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Presenter-notities
Presentatienotities
In de presentatie ziet u Eaton is nu DanfossPowerflex sinds 1956 Aeroquip distributeurSlang assembly bestaat 2 koppelingen en een flexibele  slang.Van de schroeffitting de eerste koppelingen tot nu de Non-Skive fittingen. Wat zijn de voordelen van dit type Non-SkiveWelke drukpieken of pulsaties zijn toelaatbaarZijn er door Eaton proeven uitgevoerd en zijn de resultaten daarvan beschikbaarWat zijn de grenzen van toepassing (druk niveau en slang diameter) Eigen ervaringen in de markt?



TTC 1&2 

4S

6S

In 66 jaar is er veel veranderd.

Presenter-notities
Presentatienotities
 Nu met  Non-Skive naar 3 type fitting



Indicatie ringen

Fitting uit één stuk
niet-gesoldeerd

Volle moer

Voorgevormde zeskant

Gepatenteerde O-ring
DURA-SEAL™

Kleine 
buigradius

DURA-KOTE™
plating technologie

Presenter-notities
Presentatienotities
 Non-Skive fittingen bestaan uit de volgende onderdelen. Pilaar en Huls altijd aan één stuk. 



Gesoldeerde bocht is altijd 
een zwak punt. 

Presenter-notities
Presentatienotities
Bij vibratie in een systeem kans dit falen geven bij de soldering.Ook een zwak punt bij het automatische hardsolderen proces.



Presenter-notities
Presentatienotities
Om een de juiste verbinding te krijgen zijn er vele parameters die invloed hebben op een goede lek vrije verbinding .toleranties van de slang en fitting heel belangrijk.Invloed zijn uitzetting van slang temperatuur en druk enz.



Montage van de  4S & 6S

Aftekenlengte
Markering  
einde bek

B  = De meetarea van 
de krimpdiameter 

L = Slang indicatie 
diepte 

bek

voorzijde van 
de bek

voorzijde van 
de bek

Presenter-notities
Presentatienotities
L – maat is de afteken lengte voor op de slang.  



One-piece Verbindingen

Aftekenblok 
Non-skive

Presenter-notities
Presentatienotities
Voor grote aantallen zijn er aftekenblokken.Werk proces gelijk 1&2 briaded of 4 & 6 Spiral.Snel en foutloze montage. 



Slang dash grootte
wordt weergegeven
op de huls

Aantal ringen op
huls correspondeert 
naar het slang type

Presenter-notities
Presentatienotities
Indicatie gegevens en het samen matchen van Hose en Fitting.



Slang fitting series (4S of 6S

Eind verbinding Size (-20)

Code aansluiting FL =Flens  SAE 61 -3000 psi

Slang Size (-20) 1 1/4
--

4S-20 markering op de huls indiceert : Slang type 4S (4 Spiraal) of 6S (6 Spiraal)  -20 (1¼)

4-ringen refereert aan  
4-spiraal slang

6-ringen aan 6-spiraal slang

Presenter-notities
Presentatienotities
Opbouw van slang en Non-Skive fitting.



Presenter-notities
Presentatienotities
De samen stelling van de code.



Presenter-notities
Presentatienotities
R15 spiraal vanaf -12 t/m -32  420bar 4 & 6 spiral 1 miljoen impuls2SC  Briaded  van -4  = 450 bar t/m -32  1 miljoen impuls



Cool-Down Lek classificatie – SAE J1176

Alle Aeroquip slangen hebben
categorie 0  - Geen spoor van vocht  

categorie 1 - Geen afscheiding vloeistof.
categorie 2 - Geen druppel vorming.
categorie 3 - Geen vallende druppels.
categorie 4 - Vallende druppels.
categorie 5 - Regelmatig vallende druppels.

Slang samenstelling met fittingen getest op 133%
van de werkdruk met een olie temperatuur van 100° Celsius.

DURA-SEAL™ technologie Class 0 

Presenter-notities
Presentatienotities
Categorie O voor alle Aeroquip slangen Premium.



Danfoss (Eaton) test de complete engineering van de slang samenstellingen, deze 
bestaat uit een aan iedere zijde gemonteerde fitting die worden getest op de juiste 
persmaat.
De combinatie wordt getest op impuls bij een olietemperatuur van 100°C t/m 126°C 
en 133% van de werkdruk. (afhankelijk van het slangtype)

Danfoss staat achter de opgegeven persmaten. Worden deze zorgvuldig toegepast 
dan zal de slangsamenstelling langdurig en correct functioneren. 

Geen "mix en match“ van slang en fittingen.

Presenter-notities
Presentatienotities
Alle slangen en fittingen zijn getest  in combinatie met fittingen



Impuls Testen

Een werkdruk van 420 bar. Is de minimale barstdruk.1 : 4 1680 Bar

200.000 tot 2 miljoen impuls testenDrukimpuls  35 - 75 cycli per minuut 

Voorbeeld: 1.000.000 impuls : 50 cycli = 20.000 minuten (13 dagen)



Presenter-notities
Presentatienotities
1- slang type en code 2- Fitting 1A10DL6 3- persmaat 4- slang maten 5- druk test



Presenter-notities
Presentatienotities
Markeer op de onder druk staande montage een exacte lengte van 25 centimeter op de buitendiameter van de slang en gecentreerd op de slang (minimale afstand van 50 mm van de aansluiting) Druk op het monster met water of systeemvloeistof gedurende minimaal 30 seconden bij de bedrijfsdruk van de slang. Met de slangassemblage nog onder druk, meet en noteer de afstand tussen de gage marks met een stalen schaal. Bereken procentuele rek (positieve waarde) of krimp (negatieve waarde) zoals hieronder beschreven: Rek of krimp wordt uitgedrukt als een percentage. Het wordt berekend met behulp van de volgende formule: [(Lf – Lo)/Lo} * 100 waarbij Lo = oorspronkelijke, niet onder druk staande lengte Lf = definitieve, onder druk staande lengte 




Presenter-notities
Presentatienotities
Uit dit testrapport blijkt dat de EATON Slang EC600 voldoet aan de eisen volgens ISO 18752 / SAE 100 R15 in combinatie met de Internal Skive Crimp 1W en de 4S/6S Fitting en kan worden vrijgegeven voor productie.




Presenter-notities
Presentatienotities
De fabrikant geeft de garantie juist Persmaat en als het volgens voorschrift is geproduceerd.Bij garantie u gaat naar je leverancier en deze gaat naar de producent dat is alleen mogelijk als alles volgens voorschrift is gedaan ( Mix en Match is dan een probleem) de geleverde slang en pilaar moet altijd samen zijn getest op minimaal 200.000 / 300.000 impuls testen voor de DIN. Met een aantoonbare certificaat.  





Presenter-notities
Presentatienotities
.  
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Grip zone

Werkdruk 420 bar 

GH466-32

2 miljoen impulsen

O-ring afdichting

Wanneer Internal Skive Crimp ?

Metaal op metaal 
Is een veilige bevestiging bij 
hogere impuls en lange lengte slang!

Presenter-notities
Presentatienotities
ISC  alleen nog van toepassing bij hoge impuls en lange slang lengtes i.v.b. met gewicht slang.( zie de Grip zone staal op staal)Spuit gietmachines en grote hef cilinders 



Two- piece Verbindingen  

Uitwendig  of   Uitwendig en dan inwendig schillen  (ISC)

Presenter-notities
Presentatienotities
Het is van belang dat de huls in de groef van de fitting zit.(gaat nog wel eens fout)Meer handling 4 voor non-skive  en 6 voor in en uitwendig skive.TTC en 4S / 6S  makkelijke sneller en minder kans op vergissing.



Slang reiniging

Presenter-notities
Presentatienotities
Slang altijd reinigen met Projectiel.Bij Skive Hose zeker 3 projectielen met en in en uitwendig.Skive geeft veel vuil. 



Presenter-notities
Presentatienotities
Met non-skive is altijd aftekenen dat is de eind controle eenvoudigStreep geeft aan de fitting is vergenoeg op slangpersmaat juiste slang volgens AGN gemonteerd.De batch is goed goedgekeurd en wordt voorzien van een        bescherming kan geen vuil meer in de slang. 



STAMPED
S – Size                     I.D. / O.D. Totale lengte DIN of SAE of Snij-Lengte 

T – Temperature Minimum en Maximum

A – Applicatie           Toepassing

M – Material              Wat wordt er getransporteerd door de slang

P – Pressure Werkdruk en  barstdruk

E – Ends Wat voor aansluitingen

D – Delivery  Gewenste flow

Zijn er approval's - Gewenste en dan welke ?

Presenter-notities
Presentatienotities
Deze gegevens zijn belangrijk voor de juiste keuzen



Presenter-notities
Presentatienotities
 Voorbeeld van approval  van LR - Lloyd’s is allemaal opvraagbaar. Er is altijd een geldigheid datum  



Presenter-notities
Presentatienotities
Een van de Praktijk voorbeelden.Al meer dan 30 jaar is de TTC fitting voor 1 & 2 Braided Spiraal No-Skive fitting 1Z uit USA nadeel was ( lange huls en geen O-ring)En zware fitting welke een grote pers nodig is. Nu vervangen door de new 4S en 6S welke nu in de EMEA is toegestaan tot de New standard fitings for hydraulic hose and fittings, .



Minder is nu veel MÉÉR

Presenter-notities
Presentatienotities




Eaton Dynamax EC881 0,00% Eaton GH425 4SP Eaton GH466 0,00%

Slang Inch
WP       
bar

R      
mm  kg/m Slang Inch

WP       
bar

R      
mm  kg/m Slang Inch

WP       
bar

R      
mm  kg/m Slang Inch

WP       
bar

R      
mm  kg/m

EC881-4 1/4 450 33 0,32
EC881-5 5/16 400 38 0,38
EC881-6 3/8 400 42 0,42 GH425-6 3/8 490 180 0,54
EC881-8 1/2 360 60 0,58 GH425-8 1/2 420 230 0,62
EC881-10 5/8 350 68 0,75 GH425-10 5/8 420 250 0,67
EC881-12 3/4 330 80 1,03 GH425-12 3/4 380 300 1,01 EC600-12 3/4 420 135 1,52
EC881-16 1 280 150 1,47 GH425-16 1 320 340 1,44 EC600-16 1 420 165 2,04
EC881-20 11/4 172 210 1,75 EC600-20 1 1/4 420 225 3,89 GH466-20 11/4 420 420 3,48
EC881-24 11/2 138 250 1,91 EC600-24 1 1/2 420 265 4,83 GH466-24 11/2 420 500 4,63
EC881-32 2 110 315 2,62 EC600-32 2 420 375 7,1 GH466-32 2 420 630 6,7

Eaton EC600 X-Flex
Premium hose Premium hosePremium hose Premium hose

Temperatuurbereik: -40 °C tot 
+100°C.( Kort +120°C )
Agency listings
• MSHA
• DNV-GL
• ABS
• BV
• LR
• MED
• BAAINBw
Approved fittings 
One-piece 1T 1T (-6, -8, -10) 
One-piece 4S/6S 4S (-12, -16) 
& 2 delige GC3471- Huls 

Temperatuurbereik: -46 °C tot 
+126°C.
Agency listings
• MSHA
• DNV-GL
• ABS
• BV
• LR
• MED
• RINA
Toepassingen: Voor hydraulische 
hogedruksystemen op basis van 
mineralen, oliën, water, glycol 
emulsies, lichte stookoliën, 
smeeroliën, lucht en water.

Reinforcement:
4 wire spiral:
-12, -16 size
6 wire spiral:
-20,-24,-32 size

Inner tube:
Synthetic rubber

Cover:
DURA-TUFF 
high abrasion
synthetic Approved fittings

• 4S and 6S fitting series:
*SAE 100R15 ½ Bend &
ISO 18752-CC

• 1W fitting series:
SAE 100R15 ½ Bend &
ISO 18752-DC

(-12 through -24 sizes)
ISO 18752-CC (-32 size)

Agency 
listing
MSHA
DNV
ABS
U.S. Coast 

Temperatuurbereik: -40 °C tot +120°C. 
Agency listings
• MSHA
• DNV-GL
• ABS
• BV
• LR
• EN45545-2
GH466  Exceeds SAE 100 R15
2 Million flex impulse cycle 
performance
Internal Skive (ISC)       1W  
ISC Socket type             1WB  

Presenter-notities
Presentatienotities
Een No-Skive slang assortiment met een WP van 420 bar t/m -24 . -32   380 BarDaar boven  in-een uitwendig schillen.  



De voordelen van One-piece fittingen?

• Minder complexe handelingen. 
• Minder vervuiling in de slang door niet schillen. (Non-Skive)
• Geen losse hulzen welke kunnen verwisselen. (Geen mix and match)
• Altijd de fitting met de juiste huls voor het gekozen slangtype.
• Kleinere buigradius.
• Specificaties voor de juiste keuze zijn eenvoudiger.
• Duidelijke artikel code door de ringcodering.
• Geen ongelijkheid in het aantal hulzen en pilaren. (One-Piece)
• Minder voorraad. 
• Snelle en duidelijke montage instructies. 

Presenter-notities
Presentatienotities
De voordelen van One piece en de beperking. 



Heeft U nog vragen???
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