" ~Jerzonenwagens 10/86, 
Till:::urg, 1986 

1986 

4/19 
2/35 
2/26 
6/53 
2/21 

2/47 
1/106 
5/17 
1/43 

13/41 

5/53 
10/214 
6/70 
3/8 
8/55 

6/16 
3/27 
3/49 

30/188 
6/46 



BIJLAGE 3 

Tal:el 2 

DeLver!'JOUding tussen het aa:nb::xd van 'blr.l::x:Jr.ui\tvoeringen van perSQrlenauto's 

en het totale aanlxxlper merk, per jaar, in procenten. 

AOTCMERK 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Alfa Ranee> 0,0 0,0 0,0 5,0 4,3 8,7 10,7 8,3 21,1 
Austin Rover 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 7,7 9,5 8,6 5,7 
Br-S'l 0,0 ,0,0 5,3 4,0 5,9 8,0 9,1 7,4 7,7 
Citroen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,2 10,0 11,3 
Daihatsu 0,0 OliO 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 5,3 9,5 

Fiat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,2 3,9 4,3 
Ford 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 
Lancia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 29,4 
Mercedes-Ben2 0,0 0,0 2,6 3,1 3,1 2,9 2,6 :3,3 '2;3 
Mitsubishi 0,0 0,0 4,5 4,5 32,4 29,4 32,.8 34,0 31,7 

Nissan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 9,3 8,7 9,4 
Opel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 4,7 4,7 
Peugeot/Talb. 0,0 2,7 2,0 1,8 2,9 5,9 6,1 6,1 8,6 
Porsche 40,0 42,9 42,9 42,9 ! 33,3 20,0 25,0 33,3 37,5 
Renault 0,0 0,0 2,6 6,5 

, 
5,6 ,61 '6,3 14,0 14,5 ! , 

Saab 30,0 30,0 27,3 25,0 27,3 42,9 35,0 41,2 37,5 
Subaru 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 11,1 
Toyota 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,8 4,8 6,1 
VfiI/Audi 0,0 0,0 1,5 2,0 6,3 10,3 17,9 14,1 16,0 
Volvo 0,0 0,0 4,8 4,8 11,1 12,5 15,4 14,6 13,0 

Bronnen: zie tal:el 1 van deze bijlage. 



BIJIAGE 3 

Tabel 3 

Verkcopaantallen per nerk van die merken die turJ::o-uitvoeringen in hun 
programna (gehad) hebben, vanaf het jaar dat deze It'Odellen in Nederland 
leverbaar (geweest) zijn. (V) • 

AUI'CNERK 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Alia Ranee 4020 4053 4467 4447 3734 420C 
Austin Rover 6558 7978 6214 5774 660C 
BMW 10712 11521 14270 14841 12909 12995 1480C 
Citroen 23345 22145 24855 28300 
Daihatsu . 4148 4433 5000 

Fiat 28227 31798 30019 34100 
Ford 56435 64300 
Lancia 1791 2000 
Mercecles-Ben2 9348 8242 8065 8914 9280 11909 13600 
Mitsubishi 21544 18335 14051 14084 13553 12692 14500 

Nissan 23397 21910 25098 28600 
Opel 71386 87682 100000 
Peugeot/Talb. 62133 37348 30104 26425 25297 26329 24157 27500 
~rsche 240 276 265 182 160 213 166 225 250 
Renault 39427 31932 32487 29213 26075 28904 32900 

Saab 3150 3672 2800 3224 3371 3679 3075 24:62 2800 
Subaru 2963 3400 
Toyota 19847 18626 24560 28000 
VW/Audi . 39162 38709 37142 38076 42298 44954 51200 
Volvo 19285 15842 17059 22114 23512 26661 30400 

TOI'ALE 
~81458 575059 451587 390990 406991 459379 461538 495685 564900 VERKOOP 

Broo:.:Auto in cijfers 1986, uitgave RAr. 
Cijfers van CBS~ 

Voor 1986 zijn schattingen gemaakt: 
- Voor de totale verkoop van personenauto's d.m.v. ekstrapolatie van de ver
kopen van januari tim juli 1986, 
- Van de verkopen per merk door projektie van de marktaandelen per merk in 
1985 op de geschatte jaarverkoop van 1986. 
Cijfers van 1986 dienen dus slechts als indikatie van een trend. 



BIJLAGE 3 

Tal:el 4 

Het produkt van het percentage turlX:uitvoeringenmet de korres:r;x:>nderende 
jaarverkopen per m=rk van personenauto's. (Het kental T = P x V) 

AL'TQ.1ERK 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Alia Raneo 201 174 389 476 310 
Austin Rover 413 614 590 497 
Bf.fi 568 461 842 1187 1175 962 
Cit.roen 1938 1816 2486 
Daihatsu 120 235 

Fiat 649 700 1171 
Ford 451 
Lancia 389 
Mercedes-Ben2 243 256 250 259 241 393 
Mitsubishi 969 825 4553 4127 4445 4315 

Nissan 1029 2038 2184 
Opel 2641 4121 
Peugeot/Talb. 1678 747 542 766 1493 1606 1474 
Porsche 96 118 114 78 53 43 42 75 
Renault 1025 2076 .1819 1782 1643 4047 

Saab 945 I 1102 764 806 920 1578 1076 1014 
Suba:ru 124 
Toyota 337 335 1179 
VW/Audi 587 .77A 2340 3922 7571 6339 
Volvo 926 760 1894 2764 3621 3893 

Brannen: 2ie tal:el 2 en 3 van de2e bijlage 

1986 

886 
376 

1140 
3198 

475 

1466 
579 
588 
313 

4597 

2688 
4700 
2365 

94 
4771 

1050 
377 

1708 
8192 
3952 



BIJI..AGE 3 

Tabel SA 

Scmnen. van het kenta! T over aile jaren en aandeel in de narkt van personen
auto'S rret turbo, per merk. 

W 
( ~ en I:I:T x 100% 

IlU'l 

AIJI'Cl1ERK 
l:T 'hT/~) x1 00% n 

tim '85 tim '86 tim '85 tim '86 

Alfa Romeo 1550 2436 1,5% 1,3% 
AustinRDver 2114 2490 1,5% 1,8% 
EMiV 

i 
5195 6325 3,9% 4,4% 

Citroen 6240 9438 5,8% 5,3% 
Daihatsu 355 830 0,5% 0,3% 

Fiat 2520 3986 2,5% 2,1% 
Ford 451 1030 0,6% 0,4% 
Lancia 389 977 0,6% 0,3% 
Mercedes-Benz 1642 1955 1,2% 1,3% 
Mitsubishi 19234 23831 14,7% 16,2% 

Nissan 5251 7939 4,9% 4,4% 
Opel 6762 11462 7,1% 5,7% 
Peugeot/Talb. 8306 10671 6,6% 7,0% 
Porsche 619 713 0,4% 0,5% 
Renault 12392 17163 10,6% 10,5% 

5aab 8205 9255 5,7% 6,9% 
SuJ:aru 124 501 0,3% 0,1% 
Toyota 1851 3559 2,2% 1,6% 
VW/Audi 21533 29725 18,3% 18,1% 
Volvo 13858 17810 11,0% 11,7% 

TOI'AAL 118591 162106 99,9% 99,9% 



BIJLAGE 3 

Tabel 5B 

Sc:mren van het kental T over alle rrerken, per jaar, totale autoverkoopcijfers 
per jaar en het kw:>tient van deze twee, als percentage. 
( ~T , JV , en JffiT/JV) x 100% • 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

f:T m 1041 2898 5943 6779 14024 22111 30136 35659 43515 

JV ~81458 575059 ~51587 390990 ~O6991 459379 461538 495685 564871 

ET--Jv x 100% 0,18% 0,50% 1,32% 1,73% 3,45% 4,81% 6,53% 7,19% 7,70% 



BIJ'IJI,GE 3 

Grafiek 1 

Graitek van het verloop van ~T/JV) x 100% over de jaren 1978 tim 1986. m 

8,0% 

7,0% 

6,0% 

5,0% 

4,0% 

3,0% 

2,0% 

1,0% 

/' 

./ 

, , • , . /' 

'78 '79 180 '81 '82 '83 184 '85 186 '87 



BIJI.AGE 4A 

Q'lii',§:RZICHT VAN MERKEN EN' TYPEN TURBO'S OP PERSONENAIJTO'S . 

~N 
- E 1 I 
... 

~,~ g I~ 'n 

J~ I~~ MIA 1 ~~ ~ i '''''::: 
~~ '" ~,~ 

~ Type ~e: ~,~ ~~ :.:::.:: ~ 8 ~ CJ- '~1 ij ftj .... .... .... 

·a~ !~ >~ .... 
~ Ii ...; <1/ ~ 

s~ J3 ~z ~~ ... 1 .... '; ~ :E ... _s ..... .:i 

Alta bleO Giul1ettaTO x x 0,90 W9 - 83-
75 1,8 TurbQ x x 86-
75 2,0 TO x x 86-
Alfetta 2,4 TO x x 0,90 - 81-84 
90 2,4 TO 1nt 84-

Alldi 80 1,6 TO x :x 

~I 
x 0,70 W9 - 82-

100 2,0 TO .l( 

§:i¥ W9 - ~a2 200 5T I 2,2 'l\Jrb:.> x W9 Iirt 
quattro 2,2 Turb:.> x x o,as W9 1nt 81-

Aust1n M3 Metro 1,3 'l\:irb:.> x Ix 0,52 ew - 83-
M3 Montego 2.0 Turb:.> x l< int as-

lM1I 2002 turb:.> Ixlx 0,55 ak - 73-74 
524td x x g:~§ wg int ~83 7451 (turb:.» x :x aw int 

C1t.rc1in 005 Rl/'lro rID) x x 0.60 W9 - 83-
CX2S GTl turb:.> x l< 85-

Oaihatsu Charade TX Turb:.> x 0,50 wg - 84-
Charade TS TO ! x 0,70 ~ - 85-

Fiat Uno turb:.> i.e. x as-
Ar:qenta TO x 0,87 W9 - a3-

I 
Ford Escort 1, 6RS turb:.> x int as-

Lancia Y'psilon 10 turb:.> x 0,75 8S-
Del ta HF turro x x 0,55 ~ int 8S-
Prisma 1900 TO x x 8S-
Thana 20ooi.e. turb:.> x x int 85-
Thana 2500 TO x x 85-

i 
Nercedes-B. 300 TO (1"123) TO x x x I x 0,76 wg - 80-85 

I 

I I 300 TO (ti124) TO x x 85-
I I 

Mitsubishi Colt 1400 turro x 0,65 wg - 82-84 
Colt 1600 turro x 0,65 wg - I 84-

i Lancer 2000 Eel lC 0,60 wg - 82-84 , 
Tredia 1600 turro x 82-85 

• Cordia 1600 turro x 0,65 wg - 82-85 I 
wlant :woo turro x 82-
wlant 2300 TO x 0,90 -I - 80-84 
wlant 1800 TO x 84-
Silporro 2000 turb:.> x 0,60 wg - 82-85 
5 tar ion turb:.> x 0,60 W9 - 82-
Pajero 2300 TO x 82-
Space l.Jagon TO x 85-

Nissan Bluebird ',8 t:urw x x 0,47 wg - 86-
Bluebird 2, Q TO x x 0.73 wg - 85-

! 
SilVia 1,8 turb:.> x x 0,47 wg - 64-
280ZX turro x x 0,53 wg - 83-84 

i 300ZX turro xx 

Ix 
wg mt 84-

Opel Rekord 2,3 TO x 0,80 wg - 84-
senator 2,3 TO x x 85-

J 



BIJ1AGE 4A 

OVERZlCEjff VAN·MER!<EN m '!'YPEN'TMRBO'S OF PERSCNENAIJIO'S (VERVOLG) 

-
AI.1l."CJo1ERK Type 

Peugect S05 SFD{GRD 
S05 Gl'D . 
SOS Turoo Injectia1 
604 SRl{GRD 
604 GTD 

Porsc:he 911 turto 
924 turoo 
944 turOO 

Renault 5 Turoo 
5 Alpine 'nlroo 
SGr Turoo 
11 Turoo 
18 Turoo 
25 V6 Turoo 
25 Turoo O/DX 
30 TO 
Espace TurOO O/DX 
Alpine '16 Turoo 

Rover 2400SD 

Saab 99 turoo 
900 turoo 8 
900 turoo 16 
9000 turoo 16 

Subaru 1800XT 4iiD Turko 
1800GL 4WD T st.w. 

Talbot Taqora Oiesel.turoo 

Toyota Camry TO 
Cressida Turlx> 
Cressida TO 

Volkswagen Golf TO 
Jetta TO 
Passat TO 
Santana TO 

volvo 240 Turko 
240 Conbi Turko 
740 Turlx> 
740 TO 
740 E:state TO 
760 Turlx> 
760 TO 

Totaal 

'!'DotI\lrlx> Diesel 
~tegate 
akaafbiaasklep 
il"""'ilparte wastegate 
iw=geInt:egreerde wastegate 
e.....-elekl:rCrlisch gestuurde wastegate 
int-interccoler (=tussenkoeler) 

~ M 

.~~ """'il '" 00 
i~~ g!tJ c 

... 0 . ,'" ..., .... 
. ~. 

~ ~ 

x x 
x x 
X x 
x x 
x x 

x x 
x x 
x !x 
x x 
x x 

Ix x 
x x 
x x 
x x 
x x 

x x 
x x 
x x 
x x 

x x 

x x 

Ix x 
Ix x 
Ix x 
x x 

x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 

I~ -3 
Xl< ~§ ~~ ... 0 

N r 

~ 
'T"""" Z" 

S ~ .§ :a .,.., 
"" ..... 1' ~ 

..... 
I~~ ... "" 

;31 ... ~l.1 <'IN C"' ........ 

~g :.:8 .'.:! 1 ... :<;:.: <11-
Iii .... .:1 ... 

<3i .... 
.~~ §~ .a r:l . 

:<; :;l 'i:' .... 

I§ IJl 

'" = :':c .... ~ .... ....... .... c I..; .~ ~ ,.; > ::;: 
'" ;.. $ 

x 0,60 1w -
x x 0,60 iw -0,68 iw -
x 0,60 iw -x x 0,60 iw -
x x 0,80 aw .tnt 
x x 0,80 aw 
x x 0,70 

0,84 1w int 
0,45 1w -
0.62 iw .tnt 
0,60 1w int 

0,60 \<,I} int 
0,60 iw int 

0,70 int 

x x 0,60 

0,70 ilW -0,70 a. .• -..... . 0,85 ew int 
0,95 ISM int . 

0,60 1w -
x 0,61 \<,I} -0,48 \<,I} -x 0,48 \<,I} -

x x 0,70 iw -
x x 0,70 iw -
x x 0,70 1w -
x x 0,70 i'..l -

0,70 iw -
0,70 iw -0,53 1w -0,70 11.1 -
0,53 11.1 -0,70 iw i.."lt 
0,70 i'u -

~F ~~ ~F~ ~ t-
~ ~ 

S' 
a1 
~~ 
a~ 
> <lI 

~~ 
·.,..".S 

83-
83-
84-
79-83 
83-

7S-
79-82 
85-

81-82 
81-84 
as-
84-
80-83 
as-
84-
82-84 
8S-
85-

82-85 

78-81 
73-
83-
84-

86-
8S-

82-83 

83-
85-
85-

82-
82-
82-
82-

80-84 
82-85 
84-
84-
85-
83-
82-



'iJOLtJME-DIVERSITEIT KLA.SSIFlCERmG VAN 'I'tJRBO-M.ERKE 

Turl::o- Diversiteit 
mark (kum.%) 

Garrett 20% 
K .. K.K. 40% 
Mitsubishi 60% 
I.H.I. 80% 
Toyota 100% 

50% 

24% 

J2.1 

~ 2% 

Gar.KKK.Mitsu.IHI.TOYO. 

100% - - - - - . .,....:::..~ 

80% / ' -----71 I 

I f l 
I I 

i I 
f I 
I I 

I 
I 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Volurre = aant.al toepassingen 

aant. kum. % kum. 

50 50 54% 54% 
24 74 26% 80% 
12 86 14% 94% 
4 90 4% 98% 
2 92 2% 100% 

I 

Vol.Div.grafieken: hor.as=turt:arerken; vert.as: % toepassingen 
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VOLUME-DIVERSITEIT KLASSIFICEFING VAN K.K.K.- EN GARRElT-TORB()lS 

(Turoo·s van Garrett en van K.K.K. staan samen voor 80% van het 
totaal) 

Tur1:x:>- Tur1:x:>- Diversiteit Volume = aan tal toepassingen 
type mark aant.& % kum aant. kum. % kum. 

T3/T03 Gar. 1 9% 20 '-20 32% 32% 
TB03 Gar. 2 18% 10 30 16% 48% 
TA03 Gar. 3 27% 8 38 13% 61% 

, K24 KKK 4 36% 8 46 13% 74% 
T2 Gar. 5 45% 6 52 10% 84% 
K26&3IDZ KKK 7 64% 6 58 10% 94% 
rest G/K 11 100% 4 62 6% 100% 

1 
13%,' 13% 

7% 

T:yr03-TB03TA03 K24 T2 K26 3IDZ TB2 BID K27 

00%- - - - _---1100
% 

/.-

............--71·/ I 
60/% / i I 

I I 
. 1 

I 

I . 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Vol.-Div.-grafieken: hor.asatypen turl::o's; 'vert.as:% toepassingen 
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Aan ~kplaats-chefs van 22 transportondernem.ingen v.lerden de volgende vragen.:, 
voorgelegd: 

1) Hoe groat is bet wagenpark dat u in onderhoud hebt? 
2) Hoeveel van uw auto's l::ezit een turro? 
3) Welke merken en t:ypen auto's zijn dat? 
4) Hoe zijn uw ervaringen met de levensduur van de turl:o's? 

(Uitval op jaarbasis ten gevolge van turrostoring?) 
5) Als u een vervangende turl:o nod.ig hebt, waar haal t u die dan vandaan? 

(dealer/grossier/revisiebedrijf?) 

De antwcx:>rden zien er in schema gezet als voIgt uit: 

:> . 
tJ'I , J., l::elangrijkste . '8 .~ ~ 

tJ'I 
{fl+J +J B ..-t . tt ::::s automerken m. .j.J 

B':~ 7J .a ·,...fL. 

~j 
(1) 

i ;.8 ~~ .l:l '''; 
+J tur.tocharger • ::::s Q.l {fl 

1! '{t_'O 
~ 

.j.J 'S; a.a ~'n 

~ ig 
Q.l .8 ~ e B ~~ 

I.j.; ),.j 

~ g4J ,g~ ),.j.~ (1) 
),.j 

rl 
.8' .-t {fl 

~ .-t~ '''; 

.dt III .-t .. ),.j ~ £3+J '''; g £3B ~ & ~ B ~ ; ~ . ~ ~ Ie ~ ~ 
III .-1 

~E ~ ),.j a~ .. t:d g >: § Ii-! ::E: ctP .- .p OPMERKIN;EN : 

1 13 7 54 x x x x 0,25 4 x 
2 45 45 100 x 1,5 3 x 
3 50 30 60 x x 
4 60 38 63 x x 0 0 x nDg'al wat MB zonder t. 
5 20 20 100 x 1 5 x 
6 geen reaktie 
7 55 45 80 x 2,5 6 x is zelf Scania-dealer 
8 8 5 63 x x x 
9 25 24 96 x x x x x 

10 55 45 82 x 0,7 2 x 
11 93 84 90 x x x x 2 2 l' , x lfi~~i!egmtdealer 
12 250 200 80 x x x x x 2 1 x 
13 60 60 100 x x x x 
14 geen telefoniscbe info 
15 350 350 100 x 0 0 x 
16 60 60 100 x x x x 3 5 x + dealer geeft k~ge& 
17 5 5 100 x x 0 0 x x 
18 35 18 50 x x x 1 5 x x 
19 10 4 40 x x x 
20 100 100 100 IX X x risiko van'Ri~~,. 
21 250 235 95 x 0 0 1 nw.turro ~ • 
22 1200 2 0,2 x " x pas 2 turro' s op proof 

, 
k;G • ctP ctP TOr. ror GG. .; GG. m .... I 

(1) 1544 "375 89% >: 7a. o 6 co .... 
S tB >: a - -

(2) 1291 ~152 89% t.n r--
14% 1~~ >: .>: >: .... .- t.n \0 M 

, .-



Gebruikte afkortingen 

TOr. = Totaal 

B:r.Jl:AGE 5 

GG •.. = Get<.ogen gemiddelde (weegfaktor; de onwang van het wagenpark) 

(1 ). = Totaal van aile ondervraagde transportondexnendngen. 
(2) = Totaal van alleen die ondernemingen waarvan gegevens over de levensduur 

verkregen zijn. 

Toelichting. 

1) Transportondexneming nr .22 (van Gend & 1.OOs) is in de berekeningen van de 
totalen en gem1ddeldes 1:uiten 1::eschouwing gelaten Olrlat, gezien onwang van 
het 'Wagenpark en de aard van de si tuatie aldaar, anders een sterk vertekend 
l::eeld zou ontstaan. Het tedrijf heeft namelijk pas onlangs twee vrachtwa
gens met turl::o aangeschaft (op proef) en heeft nog geen ervaringen met het 
gedrag van turro"s op die auto's. 

2) El::: zijn enkele aanwijzingen dat Volvo-turl:o's iets vaker stuk gaan dan an
dere merken: bij transportondernendng nr. 12 kwam. de q::merking dat er on::- .. ) 
langs 4 of 5 Volvo's op ini tiatief van de dealer voorzien waren van een 
nieuwe turbo van een ander type, dat volgens Volvo 1::eter paste op dat type 
auto. Het eventuele probleem zou dus al opgelost kunnen zijn. 

3) Gereviseerde turl::o's karen bij de ondervraagde tedrijven steeds van Hove 
te Baarn. 
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Aan tJ:Itckhandelaren v.erd het volgende gevraagd: 

1) Hoeveel procent van de door u verkochte au to' s bezi t een turl:o? 
2) Wat zijn daarvan de belangrijkste marken en typen auto's? 
3) Welke rrerken van turl:o's kent u? 
4) Wat zijn uw ervaringen met l:etrekking tot de levensd.uur van de tur1:o' s? 

(Ganiddeld kilometrage per tur1:o?) 
5) Als u een vervangende turl:o nooig hebt, waar haalt u die dan vand.aan? 

(dealer/grossier/revisiebedrijf?) 

"DeantW'ClOrden staan in onderstaand schema: 

8~ 
1::elangr;ij k- merken . 
ste auto- '1'j 

f ~~ 
merken met turl:o's: 

,gj~- 8 
m 

. tur1:o: ~ rl~~ rl 
.,.-l 

:> > .j..I N Cl) - a .-t . rd · -i.J .j..I -i.J ::gm ,g ~t! 
.,.-l 

~ ::4 Cl) Cl) .,.-l 

.~ 8.8 
. .8 • ~ 

• ~ m ~ til ,Cl) 

fa ~§ ~ 
III ::4 rd rl :> ~ .,.-l 5 ~ . g · :E 0 

0"1 ~ .s t1 ~ OPMERKINGEN : ::t: :i: ttl ~ 0 {Jl ::t: 

1 15 x x x x 0 0 900000 + + )30% Xe~~~~g~~i-
2 90 x x X Q 0 500000 + 
3 65 x 0 0 + 
4 60 x x x 0 500000 + 
5 70 x x x ¥ ;.l 1 : wat 't goedkoopst is 
6 30 x + 
7 30 x x 0 350000 +1 + 1 : wat Hove ~~ee~ 
8 85 x 0 0 500000 + 
9 90 x 0 + 

10 95 x 500000 + 
11 45 x x x + sAWOO1~f: Ji~&rwa~-
12 70 x x x x 

GEM >: >: >: >: >: '>: >: >: GEM.ca >: >: >: 0 t..n 1..0 1..0 ~ N "1;2' ~ f' 1..0 
65% ~ , SOOOOO- t: I .... 

- ,~ .. t..n t..n 
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Toelichting 

1) OVer bet algerreen zijn de ervaringen m.b. t. de levensduur van turoo l s 
goed. De levensduur w::>rdt groter geschat dan die van een koppeling, 
maar ze is wel afhankelijk van de chauffeur. Als faalcorzaken w::>rden 
genoerrde: 
--Gebrekkige luchtf il tering waardcor er vuildeel tj es in de turro kOIral. 
-Te hoge toeren draaien met een koude rotor, waardcor de turoo slecht 

gesn:eerd en gekoeld w::>rdt. (dikke olie, de turl::o zit ho:::q op de rotor) • 
Hierbij zijn het de lagers die het n:oeten ontgelden. 

2) Turbochargers zijn vooral vinden op de zwaardere vrachtwagenuitvoe-
ringen, te weten: 
-Bij DAF vanaf 1600, vooral 2000 en zwaarder 
-Bij Mercedes-Benz vanaf 1617, vooral 1933 en zwaarder 
--Bij Scania bijvoorbeeld 111,112,141,142 
-Bij Volvo op alle typen uitgezonderd de F4-serie 

3) Bij de keuze van de leverancier van vervangende turoo's v.ordt als argu
mentatie aangedragen: 
-bij HovejTurOO Europa: levert goedkoop, ervaringen zijn good 
-bij Importeur, Dealer etc.: origineel (rull)produkt, uit principe 
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Aan ~kplaats-chefs van dealers van een zestal personenautomerken ~den 
de volgende vragen gesteld: 

1) Hoeveel procent van de door u verkochte auto's bezit een turl:o? 
2) Wat zijn de meest verkochte typen auto's .met turl:o? 
3) Hoe zijn uw ervaringen met de levensduur van de turl:o l s? 

vergelijJiliaar met banden/koppeling/rrotor? 
4) Haeveel nieuwe auto's \<\Orden er per jaar door uw 1::edrijf verkocht? 

De antw:x:::>rden zijn per merk in een schema gezet, zie hiervoor de volgende 
bladzijden. 

Gebruikte afkortingen 

TOr = totaal 
G.G.= gewogen gemiddelde 
GEM.= gemiddelde 
vglb.m.= vergelijkbaar met 
kopp. = koppeling 
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.~ ,...., 
Q) autotypen . 

N Ul :> i ~~ ~ 
Q) net turbJ ~.~ Ul 

~ 
.,.j 
tt;! 

~.8M ~~ 
MITSUBISHI j .8 

. . . OEM. 'n 

~ 
ti.I 0 S sa sa ....... ffiE~ . 

B 
.,.j .g . . . 

~ 
.tJ 'E ..0..0.0 

8 m 3m:.:! 
,....,,....,,...., 

8 ti.I g'g'g' :> dP dP ~ ro~ 

1 300 3% 8% x x x 
2 60 20% x x >250.000 x 
3 120 15% x x 1 klacht gebad 
4 90 1% 5% x x 1 klacht gehad 
5 75 12% x x 
6 x x oorzaak klan t 

TOr G.G. G.G. VERHOUO:rn3 : GEM. 
645 1,5% 0,5% 10:70:10:10 250.000 

Q) 

~ .~ 
,...., 

autotypen 
~ k.g~ N ~ ret turl:o 

~ ~ $ ~.S Ul ~~,...., NISSAN tt;! 

'E 51 ~ OPM. ti.I ~B.tJ .8 .8 s s . 'n qj .~ sa ....... .,.j ,...., 

ffi.8~ • .8 .8 
.,.j ..0 b .ci.ci • 

~ :> 
~ ~ ~ 

~ ~ 3Q):;:j 
,....,,...., 

dP dP til !Xl m tt;!~ .g' .g' ~ 

1 150 1,5% x nog geen probl. 
2 150 1,0% 1,0% x x > 70.000 x 
3 300 1,0% 1,0% x x x nog geen probl. 
4 200 1,0% 0,5% x x x nog geen probl. 

TOr G.G .. G.G. VERHOUDING : GEM. 
800 1,0% 1.0% 50:20:30:0 70.000 



TELEFONISCHE INTERVIEWS HEr PERSONENAUI'ODEALERS 

.§ ..... autotypen ~ 
~ 

N ~ ret turl:::o ~ ~ ~ 
(I) ~ .~ en 

~ 
• .-4 

PE\'..'GroI' "0 
r§.8B .a ~ OPM. -n .8 B H · · · ......... i=-! 0 ~ enB~ s a s . B B t? E-< · • · ~ ~ ..... ..a ..a ;S 

~ 
Ul Ul "'l' ..... ..... 
0 0 0 (J) (1) • .-4 ~ ~ s: riP riP Ul Ul 1..0, ~"O~ 

1 1000 0,5% x x x 
2 500 1,8% x x >130.000 1 klacht in 4 jr. 
3 155 0,6% x x x x 
4 900 <1,0% x x 2 jr. geen klacht 

TOr G.G. VERHOUDING GEM. 
2555 0,93% 30:60:10:0 130.000 

(I) 
,autotypen 

j .~ ..... 
~ (1) · ~ N ~ rret turJ::o 

~ ~ .,..j ~ -~ ~ ~ ~ RENAULT "0 OPM • 
'n B .8 .e.82 · • · ......... 

@B~ 
s s a . B B · , . · 

~ 
.- CX) Ul ,.Q ,Q ..0 

Ul .- .- N § (1) • .-4 
..... ..... ..... 

:> r:KI r:KI 0:: 0:: 0:: c::: "O~ ~ g' ~ 

1 250 <1,0% x x 
2 1200 7,5% 100.000 %turto's stijgt 
3 175 1,7% 2,3% x x x x 
4 300 <0,5% <0,5% x x x x 175.000 nag geen klacht 
5 100 3,0% 3,0% x x x x x2 korte ervaring 
6 600 <0,5% <0,5% x x x x x? korte ervaring 

TO!' G.G. G.G. VERHOUDING GEM. 
2625 2,4% 2,0% 45: 1 0: 15: 30 140.000 
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~ ~ 

~ s:: . 'r-! (J) aui;Qtypen N (/} (J) • ..)..t 

~ 
(J) met: turb:> ~,::i (/} ~~~ ta 'r-! 
"0 

~E2 OEM. 8MB liS 
'n .8 .8 S 

. . 
.......... 

~B~ 
s s . 

B B .d .ci ~ ..1:: 0 

~ 
0 0 ~ ~g 
0 0 ~ q)'r-! ~ ~ dfi dP m m "O~ 

1 - 25% x x 120.000 x 
2 120 25% x x x 
3 60 2% x x <200.000 Problen:en 'IX:Oral 4 55 6% x x 200.000 bij 16-kleppers 5 - 10% x xx 125.000 
6 45 10% x xx x 
7 - 25% x x x 
8 dOO 5% x x x Zelden problen:en 

9 175 4% x x 95.000 aldi£jCLronGl 85000 

10 80 20% x x 200.000 
11 356 30% :xx x ·85.000 
12 70 x :xx 200.000 x 
13 - 5% :xx x 100.000 

'lUI' G.G. G.G. VERHOUDIN.; : GEM. 
1400 17,5% 0% 50 : 50 150.000 

(J) 

.::i ~ 
autotypen ~ N ~ ~ • )..I 

~ 
(J) met turb:> ~ .::i ~ ~.s ~ 

.r-! 

~ VOLKSWAGEN 
"0 .gEE ~ ~ OEM • 

'n .8 .8 S · . 
AUDI .......... ~ ~ ~B~ 

s s . 
.8 B 

. · . 
M 

1.1-( (/} • ..-i ..a ~ ..a 
~ ;g . 

~ 
~ ...-! 

8 ~ 3 (J}'..-i g' ~ g' :> dfi dfi /l.t "0":': 

1 -750 5% x x {~~ lf088c~ 
2 350 5% x x x geen prool.erren 
3 300 4% x 175.000 
4 450 10% x x x 200.000 x :inkl TranSpJrter 
5 175 5% x 150.000 geen slij tage 

TO!' G.G. G.G. VERHOUDING: GEM. 
2025 0% 6% 88 :5::5 :2~175~000 
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Grafiek 1 &2 

Grafiek 1: Verkopen van r:;ersonenauto!s met turl::o, per jaar 
Grafiek 2: Aantal personenauto's met turl::o op de weg 
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Klantenprij zen van nieuW'e en ruil-turl:::o IS, at dealer, excl.B'lW 

Merkt Type nieuw ruil 

MITSUBISHI Colt 1400 Turl:::o l' 3000,-
MITSUBISHI Galant 1800 'ID l' 2500,-

PEUGEOI' 505 'ID l' 2763,- l' 1650,-
PEUGEOI' 505 GI'I l' 3500,--

RENAULT 5 Gr 'l'url:::o l' 3500,- l' 1550,-
RENAULT 11 Turl:::o l' 2850,- l' 2190,-
RENAULT 25 OX 'ID l' 2650,- l' 1808,-

8MB 900 l' 1800,- l' 1150,-
5MB 9000 l' 3298,- l' 1367,-

VOLKSWAGEN GOLF 1,6 TO l' 2076,- l' 1174,-

~Geen revisie-'b.lrl:::o· s, ~l enk.ele losse onderdelen leverbaar. 
2) KKK -'b.lrl:::o' s worden alleen nieuw geleverd, Garrett-turto J s oak 

als ruil 'b.lrto. 

q;:m. 

1) 

2) 



1 Lagerhuis 
2 Borgveer 
3 Lagerbus 
5 As met turbinewiel 
6 Zuigerveren 
8.0nderlegring 
9 Bus 
10 Axiaalbevestiging 
11 Afdichtingsbus 
130/iegeleider 
17 Deksel 
181nbusbout 
20 Compressorwiel 
21 Asmoer 
22 Compressorhuis 
23 Veerring~compres

sorzijde met spanseg
ment 
24 Zeskant bout 
25 Turbinehuis 
27 Zeskant schroef en 
moer 
28 Veerring turbinezijde 
met spansegment 
29 Typep/aatje 
30 Popnagel 
3' Hitteschild 
34 O-ring 

29 
I 

30 

Onderdelen van de KKK-kiasse K2 

Enkelstrooms turbinehuis 
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WERKZMMHEDEN BIJ DE RE'ilISIE V'.Pl:J TURBO' S 

(Benodigde gereedschappen, machines, middelen) 

1 .KWALITEITSINSPEKTIE VAN BJNNENKCMEND MATERIML 

- Visuele inspektie wm de staat waaring de turbo verkeert: 

BIJLAGE 11 

(speling. van de rotoras, vas:t;l!DpeIl, scheuren of andere beschadigingen) 

2.SCHOCNBLAZEN VAN DE KCMPLETE TURBO 

- Schoonspuiten met mild reinigingesmiddel onder druk. 

- Onderlinge stand van kompressor-, lager- en turbinehuis n:erken. 

3 • DEMCNrJ\GE 

- Losmaken van de spanl::eugels, evt. l:::xJuten losdraaien of zekeringsringen 
losnemen.(diverse dop- & ringsleu±els, borgringtang) 

- Asmoer losdraaien m.b.v. twee universeelkoppelingen en sleutel. 
Aan turbinezijde begenhouden met 12-kantige dop- of ringsleutel. 

- Eventueel noet het kompressorwiel van de as geperst w;)rden. (Kleine pers) 

- Turbinewiel recht uit het lager!'-uis trekken. 

- Deksels, ringen, dl:uklager, oliegeleideplaat, borgringen, etc. sCheiden 
van lagerhuis. (diverse kleine gereedschappen). 

- Lagertussen, zuigerveren, ringen, etc verwijderen van de rotoras. 
(t.J:.eine pers met onderlegringen etc., zuigerveertang, borgringtang) 

4. REINlGEN VAN CNDERDELEN 

- Vcor het reinigen: kontrole op aanlopen (wrijvingsn:erktekens) I heetlopen 
of andere beschadiging. 

- Lagerl::oringen net tape of iets dergelijks begen beschadigingen bij het 
reinigen. 

- Turbinewiel, turbinehuis en lagerhuis reinigen in kooloplossend middel. 

- Kompressorwiel en karnpressorhuis reinigen in koud ontvettingsmiddel. 

- Koolaanslag eventueel na inweken met een harde' (paardeharen) borstel of 
plastic schraper'l' (evt. stralen met een geschikt straalmiddel) verwijderen. 

- Als alle koolaanslag is oWelost of ver;..vijderd.: aIle onderdelen reinigen 
~jv. in dieselolie of txichlooretheen, in water of stoom, eventueel in 
dampontvetter of wasmachine. Droogblazen net perslucht. 

- Eventueel de achterkant van het turbinewiel, het Iagerhuis en de lager-, 
boringen polijsten met polijstpapier. 

- Kontrole van de onderdelen op reiniging. 
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5.KCl:\lTROLE VAN DE ONDERDELEN 

..;. -l\!;;bm~~. & a§ <;=rOtQt:l..:. 
- rechtheid van de as, (max. radiale slag rotoras ••• ITm, max. sl:ingering 

turbinewiel op ••• ITm van het hart ••• nm) 
meten m.b.v. meetklok en afIolblok~ 

- asdiarreter (min. diameter ••• nm) eveneens m.b. v. meetklok en afIolblok 
- schoepen nogen niet verl:ogen, uitgeslagen, gebroken, versleten zijn. 

(visuele kontrole) 
- zuigerveren rrogen niet inlopen :in zuigerveergroef (max breedte zuiger

veergroef .... nm, min diameter zuigerveergroef ••• nm) 
- reschadigde delen vervangen, tenzij aileen de- asdiameter te kle:in is: 

eventueel lappen (honen), zie volgend onderdeel 

- KgmeressOfWiell 
- reschadigingen zeals scheurtj es I deformaties I aanloops}?Oren, scherpe 

randen zijn niet toegestaan 
- reschadigde 'onderdelen vervangen 

- . K9!Et'essorhuis, turbinehuis I. lagerdeks~ 
- scheurtjes, aanloopS}?Oren, slijtageverschijnselen zijn niet toegestaan, 

eppervlakken rroeten glad zij n 
- beschadigde delen rroeten vervangen v.orden. 

- Lagerhuis: 
-:-zuigerv&en rrogen niet ingelopen zijn :in roringen (max. :inwendige dia-

meter ••• rom) meetinstIumenten VOOI he~ meten van inwendige diameteIs 
- reschadigingen of :inlopen van de lagerzi tt:ingen is niet toegestaan 

(max. inv.endige diameter .... rom), i:E>nzij gerepareerd v.ordt {honen} I zie 
volgend onderdeel_ meetinstIumenten. 

- Drukl§a~, drukl::us: 
- tekenen van breuk, groeven, blank gesleten oppervlakken of losse inge-

drukte deeltjes, glasachtige aanslag, etc .. leiden tot afkeur 

- Laaer1:ussen, zuigerv~( l:org:;:ingen, rubber o-ringen, l:x:luten, sluitriggen, 
Jborg:gingen : 

- altijd vervangen 

6.H(X)F'JX!IDERDELEN BlNNEN DE TOLERANTIES BRENGEN 

.;. Rotoras lappen (ekstern honen) m. b. v. hoonmachine -&-stenen 

- Lagerooringen in het lagerhuis ophonen m.b. v. hoonmachine &-stenen 

- Polijsten van as, ooringen, en achterzijde van het turbinewiel en van 
het afdttchtvlak van het lagerhuis m.b.v. polijstpapier, of stralen in 
stIaalmachine 
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7 BALANCEREN VAN DRAAIENDE DELEN 

- rotor (turbinewiel & as) en kc:mpressorwiel balanceren cp' een universele 
balanceermachine met toolin.g-set voor het balanceren van turbo 's, of een 
speciale turbo-balanceermachine 

8.ASSEMBLAGE VNiJ OUDE MEl' NIEUWE DELEN & 9.TESTEN EN METEN 

- vet:Jr nontage kontroleren of alle onderdelen geed schoon zijn 

- Vooraf inolien: 
-lagerJ:ussen, zuigerveren, druklager I rotoras, draad in a.snoer en afdicht-
vlakken van het kompressorwiel 

- Vooraf insmeren ,l}let vet ter afdichting.:. 
- afdichtvlakken van kanpressorhuis en lagerhuis, en van turbinehuis en 

lagerhuis 

- MOntag~ 
- lagerb..lssen op de rotoras of in het lagerhuis schuiven 
- rotoras in het lagerhuis schui ven, inklusief hi tteschild 
- druklager, ringen, J:ussen, oliegele1deplaat, deksel etc. op de as::nonte-

ren, in het lagerhuis .. 
- kanpressorwiel op de as sch:uiven 
- asrroer op de as dJ:aaien m.b.v .. T-sleutel, of dop en twee universeelkoppe-

lingen, + momentsleutel 
- kompressorhuis en turbinehuis op lagerhuis bevestigen 
- klembeugels c.q. l:x::JUten c.q. zekeringsringen (sleu"eels, borg:tingtang) 

: Voorzichtig bii.:. 
- omlaagdrukken van turbinew1el & as in 1agerhuis} . erveren t 
- nonteren van het lagerhuisdeksel ) zu~g • 
- nontage kornpressorwiel: raakv1ak net a.snoer rroet schoon zijn .. 
- dubbele zuigerveren ItPeten 1800 ten opzichte van elkaar verdraaid zi tten 
- merktekens op huizen samen 1aten val1en 

- Kontroles bii montaqe: 
- lagerfiiSsen nOetenkunnen draaien in het 1agerhuis 
- zuigerveeropening meet 900 verdraaid (blijven) zi tten ten opzichte van de 

olietoevoer in bet lagerhuis 
- axia1.e speling Ila montage van het kanpressorwiel (mm./rnax .. ,axi,ale .. speling 

••• nrn) 
- ruimte tussen kompressorwiel en diffusoroppervlak (min./max. speling ••• nm) 
- rotoras ItPet in de twee uiterste axiale standen vrij ki.lnnen draaien 
- radiale spe1ing (min .. /max. radiale speling ••• nm) 

40. INPAKKEN & DISTRIBUEREN 

- 1agerhuis meet gevu.ld zijn net olie 
- beschenrdoppen en -deksels over alle (aansluit}openingen 
- eventueel verpakken in dozen 
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BENODIGDE MAaiINES: 

Op bet m::m:ent zijn van de genoem:1e machines bij Belrama aanwezig: 

- handpersje en hydraulische pers (bij daTOntage) 
- Straalmachine met h.andbediening (straalmiddelen: korund, Al 0 I glas) 
- grote straalma.chine met traploze toerentalinstelling, s~~els 
- natstraalmachine 
- dan;:ontvetter 

verder zijn er plannen om t.b.v. scheurdetektie van onderdelen van koppelingen 
en drukgroepen in het huidige produktieproces apparatuur aan te schaffen. 
T .a. v. de huidige produkten lijkt een rna.gnetiche detektienethode m.b. v. een 
nat detektiemi.ddel (fluorescerend poeder in vloeistofdrager) interessante 
In hoeverre bij turbo-revisie deze methode geschikt c. q. benodigd is zal 
nag' verder onderzocht w:>rden. 
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~ 1 BALANCING MACHINE 
FOR TURBOCHARGERS 

,.--------~-~.-----~ --
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BALANCING MACHINE 
FOR TURBOCHARGERS 

TURBIT AL Balancing Machine has been expressly designed in order to per
mit a simple, rapid and accurate balancing of rotary parts of turbochargers. 
It consents to achieve a high degree of reliability by having a robust and 
functional mechanical structure and electronic of up-to-date conception cha
racterised by high quality of its components. 
Special belt dragging allows to wrap around the turbine shaft and wheel for 
approximately 1800 making the operation safer and more accelerate. 
On the front panel you may see an analogue type indicator instrument with 
storage and the sensitivity and surface separation controls. 
Balancing machine require a minimum servicing being this instrument of 
extreme reliability. 

Power supply: 

Unbalance position: 

Drive: 

Unbalance quantity: 

Sensitivity: 

Nett weight: 

220 V . 50 Hz single Ease 

stroboscopic lamp 

Wrap around belt 

analogue instrument with data storage and 
automatic scales (0,5 gr.£.s. and'; gr.f.s.d.) 

0,01 gr/cm 

Kgs 7; 

via c. boncompagnl. 57 • 20139 milano • italy • tel. (02) 5694921 • 5394841/2 • telex 340160 soft att.ne turbltal 
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SANDBLASTING MACHINE 

----'--, 
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SANDBLASTING MACHINE 

Sandblasting is the modern method of mecha
nical surfaces treatment. 
It consists into throw by compressed air, mil
lions of microscopical glass-bans against me
chanical surfaces. 
In this way may be possible to remove very 
quickly all incrustations and oxidations and 
clean all points of particulars hardly to reach. 
Sandblasted parts will appear perfectly clea
ned and without any alteration of mechanical 
characteristics. 

Our sandblasting machines have a robust and functional mechanical structure and have been 
expressly designed for turbochargers which require particular care. 

TECHNICAL DATA 
u.m. little model big model 

Workin, dimensions or the cabin I mm I 800 x 600 h700 1100 x 850 hUO 

I , 

Overall dimensions mm I 850 x 1050 h1600 1200 x 1400 hl800 

Rorating rable o mm 1 - 700 

Weight kg 
i 

240 300 , I 
I 

1 Motor-driven exaust fan HP ! 0,75 0,7; 

Operating pressure atm i 6·7 6·7 I 

I 
Compressed air consumption It/I' i 

I 
760 760 

I 

Sack filler surface area mq I 1,8 1,8 I 

Power of lighting lamps 
I I 

wan I 15 20+ 20 , 

Three phase electric supply I V/;O Hz I 220/380 220/380 

I 

I 

! 

I 
i 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

via c. boncompagni. 57 . 20139 milano - italy . tel. (021 5694921 • 5394641,2 • telex 340160 soft i alt.ne turbital 
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turbotest 
THE ABSOLUTE TRUTH OF THE ENGINE 

i:udaiml. 

~«:.'---
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turbotest 
TURBOTEST is the only instrument that permits an exact diagnosis of the 
conditions of the super<>charging and supply system. 

TURBOTEST is equipped with three independent circuits that allow the 
simultaneous measurement of three distinct factors which are: 

A. Temperature of the exhaust gases after the turbine 
Radiator water temperature 
Engine oil temperature 
Manifold air temperature 
Air temperature before and after compression 
Air temperature before and after the intercooler 

B. Oil pressure at the turbine inlet 

C. Air pressure and depression 
.. between the filter and the turbine 
• at the exit of the compression turbine 
.. before and after the intercooler 
.. in the intake manifold 

The connections supplied with the turbot est are used to perform all these 
measurements. 

In generaly, it's sufficient to compare the temperature of the turbine exhaust 
gases and the super-charging system. • 

A more detailed analysis, therefore a control of everything considered in points 
A. Band C must be carried out when the situation is more complex. 

The relationship between the super-charging pressure and the exhaust gases 
temperature at the turbine exit serve, in the majority of cases, to indicate 
whether it's necessary to intervene on the supply system, on the super-charging 
system, or on both systems. 

TURBOTEST is the maximum result of technological evolution. 

Thanks to its limited size and to its easy handling it's used directly on the unit to 
be controlled after having made a number of simple connections. 

turbital s.r.l. via c. bonccmpagni 57 • 20139 milano· italy - tel. (02) 5694921 ·5693436 
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TELEFCNISCHE INTERVIEWS MET APK-STATICNS 

22 APK-stations in de omtrek van Waalwijk zijn getelef')reed, en aan de keur
rreester werden de volgende vragen V(X)r~felegd. 

1) Bij hoeveel pocent van de APK-keuringen die U verricht mankeert er iets 
aan de stuurinrichting van de te keuren autQ? 

2} Wat is dan neestal bet probleern met die stuurinrichtingen die niet in orde 
zijn? 

3) Zijn er merken auto's waarbij 1:epaalde gebreken vaker voorkaren dc,.TJ. ge.'Ui.d-
deld? 

4) Welke leveranciers en merken van stuuc:>r-derdelen kent U? Waar haal.t u de 
delen van stuurinrichtj ngen die vervangen nooten w:>rden? 

De antwoorden staan in ondersta.anC schena: 

I 'd ~I'"O 8":' (J) 
.~ . § 't:I .. ~ ;..-1 ~ ~ • ..-1 • 

I .~ ~ ·n 
~~8 

-IJ • 
·M ~5J -IJ 

~ g ~ ~~ t:rt ~ ~ . Olr-l 

(J)~~ 
Ol ctS 

til til I .~ t:rt:§ til .~ til 

~ 
. .~ t:rt m til 

~ 
r-I r-I:>t:rt 

.~ @ • r-I 

~ Merken waarbij 1:epaalde @ f5 N 

~ 
Ol 

@ ~'q ~ 
·M ~ 5J Ol il .2 problernen vaker voorkomen ~~ 

• ctS ~ "-

~ 
5J • ..-1 -IJ(J) T 'q-IJ ~ ~ ~ 

~ dan geniddeld. til 

.~ :>~ Ol ~ 
r-I til ~cd 
ctS 8 ~~ tB (J) 

@~. Ol Ol Ol Ol Q t-' 

1 x x x x dealer 
2 30% x x x dealer 
3 50% x x = x 
4 40% x x - Japans & Opel x 
5 10% x1 x2 x 1 ) Opel 2) Japans (Mazda) x 
6 30% x1 x 1)Opel x ... 
7 9% x x - x sub-d. 
8 30% x1 x x - x 1)Opel&VW 2)Ford x 
9 1% x1 x x 1 ) Opel Kadett x 

10 23% x1 x x - 1 ) Opel&VW Golf i Frans x 
11 2% x x dealer 
12 60% x x x . Frans Duits x (1 suM. 
13 30% x x x1 x2 
14 80% x x Talb:Jt, cudere Daf (-Volvo) x (2rest . 
15 10% x1 x2 x2 - x 1) Qpel&'I'oyota· 2) f-li tsubishi x 
16 25% x1 x x - x 1 ) Talb:Jt/SiIoc:a 1307/8 x 
17 60% x x x x x1 1)Opel K.&Ford Taunus x1 x2 HWsi 
18 50% x x Opel,Ford,Renault x irrport. 
19 50% x1 x - 1 ) Opel; Duits Japans x 
20 12% x x x1 1)Peugeot x 
21 27% x x x - Renault,Peugoot x x 
22 45% xl x x - 1 ) Opel x x 

GEM. ~ x x ~~ x x x x 
0"1 l""- N ..". LO N 

31% r- ..... r- ; ..- r-
;... 



Gebruikte afkortingen 

x-:: ja 
= = nee 
- :: zelden 
• :: SClllS 

su.l::.rl. :: subdea.ler 
jmport.= jmporteu:r van stuurdelen 
rest = merken waarvan men geen dealer is 
cijfers verwij zen naar opmerkingen in volgende kolom 

Toelichtinq bi -; de antv..:oorden 
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Merken waarbij l::epaalde problemen vaker voorkomen dan gemiddeld (vr. 3) 

Achtereenvolgens v.orden genoemd: Merk, evt. type, en onderdeel dat een 
grotere kans maakt op defekt. Tussen haakjes is steeds venneld het aantal 
keren dat het l::etreffende item genoem:i \Nerd in de interviews .. 

Opel (1 O) Kadett (3): stuurhuishoezen (8), kogels, stuurkoppeling 
Volkswagen (2) Golf ( 1 ): stuurhuishoezen (2) 
Ford (3) Taunus(1): stuurkoppeling, rubber koppeling, kogels e.d. 
Peugeot (2) : koppelingsschijf tussen stuurhuis en stuurarm, stuurkoppeling. 
Renault (3) R4/RS: kogels en hoezen 
Talbot/Simca{2) 1307/8: hoezen en kogels 
Daf(-Volvo) (1): kogels e.d. 
Mitsubishi(1): kogels 
Mazda ( 1 ): kogels 
Toyota(l}: hulpstuurarmrubbers 

Generaliserend v.ordt gezegd dat met name Japanse auto's "zwakken kogels 
hebben, verd.er v.orden Dui tse auto's een keer l::eter en een keer slechter dan 
Franse, en (elm keer) slechter dan Japanse auto's genoem:i, wat betreft de 
stuurinrichting. 

Het probleem bij Opel is het feit dat de "hanronika"-hoezen lang zijn en 
dus over grote afstand n:oeten l::ewegen waardoor ze sneller slijten. Daarbij 
komt het fei t dat ze nogal eens in de lekolie staan. 

Leveranciers van stuurdelen (vr. 4 & 5) 

Als leveranciers van stuurdelen in de regio TilbJrg-vITaalwijk v.orden 
bij de interviews genoemd (afgezien van dealers) : 

APS BV, Tillilrg 
Broekhuizen fN Technisch Buro, Till::urg 
Haverhals Autornaterialen, Sprang-Capelle 
Van Dijk BV, Goirle 
Bart v.d. Klugt, Kaatsheuvel 
V.d.Kruijs, OisterYrijk 
KUhne & Zn. fN, Til:t:urg 
Rotil, Tilblrg 
Sabeco I TiJJ:urg 
Quinton Hazel, Mijdrecht 

Als leverancier' karrt 15x de dealer en 12x een groothandel in aanmerking I 
maar van die 15x dat de dealer genoerrd WDrdt zijn er 6 waarbij de onder
vraagde zelf dealer is I of sub-dealer. 
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2. Stuurinrichting 

K euringseisen 

2.1. STUURINRICHTING VAN MOTORRIJTUIGEN 

o Motorrijtuigen moeten zijn voolzien van een 
stuurinrichting die voldoet aan de punten 2.1 , 1. 
to\ en met 2.1.4. 

2. 1 . 1 . Stuurwiel 

2. 1 . 1. 1 . Mechanische toestand 

o Het stuufWiel dient deugdelilk te zijn. 

o Het dient zodanig op de stuurkolom te zijn be
vestigd. dat hierin geen speling aanwezig is. 

o Het stuufWiet mag geen breuken of be/angrijke 
scheuren vertonen. 

2. 1. 1 .2. Speling 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.3.1. 

o De stuurinrichting moet goed (eageren op 
draaiing van het stuufWiel. 

o 8ij aen directe overbrenging mag nagenoeg 
geen speling aanwezig zijn. 

o Een niet te grate vrlje slag is bi; een indirecte 
stuuroverbrenging toegestaan, 

Stuurkolom 

o De stuurkolom dient deugdelijk te zijn. 

o De stuuras mag nagenoeg geen axiale speljng 
In de stuurkolom vertonen. 

o Tussen de stuurkolom en de stuuras mag nage
noeg geen spa/ing optreden. 

o De flexibele koppelingen of kruiskoppelingen 
mogen niet versleten zi;n. 

O. De stuurkolom moet deugde\i;k bevestigd zi;n. 

Stuurhuis 

Mechanische toestand 

o Het stuurhuis dient deugelijk te zljn. 

o 8ij draaiing van het stuurwiel naar de uiterste 

12 Keuringseisen 

------- -_ .. _--------

Wijze van keuren 

Met de wielen van het voertuig op de 
grond het stuufWiel krachtig heen en 
weer bewegen en een lichte druk in op
en neefWaartse richling uitoefenen. 
Een visuele controle van het stuufWiel. 

Met de wielen In de 'rechtuit rijsland' 
het stuufWiel zover mogelijk heen en 
weer draaien zonder dat daardoor de 
bestuurde wielen worden gedraaid. 
Hierbij visueel controleren of de vriie 
slag niet Ie groot is. 

Visuele contrale tefWijl het 1I08rtuig 
tich boven een inspectieput of op een 
hefinrichting bevindt. 
Met de wlelen lIan het voertuig op de 
grond of de hefinrichting, het stuurwiel 
in de richting van de stuurkolom trek· 
ken en de radiale speling lIan de stuur
kolom controleren door van opzij tegen 
het stuufWiel te duwen. 

Visuele contra Ie terwijl het voertUlg 
zich bOllen een inspectieput of op een 
hefinrichting bevindt. 
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zijden mogen geen weerstandan (zware punten) 
lIoelbaar zijn. 

o De stuura, mag niet verbogen zijn. 

o De lIertandingen in het stuurhuis mogen geen 
overmatige slijtage vertonen. 

o De lagering van de pitmanas of stuurheugel 
mag geen ollermatige spaling lIenonen. 

o Het stuurhuis mag geen scheuren vertonen. 

Bevestiging 

o Het stuurhuis dient deugdelijk bevestigd te 
zijn. 

o De bevestigingsgaten in hel chassis mogen 
niet uitgeslagen zijn. 

DAile bevestigingsbouten dianan aanwezig Ie 
zijn. 

o De bevestigingsbouten mogen geen verschijn
selen van breuk \lertonen. 

Stangenstelsel van de stuurinrichting 

Mechanische toestand 

o Het stangenste!sel van de stuurinrichting dienl 
deugdelijk te lijn. 

DAile onderdelen dienen goed bevestigd te zijn. 

o De verbindingen mogen nagenoeg geen spe
ling venonen. 

o De noodzakelijke bOfgmiddelen. stofkappen of·· 
stolhoezen dienen aanwezig Ie zijn en in Goede 
Slaat te ver~eren. 

o De onderdelen mogen geen vervormingen of 
scheuren venonen en dienen onderling goed te 
ziin afgesleld. 

o Het stangenstelsel mag geen sporen van her
stalling vanonen waarbij het materiaal ... erhit is 

. geweest. 

WPKM. afl. 3 
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Stuurinrichting 2. 

Wijze van keuren 

Met de bestuurde wlelen van de grond 
of van de hefinrichlmg het stuurwiel ge
heel naar links en naar rechts draaien. 

Visuele controle terwijl het voertUlg 
zich boven een inspectieput of op een 
hefinrichting bevindt. 
Terwij\ het gewicht van het voertuig op 
de wielen rust. het stuurwiel afwisse
lend en met rukkende bewegingen naar 
links en naar rechts draaien. 

Visuele controle terwijl net voertuig 
zich boven een inspectieput of op een 
hefinrichting bevindt. 
T erwijl het gewlcht van het voertuig op 
de wielen rust. het stuurwiel afwisse
lend en met rukkende bewegingen naar 
links en naar rechts draaien. 

2. 1.3.2. 

2.1.4. 

2. 1.4. 1 . 

Keurlngseisen 13 



2. Stuurinrichting 
----------------'=-------------

2.4.1.2. 

2.1.4.3. 

2.2. 

Keuringseisen 

Werking 

o De bewegende delen van de stuurinrichtjng 
mogen niet in aanraking komen met het onder
stel of onderdelen daarvan, 

o De stuurjnnchting dient voorzien te liln van 
goed afgestelde aanslagen voor de maximum Ult· 

slag, 

S tuurbekrach ciging 

o De stuurbekrachtiging dient. indien aanwezig, 
goed te functioneren, 

DAile onderdelen dlenen goed bevestigd en ge
bargd te Iijn en magen geen scheuren of lekksge 
vertonen, 

o De stuurbekraehtlging diant geed afgesteld te 
Iij,' en onderdelen daarvan mageh njet schuren 
langs vaste delen. 

STUURINRICHTING VAN AANHANGWAGEN OF 
OPlEGGER 

o Indien een aanhangwagen of oplegger is uitge· 
rust met gestuurde assen dient het stangenstelsel 
van dele stuurinrichting deugdelijk te zi,n, Aile 
onderdelen dianen goed bevestigd Ie zijn, 

o De verbindingen mogen nsgenoeg geen spe· 
lingvertonen. 

o De noodzakeli,ke borgmiddelen. stofkappen of 
stofhoezen dienen aanwezjg Ie zijn en in goede 
staat te verkeren_ 

o De onderdelen mogen geen vervormingen 01 
scheuren venonen en dienen onderling goed te 
zijn afgesteld, 

O. Het stangenstelsel mag geen sporen van her
stelling vertonen wearbi; het materiaal verhi! is 
geweest. 

14 Keuongseisen 
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Wijze van keuren 

Visuele controle terwill het Itoertuig 
zien boven een inspectieput of op een 
hefinnchting bevlndt. 
Met de wielen van de grand of de hefin· 
riehting het stuurwiel van aanslag tot 
aanslag draaien en de beweging van 
het stangenstelsel controleren 

Visuele controle. 
Met de wielen op de grond en draaien· 
de motor het stuurwiel met rukken zoo 
vef heen en weer draaien, dat de be· 
stuurde wielen bewegen, 
Het aanspreken van de stuurbekrachti· 
ging contraleren. 
Bii een integraal bekrachtigde stuunn· 
(iehting aileen controleren of het me· 
chanisme in goede staat verkeert. 

Visuele contrale terwijl het voertuig 
zich bo.,en een inspectleput of op een 
hefinrichting bevindt. 
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Stuurinrichting 2. 
----.---------.--~--~- ._---- -~-----. 
K eUfingsttisen 

WlELUJTWNINQ 

o De afslelling van de gestuurde wielen van een 
motorrijtuigt aanhangwagen of oplegger mag 
het weggedrag niet nadelig beinvloeden, 

3. Het onderstel en de carrosserie 

Keuringselsen 

FUSEEPENNEN OF ·KOGELS. ORAAIPUNTEN 
WIELOPHANGING EN WIELLAGERS 

o Fuseepennen en lof ·bussen en de fuseekogels 
magen met te veel speling hebben. 

o Wieltagers mogen niet Ie veel speling vena· 
nen, lerwill verschi,nselen van slijtage mel hoor
baar mogen llln 

o De fuseepen dlen! goed in de asvuist Ie Zlfo be· 
vestigd. 

o Hoezen van fuseekogels moeten goed afslUl' 
ten, 

WPKM. afl. 3 

Wij,le van keuren 

Te controleren met wleIUltll,nappara. 
tuur dan wei door mlddel van een proef. 
fit op de wag. of de gestuurde wielen 
goed sporen 
Bii een afwlJklng op de wlelUitlilnappa. 
ratuur van meer dan 6 m I km of 31 fee! I 
mile, dien! een proefnt te worden ge
houden. 
Indien het weggedrag nlet nadehg wordt 
beinYloed (scheef Irekken). dan is he! 
resu/taat van deze proefri! doorslagge. 
vend. De banden dienen hlerbil de IUiste 
spanning Ie hebben 

W,/U! lIan keuren 

BOllen een tnspectlepul of op een he I, 
Innchtmg door mlddel lIan rukkan aan 
lader wlel (van de grand of hefmrtchtll1g 
geheven behoudens bll het gebrUlk lIan 
aen speltogsdetector) controleren 
a. de spellng tussen aSllu!st en fusee
pen of fuseekogels, 
b< de spellng OD de wlellagers en de 
venicaie speimg lIan de aSIiUlst op de 
fuseepen< 

2.3. 

Keuringseisen 15 
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Besc;h,ijy;ng en Ifl:hnlsche gege ... ". 
Dr ;'h ~,:, TI,'c 8" S CP'" g*:' ... ~ .... ~ "(.(:t-"! r- etaa,S;JUJ!$iSW('!r""' l'1o',)rrr f'f' 

.. ( ," .\da·'.-.··.; +-,;-; c:.·.1J'~gP T"'Il'laalp('cd\?'f\p.geN·~gen ~>j.,C"K 

nt' RotoTec 10 kouctspuitmetttod. s Gt'~.\ .... (,'~ c· .. ' rr(>taal;,\o{: 

?;':',;::;.~~~':~~:;.~ '$lj ~:':'.;'~ ~~~ ~ ,ia:: ~~S";':,~'~:~:~::~'! ,;;:~-:;~:~ ~~~~~;:,1 
kf'Yl (,1 S·~')._:VI' .~r.a'- J(")"";e'"' De f't'etn::~€ $ t- ,z(,r.::HJ' 9(15('hll": 
":'C' ~,.., '-"&'>~ ·":"I.:a'(>f~'~ 0>'- pt£'vc"~'e' tI~!'la'·::!.:, 

~V." r;nasia/,R"'; ,1"'i1r:,~" f ~I-,'S(" ,,~~ ('''1: 

:t .. RotoTec 80 warmlpuHm.thoo. 12r~'~ S(\',~) ;$ c I"',~ ... ,,.~,,)-: 
r,'" .'.'~"."'")~ ... "'" ~ ~., 'i_: ,,:" ", ..... -. :: .. -••. -~ /,< ~p t.:::-n":1t't" ,o.<t;l't ::1 
J::,~r:~'a:t-t" sr'J',:;t;: 1 : S-~·{.:"" ... :"<:11 ;;~ttac"" -.'.aardr,n e.-," 
(..crer'~~al!.lr,i~;>;. -I'>' "'(>! ..... ot:';·:'· .... al(>~laa' .... c.fj't vf".~12'gefl He" 
~·.:)r-;"'olrf;1-; ... v:;· "'~' ~,:' s, ... ,.:: !en gf.-'t'tacr.! 
T ceoaSD;i(t' .:: r. 'a:;~·~~a::,ce'"' ·'a"'sp:>rtaSSf>1'i gC1c.d,ngsroller'; 
'agf ': aals-::I"' ~ ,:r')r('~f\ 1). en '. :.""'t;-.... po .... ;;:..\aa·ers rtchtwalsen 
.*3"1 ~'::"'S~ ·~scr~('(·.€·'" SI'!tp'a'i?#'J €'M 
!'-t€"o; ~'S'()( -3' y,'I. ;';1' :: :!v·;)t ;·:~.'Ju'. !e ... a-cf"J va~ een b'Jge-
ic ~crr:1J he :cC'_ .,~. _ ~',~'~ C'(" ,';a3''!0:-' ~t r e~ r"eer nod'g l'$ om 
!U5~,"· .... t'J:S Gil • w r 

, tl' 'I':,;,!!le'" 
Het "N(!""'jigf- .a'" :::.;:, e~ s t'?vc itgct te;w~ vlamterugs1ag 

8eClril',g.slen 
Acethy1eer'\ en 4Vurs;o· 
Verbrwk. iCder ca 100e I ..., 

Spullre"lMme"1 
19000 t~oudsp_,lcoe<le'$e"e, 3 8·4 6 kg '" 
12000 t .... rmSDu'lpcece'se' el J 8·5 5 kg 'h 

CASTODYN System 2000 
Uf'hvC'Isecl vlamsputtsystecm 
\'00' de me1'alllSCne en ker (lfTll$Che
MCfaCeram-poederscf1es 

8nchfll¥lnt en Ifl:h"'lChe tee-n, 
tiC! CastoD" '1 Sysfem 2000 tics!aat Ott hel metaaiSpullplslool me: 
oasooortaalme'e!S ",oor de kOOfro:e van de spulfpara-rneters eef'lil/' 
ie' yOOf' rc.rHglng ,·an de PC(s!tiC~! (,n dfle st'JultnoZlI(t"$ wa3rmee de 
vorm van de ¥!art"\ .. OOf hei getrwk van oe MefaC-cram poedcrs kan 
worden aangopst • 
Met dlt sys-tecm k~,mnen dtle soonen metaal. of o).ydepoeders ver. 
~DOtcn worder. om rcoarat,es e!i prevenl1eve ODSPLl'llnge'"l wI fe 
voeren 

0. ..... C.,.'" 23000 ..... ".: IS .. {)Of net OPSPuitcr en !l'1smenen 
vaf'l verschlller.-dC> iCgf:'f'fl91'!r'! De tW1(tmg Of'\ts1aat dCo' d'tttvste van 
(Ie opgescoten mal~'laa!- mN net f'" ':ledefmatenaa! 

Mel.e., .... proclukl.n lilt de H,I. 21000: l'ln spec,aa' oc! .. ,"~ld 
vOlar "elllouCf oosPIAen z.,·, jer :nSf""\eaen Va!'1 Of'ldcrdelcn .", aardoor 
ge:;n SHu1dv;;tyeranjer "'7!" O' vervo,rrllngo'l' In hel \\("rkstuk 
O(l:!re<1en 
OI):;Ir t'jn spec'ale saOTlf!nsteliir"g t nat het opgespote~ f"'1atet laa! 
d:.Ot mlCfQ1aSS1f'1iel'l OP h'?l grOf":ct-rater,aal De OpspUltlngen 11)1'1 
1_ dlctlt gema<',ehl' o. !e ~",e'''en en goed bes!anc legen 
WflJVlng metaal . melaal 

De se"e .... C_m 21000 ~slaal u~ een lanlal ke'a'!1'sche 
poede:f$ OP baSIS van o.,'cten De cflchthelC en de tnte'gra~tJlalfe 
.erbond,"II van de opgespoler. laag ,s wlS!ekend ... aardoor de 
standt1td' van de behanCelde we'~S,hJkl;en tegenovet konvcr,fl-Ol'leJe 
spu,Uagen Wl!'ZenhJk ,s verbererd 

Door IIJn grOie opb'''''g<l 's hel we'ken mel hel CastoDy" System 
2000 ultermate rendatl€'; Het systeem 1$ ve:f[:akt 1(') een kotter, dIe 
.ele hulp5lu~ken be_at om "el werken mel oe C 8stoOyn 2000 10 
gemakkehlk en aangenaam mogel'lk Ie maken 

BIJIAGE 1SA 

U1IN.tlng ,"nd.ardu.ortimenl 
1 Viamspu1tP1S10o: k,lmp1c('t 
2 Hutpgpfcccrs(':t-;.1p In:0ndshlkf('tn!Qf~'~ ~lp,--,. s'., .ff'!·, ~:! ,,'.\"_ 
stf'li.(,f b('SChf"wtu· 

R0tOC~-'~~!(I' tt'i'!'" 

.lc qOf"T.' 't,l,)' ('" ·~d:·' :.f'~"lnGs(w·!'~.!"c'":,~p 

Spullloevoegmalerial4!n 
,",j""~;",:; '.":dersnfc\' 
:'("':.'0,) ~;. J ';SPVf~h p. k'~ ~("14' 

"T", :'.p" ;C",>:U"rSCf.e :e:!l-)t~,' ,',:, ' 

Speciaal loebehoren 

retc'" 04-83S 

O ..... rbrulk 
l .. cl'H'ylf'{·r" ca 930 ! 
lIJlJfS!O! ta 990 I h 
P,,rsluchi ca 75 m' . h 1>1 4 bat 

Spull,endement 
PQ~derscr", !l01aCeram 28000 05·1 0 "g,' h 
Po('dNscr'c MetaCc'am 23000 en 29000 3·10 og h 

Oeschlllle apullpoede,.en melholM" 
.... lhocl.: ~I.: 

V!amspUlten lender !n~mcltcn Mc~aCPtam 29000 
$ta'"''jaa,dpo('dcrser,e I:;>"i 

Mc'aCNam 2800C 

\'larr.spultef'l mel aanslwtend: 
tf"lSf1lCltcl'i: 

Spec:luI t"Mho,e" 

"09~ lempcraluur pO(:r!("'S('I"~ 

Me~.Ceram 23000 
tnS ..... t.>ltpo('d/·'$,{.,,~ 

t Insm.n'brande1stH vOO' MetaCe-fa ..... 23000 poe<jj:,t;/'~-'" 
2 Verlenglans vOOt net blnnenwaar;s opspwter' 

FOlO'" 2235 



BIJLAGE 15B 

6PECIFII<1¥¥ES 9P§PUITPOEDERS 

C+E-nr. Qnschrijving; Werk- Prijs 
Hardheid . ~temp. s .. m. p .. kg • 

29029 Hecht 190HB 1100CC 9,0 216,-

10185 Ni-basis 36-42HRC 1100C:C 7,88 73,-
12497 NiCrMo:uBSi 59-63HRC 1060CC 7,9 73,-

28060 Keramisch 120OHV10 700CC 4,1 147,-

29011 NiCl:Mo 200-230HB 7,9 95,-
29021 NiCr 300-360HB 600CC 7,72 134,-

21021 16,Ni.AJlotl 150-190HV10 7000c 8,6 236,-
21022 16, Ni 230-270HV10 700({: 8,6 234,-
21031 1S, Ni 250-300HV10 900({: 8,6 245,-

Gebruikte a...-Fkortingen: 

C+E-nr.= Castolin + Eutectic-mnrmer van de poedersoort 
s.m. = 600rtelijke masea 
0,1cm3 = Oppervlak 1cm2, hoogte 1nm, overspray 7% 
Syst. = 6puitsysteem geschikt voor de p:Jerdersoort 

PriJs p 
0,1cm3 

0,1944 

0,0616 
0,0617 

0,0645 

0,0773 
0,1107 

0,2172 
0,2153 
0,2319 

E = Eutalloy (wannspuitsysteem, voor gietijzeren produkten) 
R = Rototec 80 
C = Castodyn 2000 
R" = Rototec 80 net speciale toel::ehoren t.b.v. 1s-poeders 

Kosten 
p. dia 

n.v.t. 

0,1280 
0,1284 

0,1294 

0,1358 
0,1525 

0,2172 
0,2153 
0,.2319 

16 = One-step-poeder, een zel:fhed:hteude poedersoort, waarvoor geen 
ekstra hechtpoeder ncrlig is .. 

Kosten per dia: 

Syst 

-
E 
R 

C 

C 
C 

RIC 
RIC 
RIC 

- l:erekend vcor het geval dat 0, 5um hoge hechtlaag en 0, 5um hoge vullaag v.ordt 
toegepast, resp 1nm hoge zelfhechtende laag bij 1S-fOeders. 

- l:erekend inklusief 7% overspray .. 



BIJLAGE 16A 

SHANKEY-DIAGRAM VAN DE BEVISIE VPN DIAFRAG1AVEREN VOOR KLEINE DRUKGROEPEN 

(Huidige situatie, alleen slijpen) 

DEM:NI'.AGE : 
100% 

~ I 25%\ 

TESTEN: 
75% 

_4% 

SLIJPEN: 
71% 

L~ .;,% 

STRALEN: 
;:'7 C;!l: 

GESLEPEN UI'I'VAL: 
DIA'S: 
67,5% 32,5% 



BIJIAGE 16B 

SHANKEY-DIAGRAM VAN .DE REVISIE VAN DIAE'RAGMAVEREN VOOR KLEmE DRUKGROEPEN 

(Situatie waarin-zowel vlakslijpen als opspuiten rnogelijk is) 

SORI'EREN: 
90% 

SLlJPEN: 
71% 

S'l'RALEN. 
67,5% 

GESLEPEN 
DIA'S: 
67,5% 

i I 

J 19% I 

SPUITEN: 
22,5% 

SLIJPEN: 
l 5,5%1 17% 

5% 

fbll-=(J1D%--., 

il 
STPJ\LEN: 

16% 

DIA'S: 
21,5% 

UI'lVAL: 

11 % 



BIJLAGE 17 

KOSTENPLMTJE VOOR DE PROOUKTIE VPJ:J 100 DIA' S, OODE SITUATIE 

Be~king Aantal Kosten per dia Kosten 

Denontage 148 3 min. a 83,33ct .f370,00 
Transport & Stralen 148 7 s a 1,389ct .f 14,39 
Transport naar magazijn 111 10 s a 1,389ct .f 15,42 
Testen 111 10 s a 1,389ct .f 15,42 
TransfX)rt naar Yipl. 105 10 s a 1,389ct f 14,58 
Slijpen 105 20 s a 1,389ct .f 29,17 
Transport 100 10 s a 1,389ct f 13,88 
Stralen 100 20 s a 1,389ct .f 27,78 

+ 
KOSTEN 100 DIAlS f500,64 

KOSTENPLMTJE VOOR DE PROOUKTIE VPJ:J 100 DIA'S, NlEUWE SITUATIE 

Bewerking Aantal Kosten per dia Kosten 

Dem:Jntage 112 3 min. a 83,33ct f280,00 
Transport & Stralen 112 7 s a 1,389ct f 10,89 
TransfX)rt naar magazijn 106 10 s a 1,389ct .f 14,72 
Testen 106 10 s a 1,389ct f 14,72 
TransfX)rt naar wpl. 101 10 s a 1,389ct f 14,03 
·Slijpen 80 20 s a 1,389ct f 22,22 
Transport 76 10 s a 1,389ct f 10,56 
Stralen 76 20 s a 1,389ct f 21,11 

·Stralen 25 20 s a 1,389ct .f 6,94 
Transport 25 10 s a 1,389ct f 3,47 
Spuiten 25 20 s ~ 1,389ct .f 6,94 
Poe::1ermateriaal 25 O,107cm a 23,Oct .f 5,50 
Acetyleen & Zuurstof 25 1,5+6,5= 8,Oct .f 2,00 
Transport 19 108 a 1,389ct f 2,36 
Slijpen 19 20 s a 1,389ct .f 5,28 
Transport 24 10 s a 1,389ct f 3,33 
Stralen 18 20 s a 1,389ct .f 5,00 

+ 
KOSTEN 100 DIA'S .f4 29,35 
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