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Samenvatting
In mijn 3e jaar bachelor in de elektromechanica heb ik in het tweede semester stage mogen lopen
bij een bedrijf, gekoppeld aan een bachelorproef over een onderwerp gekozen door de
stageplaats. Het bedrijf dat ik gekozen heb is IG Watteeuw International N.V. te Oostkamp.
Bij Watteeuw maken ze voornamelijk tandwielen. Voordat deze tandwielen op de markt mogen
komen moeten ze verschillende processen doorlopen. Eén van deze processen is het
uitbalanceren. Dit gebeurt op een balanceermachine. Een balanceermachine heeft verschillende
sensoren die het mogelijk maken om de onbalans te detecteren en te situeren. Daarna kan deze
op de kolomboor geplaatst worden om materiaal weg te nemen.
Een zwakte van deze manier van werken is dat het stuk moet verwijderd worden van de
balanceermachine om materiaal weg te nemen. Hierdoor is er een groter gevaar voor
beschadiging van het stuk. Als de rollen en de lager passingen niet volledig vrij zijn van vuil kan
de lager passing tijdens de onbalansmeting beschadigd raken doordat het stuk ronddraait. Door
de beschadiging kan het stuk niet aanvaard worden.
Het doel van deze bachelorproef is onderzoeken wat de beste oplossing is voor het
vergemakkelijken van het uitbalanceer proces. Hierbij moet ook een beveiliging geplaatst worden
zodat er geen aanraking kan zijn met de draaiende rotor.
Bij Watteeuw hebben ze twee balanceermachines. Op de grote balanceermachine is deze
verbetering al gebeurd. Hierdoor kon ik mij baseren op de grote balanceermachine.
Door met de operatoren in contact te staan zijn de moeilijkheden van de boorunit op de grote
balanceerbank bekend geworden. Hierdoor konden we oplossingen zoeken voor het probleem.
Nu ik weet had van de problemen kon met de leverancier naar oplossingen gezocht worden. Deze
werden dan voorgelegd aan de operatoren.
Als de nieuwe boorunit geplaatst zou worden en de problemen zijn volledig opgelost dan kunnen
deze oplossingen ook toegepast worden op de grote balanceerbank.

Woord vooraf
Deze bachelorproef is de laatste stap tot het behalen van het diploma bachelor in de
elektromechanica. Het is de bedoeling om de theoretische en praktische kennis die we in de
voorbije jaren en maanden opgedaan hebben toe te passen in een concrete werkomgeving en
aldus ook de eerste stappen te zetten in het bedrijfsleven.
Bij IG Watteeuw International N.V. heb ik mogen werken aan een project waarvan ik maar een
notie van de werking wist.
Ik wil dan ook graag een aantal mensen bedanken die mij met raad en daad hebben bijgestaan
om mijn bachelorproef tot een goed einde te brengen.
Eerst wil ik mijn stagementor Tim Calliauw bedanken om mij de kans te geven stage te lopen bij
IG Watteeuw International N.V. Hij heeft mij de ruimte gegeven om mijn eigen gedachtegang te
volgen en heeft bijgestuurd waar nodig.
Zeker wil ik de operatoren van de balanceermachine bedanken. Zij hebben mij een uitstekende
uitleg gegeven van de werking van de balanceerbank. Tijdens het schrijven van mijn
bachelorproef kon ik altijd bij hen terecht voor mijn vragen en problemen in verband met de
balanceerbank.
Ik wil ook mijn stagebegeleider Koen Pieters bedanken voor de opvolging van de stage en mij
snel antwoord te bieden op de vragen die ik voor hem had.
Tenslotte wil ik mijn familie bedanken voor al hun steun tijdens het schrijven van deze
bachelorproef. In het bijzonder wil ik mijn ouders bedanken om het mij mogelijk te maken deze
studies af te ronden.
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1 Industrial Gears Watteeuw
1.1 Bedrijf:
IG Watteeuw International N.V. is begonnen met als naam Watteeuw. In 1949 heeft A. Watteeuw
het bedrijf opgericht. Sinds 1982 bevinden ze zich in Oostkamp. Nu is het bedrijf uitgegroeid tot
een internationaal bedrijf met sites in Tsjechië, Roemenië, China en de Verenigde Staten. Het
bedrijf telt nu meer dan 1000 werknemers
In de hoofdzetel te Oostkamp maken ze vooral tandwielen (bull gears*, astandwielen) en
aluminium componenten in een beperkte oplage. Dit gebeurt op hoogtechnologische machines
en alle processen gebeuren in dezelfde locatie. Ze maken hier prototype oplages van tandwielen
en ook maken ze extreem grote tandwielen tot twee meter diameter. Deze worden geproduceerd
met heel nauwkeurige afwerking. In de andere faciliteiten is het meer massaproductie maar ook
met een hoge afwerkingsgraad.
Volgende sectoren maken gebruik van IG Watteeuw International N.V. de industriesector,
transportsector en energiesector. Deze sectoren zijn hun belangrijkste klanten zoals Atlas Copco
en Energas. Ze maken voor hen tandwielen met bijhorende as, tandwielkasten en behuizingen.
Hun visie: To be the first choice for customized transmission solutions, worldwide
Hun missie: To deliver premium transmission solutions for niche applications in the most
demanding industries, all over the world

1.2 Geschiedenis:

Figuur 1 Tijdlijn IGW

*BULL GEARS: DIT IS EEN TERM DIE REFEREERT NAAR HET GROTERE
TANDWIEL VAN DE TWEE. HET KLEINERE TANDWIEL WORDT EEN PINION
GENOEMD.
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2 Literatuurstudie:
2.1 Probleemstelling
In IGW Oostkamp hebben ze twee balanceermachines een grote en een kleine. Het is de
bedoeling dat er op de kleine balanceermachine een gelijkaardige opstelling komt als op de grote
balanceermachine. Deze is te zien op de foto hieronder. Hierop kan je zien dat er twee
boormachines en twee tegenpunten aanwezig zijn ook moet er een afscherming worden
geplaatst. Het technisch ontwerpen en gedetailleerd uitwerken van een semiautomatische
boorunit op de kleine balanceermachine. Daarbij moet de kwaliteit van het eindproduct, de
vlotheid van werken, de processtabiliteit en de veiligheid gerespecteerd worden. Als referentie
kan de boorunit op de grote balanceermachine genomen worden. Tijdens de stage dient er kennis
opgebouwd te worden van het balanceerproces en de gerelateerde kwaliteitsnormen, alsook van
het boren (gereedschappen, snijparameters) en machineconstructie-dossiers (CE-conform). Ook
het algemene afwerkingsproces van tandwielen komt aan bod.
Deze boorunit zal ervoor zorgen dat de tijd per stuk zal worden verkleind. Er zal een veel kleinere
kans zijn dat er beschadigingen ontstaan aan de lager passingen. Hierdoor zal de kost per stuk
dalen.
Het is dus de bedoeling dat ik het probleem oplos of volledig extern of een deel intern en een deel
extern. Op het einde van de rit zal ik een aantal offertes kunnen voorleggen en eventueel kunnen
er al componenten besteld zijn. In figuur 2 zie je het ontwerp van de grote balanceermachine.

Figuur 2 Balanceerbank met boorunit
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2.2 Balanceren
2.2.1 Wat is balanceren?
Balanceren is ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk onbalans is in de roterende onderdelen.
De onbalans kan weggewerkt worden door op de juiste plaats gewicht toe te voegen of materiaal
weg te nemen. Hierdoor wordt de onbalans verkleind. Door te balanceren gaat de onbalans zich
meer in het midden van het stuk bevinden. Hierdoor is het effect veel kleiner. Bij een autoband
wordt er materiaal toegevoegd door middel van gewichtjes te kleven of vast te knijpen. Bij het
balanceren van rotors zal er materiaal weggenomen worden en daardoor kunnen er geen
balansgewichten wegvliegen wanneer deze in werking zijn.

2.2.2 Waarom balanceren?
Het balanceren is goed voor de efficiëntie van de machine. Bij onbalans kan er een verhoogd
geluid optreden. Ook kunnen er trillingen ontstaan waardoor er meer slijtage is en dit zal
uiteindelijk leiden tot schade. Slecht roterende onderdelen zullen veel warmte ontwikkelen
waardoor er een lager rendement ontstaat.
Een belangrijke reden dat er gebalanceerd wordt is dat de krachten gecreëerd door onbalans zich
meteen vertalen in de levensduur van de machine, de rotor en de lagers. Het effect van de
onbalans verhoogt naarmate het toerental toeneemt. De middelpuntvliedende kracht verhoogt
kwadratisch volgens dat het toerental stijgt. Als er onbalans aanwezig is wil dit zeggen dat het
zwaartepunt verschoven ligt van de rotatie as. Hoe verder het zwaartepunt verwijderd is van de
rotatie as hoe groter het effect. Met andere woorden een rotor wil altijd rond zijn zwaartepunt
draaien maar kan niet doordat hij gelagerd zit. Daardoor ontstaan er trillingen. De hoeveelheid
kracht die wordt ontwikkeld is afhankelijk van de snelheid van de rotatie as en de hoeveelheid
onbalans. In tabel 1 is te zien wat het effect van de snelheid is op onbalans.

Tabel 1 Effect snelheid op onbalans

(Tabel onbalans, 2018)
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2.2.3 Hoe ontstaat onbalans?
Onbalans is meestal gedefinieerd als de onevenwichtige verdeling van het gewicht van een
rotor rond zijn rotatie as.
•

•

•

•

•

Holtes in de gietstukken:
Het is mogelijk dat bij het gieten van rotors porositeiten onder het oppervlakte vast
blijven zitten, hierdoor is het visueel niet zichtbaar. Maar deze holtes zorgen voor een
grote onbalans.
Excentriciteit:
Excentriciteit ontstaat als de geometrische centerlijn van een stuk niet samenvalt met de
rotatie as. De rotor mag misschien wel perfect rond zijn toch is het mogelijk dat je
geometrische centerlijn niet in het center ligt.
Toevoeging van spie en spiebaan:
De fabrikant kan ervoor kiezen om zijn product te balanceren met een volledige spie,
halve spie of geen spie. Het is wel de bedoeling dat beide fabrikanten afspreken hoe ze
zullen balanceren anders zal de samenstelling niet in balans zijn.
Vervorming:
Vervorming is meestal veroorzaakt door thermische vervorming en spanningscompensatie. Thermische vervorming ontstaat als er een temperatuurswisseling is. De
meeste metalen zetten uit als ze warm worden. Spanningscompensatie kan voorkomen
bij stukken die geplooid, geperst en spuit gegoten zijn. Deze hebben meestal een hoge
interne spanning maar na verloop van tijd zullen deze verdwijnen.
Opbouw van onzuiverheden
Door het gebruik van rotors in de transport industrie kan het zijn dat er zich vuil begint op
te stapelen waardoor de rotor niet meer in balans is.

2.2.4 De eenheid van onbalans:
Onbalans wordt uitgedrukt in gram per millimeter. Dus 1 gram op 1m straal is gelijk aan een
onbalans van 1000 g.mm. De koper geeft een bepaalde waarde op waar het stuk aan moet
voldoen. Om te balanceren moet er voornamelijk op een zo groot mogelijke diameter materiaal
weggenomen worden. Door op een grotere diameter te boren is er een groter effect van
onbalanscompensatie dan op een kleine diameter voor dezelfde hoeveelheid materiaal. De
onbalans hoeveelheid kan worden bekomen door in de ISO 1940/1 te kijken. Hierbij moet je een
maximum bedrijfstoerental hebben en de kwaliteitsklasse van het balanceren. Zie Tabel 2.
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2.2.5 Types van rotors:
Rotors zijn verdeeld in twee groepen. Er bestaan rotors die genoemd zijn als flexibel of als vast.
Of ze vast of flexibel zijn hangt af van de relatie tussen de rotatiesnelheid en de natuurlijke
frequentie van de rotor. De natuurlijke frequentie is de frequentie waarop een voorwerp trilt door
zichzelf. Bijvoorbeeld het aantikken van een stuk glas, dit gaat dan op zijn eigen frequentie trillen.
Als de amplitude van deze trilling zodanig groot wordt dan zal deze kapot springen. De
rotatiesnelheid waarbij de rotor in buigingsresonantie gaat noemt men de kritische snelheid.
Buigingsresonantie is de rotor die zich niet meer gedraagt als een vast stuk maar flexibel zal zijn
en van kant naar kant kan bewegen.
Als een algemene regel nemen we aan dat rotors die onder de 70% van hun kritische snelheid
draaien gezien worden als vast. Als deze gebalanceerd is op één snelheid zal deze ook
gebalanceerd zijn voor alle andere snelheden onder de 70%. Rotors die boven de 70% van hun
kritische snelheid draaien zullen buigen door de kracht van de onbalans. Deze worden flexibele
rotors genoemd.
Flexibele rotors die gebalanceerd zijn op één snelheid zullen niet in balans zijn op een andere
snelheid. Dit is doordat de rotor buigt. Het gewicht van de rotor is verplaatst uit het rotatie center
waardoor er een nieuwe onbalans ontstaat. De nieuwe onbalans kan gecorrigeerd worden door
opnieuw te balanceren in de twee eindvlakken. Maar de rotor zal dan uit balans zijn als de
snelheid lager ligt. De enige oplossing om een rotor te hebben die vloeiend draait aan alle
snelheden is door onbalans correctie te maken in de vlakken van onbalans. Typische machines
die een flexibele rotor hebben zijn stoom en gasturbines, compressoren en meertraps
centrifugaalpompen. Ze hebben een flexibele rotor omdat ze op een hoge snelheid draaien.
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2.2.6 Soorten onbalans:
2.2.6.1 Statische onbalans:
Statische onbalans is de verplaatsing van het zwaartepunt in één of meerdere richtingen ten
opzichte van een specifiek punt. Statische onbalans is het makkelijkste type om weg te werken.
Statische onbalans heeft nog een andere voorwaarde de rotatie as moet parallel liggen met de
zwaartelijn. Zodat er geen koppelonbalans kan ontstaan. Statische onbalans is uitgedrukt in de
vorm van massa en lengte of U = m.r. Hierbij is U de onbalans in gram per millimeter, m is de
massa en r is de effectieve straal van de massa. Dit is te zien in figuur 3.

m

Figuur 3 Statische onbalans

Wanneer een rotor in statische balans is dan ligt de zwaartelijn op de rotatie as. Dit kan gezien
worden op figuur 4. Wanneer de rotor zich in deze situatie bevindt dan kan deze roteren zonder
dat er centrifugaal krachten optreden. Statische onbalans kan gedetecteerd worden door de
rotor te plaatsen op een roloplegging. Nu moet de rotor licht draaien en zal hij stoppen met het
zwaarste punt naar beneden. Een rotor is statisch gebalanceerd als hij op elke positie blijft
staan. Statische onbalans kan gecorrigeerd worden door in één correctievlak materiaal weg te
nemen of toe te voegen.

Figuur 4 Statisch in balans

*MASS CENTER: ZWAARTEPUNT
*AXIS OF ROTATION: ROTATIE AS
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2.2.6.2 Koppelonbalans:
Koppelonbalans in deze specifieke situatie in figuur 5 ligt de zwaartelijn niet parallel met de
rotatie as maar het zwaartepunt ligt wel op de kruising met de rotatie as en de zwaartelijn. Dus
er is geen statische onbalans aanwezig.

Figuur 5 Koppelonbalans

Koppelonbalans wordt gedefinieerd in massa en lengte units of U = m.r.d. Hier is m de massa, r
de straal en d de afstand tussen beide massa’s. Zie figuur 6.

m

m
Figuur 6 Koppelonbalans voorbeeld

De koppelonbalans kan niet gedetecteerd worden door de techniek van statische onbalans toe
te passen. Nu moeten we de rotor laten draaien en de vibraties die ontstaan aan de lager
passingen opvangen met meetapparatuur. De meetapparatuur zijn 2 piëzo-elektrische sensors
die geplaatst zijn op de bokken waar de lager passingen zijn op geplaatst. Dan gaat dit naar
een softwarepakket die de elektrische spanning omzet naar een waarde die aangeeft hoeveel
en waar je moet boren. Om de onbalans te corrigeren moeten er twee gelijke gewichten
geplaatst worden die 180° verdraaid zijn van elkaar ook moeten ze in 2 verschillende correctie
vlakken liggen.
*CENTRAL PRINCIPAL AXIS: ZWAARTELIJN
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2.2.6.3 Dynamische onbalans:
Dynamische onbalans is heel verschillend van statische onbalans ook de methode van
corrigeren is verschillend. Een rotor die statisch in balans is, is niet altijd dynamisch in balans.
Hierbij ligt de massa lijn niet parallel met rotatie as maar ook wordt de rotatie as niet gesneden.
Dit is dus een combinatie van van een statische onbalans en een koppelonbalans. Hierbij moet
je in 2 vlakken gewichtscorrecties doen. Zie figuur 7.

Figuur 7 Dynamische onbalans

Dynamische onbalans wordt ook wel twee vlakken onbalans genoemd. Om de onbalans weg te
werken moeten er correctiemassa’s toegevoegd worden in 2 vlakken . Wel moet de specifieke
locatie en het correctievlak geweten zijn zoals in figuur 8.

m

m

Figuur 8 Dynamische onbalans

(Development of effective balancing, 2018), (Unbalance cause of vibration, 2018)
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2.2.7 Hoe wordt onbalans gemeten?
De rotor wordt op rollen geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de rotor zich gedraagt alsof hij vrij in de
lucht hangt. Daarna wordt de rotor op toerental gebracht. Als dit toerental bereikt wordt dan zal
het computersysteem de meting starten. Dit gebeurt via trilling sensoren samen met een encoder
en toerenteller. Er is een encoder geplaatst op de motor die controleert hoeveel rotaties deze
maakt plus een toerenteller op het tandwiel die aanduidt hoeveel rotaties die maakt. Zo kan via
software de positie bepaald worden van de onbalans.

2.2.8 Richtlijnen en normen
Om de rotor te balanceren bestaan er enkele richtlijnen en normen. De ISO 1940-1 is een van
de meest gebruikte standaarden voor het balanceren van rotors. Deze norm is vernieuwd naar
ISO 21940-11.
Deze norm beschrijft volgende drie stappen:
•
•
•

Kies een balanceerkwaliteit volgens tabel 2
Bepaal met figuur 12 de toelaatbare restonbalans in g mm/kg;
Herlokaliseer de toelaatbare restonbalans naar de correctievlakken.

Deze laatste stap is niet nodig in de meeste gevallen. Dit wordt veelal automatisch berekend
door de gebruikte software.
(ISO 1940-1:2003, 2018)
Voorbeeld Watteeuw:
In onderstaande tabel staat de hoeveelheid onbalans dat aanwezig mag zijn aangegeven. Via
deze waarde kunnen we in figuur 12 bepalen tot welke klasse deze bull gear behoort. De bull
gear draait met een snelheid van 3000 tr/min.

Figuur 9 Info bull gear

ENCODER*: EEN ENCODER IS EEN ELEKTRONISCH TOESTEL MET EEN DRAAIBARE AS, DAT PULSEN
GENEREERT ALS DE AS VERDRAAIT.
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Dit zijn de notities die bij de
tekening zijn bijgevoegd
zoals je kan zien bij cijfer
twee wordt er gerefereerd
naar de tabel die op de
vorige
pagina
werd
gebruikt.

Figuur 10 Noties tekening Watteeuw

Zoals je hiernaast kan zien komt
het cijfer twee weer terug. Hier
wordt de correctiediameter, de
diepte en de breedte van de boor
aangegeven.
Zoals te zien is in figuur 12 ligt de
onbalans klasse tussen G 2,5 en
G6,3. In tabel 2 kan de betekenis
van
deze
klasse
worden
nagelezen.
De volledige tekening is achteraan
bijgevoegd.

Figuur 11 Aanduiding correctiegaten
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Tabel 2 G-klasse
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(ISO 1940-1:2003, 2018)

Figuur 12 Toelaatbare restonbalans
(ISO 1940-1:2003, 2018)
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3 Vooronderzoek:
3.1 Het balanceerproces
Stap 1:
Het stuk via takel van kar of
kisten heffen. Daarna het stuk
vrijmaken van onzuiverheden
zoals koelemulsie, olie en
spanen.

Figuur 13 Stuk optakelen en schoonmaken

Stap 2:
Het stuk wordt hier anders
opgenomen hierdoor kan het
stuk op de balanceerbank
geplaatst worden.

Figuur 14 Stuk anders optakelen
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Stap 3:
Er wordt een halve spie in de
spiebaan ingebracht en met tape
vastgehangen. Er kan ook
gebalanceerd worden zonder spie
of met een volledige spie. Maar dit
is een kwestie van afspraken.

Figuur 15 Spie

Stap 4:
Op de rand van het tandwiel wordt een klein
stukje reflecterende tape aangebracht. Dit
dient voor een toerenteller die zo het
toerental zal meten van het tandwiel.

Figuur 16 Reflecterende tape
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Stap 5:
De rollen van de
balanceermachine worden gekuist
met aceton om alle onzuiverheden
weg te nemen. Daarna wordt het
stuk op de rollen geplaatst en de
aandrijfriem wordt opgespannen.

Figuur 17 Kuisen rollen

Stap 6:
De detector van de reflecterende
tape moet zodanig gepositioneerd
worden zodat de tape in het
midden staat van de aftekenbok.

Figuur 18 Sensor plaatsen
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Figuur 19 Meetresultaten

Corrigeer plaats

Correctie hoeveelheid

Aanduiding correctie plaats

Positie rotor

In figuur 19 is te zien dat er twee cirkels zijn. Elk stelt één correctievlak voor. Langs de zijkant van
de cirkel zijn er één of meerdere pijltjes te zien. Deze duiden de plaats aan waar gecorrigeerd
moet worden. Wat ook te zien is op de cirkel zijn rode en blauwe bolletjes. De rode bolletjes
duiden de plaats van de onbalans aan en de blauwe bolletjes duiden de plaats waar gecorrigeerd
moet worden. De plaats van correctie kan bepaald worden door aan het tandwiel te draaien en
hierdoor zal het oranje lijntje verdraaien op het scherm. Als het lijntje gelijk staat met een bolletje
dan zal dit blauw worden en dan kan je op de rotor aanduiden waar je moet boren. In de 2 tabellen
onder de cirkel is te zien hoeveel er moet gecorrigeerd worden. Het gele kader onder de cirkel
geeft weer hoeveel keer de onbalans groter is dan de toelaatbare onbalans.
Stap 7:
De meting kan starten. Het stuk wordt op snelheid gebracht via de aandrijfriem. Als het stuk
zijn kritische snelheid bereikt dan zal de meting starten. Door de vibratiesensoren en de
toerenteller zal bepaald worden waar de onbalans zich bevindt. Figuur 19 toont het resultaat
van de onbalans.
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Stap 8:
Op het scherm kan de onbalans afgelezen worden. Door de
toerenteller en de motor encoder kunnen we bepalen waar
de onbalans zich bevindt. Deze kan dan afgetekend worden
op de rotor. Door gebruik te maken van de bokken met
afteken sleuf. De sleuf is het aangeduide deel in het rood. De
onbalans wordt via het pc-scherm tussen de sleuf gebracht.
Nu kan je met een stift tussen de sleuf de plaats van
correctie aanduiden.

Figuur 20 Aanduiding onbalans

Stap 9:
Het stuk wordt verplaatst naar de
kolomboormachine. Hier hebben
we al de eerste extra handeling.
Het stuk moet los gemaakt worden
van de balanceermachine
waardoor er beschadigingen
kunnen komen aan de lager
passingen. Ook bij de
kolomboormachine kan het stuk
beschadigd raken bij het boren of
het draaien.

Figuur 21 Manipulatie stuk
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Stap 10:
Op de kolomboormachine
worden de gaten geboord in
beide zijden van de bullgear.
Daarna worden deze gaten
ontbraamd en is het klaar om
terug naar de
balanceermachine te gaan.

Figuur 22 Boren gaten

Figuur 23 Kuisen rollen

Stap 11:
Het stuk weghalen bij de
kolomboormachine en vrijmaken van
onzuiverheden. Daarna de rollen van de
machine kuisen en terugplaatsen van het
stuk op de balanceermachine. De rollen
worden gekuist met aceton. Wanneer het
stuk op de rollen is geplaatst worden deze
nogmaals gekuist met aceton zodat er
zeker geen vuil tussen zit.
Stap 12:
2de meting starten en kijken of het binnen
tolerantie is zo niet herhaal stap 7-11.
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Stap 13:
Het stuk wordt van de
balanceermachine gehaald.
De spie wordt verwijderd en
het stuk zal terug anders
opgenomen worden zodat
ze het in de kist kunnen
plaatsen.

Figuur 24 Draaien stuk

Stap 14:
Het stuk wordt verplaatst boven de transportkist. Hier wordt het stuk
ingeolied en gewikkeld in oliepapier. Daarna wordt het stuk in de kist
gelegd samen met een zakje silica gel tegen de vochtigheid.

Figuur 25 Ingeolied en inpakken

31

De olie die gebruikt wordt voor het invetten van de stukken voor
verzending is Rustilo DW 370. Dit product is schadelijk voor de
gezondheid en kan irritaties van de huid en luchtwegen veroorzaken.
Ook bij inname kan het dodelijk zijn. De aanwezigheid van
hydrocarbons of koolwaterstoffen maken inhalatie en inname van het
product schadelijk. Daarom worden de werknemers aangeraden om
een gasmasker te gebruiken en handschoenen tegen het spatten op je
handen. Het papier noemen ze in de fabriek “vette papier” maar dit is
oliepapier. Het is een samenstelling van een witte 50 grams Kraft papier
met een 15 grams coating voor anticorrosie werking.

Figuur 26 Rustilo
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3.2 Werking boorunit op de grote balanceerbank:
In volgende pagina’s wordt de werking van de boorunit op de grote balanceerbank besproken.
Hierdoor kunnen we de moeilijkheden voor de operators opsommen eenvoudig uitleggen aan
de hand van de foto’s.

Stap 1: Eerst moet de meting zijn uitgevoerd en
de te boren plaatsen op het tandwiel zijn
aangeduid.

Figuur 27 Aanduiding

Boor

Tegenpunt

Hendel om te boren

Hendel om tegenpunt vast te zetten

Figuur 28 Boor Rechts
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Stap 2: De boor wordt op de te boren plaats rakend gezet en wordt in twee richtingen
vergrendeld zodat deze niet meer van diameter kan verlopen. Dat gebeurt via volgende
hendels.

Figuur 29 Aanduiding hendels

Hendel
Stap 3: De tegenpunten worden tegen het
tandwiel geplaatst. Hierbij moet gezorgd
worden dat deze perfect in één lijn staan
zodat ze het tandwiel niet scheefduwen.
Op de foto hiernaast kan je zien dat de
boren en de tegenpunten niet perfect
tegenover elkaar staan. Hierdoor zou het
bij lichte stukken kunnen dat deze scheef
worden geduwd. De geplaatste
tegenpunten zijn te zien in figuur 31.

Figuur 30 Hoogte tegenpunten
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Figuur 31 Tegenpunten
geplaatst tegen tandwiel

Figuur 32 Stofzuiger + harmonica

Stap 4: De stofzuiger kan aangesloten
worden op de harmonica en dan kan de
harmonica tot tegen het werkstuk
gebracht worden.
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Figuur 33 Digitale aflezing
(Eigen foto)

Stap 5: De digitale aflezing op
nul plaatsen als de boor tegen
het werkstuk staat.

Stap 6: De boormachine
aansteken en een eerste
gat boren met behulp van
de digitale aflezing om de
diepte te weten.

Figuur 34 Geboorde gaten
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Stap 7: Het stuk
schoonmaken en
opnieuw de meting
uitvoeren. Als de
meting binnen tolerantie
is dan mag het stuk in
de kist geplaatst
worden.
Figuur 36 Optakelen

Figuur 35 Verpakken
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3.3 Analyse:
3.3.1 Tijdsanalyse:
Onderdeel van de analyse
Tijdsanalyse 1
Balanceerbank en werkstuk kuisen.
10
Het werkstuk op de balanceerbank plaatsen.
5
Starten van de eerste meting.
10
Het werkstuk is uitgedraaid en er worden
5
markeringen aangebracht waar gecorrigeerd
moet worden.
Het werkstuk wordt verplaatst naar de
5
kolomboor.
Op de kolomboor wordt er materiaal
5
weggenomen.
Het werkstuk en de balanceerbank wordt
5
vrijgemaakt van onzuiverheden.
Starten van de 2de meting.
10
Er wordt een 2de maal materiaal wegenomen.
/
Het werkstuk is geboord en zal terug vrij
/
worden gemaakt van onzuiverheden daarna zal
deze op de balanceerbank worden geplaatst.
Starten van de 3de meting.
Het stuk wordt volledig gekuist. Dit houdt in dat
er geen markeringen mogen aanwezig zijn. Ook
moeten de lagerpassingen opgekuist worden
zodat je niet kan zien dat het stuk op een
balanceermachine heeft gestaan.
Het stuk wordt ingeolied en daarna is oliepapier
ingepakt dit zorgt ervoor dat het stuk niet gaat
roesten. Nu kan het stuk in de kist geplaatst
worden klaar voor verzending.
Totaal
Tabel 3 vergelijking hekwerk
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Tijdsanalyse 2
7
6
6
3

Tijdsanalyse 3
/
/
/
3

Tijdsanalyse 4
9
5
6
4

Tijdsanalyse 5
7
3
10
12

Tijdsanalyse 6
/
/
/
/

7

5

5

4

4

3

8

5

5

6

8

7

5

5

6

4
5
6

8
/
/

8
/
/

12
11
5

/
/
/

/
5

5
5

/
6

/
5

5
7

/
/

10

8

8

10

10

/

70

73

45

62

96
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Tijdsanalyse 1:
•

•

Dit wil zeggen dat er 15 minuten nodig is om het stuk te manipuleren en te boren. Hierbij
zouden we zeker al 10 minuten kunnen besparen doordat het stuk niet moet verplaatst
worden. Het boren zelf zal ook sneller gaan doordat het stuk niet meer omgedraaid moet
worden.
Bij deze tijdsanalyse is er maar één keer naar de kolomboormachine gegaan. Het zou
kunnen dat je twee of meerdere keren naar de kolomboormachine moet gaan. Hierdoor
zal je snel veel meer tijd kwijt zijn per stuk.

Tijdsanalyse 2:
•

•

Hier kunnen we zien dat het 18 minuten duurt om het stuk terug op de balanceermachine
te plaatsen. Het boren duurt in het totaal 3 minuten. Dit is inclusief het draaien van het
stuk aan de kolomboormachine.
De tweede keer duurt het 15 minuten om het stuk terug op de balanceermachine te
plaatsen.

Tijdsanalyse 3:
•

Hier is de tijd dat het stuk van de balanceerbank is gelijk aan 20 minuten waarvan 8
minuten boren en het stuk draaien. De lange boortijd komt doordat er drie gaten in iedere
kant moesten geboord worden.

Tijdsanalyse 4:
•

Hierbij moeten we 10 minuten het stuk manipuleren en 5 minuten gaten boren waarvan
twee gaten per kant.

Tijdsanalyse 5:
•
•

Hierbij moeten we 9 minuten het stuk manipuleren en 5 minuten boren. Bij het boren op
de balanceerbank kost dit ons ongeveer 5 minuten tot dat het stuk terugdraait.
De tweede keer duurt het 16 minuten tot dat het stuk terug op de balanceerbank ligt.
Waarvan 5 minuten boren en 11 minuten manipuleren.

Tijdsanalyse 6:
•

Hier is enkel de tijd opgenomen van het manipuleren en het boren.
In nevenstaande tabel is er
3.3.1.1 Eindtotaal
een berekening gemaakt
Tijd manipulatie
Tijd boren
Totale tijd van
de
geschatte
(min)
(min)
(min)
tijdswinst. Deze kwam uit
tijdsanalyse 1
10
5
15
op 10,83 minuten. Omdat
tijdsanalyse 2
14
4
18
bij tijdsanalyse twee en vijf
tijdsanalyse 3
12
8
20
een tweede maal naar de
tijdsanalyse 4
10
5
15
kolomboormachine moet
tijdsanalyse 5
9
5
14
worden gegaan, zal er 1/3
tijdsanalyse 6
10
6
16
van de tijd aan toegevoegd
Gemiddelde
10,83 = 10min 50s
worden. Hierdoor is de
Gemiddelde + 1/3 14,44 = 14min 26s
totale tijdswinst 14,44
Tabel 4 Tijdsanalyse
minuten.
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Tijdsanalyse (eerste meting)
25

Tijd (min)

20
15
10
5
0
tijdsanalyse 1

tijdsanalyse 2
Tijd manipulatie

tijdsanalyse 3

tijdsanalyse 4
tijd boren

tijdsanalyse 5

tijdsanalyse 6

Totale tijd

Figuur 37 Grafiek tijdsanalyse

Zoals je kan zien heb je altijd meer tijd nodig om het stuk te verplaatsen dan het effectief boren
van de correctiegaten. Bij het verplaatsen is er een grotere kans dat het stuk beschadigd wordt.
Als er veel gaten moeten geboord worden dan zal de kolomboormachine toch interessanter zijn
omdat er anders een grote hoeveelheid spanen op de balanceerbank terecht kunnen komen. Dit
vergroot de kans op beschadigingen aan de lager passingen. De spanen moeten afgevoerd
worden via een stofzuiger maar er is een kans dat deze toch niet alles zal opzuigen doordat de
teflonkop niet volledig afsluit. Hiervoor kan in de plaats een rubberen kop gebruikt worden die wat
samendrukbaar is waardoor je een betere afsluiting kan verkrijgen.
We kunnen besluiten dat bij kleine rotors de tijd ongeveer gelijk is aan 15 min per meting. Dit
hangt wel af van de hoeveel gaten die je moet boren. Als je veel gaten moet boren zal het nog
altijd interessanter zijn om het stuk onder de kolomboormachine te plaatsen. Omdat deze bij een
grote hoeveelheid gaten sneller de bewerking kan uitvoeren.
Bij deze tijdsanalyse heb ik geen rekening gehouden met het instellen van de boren op de nieuwe
opstelling. Ook is de tijd om het werkstuk te kuisen niet meegerekend. Het boren op de
kolomboormachine neemt niet veel tijd in beslag. Het is het manipuleren en vrij maken van
onzuiverheden dat veel tijd in beslag neemt. Als het stuk aan de takel hangt kan het wel
gemakkelijker gekuist worden dan als het op de balanceerbank ligt. Maar met een goede
spaanafzuiging zal het stuk en de rollen niet erg vuil kunnen worden.
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3.3.2 Tandwielanalyse:
3.3.2.1 Analyse van correctiediameter
De correctiediameter is een waarde die
opgegeven is
door de klant. Dus
verschillende tandwielen hebben een
verschillende correctiediameter zoals te
zien op de figuur hiernaast. Dit hangt ook
af van de afmeting van het werkstuk.
Hierdoor zullen we moeten bepalen wat
de minimum te boren diameter is.
Doordat de balanceermachine is
opgebouwd uit twee rechtopstaande
bokken kunnen we niet tot het center van
het tandwiel komen. Zoals te zien in
figuur 39 staat er aan elke diameter een
percentage gelinkt. Dit percentage geeft
weer hoeveel stukken er op die diameter
of groter dan die diameter kunnen
geboord worden.

Figuur 38 Voorbeeld correctiediameter

Correctiediameter

100,00%

Percentage

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,00%
600

550

500

450

400

Diameter (mm)

350

300

250

Figuur 39 Grafiek correctiediameter

Zoals te zien is in figuur 39 is de grafiek onderverdeeld in 2 kleuren groen en rood. Groen is de
diameter dat we makkelijk kunnen boren zonder grote aanpassingen te doen aan de
balanceerbank. Rood is al een stuk complexer omdat de rechtopstaande bokken in de weg zullen
zitten. In bovenstaande grafiek kan je zien dat vanaf 500 de lijn vrij stabiel is. De leverancier heeft
als opdracht gekregen om op een minimumdiameter van 450 millimeter te boren. Uit de analyse
is ook gebleken dat de tandwielen een dikte hebben tussen 25 millimeter en 161 millimeter. De
externe firma zal zorgen dat er kan geklemd worden tussen 20 millimeter en 200 millimeter.
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3.3.2.2 Analyse van tijdswinst
Analyse
Aantal
Correctiediameter 0
1397
Correctiediameter 250
1315
Correctiediameter 300
1313
Correctiediameter 350
1303
Correctiediameter 400
1282
Correctiediameter 450
1282
Correctiediameter 500
1271
Correctiediameter 550
845
Correctiediameter 600
620

Percentage
100%
94%
94%
93%
92%
92%
91%
66%
48%

Tijd p/j (min)

Besparing (€)

18989
18960
18815
18512
18512
18353
12202
8953

20128
20097
19944
19623
19623
19454
12934
9490

Tabel 5 Correctiediameter

Zoals hierboven te zien is, is de tabel ook onderverdeeld in twee kleuren rood en groen. Rood
staat voor de diameter die niet kan geboord worden zonder dat er grote en complexe
aanpassingen worden gedaan aan de machine. Groen is de diameter die makkelijk te boren is
zonder grote aanpassingen. Na zes tijdsanalyses is de totale manipulatietijd gelijk aan 14,44
minuten. Nu kan via de tijdswinst en de stukken die binnen de diameter vallen een schatting
gemaakt worden van de besparingen. De externe leverancier van de boorunit heeft als opdracht
gekregen om op een minimum correctiediameter te kunnen boren van 450mm. Dit zou per jaar
een geschatte besparing opleveren van € 19623. Zie volgende berekening.
Berekening Besparingen:
Gegevens:
Variabele kost werkpost: 63,6 euro per uur
Manipulatietijd: 14,44 minuten
Aantal: 1282 stukken per jaar op 450 millimeter
Berekening:
𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑡𝑖𝑗𝑑
𝑥 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡
60

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =

1282 𝑥 14,44 𝑚𝑖𝑛.
𝑥 63,6
60

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = € 19623
De besparing per jaar op een minimum correctiediameter van 450 millimeter komt neer op
€ 19623.
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3.3.2.3 Analyse van stukuitval
Analyse stukuitval

Jaar

Stuknummer

Oorzaak beschadiging

Rework/Reject

2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015

MC11004263A
160135001
380216406051
1320309900
9455104115
1650115011
52000221

Manipulatie
Beschadiging lager korte kant
beschadiging geslepen schuine zijde
Beschadiging lagerpassing putjes
Beschadiging lagerpassing putjes
LK passing beschadiging
lager beschadiging

Reject
Rework Shaft
Reject
Reject
Rework shaft
Rework shaft
Rework shaft
Totaal

Kost per jaar

Kost (€)
1771
351
2259
2393
269
454
647
8142
2714

Tabel 6 Analyse stukuitval

In Tabel 6 Analyse stukuitval is te zien welke stukken herwerkt zijn of afgekeurd zijn. Over een
periode van drie jaar (2015-2017) vallen er zeven stukken uit die een extra kost waren voor de
firma. Meestal kan de as wel uitgefreesd worden waardoor de bull gear kan worden herbruikt en
de kwaliteitskost beperkt. Maar soms wordt het hele stuk afgekeurd wat een grote kost is. Door
de boorunit te plaatsen zal het aantal manipulaties verminderen waardoor de kans op
beschadiging van de lagerpassing kleiner wordt. De kost per jaar is € 2714.
Hierdoor komt dit in totaal jaarlijkse besparing uit op € 2714 + €19623 = € 22337 Dit is de
kost van stukuitval en de tijdsbesparing.
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3.4 Ergonomie
Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan
onderverdeeld worden in 3 gebieden. De fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie en de
organisatie ergonomie. Voor de balanceerbank wordt er enkel naar de fysieke ergonomie
gekeken. Onderstaande tabel is ingekleurd in drie kleuren. Groen is goed en er moet niets
gebeuren. Geel betekent dat er maatregelen moeten genomen worden zoals ondersteuning of
jobrotatie. Rood is slecht, deze situatie mag zeker niet voorkomen.

Tabel 7 Houdingen op het werk

(EN 1005-4 Werkhoudingen, 2018)

Bij de balanceerbank staat de
grootste werknemer licht gebogen
maar de hoek van rompbuiging is
niet groter dan 20°. Hierbij moet
de machine niet aangepast
worden voor de werknemers.
Moest de balanceerbank toch
verhoogd worden dan zal de
kleinste werknemer een stuk
moeilijker zijn werk kunnen doen.
Omdat hij niet alles meer zal
kunnen zien of zich zou moeten
uitstrekken wat tot een verhoging
van stukuitval kan leiden. Om die
reden is het beter dat de
balanceerbank te laag staat dan te
hoog zolang het ergonomisch
verantwoord is. Hiernaast zie je
een tabel met de houdingen die de
werknemers mogen aannemen
zodat
het
ergonomisch
verantwoord is. Hieronder een
opsomming van de machine
richtlijn.

Afkomstig uit machinerichtlijn 2006/42/eg
Ergonomie onder de beoogde gebruiksomstandigheden moeten hinder, vermoeidheid en
fysieke en psychische belasting waarmee de bediener wordt geconfronteerd tot het minimum
beperkt blijven, met inachtneming van ergonomische beginselen zoals:
•
•
•
•
•
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Het rekening houden met de verscheidenheid aan fysieke afmetingen, kracht en
uithoudingsvermogen van de bedieners
Het voorhanden zijn van voldoende ruimte opdat de bediener zijn lichaamsdelen vrijelijk
kan bewegen
Het vermijden dat de machine het werktempo bepaalt
Het vermijden dat langdurige concentratie is vereist
Het aanpassen van het raakvlak tussen mens en machine op de te voorziene
eigenschappen van de bedieners.
(Machinerichtlijn , 2018)

3.5 Bemerkingen van werknemers op de huidige installatie
•

Bij het boren op de grote balanceermachine moeten ze
met hun beide handen tegen de hendel van de
boormachine duwen. Dus ze kunnen geen koelvloeistof
toevoeren aan de machine. Hierdoor ontstaat er een
slechte verspaning en een hoge toon bij het boren.

•

Tegenpunten zijn moeilijk juist in te stellen. Bij de
boorunit op de grote balanceerbank moeten de
tegenpunten perfect tegenover elkaar staan want
anders duw je het tandwiel scheef, wat tot
beschadigingen van de lager passing en schuinboren
kan leiden. Hiervoor zouden we een systeem moeten
zoeken
dat
sneller
en
juister
is.

•

Bij lichte stukken op de grote balanceerbank is het
mogelijk dat ze omhoog worden gedrukt. Dit komt
doordat de tegenpunten niet perfect tegenover elkaar
staan. Zie foto. Zoals te zien is op de foto staat de
teflonkop aan de rechterkant een stuk hoger dan aan de
linkerkant. Hierdoor worden de stukken van de rollen
geheven waardoor de lagerpassing beschadigd kan
raken. En de boring die gemaakt wordt zal schuin zijn. Figuur 40 Hoogte tegenpunten

•

Werkstuk sneller stoppen. Door het vliegwieleffect
kunnen sommige tandwielen lang uitdraaien hierdoor is er veel tijdverlies. Bij grote
stukken is dit al snel 20 minuten en bij kleinere stukken 7 tal minuten. Sommige
werknemers
stoppen
de
stukken met
hun
handen
wat
niet
mag.

•

De stofzuiger moet de spanen beter kunnen afzuigen bij tandwiel met een grote kraag. Nu
kan de harmonica niet dicht genoeg bij het werkstuk komen door dat deze zich niet
aanpast aan de vorm van het tandwiel.
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3.6 Oplossing van bemerkingen
3.6.1 Koeling bij het boren
3.6.1.1 Is het nodig dat we koeling gebruiken bij het boren?
De koeling zorgt ervoor dat de overige warmte die gecreëerd wordt afgevoerd wordt weg van het
werkstuk. Zo kan er geen vervorming optreden van het werkstuk door de warmte. Bij een goede
verspaning zou de meeste warmte in de spaan moeten zitten en niet in het werkstuk. Als je niet
genoeg koelt of niet koelt zal er warmteontwikkeling ontstaan aan de boor en hierbij kan de boor
zijn snijeigenschappen verliezen. Het stuk kan ook zodanig opwarmen en erna snel afkoelen
waardoor deze plaats gehard zal zijn en dan zal je boor moeilijker door het materiaal boren. Dat
leidt tot een verhoogde slijtage van het gereedschap. Het boorproces kan ook een hoge toon
afgeven.
Er bestaan verschillende soorten koelingen die kunnen toegevoerd worden.
Snijolie: Dit wordt vooral toegepast in handmatige bewerkingen het kan via een spuitbus of
knijpfles worden toegevoerd.
Emulsie: Dit wordt veelal toegepast op CNC-machine doordat deze een afgesloten omgeving
hebben en er anders overal koelvloeistof zal liggen. Voor de balanceerbank is het toevoeren van
emulsie aan het te verspanen oppervlak geen goede oplossing. Door de grote hoeveelheid dat
wordt toegevoerd zou er bijna een afgesloten ruimte moeten gebouwd worden rond de
balanceerbank. Ook de boren met een inwendig kanaal zitten met een te grote hoeveelheid
toegevoerde koeling.
Perslucht: Perslucht is ook een soort van koeling maar door het grote verbruik van perslucht zou
dit een heel dure operatie zijn. Als je een groot perslucht verbruik hebt. Bij het boren gaat dit over
enkele minuten boren per stuk. Er is ook al een persluchtkring aanwezig in het bedrijf en hierdoor
zou dit een zeer goedkope en milieu vriendelijke oplossing zijn.
Knijpfles: Voor het boren ondervond ik dat je zelf handmatig emulsie kan toevoeren via een
knijpfles. Maar deze manier is niet handig omdat je beide handen nodig hebt bij het boren.
Beperkte koeling: We kunnen ook werken met een beperkte koeling. Dit is een systeem waarbij
je kan instellen hoeveel olie je wilt toevoeren en hoeveel keer per minuut. Dit is een heel efficiënte
manier om de boor te koelen. Hierbij wordt de spuitmond gericht op de boor en in een bepaalde
tijd zal er een bepaalde hoeveelheid olie worden toegevoerd via een vacuümsysteem. Dit is ook
veel beter voor het milieu doordat de stukken niet gedroogd moeten worden en je de koelvloeistof
niet moet gekoeld worden.
Geen koeling: Er is ook een mogelijkheid om geen koeling te gebruiken. Dit zou het
gemakkelijk maken doordat het stuk niet meer moet opgekuist worden. Dit betekent wel dat de
boren een stuk sneller zullen slijten. Hierdoor krijg je ook een grotere kost.
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Figuur 41 Snijolie

(Snijolie, 2018)

Figuur 42 Emulsie

(Emulsie koeling, 2018)

Figuur 43 Boor met inwendige koeling

Figuur 44 Systeem beperkte koeling

(Inwendige koeling, 2018)

(Beperkte koeling, 2018)
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3.6.2 Pneumatisch, hydraulisch en manueel tegenpunt
3.6.2.1 Manueel:
Bij een manuele instelling moet er veel heen en weer gelopen worden en moeten de punten op
perfect dezelfde plaats staan anders zal het tandwiel scheef worden gedrukt. Hierbij zou het
handig zijn dat beide tegenpunten vasthangen aan elkaar zodat ze altijd op de perfecte plaats
staan.
3.6.2.2 Hydraulisch:
Bij een hydraulische instelling kan je er van verzekerd zijn dat het stuk niet gaat bewegen doordat
deze een hele grote kracht kunnen ontwikkelen. Het grote voordeel van hydraulisch te werken is
dat een vloeistof niet samendrukbaar is. Het nadeel is dat je een pompgroep moet hebben en het
is erg duur.
3.6.2.3 Pneumatisch:
Via pneumatiek kunnen we een simpele schakeling maken die ervoor zorgt dat het tandwiel vast
gehouden wordt. Het grote nadeel is dat lucht samendrukbaar is en hierdoor zou het kunnen dat
bij het boren de cilinder toch wordt ingedrukt waardoor het stuk zal verplaatsen. Dit kan leiden tot
beschadigingen van de lager passingen. Daarvoor kunnen we werken met een rem die de as van
de cilinder klemt zodat deze niet meer kan bewegen.

3.6.3 Sneller stoppen tandwiel
Het tandwiel zou sneller moeten gestopt worden. Hiervoor zou je een rem kunnen plaatsen op
het tandwiel maar als we dit toepassen zal de riem van de motor over het tandwiel slippen.
Hierdoor is je meting niet meer juist doordat je niet meer de exacte plaats kan vinden van de
onbalans. We zouden ook met een cardankoppeling kunnen werken maar daarvoor moet de
machine omgebouwd worden en zouden de bullgears moeten aangepast worden om de
koppeling te kunnen ontvangen. Maar dit is een oplossing die een stuk onnauwkeuriger is. De
sturing van de motor kan aangepast worden zodat deze meer remt. Maar hierbij blijft het probleem
dat de riem sneller gaat slippen. Misschien kijken of er een riem bestaat die uit rubber vervaardigd
is maar ook uit de originele stof zodat de riem niet kan uitrekken. En hierdoor minder snel over
het werkstuk zal slippen. Het toepassen van een bredere riem is ook een mogelijkheid maar niet
altijd toepasbaar doordat er soms geen plaats genoeg is.

3.6.4 Tegenpunten niet perfect in lijn
Doordat de tegenpunten bij de boorunit van de grote balanceerbank niet perfect in lijn staan zorgt
dit ervoor dat bij lichte stukken deze schuin worden geduwd. De zware stukken hebben hier geen
last van omdat ze een te groot gewicht hebben maar de lichte stukken wel. Daarom zal er op de
nieuwe boorunit veel aandacht moeten besteed worden aan de stand van de tegenpunten. Ze
moeten perfect in één lijn staan.

3.6.5 Afzuiging spanen
Doordat er bij grote tandwielen een kraag aanwezig kan zijn, is het mogelijk dat de harmonica
niet volledig afsluit met het werkstuk. Hierdoor kunnen er spanen ontsnappen en op de rollen of
lagerpassing terechtkomen. Hierdoor zal er gewerkt worden met een harmonica met daarop een
rubberen deel dat samendrukbaar is. Hierdoor krijg je een volledige afsluiting.
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3.6.6 Krachtberekening boor
Hieronder wordt de kracht berekend waarmee de boor duwt tegen het werkstuk hierdoor
kunnen we bepalen wat de kracht moet zijn van de pneumatische cilinders.
Tmin: Dit is het minimale koppel dat
zal werken op het tandwiel.
Tmax: Dit is het maximale koppel dat
zal werken op het tandwiel.
Fmin 40mm: Dit is de minimumkracht bij
een tandwiel van 40mm.
Fmax 40mm: Dit is de maximumkracht
bij een tandwiel van 40mm.
Fmin 25mm: Dit is de minimumkracht bij
een tandwiel van 25mm.
Fmax 25mm: Dit is de maximumkracht
bij een tandwiel van 25mm.
rmax: Dit is de maximum straal die het
tandwiel kan aannemen.
rmin: Dit is de minimum straal die het
tandwiel kan aannemen.

Figuur 45 Boormachine MAB 825

Op de boormachine zitten we met een hefboom die wordt overgebracht via een kleine as naar
een tandwiel. De hefboom is 150mm lang. En het tandwiel heeft een diameter van 25mm tot
40mm kan niet echt gemeten worden.
Voor het menselijk lichaam heb ik vrij uitlopende gegevens gevonden. De kracht die een gewone
mens maximaal kan duwen ligt tussen de 480N – 600N. Om ergonomisch te blijven mag de kracht
niet hoger liggen dan 100N tot 150N. Dus zal ik hier een veiligheid van 2 op nemen. Dit wil zeggen
dat de kracht tussen 200N tot 300N ligt.
Tmin=200 * 0,15 = 30 Nm
Tmax=300 * 0,15 = 45 Nm
Fmin 40mm=Tmin/rmax= 30 / 0,02 = 1500N
Fmax 40mm=Tmax/rmin= 45 / 0,02 = 2250N
Fmin 25mm=Tmin/rmax= 30 / 0,0125 = 2400N
Fmax 25mm=Tmax/rmin= 45 / 0,0125 = 3600N
Na deze berekeningen kunnen we zien dat de maximale kracht die de boor op het tandwiel zal
uitoefenen 3600N bedraagt. Nu kunnen we opzoek gaan naar de geschikte oplossing om het
tandwiel vast te zetten.
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3.7 Automatisering
Er werd ook opzoekwerk gedaan naar het automatiseren van het proces. Dit zou gebruikt worden
voor stukken die vrij veel voorkomen op jaarbasis en hierdoor zou het makkelijk te programmeren
zijn.
Voor het automatiseren van dit simpel proces moeten er veel componenten worden aangekocht
zoals een PLC, een lineaire axis met een encoder erop om de afgelegde afstand te meten. Ook
moet er een taster geplaatst worden die kan gaan kijken waar het stuk zich bevindt voor het
boren. De PLC zal gegevens moeten kunnen lezen van het meetsysteem van Schenck. Hierbij
zal hij de positie van de onbalans moeten verkrijgen en ook de gegevens van de encoder van de
motor zodat hij het stuk kan draaien naar de gewenste positie en materiaal kan wegnemen. Er
zal een systeem moeten bestaan zodat we de rollen waar de lager passingen op liggen kunnen
beschermen tegen spanen. Het systeem moet volledig zelf beslissen of het ver genoeg heeft
geboord. De boormachine moet ook geautomatiseerd worden zodat de PLC de snelheid en de
diepte kan regelen van de boor. Het grote voordeel van te automatiseren is dat je veel minder
fouten zult hebben bij het boren. Een nadeel is dat er geen menselijke controle meer is voor het
bekijken van de rollen. Ook als de riem van de aandrijving heeft geslipt bij het uitbollen zal de
encoder niet de juiste plaats aangeven. Hierdoor zal er op de verkeerde plaats materiaal
weggenomen worden. De PLC zal alle sensoren constant moeten controleren en ook enkele
controles uitvoeren zoals zelf zijn nulpunt kalibreren en het te boren oppervlakte zoeken via een
taster. Als dit proces volledig wordt geautomatiseerd dan zal er enkel een werknemer nodig zijn
om het stuk te plaatsen op de balanceerbank en het kuisen van de balanceerbank plus stuk. De
werknemer zal het stuk moeten inpakken.

3.7.1 Benodigdheden automatiseren:

Tabel 8 Yamaha robotics XY-X Arm

(XYX arm, 2018)
Voor de X en Y-positie zullen we gebruik maken van XY-X Arm type van Yamaha robotics. De yas mag hier een belasting van 40 kg dragen. Hierdoor zouden we makkelijk de originele
boormachine kunnen gebruiken van 25kg. Maar als we 1 reeks lager gaan weegt de boormachine
16kg. Dit systeem heeft een nauwkeurigheid van ± 0,01mm. We zullen de X-as van de
boormachine ook nog moeten gebruiken omdat deze assen niet genoeg vermogen hebben om
te boren.
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3.7.2 X-as boormachine:
Figuur 46 stappenmotor

(NEMA 34, 2018)

Figuur 47 Servomotor met worm reductiekast

(GSGE 80, 2018)

Voor de X-as beweging van de boormachine zullen we gebruik maken van een stappenmotor die
op een reductiekast is geplaatst. De stappenmotor heeft een vermogen van 4,5Nm. We hebben
ongeveer 45 Nm nodig dus de reductiekast heeft een ratio van 12,5. De motor heeft een full step
van 1,8 graden. We kunnen dus met half step werken en dan moeten we 400 stappen zetten voor
1 rotatie. We rekenen dat het tandwiel van in de boormachine Ø 25mm heeft. Dus per volledige
rotatie van de as van de boormachine moet de stappenmotor 12,5 keer rondgaan. Via deze
opstelling kunnen we een nauwkeurigheid van ongeveer 0,02mm bekomen.
We moeten ook kunnen bepalen waar het werkstuk zich bevindt. Dit kunnen we doen via een
taster die tot tegen het werkstuk wordt aangebracht.
Via een PLC kunnen we alles regelen namelijk de assen aansturen en de informatie van het
meetsysteem binnenhalen. Ook kan de snelheid van de boormachine geregeld worden via pulse
width modulation.

3.7.3 Opmerkingen:
Zullen de assen wel sterk genoeg zijn als we beginnen met boren in het tandwiel?
Zal de stappenmotor niet de lineaire as verduwen bij het boren?
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4 Oplossing
4.1 Bescherming
4.1.1 De machinerichtlijn over afschermingen
VEREISTE KENMERKEN VAN DE AFSCHERMINGEN EN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN
Algemene eisen
Afschermingen en beveiligingsinrichtingen:
•
•
•
•
•
•
•

Moeten stevig zijn uitgevoerd
Moeten stevig op hun plaats worden gehouden
Mogen geen bijkomende gevaren met zich brengen
Mogen niet op eenvoudige wijze omzeild of buiten werking gesteld kunnen worden
Moeten voldoende ver van de gevarenzone verwijderd zijn
Moeten het zicht op het verloop van het werk zo min mogelijk belemmeren
Moeten de noodzakelijke werkzaamheden voor het aanbrengen en/of vervangen van de
gereedschappen en voor de onderhoudswerkzaamheden mogelijk maken, waarbij de
toegang nauwlettend wordt beperkt. Tot de sector waar het werk moet worden verricht,
zo mogelijk zonder dat de afscherming moet worden verwijderd of de
beveiligingsinrichting moet worden uitgeschakeld.

Tevens moeten de afschermingen, voorzover mogelijk, bescherming bieden tegen het
wegspringen of vallen van materialen of voorwerpen en tegen de emissies voortgebracht door
de machine.
Bijzondere eisen voor afschermingen
1. Vaste afschermingen
Vaste afschermingen moeten zodanig zijn bevestigd dat zij alleen met behulp van
gereedschappen kunnen worden geopend of verwijderd.
Bij demontage moeten de bevestigingsmiddelen met de afschermingen of de machine
verbonden blijven.
Waar mogelijk, mogen afschermingen niet zonder hun bevestigingsmiddelen op hun plaats
kunnen blijven.
2. Beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening
Beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening moeten:
•
•

Wanneer geopend, zoveel mogelijk met de machine verbonden blijven,
Zodanig worden ontworpen en gebouwd dat ze enkel met een opzettelijke handeling
kunnen worden afgesteld.

Beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening moeten gecombineerd zijn met een
vergrendelinrichting die:
•
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Voorkomt dat gevaarlijke machinefuncties in werking treden totdat de afscherming
gesloten is

•

Een opdracht tot stopzetting geeft wanneer de afscherming niet meer gesloten is

Wanneer het mogelijk is dat een bediener de gevarenzone bereikt voordat het risico dat
voortvloeit uit de gevaarlijke machinefuncties is geweken, moeten de beweegbare
afschermingen met blokkeervoorziening niet alleen met een vergrendelinrichting, maar ook met
een voorziening voor het vergrendelen van de afscherming worden gecombineerd die:
•
•

Voorkomt dat gevaarlijke machinefuncties in werking treden voordat de afscherming
gesloten en vergrendeld is
De afscherming gesloten en vergrendeld houdt totdat het risico van verwonding door de
gevaarlijke machinefuncties is geweken. Beweegbare afschermingen met
blokkeervoorziening moeten zodanig worden ontworpen dat het ontbreken van of een
defect aan een van de onderdelen het op gang brengen van gevaarlijke
machinefuncties verhindert of gevaarlijke machinefuncties tot stilstand brengt.

3. Instelbare afschermingen die de toegang beperken
Instelbare afschermingen die de toegang beperken tot de bewegende delen die voor de
werkzaamheden strikt noodzakelijk zijn, moeten:
•
•

Afhankelijk van de aard van de te verrichten werkzaamheden, met de hand of
automatisch instelbaar zijn,
Gemakkelijk kunnen worden ingesteld zonder het gebruik van gereedschap.

4. Bijzondere eisen voor beveiligingsinrichtingen
Beveiligingsinrichtingen moeten zodanig worden ontworpen en ingebouwd in het
besturingssysteem dat:
•
•
•

De bewegende delen niet in beweging kunnen worden gesteld zolang zij binnen het
bereik van de bediener zijn;
Personen de bewegende delen tijdens de beweging niet kunnen bereiken, en
Het ontbreken van of een defect aan een van de onderdelen het op gang brengen
verhindert of de bewegende delen tot stilstand brengt. De veiligheidsvoorzieningen
moeten enkel met een opzettelijke handeling kunnen worden ingesteld.

(Machinerichtlijn , 2018)
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4.2 Ce-keuring
4.2.1 CE-conform
Het bedrijf zou graag rond hun balanceerbank een omkasting plaatsen. Dit moet CE conform zijn.
Hiervoor is de leverancier van de balanceermachine aangesproken geweest. Hij zegt dat er een
bescherming kan geplaatst worden van klasse B of C maar deze zou niet CE conform zijn.
Doordat het stuk lang kan uitdraaien door het vliegwieleffect is dit niet veilig en dan zou de
aandrijving van het stuk moeten aangepast worden door er een vaste verbinding mee te
koppelen. Klasse B zorgt ervoor dat er geen contact kan gemaakt worden met de rotor als deze
aan het draaien is. Een vergrendeling van de deur moet aanwezig zijn zodat de deur niet kan
worden opengedaan terwijl de rotor draait. Klasse C is hetzelfde als klasse B maar er is een
mogelijkheid dat de rotor in stukken uit elkaar spat dus de omkasting moet een impact kunnen
weerstaan.

4.2.2 Hoe kan een CE-keuring bekomen worden volgens Gesa
De CE-markering kan op verschillende manieren bekomen worden. De keuzemogelijkheden
hangen af van product tot product en worden in de desbetreffende richtlijnen beschreven. In de
meeste gevallen kan de fabrikant enerzijds, indien hij de geharmoniseerde normen heeft gevolgd
en dit kan aantonen met behulp van een technisch dossier, de CE-markering zelf aanbrengen
zonder controle van een aangemelde instantie. Anderzijds dient hij, indien hij geen
geharmoniseerde normen heeft gevolgd (of deze niet of slechts gedeeltelijk bestaan), de
goedkeuring te krijgen van een aangemelde instantie die nagaat of het product voldoet aan de
essentiële veiligheidseisen. Naast deze twee mogelijkheden bestaan er meestal nog een aantal
andere tussenliggende mogelijkheden of combinaties van deze mogelijkheden. Gezien het
algemeen en sterk samenvattend karakter van deze tekst, dient, voor concrete informatie omtrent
de reglementering voor specifieke producten, de desbetreffende reglementering geraadpleegd te
worden.
(CE-markering, 2018)
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4.2.3 Beschermklasses balanceermachine
De bescherming kan gefabriceerd worden in verschillende beschermklasses. Dus voordat we een
bestelling kunnen plaatsen moet de beschermklasse worden bepaald. Op de figuur ziet u een
diagram voor het bepalen van de beschermklasse.

Figuur 48 Veiligheidseisen voor balanceermachines
(Balanceren, 2018)

De gekozen beschermklasse voor de balanceermachine is beschermklasse B.
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4.2.4 Uitleg vergelijking hekwerk verschil leveranciers
4.2.4.1 Optie 1 (Axelent):
Axelent is een fabrikant gespecialiseerd in
machinebeveiliging. Ze hebben een magazijn in
Belgie en zo zijn vervangstukken snel te
Figuur 49 Logo Axelent
bestellen.
De bescherming kan voorzien worden door de firma Axelent. Hierbij bieden ze de gaaswanden,
een deur en een vergrendeling aan. De omkasting zal een afmeting hebben van 4290mm x
3590mm. Er zal een schuifdeur zijn met daarop een Euchner slot. Dit slot kan je niet overbruggen
dus de deur moet zeker gesloten zijn voordat de machine kan gestart worden. Het slot heeft een
intelligente pal waarvan de positie wordt waargenomen door een RFID-transponder*. De pal heeft
een unieke code. Axelent plaatst enkel de omkasting maar doet geen elektrische werken. Dit zal
moeten gedaan worden door eigen mensen en er moeten zelf nog componenten aangekocht
worden. De offerte is te vinden in de bijlagen. Ook het elektrisch aansluitschema is daar te vinden.
Op de tabel hieronder is een prijsberekening van alle benodigde componenten die geleverd
worden en die zelf moeten worden voorzien.

RFID-TRANSPONDER: RFID STAAT VOOR RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION. DIT IS EEN CHIP DIE
EEN UNIEKE CODE BEVAT. DEZE MOET INGELEZEN WORDEN EN ZO WEET DE BEVEILIGING DAT DE
DEUR ZEKER GESLOTEN IS.

Benodigdheden hekwerk
Hekwerk
Euchner MGB121236
Euchner ESM BA201
Installatie maar niet van het
elektrisch gedeelte
XPS VNE 1142P
DC voeding 24VDC 2,5A
Zekering 3 x 2A

€ 1 993,72
€ 620,34
€ 116,40
€ 980,00

10 Aderige draad
Krimpkous
DIN rail
Behuizing
Elektrisch gedeelte
Totaal

INHOUSE
INHOUSE
€ 4,69
€ 41,68
€ 200,00
€ 4 390,95

Tabel 9 Benodigdheden hekwerk
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Prijs

€ 370,67
€ 43,32
€ 20,13

Extra

€ 6,52 voor
houder

Extra

€ 0,191 voor
zekering

Offerte of zelf
voorzien
Offerte
Offerte
Offerte
Offerte
link
Link
Link

link
link
4 uur werk

link

4.2.4.2 Optie 2 (Handsaeme):
Handsaeme werd ook aangesproken om te kijken voor
een afscherming van de balanceerbank. Ze ontwerpen
machines en oplossingen voor problemen die door de
klant werden aangekaart. Het zijn dus allemaal
prototypes.
Figuur 50 Logo Handsaeme Machinery

De bescherming kan ook voorzien worden door de
firma Handsaeme. Zij zouden eventueel ook de
boorunit plaatsen. Het is handig als je maar met één firma moet werken. De firma Handsaeme
zou een gelijkaardig systeem leveren met gaaswanden en een schuifdeur. Zij zouden wel alles
van het elektrisch werk doen en hierdoor moeten we geen eigen mensen inzetten voor de
installatie van het elektrisch gedeelte.
4.2.4.3 Optie 3 (Schenck):
Schenck is de leverancier van de balanceerbank. Voor het
plaatsen van een hekwerk hebben ze niet echt de beste
oplossing doordat ze hier geen ervaring mee hebben en
ook de componenten van een andere leverancier moeten
kopen. Hierdoor zal de prijs ook een stuk hoger liggen.

Figuur 51 Logo Schenck

De firma Schenck heeft ook een oplossing gegeven voor
het plaatsen van een hekwerk en detectie op de motor. Bij de firma Schenck is het handig dat zij
de leverancier zijn van de balanceermachine. Zij kennen ook het best de balanceermachine en
wat de mogelijkheden zijn. Daarom kan ook overwogen worden om met hen samen te werken.
Offertes in bijlage
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4.2.5 Vergelijking Opties
15/05/2018 wvc
distributor
representative
unit
Veiligheid
CE-Conform 2006/42/EG
Stilstandsbewaking
Elektromagnetisch deurslot
Conform Beschermcategorie B, ISO 21940-23
Conform ISO-14120

remarks
score
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Albert Tiems

Olivier Handsaeme

neen
ja
ja
ja
neen

ja
ja
ja
neen
ja

Axelent
Marc Van den Ende

SCOPE

ja
neen
ja
neen
ja
ISO-14120 is een
norm dat over
algemene
afscherming gaat.
Doordat er geen
stukken kunnen
ISO-14120 is een norm dat wegvliegen is deze
over algemene
norm toereikend. Er is
ISO 21940 is een norm dat afscherming gaat. Doordat geen elektrisch
over afscherming gaat
er geen stukken kunnen
gedeelte aanwezig dit
speciaal voor
wegvliegen is deze norm
moet zelf voorzien
balanceermachines
toereikend.
worden.
6
8
6

15/05/2018 wvc
distributor
representative

Albert Tiems

Olivier Handsaeme

Axelent
Marc Van den Ende

unit

SCOPE

AFMETING
Opening deur

mm

1200

1350

3700

1165

Afmeting hekwerk

mm

4300*3600

± 4300 * 3600

3700*3000

± 4300 * 3600

remarks
score

10

De deuropening van
het hekwerk is over de
volledige lengte van de
afscherming. Hierdoor
mag deze wat kleiner
zijn.
8

8

Support
Standaard elementen
Gekende leverancier

Ja
Ja

Ja
Ja

10

10

91

91

remarks
score
TERMS & CONDITIONS
Levertijd
Totaal prijs
Totaal score

dagen
€

€

19180
87%

€

Ja
Neen
We hebben nog niet
samengewerkt met
Axelent.
7
7
6615 €

87%

3711
70%

Tabel 10 vergelijking
hekwerk
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4.3 Boorunit
We hebben voor de firma Handsaeme gekozen om samen een boorunit te ontwerpen omdat ze
al een boorunit hebben ontworpen voor de grote balanceerbank. Voor de kleine balanceerbank
heb ik bij de operators nagevraagd wat de gebreken en moeilijkheden zijn bij de boorunit aan de
grote balanceerbank. Het probleem was dat er geen snijolie kan toegevoerd worden aan de boor
omdat ze met twee handen moeten duwen tegen de hendels van de boormachine. Dit zal opgelost
worden door een apparaat dat om de zoveel tijd een bepaalde hoeveelheid olie vernevelt aan de
boor. Dit systeem noemt men MQL (minimum quantity lubrication)
De tegenpunten zijn moeilijk perfect in te stellen. Het kan zijn dat het stuk van de rollen wordt
geduwd wat kan leiden tot beschadigingen. We zijn samen tot volgende de oplossing gekomen.
Er zal langs één kant van één van de boormachines een U-beugel geplaatst worden waarop beide
tegenpunten geplaatst worden. Hierdoor zou je de tegenpunten een stuk sneller kunnen instellen.
We hebben ook gevraagd om de tegenpunten pneumatisch instelbaar te maken en daardoor zou
de operator niet meer heen en weer moeten lopen om de punten te plaatsen. Als de cilinder in
positie staat zal er een pneumatische rem de as klemmen waardoor de cilinder niet meer kan
bewegen. Hieronder een voorstelling van de U-beugel.
Voor de afzuiging van de spanen zal het oude ontwerp aangepast worden met een rubberen deel
dat samendrukbaar is en zich zal vormen naar de vorm van het tandwiel en hierdoor zullen de
spanen beter afgezogen worden. Offerte in bijlage.

Figuur 52 U-beugel
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4.4 Return on investment
ROI staat voor return on investment. Deze term geeft het rendement op een investering aan. Op
de ROI moet je je investering invullen en je besparingen per jaar. REVENU EBITA (ebita is de
winst zonder de interest en belastingen) dit is de winst die je maakt per jaar. Deze kan jaarlijks
gelijk blijven of schommelen door een verhoogde productie. Als je een investering wil doen moet
je rekening houden met de CAP. COST. Dit de rente waaraan je je geld sowieso kan investeren.
Hierdoor moet je investering meer opbrengen dan de CAP. COST. Door inflatie wordt deze
waarde wat gedrukt maar dit is maar 2% tegenover 12%. De CAP. KOST trekt ieder jaar meer af
van de besparingen. NPV of NET PRESENT VALUE dit zijn je onkosten plus je winst per jaar.
Zoals te zien op de ROI is dit in dalende lijn dit komt door de CAP COST. COMUL NPV is je totale
budget. Wanneer dit bedrag positief is, is je machine terugbetaalden begin je winst te maken.
De Internal rate of return is een waarde in procent, deze geeft het nettorendement van een
investering van een project weer. Dit hangt samen met de tijd. Dus een gegeven tijd met een
bepaalde return is meer waard dan dezelfde return met een langere tijd. Dit kan je vergelijken
met de rente op een lening. Bij een lening is een lagere rente beter, maar bij de Internal rate of
return is een hogere waarde beter. Dit is niet altijd zo, er moet ook gekeken worden naar de
tijdsspanne.
De payback period is de tijd dat het zou duren voordat de machine volledig terugbetaald is. Vanaf
dit moment kan er winst worden gemaakt met de machine.
Zoals te zien is in figuur 54. Werken we met de volgende gegevens. We hebben een variabele
kost van de balanceer werkpost van 63,3 euro per uur. Ook hebben we een gemiddelde groei
van het aantal stukken van 5,19% per jaar. Hiermee kunnen we de besparing per jaar berekenen,
dit staat in de tabel return. De besparing stijgt elk jaar doordat we zitten met een groei van het
aantal stukken. Bij de besparingen wordt er ook de kost van stukuitval bijgeteld.
Volgens de laatst beschikbare offerte zal de boorunit plus afscherming 91 985 euro kosten. De
offertes staan in bijlage. Door de besparingen in te geven in de ROI komen we volgende gegevens
uit. De winst zou elk jaar moeten stijgen, maar door de kapitalisatiekost is dit niet zo. De inflatie
gaat de kapitalisatiekost tegen maar niet genoeg. De payback period is geraamd op 4,511 jaar.
Aan het begin van het 6de jaar hebben we een winst van 8 334 euro.
De IRR (Internal return rate) komt neer op 20% over een periode van 5 jaar. Dit wil zeggen dat je
over een periode van 5 jaar gemiddeld iedere jaar een rente hebt van 20%. Dit getal kan nog
stijgen naarmate de machine langer is afbetaald. Om geen verlies te lijden moet dit getal positief
zijn. Wanneer de IRR een negatief getal is, dan is dit geen gunstige investering en zal er verlies
optreden.
Op de volgende pagina staat de volledige ROI.
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BMT GROUP
DIVISION :IG WATTEEUW INTERNATIONAL
INVESTMENT : Hekwerk + boorunit

INVESTMENT CALCULATIONS

NET PRESENT VALUE
YEAR
1
2
3
4
5

2019
2020
2021
2022
2023

INVESTMENT
-91 985
0
0
0
0
-91 985

REVENUE
EBITDA
23 166
24 708
25 991
27 340
28 759
129 963

CAP.COST %
1,000
0,88
0,77
0,67
0,59

NET PRESENT
VALUE
-68 819
21 674
19 999
18 453
17 027
8 334

CUMUL
NPV
-68 819
-47 146
-27 147
-8 693
8 334

Months
no
12
12
12
12
12

Months
no
12
12
12
12
6,12644

INTERNAL RATE OF RETURN
YEAR
1
2
3
4
5

2019
2020
2021
2022
2023

INVESTMENT
-91 985
0
0
0
0

REVENUE
EBITDA
23 166
24 708
25 991
27 340
28 759

NET
SAVINGS
-68 819
24 708
25 991
27 340
28 759

-91 985

129 963

37 978

PAYBACK PERIOD

IRR
20%
-68 819
20 653
18 160
15 967
14 039
0
4,511 years
Figuur 53 ROI
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(Eigen Screenshot)

Gegevens:
1397 pieces per year on small balancing
machine with drill-unit (2018)
manipulation to drilling machine per piece
0.25 hrs/pc
variable cost: 63.6 EUR/hr
Stukuitval Tijdsbesparing
RETURN (per year)
Growth
(€)
(€)
saving year 2019
3,71%
2815
20351
saving year 2020
6,66%
3002
21706
saving year 2021
5,19%
3158
22833
saving year 2022
5,19%
3322
24018
saving year 2023
5,19%
3494
25264
MOTIVATION
- risk-reduction for damaging final ground bull gear during manipulation
- annual growth of aproximately 5,19% for gears

Totaal
(€)
23166
24708
25991
27340
28759

Figuur 54 ROI Savings
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5 Conclusie
Het doel van de bachelorproef was om een oplossing te vinden voor de kleine balanceerbank.
Hierop moest een boorunit en een afscherming geplaatst worden. De afscherming moet CEconform zijn. De boorunit moest geplaatst worden zodat het aantal manipulaties van het werkstuk
worden verminderd en hierdoor ook de kost per stuk.

Voordat ik met leveranciers in contact kon komen moest eerst de huidige situatie bekeken
worden. Hierdoor kon ik bepalen wat de moeilijkheden en problemen waren bij de huidige
boorunit. Eerst heb ik enkele oplossingen uitgewerkt en de voor- en nadelen ervan opgesomd.

Dan heb ik contact opgenomen met Handsaeme. Olivier Handsaeme is langsgekomen op het
bedrijf om de situatie te bekijken. We hebben ook samen een oplossingen gezocht voor de
problemen van de grote balanceerbank.

Eenmaal Handsaeme begonnen was met het uitwerken van de boorunit heb ik contact
opgenomen met verschillende leveranciers voor een afscherming. Zij hebben van mij allemaal
dezelfde specificaties gekregen. Hierop kreeg ik van iedereen een antwoord met een offerte.
Deze offertes werden grondig doorgenomen en de niet relevante zaken werden gemaild aan de
leverancier. Daarna werden de offertes vergeleken met elkaar en werd de beste oplossing
uitgekozen.

Ook werd er gekeken via analyses wat de tijdsbesparing en kosten vermindering zou zijn. Deze
heb ik verwerkt in een ROI. Hierdoor had de firma een idee van de tijdswinst, de kostenbesparing
en de terugverdientijd van de investering.

Tijdens mijn stage bij IG Watteeuw ben ik terecht gekomen in een zeer toffe werksfeer. Ik heb
enorm veel ervaring opgedaan over interessante onderwerpen die tijdens mijn studies nooit
behandeld zijn geweest. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik de hele stage lang geboeid was door
alles dat met balanceren te maken heeft. De stage heeft mij veel bijgeleerd over het aanpakken
van onverwachte problemen en het principe van oplossend denken.
Waar ik misschien nog wat verder aan zal moeten werken is het maken van goede planningen,
sneller communiceren in plaats van zelf het probleem te proberen oplossen.
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