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SAMENVATTING 

Bij Dru in Ulft staat een plaat bewerkingssysteem waarop platen worden 

geroteerd. Deze rotatoren draaien over een beperkt aantal standen. Om dit 

aantal hoeken te vergroten, is bekeken hoe dit gerealiseerd kan worden. 

V~~r de aandrijving van een plaat rotator is een keuze gemaakt tussen een 

hydraulische en een elektrische aandrijving. Van beide aandrijvingen zijn 

een aantal mogelijkheden bekeken. 

Hydraulisch -een lineaire cylinder met tandwiel-heugel overbrenging 

-een lineaire cylinder met rotatietafel 

-een rotatiecylinder met vleugel 

-een rotatiecylinder 

Elektrisch -een elektromotor met doorzettafel 

-een stappenmotor 

-een gelijkstroom servomotor 
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Uit deze mogelijke aandrijvingen zijn er twee nader bekeken: de hydraulische 

rotatiecylinder en de gelijkstroom servomotor. Deze mogelijkheden zijn 

bekeken op: -stijfheid 

-positionering en fixering 

-constructieve uitvoering 

Gekozen is voor een gelijkstroom servomotor met luchtkoeling, Me 19 P van 

BBe, in combinatie met een Harmonic drive, HDue 100. 

Positionering en fixering van de eindstand zlJn ontkoppeld. Positionering 

geschiedt met behulp van de gelijkstroom servomotor en fixering door middel 

van een fixeringsring. 
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1. INLEIDING 

Het roteren van platen op het plaat bewerkingssysteem van SALVANINI bij DRU 
o 

in ULFT, gaat over de standen 90, 180 rechtsom of Iinksom. De platen worden 

geroteerd om ze in de gewenste stand ten opzichte van de stans of 

buigeenheid te richten. De rotator bevind zich op de stans en buigmachine 

van dit plaat bewerkings systeem. De platen worden bij de stansmachine door 

de X-Y manipulator boven de rotator gepositioneerd en daarna vastgeklemd 

(fig. 1). Na het hydraulisch vastklemmen wordt de plaat geroteerd in de 

gewenste stand waarna de X-Y manipulator de plaat weer oppakt (fig. 2). 

De rotator draait na de rotatie weer terug naar de nul-stand om optelling 

van positionerings fouten te voorkomen. 

t 

fig. 1 kleminrichting rotator 

DOD 

o 
+X ' 1 

fig. 2 bewerkings eenheden stansma

chine. 

Schuine kanten aan werkstukken kunnen weI gestanst worden met behuip van 

aangepaste stempeis. Door het aantal rotatie standen uit te breiden, zijn er 

minder aangepaste stempels nodig om deze schuine kanten aan te brengen. 

Wordt een werkstuk over 45 0 geroteerd (fig. 3) dan kan het stansen gebeuren 

met bestaande, niet specifieke stempels. Het werkstuk kan daarna ook over 

deze hoek omgezet worden. 

, 
fig. 3 stansen en buigen over een hoek van 45° 



2. EISENPAKKET 

o ° 0 
Om de plaat te roteren over 15 , 30 en 45 komen we tot het volgende 

eisenpakket: 

-aan de bestaande rotatiehoeken van 90, 180, -90 en -180°, moeten 

extra rotatiehoeken worden toegevoegd van 15°, 30° en 45°. 

-de rotatietijd t van het roteren over 15°, bedraagd 0.1 sec. 
c 

-het materiaal mag niet plastisch vervormd worden tijdens de 

rotatie. 

-niet magnetisch materiaal moet ook geroteerd kunnen worden. 

-de maximale afmetingen van de plaat bedragen 2000*1000*2 [mm3]. 

-de positioneringsnauwkeurigheid van de geroteerde plaat moet 

< 0.1 [rom] in X- en Y-richting bedragen. 

2.1. Niet magnetisch materiaal. 

De eia dat ook niet magnetisch materiaal op de rotator geroteerd moet 

worden, le9t beperkingen op. Dit betekent, dat magnetisch klemmen nlet 

mogelijk is. 

De bestaande situatie waarbij hydraulisch geklemd wordt blijft gehandhaafd. 

Dit omdat deze manier van klemmen voidoet. 

De druk p in het bestaande hydraulisch systeem bedraagt 300*105 [Nm- 2]. 

Dit is voldoende am de plaat te klemmen (zie bijlage 1). Zodat bij rotatie, 

de plaat niet kan verschuiven en er geen positioneringsfouten ontstaan door 

verdraaing. 

2.2. Plastische vervorminq 

.Om te voorkomen dat tijdens het rater en door de kIemkracht plastische 

vervorming optreedt, moet het klemoppervlak voldoende 11root worden gekozen. 

Uit bijlage 2 bljjkt dat bij de gestelde voorwaarden, de grootte van het 
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aandruklichaam groter dan ~ 1 [mm] moet zijn om geen plastische vervorming 

van de plaat te krijgen. 

3. ANALYSE VAN RET PLAAT RQTEREN 

3.1. Draaimoment 

Ret maximaal draaimoment, dat optreedt tijdens het verdraaien van de plaat, 

wordt bepaald door: 

1) de klemkracht, die nodig is om tijdens hetroteren de plaat 

niet te doen verschuiven. 

2} de hoekversnelling a van de rotator. 

3.1.1. Klemkracht 

De klemkracht wordt bepaald door: 

- de druk p van het hydrauli~ch 'systeem van de machine 

- de diameter dz van de hydraulische cylinder. 

Ret maximale wrijvingsmoment M wordt onder de gestelde voorwaarden wmax 
(bijlage 1): 

2 1\' 

waarbij F = p -
4 

Invullen van de gestelde waarden levert: 

Mwmax = 275.1 [Nm] 

5 



3.1.2. Hoekversnelling 

Het moment op de rotator wordt bepaald door: 

PI = J a p 

waarbij Jp de massatraaqheid van de plaat is. Jp = 13.07 [kqm2] 
(bijlaqe 3). 

De hoekversnellinq a is afhankelijk van zijn beweqinqsverloop [1]. Het 
verloop van de versnellinq kan zijn: 

-eenparig versneld waarbij het verloop van de beweqinq parabolisch 
is (fiq. 4a). 

-harmoniscb waarbij het verloop van de beweqinq sinus vormig is 
(fig. 4b). 

-barmonisch versneld, waarbij het verloop van de beweqinq een 
scheve sinus is (fig. 4c). 

6 
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Bij de verdraaing over 45° volgens een parabolisch verloop geldt voor de 

hoekversnelling (bijlage 4): 

2 q> 2 ! 
[5- 2] 8 

ct = ~2- = (~~~;)2 = 314.15 

1 1 
(waarbij t = - t' = - '* 0.1 = 0.05 sec. ) 

2 
e 

2 

Ret draaimoment M dat de rotator moet opbrengen is dan: 

M = J ct = 13.07 '* 314.15 = 4106 [Nm]. 

De gestelde eis dat t = 0.1 sec. geeft problemen. De plaat zal door het e 
grate moment, verdraaien op de rotator. Aanpas~ing van de rotatietijd tel 

is dan oak gewenst. De maximale versnelling bedraagt dan: 

M 275.1 -2 wmax 21.04 ct = ------ = = [5 ]. max 
Jplaat 13.07 

Als reele waarden voor het moment wordt (jesteld: 

-2 
(l = 20 [5 ] max 

M ::: 250 [Nm] max 

Bij deze (l vinden we voor t (biJ' een hoekverdraaing over 15°): max c 

t c min 0.16 [5] 

7 
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i. AANDRIJVING VAN PE ROTATOR 

Mogelijkheden voor de aandrijving van de rotator zijn: 

-Bydraulisch 

-Elektrisch 

4.1. Hydrauliscpe aandriiying 

De bekeken hydraulische rotatie mogelijkheden zijn: 

-lineaire cylinder met een tandwiel heugel overbrenqinq (fiq. 5) 

Bierbij is de rotator opgebouwd uit losse componenten; een 

hydraulische cylinder met aan de zuigerstanq gekoppeld een heuqel, 

wat het tandwiel roteerd. 

fig. 5 hydraulische cylinder met tandwiel-heugeloverbrenging 

-lineaire cylinder met rotatietafel 

Bierbij is een hydraulische cylinder gekoppeld aan een 

rotatietafel (fig. 6). De rotatietafel kan over een hoek ~ worden 

doorgezet. De doorzetkracht F neemt af met de doorlopen hoek (bij

lage 5). Dit betekent dat het moment niet kconstant is. De hoek

versnellinq a neemt af, waardoor de rotatietijd groter wordt. 

fig. 6 cylinder met doorzettafel 



-rotatiecylinder met vleuqel (fig. 7) 

De rotatie is het gevolg van de verdraaing van de vleuqel onder 

invloed van een hydraulische druk. Bij deze verdraainq van de 

vleugel treden lekkaqes op tussen cylinderwand en de vleugel. 

Hierdoor is dit type cylinder niet geschikt v~~r dit soort rota

ties. 

fig. 7 rotatiecylinder met vleugel 

-rotati~cylinder (meer standen) (fig. 8) 

Het principe van deze cylinder is gelijk aan die van fig. 1. De 

heugel en tandwieloverbrenqing zijn direkt gekoppeld aan de 

zuigeratang en ingebouwd. Deze cylinder is in meer standen lever

baar. 

45 
o 

fig. 8 rotatiecylinder 

De eerste drie moqelijkh~den kunnen niet direkt voldoen aan de eia .te 

roteren over 15°, 30° en 45°, De rotatiecylinder (fig 8) kan zo opgebouwd 

worden dat hij de gewenste standen kan aannemen. Rotatie over de gestelde 

hoeken is constructief in de bestaande machine gemakkelijk te verwezelijken . 

. De rotatiecylinder biedt goede perspectieven voor rotatie van een plaat en 
wordt nader bekeken in par. 4.1.1. en par. 5 .. 



4 1 1 Beweainasverloop van een hvdraulische'cvlinder [2] . 

.. [s··] f 

.!!-
~ ____ ~l~,~ _________ ~ 

fig. 9 bewegingsverloop van een hydraulische cylinder 

Het bewegingsverloop van de zuiger van de hydraulische cylinder kent een 

parabolisch veIloop (fig. 9), waarbij de hoekversnelling van de as 

10 

-2 eenparig versneld is. Uitgaande van een hoekversnelling umax van 20 [5 ] en 

tv == tb == 0.1 sec zijn de tijden voor de rotaties: 

!I! J:otati~tjjd [~] 

15° t 15 == 0.23 

30° t30 == 0.36 

45° t 45 == 0.45 

Dit betekent dat de gestelde eis van 0.1 sec. I voor een rotatie over 15°, 

niet gehaald wordt. Deze tijden worden voor de plaatrotatie toelaatbaar 

geacht_ 

4.2. Elektrische aandriivinq 

De bekeken elektrische mogelijkheden voor de rotatie, zijn aandrijvingen 

met behulp van: 

-een elektromotor met doorzettafel 

-een stappenmotor 

-een gelijkstroom servo motor 



*Oe elektromotor met doorzettafel heeft een oneenparig snelheidsverloop in 

de tijd (fiq. 10). Bij een veelvoud van 15° is dezelfde veelvoud van tijd 

nodiq. 

£iq.10 doorzettafel met oneenpariq snelheidsverloop 

11 

*Oe stappenmotor heeft een direkte positionerinq. Bij het qevraaqde moment 

van 215.1 [Nm] is een extra overbrenqinq nodiq . Hierbij komt noq dat de 
rotatietijd 1.3 sec. wordt voor een rotatie over 18° (1.ao/stap bijlaqe 6). 

Oit is niet overeenkomstiq de qestelde eis van 0.1 sec. over 15°. 

*De qelijkstroom servomotor zal om het gevraaqde moment op te brenqen, ook 

een overbrenqinq nodiq moeten hebben. 

Door de lanqere rotatietijden van de elektromotor met doorzetschijf en de 

stappenmotor, wordt voor de qelijkstroom servomotor gekozen. De gelijkstroom 

servomotor wordt nader bekeken in par. 4.2.1. en par. 5 .. 

4.2.1. Bewegingsverloop van een geliikstroom servomotor [3], 

L. 
fig. 11 beweqingsverloop van een gelijkstroom servomotor 
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Het snelheids verloop van een servoaandrijving is een lineair verloop 

(fig.11), waarbij de hoekversnelling eenparig versneld is (a = 4rr [s-2]. max 
De rotatietijden zijn dan: 

~ 
m rotatietijd [51 t = 2 1-

~ a 
15° ~5 = 0.28 

30° t30 = 0.41 

45° t 45 = 0.50 

Dit betekent dat oak hier de gestelde eis van 0.1 sec. nlet gehaald 

wordt, maar dat de rotatietijden voor plaatroteren reeel zijn. 

4.2.2. Overbrenginq 

Bij de gelijkstroom servomotor is een overbrenging nodig omdat het gevraagde 

moment te groat is. Voor de optimalisering van een overbrenging van een 

servosY5teem geldt als richtlijn.[4] 

JL 13.07 
i = 1(-----) = 1(------) 

JM+JA .00115 

Daaruit voIgt: 

i = 106 

Mogelijkheden am deze everbrenging te realiseren zijn: 

-een harmonic drive en soortgelijke ove~brengingen (bijlage 7) 

-een tandwiel overbrengingen 

-een wormwiel overbrenging in combinatie met een tandwiel 

Voer compacte Qverbrengingen komen alleen Harmonic drive of soortgelijke 

(cyclogetrieben) in aanmerking. Ook de lagere massatraagheid van deze 
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overbrengingen zal voor het te leveren moment van de motor gunstg zijn. 
-2 -2 -2 

(JHD :::: 4.65 10 [kgm ] ten opzichte van een doorzettafel met J ~ 40 [kgm ] 

is een aanzienlijk verschil). 

5. KEUZE HYDRAULIEK ELEKTRISCH 

Voor een goede keuze tussen de overgebleven aandrijvingen, de hydraulische 

rotatiecylinder en de gelijkstroom servomotor, zijn de volgende punten van 

belang: 

-de stijfheid 

-de positionering en fixering 

-de constructieve uitvoering 

5 . 1. Sti ifheid 

Een belangrijk onderdeel voor het positioneren is de stijfheid van de 

overbrenging. 

Voor de restamplitude van een stapvormige versnelling geldt: 

(l 

~rest ::: --~- [rad] 
w 

De bijbehorende eigenfrequentie w van de overbrenging is: 

w = 2 

c 
1(---) 

J 

1 [s ] 

*Oe eigenfrequentie van de hydraulische rotator is (bijlage 8): 

c G I 
w :::: I( - ::: It __ E) 

2 
J 1 J 

1752 
-1 

w
2 = [5 ] 



Hieruit voIgt dat voor de restamplitude geldt: 

3 7 10-4 
lP t;:; . res _ 

o 

wat betekent dat bij een verdraaing over 15° de verplaatsing (fig. 12) 

is in: 

6X-richting = 0.007 [mm] 

AY-richting = 0.002 [mm] 

Deze afwijkingen zijn binnen de gesteide eis van < 0.1 [mm]. 

14 

Speling op het tandwiel-heugel van de rotatiecylinder (0.16°) geeft bij een 

verdraaing van 15° een verplaatsing in: 

AX-richting 3.014 [mm] 

AY-richting = 0.840 [mm] 

Hieruit kunnen we concluderen dat de stijfheid een ondergeschikte rol 

speelt bij de positioneringsnauwkeurigheid ten opzichte van de speling. 

*Voor de eigenfrequentie van een elektrische aandrijving van een rotator is 

het handig om twee typen overbrengingen te vergelijken. De hiervoor gekozen 

overbrengingen zijn een Harmonic drive en een Marvilor umlaufgetriebe 

(bijlage 9). Voor deze compacte Qverbrengingen geldt een stijfheid : 

C • . = 0.30*106 [Nm/rad] Harmonlc drlve 
cUmlaufgetriebe= 1.2*10

6 
[Nm/rad] 

Met de hierboven genoemde voorwaarden (a = 20 [~-2]) geeft dit een 

restamplitude: 

Harmonic drive: w2 
Umlaufgetriebe: w2 = 303 -1 

[5 ] 

lP rest 
lP rest 

= 0.0499° 

= 0.0125° 

. De restamplitudes geven bij een rechtstreekse koppeling op de te roteren 

plaat (afmetingen 2000*1000*2 [mm 3]). bij een verdraaing over 15° een 

verplaatsing van: 



-de Harmonic drive in 

X-richting = 0.972[mm] 

__ "'II y. Y-richting = 0.26 [mm] 

-de Omlaufgetriebe in 

X-richting = 0.296[mm] 

Y-richting = 0.063[mm] 

fig. 12 verdraaing over 15° 
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Beide overbrengingen, oak niet de 4* stijvere Umlaufgetriebe, voldoen niet 

aan de eis dat de afwijking binnen 0.1 [mm] moet zijn. De speling en draai

stijfheid bij belasting geven een afwijking van =0.19 0 Cbijlage 10). Zodat 

fixering van de eindstand nodig is. 

5.2.1. Positionering en fixering van de eindstand 

De stijfheid van de hydraulische aandrijving is niet van invloed op de 

positioneringsnauwkeurigheid. De plaat wordt direkt gepasitioneerd en 

doordat de zujger tegen een aanslag loopt is ook de fixering direct. De 

positionering en fixaring is hier gekoppeld. Tach is door speling een 

fixering van de eindstand wenselijk. 

Bij een elektrische aandrijving zijn draaistijfheid, speling en 

restamplitude te groot, waardoor geen goede positionering mogelijk is. Om 

een goede positionering en fixering te verkrijgen is splitsing van be ide 

taken een oplossing (fig. 13). 

fig. 13 fixering ontkoppelt d.m.v. fixeringsring 



16 

Door de splitsing wordt weI de cyclustijd veriengd. Er kan dan een grotere 

hoekversnelling Cl worden toegelaten, daar door apparte fixering de 

onnauwkeurigheid in positionering nagenoeg verdwenen is. Door in de eindfase 

van het positioneren te beginnen met fixeren, kan door deze overlapping de 

totale cyclustijd weer worden verkort (fig. 14). 

\~-
tc ,l 

fig. 14 verkorting cyclustijd 

5.2.2 5tandenreqelinq 

. 0000 0 0 0 Het dIaalen am de 7 voorkeurstanden 15 I 30 I 45 I 90 I 180 I -180 en 90 I 

.zal voorgeprogrammeerd moeten worden. Om optelling van spelingsfouten . 

tevoorkomen moet na elke verdraaing om een voorkeurstand, terug gedraaid 

worden naar de nulstand. Bij elke terugdraaing wordt iedere keer de 

referentie opnieuw getoetst. 

V~~r een goede regeling van positionering en fixering moet de rotator 

voorzien worden van een regelkring (6]. Deze regelkring bestaat uit een 

snelheids en positielus (fig 15). 

Jl.' , 
RJt 

------------__________________________ -J~~ 

fig. 15 regelkring 

De regeling zorgt ervoor dat de motor de gewenste hoekstanden nauwkeurig 

uitvoert (positieregeling) en met een juist bewegingsverloop 



(snelheidsregeling). De metingen van snelheid en positie worden aan de as 

van de motor uitgevoert, dit om instabiliteit van de regelkring te 

voorkomen. 

5.3. Constructieve uivoering 

Het is constructief moeilijk uitvoerbaar om met hydraulische cylinders een 

rotatiesysteem op te bouwen, dat aIle gevraagde standen kan bereiken. Er 

zijn hiervoor meerdere cylinders nodig, die met elkaar dit rotatiesysteem 

moeten opbouwen. 

17 

Bij een systeem met een gelijkstroom servomotor z~Jn door splitsing van de 

positionering en de fixering de gevraagde standen weI te bereiken. Deze zijn 

dan ook nog binnen de gestelde nauwkeurigheid. 

Het systeem met een positioneringsring, kan door verandering van deze ring, 

de flexibilitiet vergroot worden. 

Oe meer flexibelere toepassing, de eenvoudige constructie en de uiteindelijk 

juiste positionering, do en besluiten de gelijkstroom servomotor verder uit 

te werken. De gelijkstroom servomotor wordt uitgevoerd met een Harmpnic 

drive overbrenging. Oit omdat het rendement beter is dan dat van 

het umlaufgetriebe (vergelijk met llet voorspannen van tandwielen). 



6. TYPE GEtIJKSTROOMMOTOR 

Voor een gelijkstroom servomotor komen 2 typen in aanmerkinq: 

-de staafanker motor (fig 16a). 

-de sehijfankermotor (fig 1Gb). 

+i 

- - :I -, 
. 

fig. 16a staafanker motor fig. 1Gb sehijfanker motor 

Het voordeel van de sehijfankermotor boven de staafankermotor is zijn lage 

ma.ssatraagheidsmoment en de lagere mechanisehe tijdeonstante (bijlage 11). 

De gelijkstroom sehijfanker servomotor verdient hierdoor de voorkeur. 

Het yevraagde koppel voor de rotatie, aan de plaat is 388.3 [Nem] . 

18 

Uit d~ eontroleberekening (bijlage 12) blijkt dat het type Me 19 P met 

luehtkoeling, met een geleverd nominaal koppel van 510 [Nem] , voldoende is. 



7. CONSTRUCTIE 

fig. 17 opbouw van de constructie 

Een asymetrisch uitgesneden plaatwerk veroorzaakt een onbalans op de 

rotator. Om deze axiale en radiale krachten op te nemen, zijn een 

dubbelrijig hoekkontaktlager en een enkele in O-opstelling nodig (bijlage 

13) '. 

19 

Voor de verbinding tussen harmonic-drive (type HDue 100) en de as is gebruik 

gemaakt van een meertandig profiel (bijlage 14). Dit omdat de as en de 

aansluiting op harmonic drive aan afmetingen gebonden z~Jn. 

De Baumann-koppeling, type MM24K (bijlage 15), is tussen motor en harmonic 

drive geplaatst om uitlijnfouten te corrigeren. De afwijking ten gevolge van 

de geringe torsiestijfheid wordt uiteindelijk weer met de 

overbrengverhouding i van de harmonic drive verkleint. De uiteindelijke 

speling over de totale rotator bedraagt 0.0029 [rad] (bijlage 10). Om toch 

een goede positioneringsnauwkeurigheid te verkrijgen is gebruik gemaakt van 

.een eindstandfixering door middel van een positioneringsring. 

In de positioneringsIing zijn 2 paspennen excentrisch aangebracht zodat bij 

verwisseling van deze ring de montage eenduidiq is. 
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8.EINDDCONCLUSIE 

De aandrijving voor het rotateren van platen op een plaatbewerkingssysteem 

kan hydraulisch of elektrisch. Een hydraulische aandrijving geeft teveel 

beperkingen in constructie technisch opzicht. Bij een elektrische 

aandrijving met een gelijkstroomservomotor zijn de dynamische eiqenschappen 

van de overbrenging niet voldoende maar een regeling van positie, snelheid 

en een eindstandfixering worden deze eiqenschappen verbeterd. 

Zodat een elektrische aandrijvinq een goede oplossinq is voor een flexibele 

rotatie eenheid, die aan het gestelde e'isen op de rotatietijd tc (zie 

3.2.1.) na voldoet. 



SYMBOLENLIJST 

c 

P 

tc 
F 

JA 
J K 
J L 
JM 
J O 
J T 
Mw 

Rmin 
R 

a. 

a 

T 

stijfheid van de overbrenqinq 

zuiqerdiameter van de hydraulische cylinder 

overbrenqverhoudinq 

druk van het hydraulische systeem 

cyclustijd 

aandruk(pers)kracht 

massatraaqheid van as en rinq 

massatraaqheid van de koppelinq 

massatraaqheid van de last 

massatraaqheid van de motor 

massatraaqheid van de overbrenqinq 

massatraaqheid van de tacho 

wrijvinqsmoment tussen plaat en rotator 

minimum straal van het aandruklichaam 

straal van de rotatietafel 

hoekversnellinq 
hoekverdraainq 

wrjjvinqscoefficient 

vlaktedruk 

afschuifspanninq 

hoeksnelheid 
eiqenfrequenties 

qewenste hoeksnelheid 

uitqanqssnelheid 

qewen5te as hoek 
uitqanqshoek 

positiereqelaar 

snelheidsreqelaar 

stuurversterker voor de motor M 
T tachoqenerator 

P ashoekpositieopnemer 

[Nmrad-11 
[m] 

[-1 
[Nm-21 
[51 

[N] 

[kqm2] 

[kqm2] 

[kqm21 
[kqm2] 

[kqm2] 

[kqm2] 

[Nm] 

Em] 
Em] 
[5-2] 

[rad] 
[-] 

[Nm- 2] 

[Nm- 2] 
[s-l] 

[5- 1] 

[5- 1] 

[5- 1] 
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Bijlage 1 

Maximum toelaatbaar moment = Perskracht 

M = I T~rdA 
w 

IJ F 
r2drdIP = I I ~-;2 

1 R3 2 

=2w IJ F - = - IJ F R 
3 n*R2 3 

2 n 
M = - * 0.1 ~ P * - d2 R 

w 3 4 z 
p = 300 105 [Nm- 2] 

d = 50 10-3 [mJ z 
R = 70 10-3 [m] 

2 11" 

M = - * 0.1 * 300 105 * - * (50 10-3)2 * 70 10-3 = 275.1 [NmJ 
w 3 4 

F ~ d 2 p = ~ (50 10-3}2 300 105 = 1178 [KNl 
4 z 4 

23 

De begrenzing is de druk p die evenredig is met het moment M. De druk in het 

systeem bedraagt 300*105 [Nm2]. 



Bijlaqe 2 

Plastische vervormlnq 

2 
M = - .. F R w 

3 

2 1f 
2 R :: - .. - p dz 3 4 

2 1 
F :: M w 3 R 1.1 

F F d p z 
o = :: = -;2--

A 1T R2 

200*105 * (0.05)2 d 2 
p z 

R . :: 1(-------) mln = 1(----------------) = 
120*105 a 

Plastische vervorming onder de genoemde condities, treedt pas op als de 

diameter van het aandruklichaam < 1 [mm] wordt. 

24 



Bijlage 3 

Massatraagheid van de plaat 

De afmetingen van de plaat zijn 2000*1000*2 [rum] 

De massa van de plaat is: Qstaal 

m plaat 

::::: 7.84*103 [kgm- 3] 

::::: Q*2*1*2*10- 3= 31.36 [kg] 

J . plaat· 

Q. 

.---

J Iv( 
2 + y 2 )dm HS ( )dxdydz ::::: x - Q ::: z 

Q * :::: 13.07 [kym2] 

* abc(a 2+c 2) 1.04*10-2 2 J ::::: ;;:; Q ---:12----- ::::: [kgm ] x 

.T * abc(b2+c 2 
2.61*10- 3 2 :: ::::: Q ---12--- - [kgm ] y 

25 
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Bijlage 4 

Bewegingsverloop 

eenparig versnelde beweging 

<p = 
2 i 

\JJ = ex t 

harmonische beweging 
tp IT t 

lp :::: - (1-cos---) 
2 t c, 

m 

t 
If tp If t 

w = sin 
2 t t m m t 

2 
t 1T (I> 1T 

ex ;::; cos 

0\ 

t 
2t t c c 

harmonisch versnelde beweging 
III tp 2 IT t 

tp = --t - sin 4 t 2 If t 

I c c 

tp Ij) 2 IT t 
\AI 

III :::: cos 

t t t t c c c 

'" 2 IT tp 2 1T t 

t ex = 
t 2;::: 

sin 
t c c 



Bijlage 5 

Verloop van de kracht F 

F ::: F ( cp ) 

R (1 - cos If!) 
a ::: ATN (-------------) 

R sin cp + LO 

F ::: cos ( cp - a ) FO 

11 

::: cos ( cp - a ) p - d 2 
4 z 
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Bet krachtverlooPt bij de gekozen waarden t over 45° bedraagd ~ 22.5%. 

Gekozen waarden zijn R = 0.195 Em] 

34 105 [Nm] p == 

dz== 32 

LO= 211 

[mm] 

Em] 

to 

22,20 , 
, , 

, 
• 
\ 

1 

\ 
• 
\ 
• 
\ . , 
\ if3S 
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Bijlage 6 

Stappenmotor 

Stappenmotor 16 L 12 1.80 per stap 

Benodigd vermogen is 300 [Nm]l dit kan bereikt worden m.b.v. een 

overbrenging waarvan 1 ~ 100. 

28 

Neem aan een verdraaing over 18°. Dit is evenredig met 10 stappen van 1.8°. 

Bij een overbrenging 1 :100 is een verdraaing over 18° gelijk aan 1000 

stappen. 

De rnaxlmale start/stop frequentie bedraagd 770 stappen per sec. De benodigde 
500 

tijd voor de rotatie wordt 2*--- = 1.3 [5] 
700 

Kurve a ;; Rethentchaltung 
Nm 

TYP 16 L 12 

Kurve b ;; Rarallelschaltung 

Nm 

TYP 16 M 16 

II 

- -
Nm 

t ~_~.g--: .. ~-=r-~~~_~~ .... ~~~~~ .... ~~~~~. 
I. 
" . 
I • .. -
I 
(16 __ 

Ot 
o. 
u, 

16820 

Q ~_~,_=-~:-~~-=:-~=-~a--=~ __ ~ __ r-~~ 
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Bijlage 7 

Kompacte ove.bregingen 

I "Jrl I: TcdlOiKb. 1).lea yo. K ........ '.cclri.beo 
-- --I Octriehearl I h: r~lcller Typ Ohef"'- Nenndrcb· mill. Spiel Stcifigkcill) Bcmcrkullicn 

,unl i mumcol OreJl,lln:n- (Grl&dl INmlnl\lJ 

I [Nm) momeR' 
(NOl1 . 

I AKIM-Anuicblil«noli. RIS4Il bil U milluf rauer- 12 bili 100 370 bil> 3700 S50 bil> SSOO O.OZ· 2·10' bil> Spiel eill~ellblar im ... " ...., ... RIlW4 IClricbe 2.4 ' 1011 hi) Null min 

(. '),o,;k .. Gctricb.:bilu Of 2 bil w.zenler· 9 bis 71 to bl ... 0110 10 bis 2000 0,] bili 2· 104 bi,. nichl jede Obor-
(}·IW~,2 Markt-Int.lcrwiod Ofo ,Clriche 0,5 3. lOs wuuoll bei jc-

t dcm Typ mlialacb 
I 
lilarmonic.l>rivc HDUC 20 Glcilked- 110 bil; 200 30 bis 1130 60 bis 2200 -o,OS 2·10" bis spiclllrmc Awr-
I D...,.I70 l..an~n bil> oS getriehe 6· lIP Cilhrung 8L 1 

t 11<, "." .",,,,b,,«"";, G2VI bill Stirnrud· 2,9 bis 6,7 1 bu. ISO 2,5 bls 200 -0,1 I • IU~ tWa .pU:llilfme Au •• 
1)·1\000 Munchen G9Vl PifiCbo 2· lIP iiihrullg 

r I "Sof ••• " ... , •• ;, .. S() bis Phanelcn· 3,7 bis 6,7 II bili 20 12 bi30 40 -I S· 103 bis 
1)- 711:! 1 l:!".;:nbls.,;h Pili gclriehe . 5. W-t 

M,<\VII OIt 2SO bi. 2S4 UmlliuCrader- 12 bi~ 1 UO Ii bis UIOO 40 bi~ 55(10 0,04 I . to" his S,)iel etnslcllb;&r 
I) tl9UO 1i.:"Iclbc:ry gctncbc 2,10" bili Null mm 

r --r----
M II\M II ()'2 bili Stirnrad· 2 bil> 5 Ii bis 15U 10 bi;, 200 s. Be- 6· 10' hili Ausfuhrung SJ 
I ,'),?40 <. 'uurbcvoic 320·2 ,clriebc merit. I . 10' rcdc(\'er;,pannt. 

t ~~'~U:k 
d.b. ,1llue Slliel 

S2Pbu,273P ""unelen- 3 bis II 5 bi$ 1200 10 bi~ 2400 0.011 I. (0-4 bis spic:lurme 
I /--'iSII7 I$..:zons getriche 3· to.) :\w.!iiluung 
I K.laloliC I J 

I I' -r--
Wllh:nMCIR SP60M bil!. Planclen- '3 bil> II ]0 his 1110 60 bi;, 250 0,1 2 . IO~ bi) 
l).()'W1 Illcf~hC:lm St'IIiOM I ~Irlebc 2 . IO~ 

L 
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Bijlage 8 

Eigenfreguentie van de hydraulische rotator 

V~~r de eigenfrequentie geldt: 

Voor de stijfheid c, die bij de hydralische rotator bepaald wordt door de as 

tussen plaat en cylinder, geldt: 

G I c = ___ i 
1 

waarbij: 
1 

R4 I = -p 2 

E 
G = ------

2 (1+v) 

__ ~___ ! R4 
w

2 
= 1(~11±~1 __ ~ ___ ) = 

1 J 

V~~r de restamplitude geldt: 

R = 0.075 (m] 

1=0.1 [m] 

E = 2.1 1011 (Nm-2] 

v = 0.33 

-1 1752 [s ] 

180 

1T 

o 
= 3.7 10-4 

Deze restamp1itude qeeft een verdraainq aan het uiteinde van de p1aat van 

0.007 [mm] , wat veel kleiner is dan de qestelde eis van 0.1 [mm] in x- en y
richtinq. 
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Bijlaqe 9 

Eiqenfrequentie van de elektrisch aangedreyen rotator 

Voor de eigenfrequentie geldt: 

De eigenfrequentie van de elektrische aandrijving wordt voornamelijk bepaald 

door de stijfheid van de toeqepaste overbrenqinq. De stijfheden van de 

gekozen overbrenqingen zijn: 

Ch . d' armonl.C rl.ve = 0.3 106 [Nmrad- 1] 

cumlaufgetriebe = 1.2 106 -1 [Nmrad ] 

chd 0.3 106 
[5- 1] 1112 harmonic drive =. f(---) = f(-------) = 151.5 

J p 13.07 

c 1.2 106 
[5- 1] um f(-------) 303 CP2 umlaufqetriebe = f(---) = = 

J 13.07 
P 

De rest amplitudes bedraqen: 

astap 20 180 

CPrest = ----- = ~;~~;2 * = 0.0499° HD 2 
III 1f 

a 20 180 
III = _~~~i? = * = 0.0125° rest um 2 303 2 

III 1f 

De restamplitudes qeven bij een verdraainq van 15° aan het uiteinde van de 

plaat, bij de harmonic drive een verplaatsinq te zien in: 



20 
X-richtinq = cos 15 * 1(1 2+ 0.52) * ------ = 0.94 [mm] 

151.52 

20 
Y-richtinq = sin 15 * 1(1 2+ 0.5 2) * ------ = 0.25 [mm] 

151.52 

32 

Bij de umlaufqetriebe zijn deverplaatsinqen als qevolq van de restamplitude 
in.: 

20 
X-richtinq = cos 15 * 1(1 2+ 0.52) * ------ = 0.24 [mm] 

3002 

20 
Y-richtinq = sin 15 * 1(1 2+ 0.52) * = 0.06 [mm] -;~~2-
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Bijlage 10 

~e~ling Ba'mQni~ g,iv~ + Tot~le §e~ling 
Durchschnittl. 

Gesamtspiel am Abtrleb In Federkonstante 
Winkelminuten (ohne Federkonstante) des Flexspline 

Belastung· Standard- .. BL3"- "BL1"· Federkonstante 
I-DJC ±Nm Getriebe Getriebe Getriebe Nmlradian 
.14 0.39 9.0 3.0 

20 1.18 9.0 3.0 
25 2.25 9.0 3.0 
32' 4.50 9.0 3.0 
40 9;00 9.0 3.0 
50 16.95 9.0 3.0 
65 38.22 9.0 3.0 
80 72.52 9.0 3.0 

100 141.12 9.0 3.0 

Beispiel: 
HDUC 20-160-2 ABL3. 
unter einer Belastung von 30 Nm 

Spiel: 3 Minuten 
. . . 57.29578·30·60 Winkel-

Drehstelflgkelt: 23.900 "" 4,32 minuten 

,Spiel und Drehsteifigkeit: 7,32 Winkelminuten. 
1m Reversierbetrieb waren es 11,64 Winkelminuten. 

Totale speling 

Speling H.D. 

Draaistijfheid 

Restamplitude 

Baumannkoppeling 

Totaal 

0.00262 [rad] 

0.00012 [rad] 

0.00012 [rad] 

0.00OO18[radl 

0.0029 (rad] 

3370 
1.0 23900 (20900) 
1.0 37350 (34530) 
1.0 81870 (82360) 
1.0 142000 
1.0 298800 
1.0 585160 
1.0 1138800 
1.0 21'12900 

In KJammern vereinfachter Typ. 
.) Bis zu dieser Belastung kommt aliein das 
Spiel zur Wirkung. Bei h6herer Abtriebsbe
Jastung muG der entsprechende Federkon
stantenwert addiert werden. 

1 Rad - 1~0 = 57,29578 Grad 
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Bijlaqe 11 

Oyerzicht gegeyens schijf- en staafanker motoren 

Overzlcht " ... B8C-Axem .1ChIj .... kermotoren .... 1. Me 

MOTORTVPE NOMIN.ML 
Ma. 

Impullt Mechllniache ...... Ankef-

~ T ......... Vermogen Siloam SpaMinQ KoppIi UjOconltante lr~ 
......,.. 

, 

I Mn Hft Pn In Un MImp Tm J R 

Hem min' W It. V. Hem ma kQCm' onm 

we 138 121 3000 400 8 6S &SO 12 2.4 1.50 • 
we 17N 

,. 3000 370 e 83 1150 30 7.' t.l0 

wel7H 110 3000 toO 1,3 106 1400- 11.2 7.' 1.10 

Me 178 lao 3200 400 24 24 1200 40 7.' 0,111 

MC 11P - - 3000 1GOO 14,4 83 2440 7 .... 1O 0 .... 

MCtlP * 610 3000 1800 22.2 87 2440 7.4 10 0 .... 

MC liS - 3000 lGOO 7.2 114 2440 8,5 10 1,8 

we .,S * 510 3000 1toO 11,1 171 2440 8.5 10 1.8 

Me 118 320 3000 1000 51.5 24 2440 11 10 0,06 

we23A.S 7GO 3000 2200 14.8 172 5000 8 23 0 •• 

MC23lt.S * '060 3000 3300 21.8 178 5000 8 23 0.' 

MCZ4P teO 3000 3000 25 140 1400 5.1 32 0.286 

we24P * 1800 3000 5000 40 145 1400 5,1 32 0,286 

MC27P 1430 3000 4600 33 150 11500 8.3 74 0.18 

MC27P * 2280 3000 7200 52 155 11500 8.3 74 0.1' 

M2ID * 2160 3000 I 1000 37.5 272 16240 5.5 73 0,50 

It.llE MOTOREN kUNNEN MET TACHOGENEAATOR WORDEN GELEVERD 

O"erzlcht van 88c-Hytork • Staafank.rmotoren serl. T 

. 
MOTORTVPE NOMINML 

Mall. 
Impuls Mach,nisen. M .... • Anlull· 

KGPI* Toeren'" Veflnogen Slroom Spanning Koppel !ltc/conllen .. tr.agheIdamoment wMllllng 

-
Mn Nn Pn In Un Mlmp Tm J R . 

Hem min' W A V- Hem ma kQCm' ohm 

T4Fl 120 3060 400 2.8 170 650 28 11 

T .. F2 230 3100 750 :;.2 170 1700 12.:; 18 

I T4F3 350 2700 1000 5.8 200 2550 10 26 

T5F2 350 3400 1250 7.4 200 3bOO 17 40 

T5F3 500 3100 1600 9.5 200 4850 12 49 ~ 
TSF4 800 3100 2600 14.9 200 . 7600 11 71 • 
Ten 1200 3100 3QOO 22.7 200 10700 10 146 ! 
TIF4 1500 2400 3750 21.2 200 14500 8 180 I 
T7F3 2SOO 2300 6000 40 170 22000 11" <leO IS 
T7F4 3750 liOO 1450 41 200 31500 8.5 &40 

ALLE MOTOREN KUNNEN MET T ACHOGENERA TOR WORDEN GEI.EVERD I 
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bijlaqe 12 

Controle berekeninq van de motor 

dla er M = ~ F ___ 9 __ = 0.0024*59000*40 
laqer1 2 [Nmm] = 5.66 [Nm] 

Mlaqer2 = 2 
J
t
' = 13.07 [kgm ] 
. . 2 

J
A
+S = .007825 [kgm ] 

Ji= 3 (kqcm2] 
JM = 10 [kqcm2] 

JT = 1.5 [kqcm2] 

= 0.002*200*40 [Nm] = 0.,016 [Nm] 

1 1 4 1 
M = {(10 + 1.5 + 5.5) + --- * ----(13.077825*10 )} * 4n + ---M 
asMotor 1002 0.82 100 lagers 

= 388.3 [Ncm] 

~C 19 P = 510 [Ncml 

Met het qeleverde koppel van 510 [Ncm] :n een Jtot= 33.35 

Qmax haalbaar van 15.29 [5-
2]. Qmax = --!~--

J tot 



Bijlage 13 

Lager berekening 

Controle berekening van de gebruikte hoekkontakt lagers type SKF 7208 BG 

r Mtov A ::: 0 

150*23 = 99*F RB 
FRA= 34.9 [N] 

FRB= 184.8 [N] 
99 

Met behulp van SKF lagerboek worden de axiale krachten berekent. 

/~-----------~,U~~ 

O-opstelling 

FA1 =58939.8 [N] 

P = X*FR + Y*FA = .35*39.8 + .57*58939.8 = 33610 [N] 

ne levensduur van het lager bedraagt: 

... 

36 



C 3 40000 3 
L10= (---) = (------) 

P 33610 
= 1.68*106 omwentelingen. 

Daar het hier meestal niet om hele omwentelingen gaat, 15°-30° en 45°, kan 

het aantal omwentelingen verdrievoudigd worden. De geschatte levensduur 

bedraagt dan 5.06*106omw/60*n ~ 2800 uur. 

37 

Neem aan dat de gemiddelde rotatie 0.5 sec duurt, 500 rotaties in het uur en 

24 uur per dag en 200dagen in het jaar. Dit komt neer op ~ 340 uur per jaar. 

Dus voldoende. 



Bijlage 14 

Berekeninq tussenkoppeling [5] 

waarbij 

M = 0.6 i h r L p m 
i = aantal vertandingen 6 

h = hoogte profiel = 4 [mm] 

d1= inwendige diam. = 28 [mm] 

d2= uitwendige diam. = 32 [mm] 
d

1 
+ d

2 
r = ------- = 15 [mm] 

m 4 
L = lengte profiel = 22 [mm] 

p = vlakte druk = 100 [Nmm2] 

M = 0.6*6*4*i5*22*100 - 475.2 [Nm] > Mmax = 300 [Nm] 

38 
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Bijlaqe 15 

Baumann-koppeling 

fabt-ikaat BAUMANN cataIogus BAUMANN flex 

Voor berekening en technisch~ gegevens: 
zie ~e map CONSTRUCTIEGEGEVENS 

Attentie: zie .) 

askoppelill1l .. Nm type MM .. 
xl korte naam: shaft coupling •• Hm type MM •• 

codenummerl 2622 855 

materiaal : staal 

d I 
voor

geboord 

max. : max. , 
voor; voor dl d2 1 11 moment nmax t 

[ Nm J iomw/minl ype 
spie:verpennen! 

~,5 1: ~~ I ;~I;~ ;~ i~ 16 
10 19 25 381 36 65 20i 20 
13 24 31 . 48 45 80 25 40 

r-----4-~~--~--~--~~+-~~+---
15 28 35 I 551 52 100 31 90 
19 35 45 . 75 70 IS'), 44 220 
24 50 64 Ii 1001[ 95 21U 1.62 500 
34 60 75 120 115 250 75 900 

BEREKENINGSWIJZE 8AUMANN - KOPPELlNGEN 

Het werkelijk over te brengen moment (Tll 
wordt gevonden uit: 
Tl '" T.fl·f2 (5) 
waarin: 
T '" nominaal moment [Nm): zie tabel 7 
fl '" correctiefactor voor de aard van de 

belasting; zie tabel 4 
f2 correctiefactor veer de grootte van de 

uitlijnfout (F);zie tabel 6 

uitlijnfout F f2 

0 1 
1 0,67 
2 0.44 
3 0,33 

tabel6 

De uitlijnfout (F) wordt bepaald uit 
F '" e + Ij) (F mag niet > 3 zijn) (6) 
waarin: 
e radiale afwijking in % van d(asdiameter) 
Ij) : heekafwijking in 0 

nom. massa bUiten-
moment stijfheid traagheids- diameter lengte 

(!'1m I INm/rad) moment !mm) (mm ) 
!kgm') 

5 0,2.10' 0,04.10-' 21 35 
10 0,7.c lO' 0,2 .10-" 30 50 
20 1 . 10 ' 1.10-' 38 65 

40 2,1.10 ) 3.10-- 48 80 
90 - 6.10-' 55 100 

220 - 30.10-' 75 150 

500 - 130.10-' 100 210 
900 - 330.10-' 12-0 250 

tabel7 

30000 
20000 
10000 
6000 

6000 
3000 
1500 
1500 

MM 8K 
MM14K 
MM19K 
MM24K 

MM28K 
HM35K 
M.M50K 
MM60K 

staart 
codenr 

\)0086 
00076 
00098 
00099 ....-

00111 <I-
00112 
0011; 
00114 i 
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