
 

Ontwerp van een experimentele proefopstelling met
betrekking tot torsie-stick-slip trillingen
Citation for published version (APA):
Manie, J. (1997). Ontwerp van een experimentele proefopstelling met betrekking tot torsie-stick-slip trillingen.
(DCT rapporten; Vol. 1997.067). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1997

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/16593a81-0afc-43d7-960e-01c091c682f5


Ontwerp van een experimentele 
proefopstelling met betrekking 
tot torsie-stick-slip trillingen 

Joram Manie 
WFW-rapport 97 .O67 

Stageverslag 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Fundamentele Werktuigkunde 

Begeleiders: Ir. R.I. Leine 
Dr.Ir. A. de Kraker 

Eindhoven, april 1997 



Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 1 : Inleiding 

Q i. i Boorproces 
Q 1.2 Concept proefopstelling 

Hoofdstuk 2: Schijfeenheid 

Q 2.1 Schijven met gelijke dikte 
Q 2.2 Schijven met gelijke buitendiameter 
Q 2.3 Opstelling met meerdere schijven 
Q 2.4 Keuze schijfeenheid 

Hoofdstuk 3 : Koppelingssysteem 

Q 3.1 Verbindingssysteem schijfeenheid 1 
Q 3.2 Liftprincipe schijfeenheid 1 
Q 3.3 Verbindingssysteem schijfeenheid 2 
Q 3.4 Keuze koppelingssysteem 

Hoofdstuk 4: Fysische reminstallatie 

Q 4.1 Mechanische reminstallatie 
Q 4.2 Keuze fysische reminstallatie 

Hoofdstak 5 : Meetapparatuur en dataverwerking 

Q 5.1 Meetapparatuur hoeksnelheid 
Q 5.2 Meetapparatuur aandruk- en wrijvingskracht 
Q 5.3 Dataverwerking 
Q 5.4 Keuze meetapparatuur en dataverwerking 

Hoofdstuk 6: Aandrijving 

Q 6.1 Aandrijfsysteem 
Q 6.2 Keuze aandrijfsysteem 

3 

3 
4 

5 

5 
10 
11 
12 

13 

13 
14 
14 
14 

15 

15 
15 

16 

16 
16 
17 
17 

18 

18 
18 

Ontwerp van een experimentele proefopstelling 1 



Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 7: Resultaten en aanbevelingen 

8 7.1 Resultaten 
0 7.2 Aanbevelingen 

Referenties 

19 

19 
19 

20 

Bijlage 1 : Concept proefopstelling 
Bijlage 2: Koppelingseenheid schijfeenheid 1 
Bijlage 3 : Eiftmeckanisme schijfeenheid 1 
Bijlage 4: Koppelingseenheid schijfeenheid 2 
Bijlage 5:  Concept fysische reminstallatie 
Bijlage 6: Technische gegevens digitale encoder 
Bijlage 7: Technische gegevens aandrijfsysteem 

Ontwerp van een experimentele proefopstelling 2 



Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Ais gevoig van droge wrijving kunnen er binnen een systeem zichzelf-in-stand-houdende trillingen, 
beter bekend als stick-slip vibraties optreden. De dynamische effecten die hierdoor ontstaan wil men 
binnen de vakgroep WFW nader inderzoeken. Een experimentele proefopstelling kan hierover meer 
informatie verschaffen. In technische applicaties zijn stick-slip vibraties zeer ongewenst. Tijdens het 
boren naar olie en gas bijvoorbeeld kunnen in de boorstang torsie-stick-slip trillingen optreden, die 
meer slijtage en een lagere penetratiesnelheid tot gevolg hebben. Een model van het boorproces lijkt 
dus zeer geschikt als experimentele opstelling voor het meten aan stick-slip vibraties. De opdracht van 
deze stage is dan ook om een proefopstelling van het boorproces te ontwerpen met inbegrip van de 
benodigde aandrijf- en meetapparatuur. 

8 1.1 Boorproces 

Een boorinstallatie voor de winning van aardolie of aardgas, zoals in 
afbeelding 1, bestaat uit een groot aantal onderdelen, die allemaal 
hun specifieke functie binnen het boorproces hebben. Het grootste 
gedeelte van de boorinstallatie bestaat uit de drill pipe (boorstang) 
met bijvoorbeeld een diameter van 5" (0.127 m) en een lengte van 
enkele kilometers. Onderaan de boorpijp zijn drill collars (dikwandi- 
ge pijpen) bevestigd om onder andere te voorkomen dat de boor- 
stang uitbuigt. Tussen de drill collars en de bit (boorkop) kunnen 
nog gereedschappen (downhole motor en thruster) geplaatst zijn. 
Het gedeelte onderaan de boorstang wordt meestal aangeduid met 
bottom hole assembly (BHA) en is in totaal ongeveer 150 m lang en 
heeft een buitendiameter van 9" (0.228 m). De rotary table (zware 
schijf) aan het aardoppervlak, die door een motor aangedrevea 
wordt, moet voor een constante hoeksnelheid zorgen. 
Tijdens het boren wordt de boorkop door wrijving afgeremd, soms 
zelfs zoveel, dat de boorkop stil komt te staan. Aangezien de aandrij- 

beschouwd mag worden, treedt er torsie van de boorstang op. Wm- 
neer de krachten op de boorkop als gevolg van de spanningen door 
het torderen groter zijn dan de wrijvingskrachten, zal de boorkop 
weer gaan draaien. De rotatiesnelheid die de boorkop nu kan berei- 
ken ligt boven het nominale toerental van de boorstang. Als gevolg 

van de slechte demping is het mogelijk, dat de boorkop weer in de stick-fase komt. Wanneer dit 
proces blijft optreden spreekt men van een zichzelf-in-stand-houdende stick-slip-vibratie. De laagste 
eigenfrequentie van deze torsievibratie ligt in de orde van 1 Hz. 

IOW table 

drill pipe 

drill 

thruster 

downhoh motor ving door de aanwezigheid van de rotary table bovenaan constant 

bit 

Afbeelding 1 : Schematische 
voorstelling boorinstallatie 
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3 1.2 Concept proefopstelling 

Als proefopstelling voor het onderzoek naar de dynamische effecten als gevolg stick-slip vibraties 
wordt gekozen voor het boorproces. De experimentele opstelling zal bestaan uit een metalen draad 
met een diameter van 2 mm, die als torsieveer dienst doet. Aan deze draad zullen een aantal schijven 
bevestigd worden, die de ro:a:ie:ïaag!ederi vâE he: systeem representeren. Twee schijkenheden zun 
dus minimaal vereist om het boorproces te simuleren, namelijk één voor de rotatietraagheid van de 
rotary table en één voor de rotatietraagheid van de bottom hole assembly. De proefopstelling dient 
echter zo uitgevoerd te worden, dat het mogelijk is, dat meer dan twee schijfeenheden toegepast 
kunnen worden. De rotatietraagheid van de boorstang zal over alle schijven verdeeld worden. De 
aandrijving van de schijf die de rotatietraagheid van de rotary table representeert, zal geschieden door 
middel van een elektromotor. De hoeksnelheid van de proefopstelling moet ongeveer 2n rad/s (60 
omw/min) zijn, zodat een overbrenging op de motor aangebracht moet worden. Om de stick-slip 
vibraties op te kunnen laten treden, zal een rem op de onderste schijfeenheid of schijfeenheden 
aangebracht moeten worden. Zowel de aandruk- als de wrijvingskracht die door deze mechanische 
rem op de schijfeenheid werken moeten instelbaar zijn en gemeten kunnen worden. Voor het analyse- 
ren van de dynamische aspecten die voortvloeien uit de stick-slip vibraties is het noodzakelijk, dat de 
hoeksnelheden en hoekverdraaiingen van zowel de aandrijving als de schijfeenheden bepaald kunnen 
worden. De verwerking van de gemeten krachten en hoeksnelheden en -verdraaiingen zal met behulp 
van een PC gebeuren, zodat ook aandacht besteed moet worden aan de benodigde hard- en software. 
Om gemakkelijk verschillende metingen aan de proefopstelling te kunnen doen, is het gewenst dat de 
schijven eenvoudig te verwisselen en te ontkoppelen zijn. Om dit te realiseren is gedacht aan een 
liftmechanisme waarmee de relatief zware schijven van de torsieveer ontkoppeld kunnen worden. Een 
schematisch weergave van de proefopstelling is weergegeven in bijlage 1. 
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Schij feenheid 

Hoofdstuk 2 

Schijfeenheid 

Aan de torsieveer, een metalen draad, dienen een aantai massa’s bevestigd te worden die de rotatie- 
traagheden van de boorstang representeren. De rotatietraagheden van de proefopstellingen dienen 
zodanig gekozen te worden, dat de eigenfrequenties van de experimentele opstellingen gelijk zijn aan 
die van een boorstang. Wannneer de eigenwaarden van de proefopstelling gelijk zijn aan die van de 
boorstang, zullen de dynamische verschijnselen als gevolg van stick-slip ook vergelijkbaar zijn. 

8 2.1 Schijven met gelijke dikte 

IT, 
Er dienen minimaal twee schijven aangebracht te worden die 
de rotatietraagheden van het systeem representeren. De rota- 
tietraagheden van de schijven representeren de rotatietraaghe- 

J2 \1 % ? d  en van de boorpijp, drill collars, de rotary table en de motor. 
Voor de omrekening naar de experimentele opstelling wordt 
gebruik gemaakt van equivalente rotatietraagheden. De ver- 
houding tussen de veerstijfheid en de rotatietraagheden dient 
zo gekozen te worden, dat de eigenfrequenties van zowel de 
werkelijke boorstang als de proefopstelling identiek zijn. 
De boorstang wordt gezien als een rotatieveer k met aan 
weerszijde twee rotatie traagheden J I  en J2 (zie afbeelding 2) .  
De experimentele opstelling is topologische equivalent aan 
een boorstang. 
De bewegingsvergelijkingen voor dit systeem zijn: 

(F Jl 

2: boorproces 

In matrix vorm wordt het systeem: 

X = A x + f  
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Schijfeenheid 

met de systeem matrix 

1 

O 

O 

O 

O 0  

k - 0  

o 1  
J1 

Jz 

toestandsvector 

x = [(PI (e, (Pz (eZlT 

en gegeneraliseerde krachtvector 

f = O - O -  T Z  j/ Jz 

r 

De eigenfrequenties van de experimentele opstelling zijn gelijk aan de eigenfrequenties van de 
boorstang als de systeemmatrix van de opstelling A, gelijk is aan A. 
Uit deze eis volgen dan de geschaalde constanten van de experimentele opstelling. 

ke - k en ke - k 

Jlt? JI J2e J2 

De waarden van k,  JI en J2 zullen eerst worden bepaald. 
De torsiestijfheid van de boorstang (k)  kan bepaald worden met: 

k = G*- 'dl, 
ldP 

De glijdingsmodulus (G) heeft een waarde van 79.6*109 N/m2. De lengte van de boorstang 
(I,,) is 2000 m. Het polair traagheidsmoment van de boorstang (I,,) met een buitendiameter 
(Ddp) van 5" (0.1270 m) en een binnendiameter (dd,) van 4.3" (0.1086 m) is: 

n I = -(Ddl,'-dd;) = 1.188*10-5 m4 
32 
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S chij feenheid 

De torsiestijfheid van de boorstang (k)  bedraagt dus: 

De equivalente rota-tietraagheid ( . I ; )  bevat de rotatietraagheid van de drill collars (J,) en een derde van 
de rotatietraagheid van de boorstang (J,,): 

De rotatietraagheid van de drill collars (J,) kan berekend worden met: 

J c  = p*Ic* lc  

De stalen drill collars (p = 7850 kg/m3) met lengte (I,) van 150 m en een buitendiameter (D,) van 9" 
(0.2286 m) en een binnendiameter (d,) van 3.0" (0.0762 m) hebben het volgende polaire traagheids- 
moment (ZJ : 

De rotatietraagheid van de drill collars (J,) wordt dus: 

Je  = p*Ic* lc  = 7850*2.65*10-4*150 = 312 Nms2/rad 

Voor de rotatietraagheid van de stalen boorstang (JdJ kan de volgende grootte bepaald worden: 

Jdp = p * I  *ldp  = 7850*1.188*10-5*2000 = 186.5 Nms2/rad 
dP 

De equivalente rotatietraagheid ( J J  heeft de waarde: 
1 J l  = Jc+;JdP = 3 1 2 + i * 1 8 6 . 5  = 374 Nms'lrad 

3 

De rotatietraagheid ( JJ  bevat de rotatietraagheden van de rotary table (J,.), de motor (J,) en 
een derde van de rotatietraagheid van de boorstang (Jdp): 

J2 = J,+n2*Jm+-Jd17 I 
3 

~ 
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Schij feenheid 

De overbrengingsverhouding (n) tussen de motor en rotary table is 7.2. De rotatietraagheid van de 
rotary table bedraagt 930 Nms2/rad en die van de motor 23 Nms2/rad, zodat voor de equivalente 
rotatietraagheid J ,  volgt: 

I 
3 

J2 = J r + n 2 *  Jm+-Jdp = 930+(7.2)2*23+1*186.5 3 = 2184 Nms2/rad 

voor de experimentele opsteiiing kunnen de rotatietraagheden J l ,  en J2e bepaald woráen, 
waarbij uitgegaan wordt van een torsieveer met bijvoorbeeld een lengte (I,) van i .5G m en 
dikte (De) van 2 mm kan de veerstijfheid (k,) bepaald worden: 

Voor de rotatietraagheid van schijf 1 (J],) kan de volgende waarde bepaald worden: 
Voor de rotatietraagheid van schijf 2 (J2J wordt de grootte bepaald: 

k 
J = _ e =  = 0.400 Nms2/rad 2e 

02 (0.456)2 

Voor beide schijven geldt: 

7c 
Jie = p*-*D. e14 * hei 

32 

Waarbij Dei en hei respectievelijk de diameter en de hoogte van schijf i voorstellen. 
Wanneer van een proefopstelling met twee schijven met gelijke dikte en een 2 m m  dikke 
torsieveer wordt uitgegaan en een lengte respectievelijk I ,  1.5 en 2 m, kunnen de volgende 
afmetingen voor de schijven gevonden worden: 

I 2 5  I268 I416 

I 3 0  I256 I 398 

I256 I398 

I 1.5 I 2 5  I 242 I376 

I 1.5 I 3 0  I231 I359 
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Schijfeenheid 

lengte veer dikte schijven diameter schijf 1 
[ml [mml [mml 

diameter schijf 2 
[mml 

2 

2 

2 
Tabel 1: Afmetingen schijven bij gelijke dikte 

20 238 370 

25 225 350 

30 215 334 

Uit tabel 1 en grafieken 1 en 2 blijkt, dat naarmate de dikte toeneemt de diameter kleiner wordt bij 
gelijke rotatietraagheid. De lengte van de torsieveer is bepalend voor de grootte van de rotatietraag- 
heid. Bij een langere torsieveer is een lagere rotatietraagheid van de schijven vereist waardoor bij 
gelijke dikte, kleinere diameters mogelijk zijn. Het is daarom voor een opstelling met slechts twee 
schijven aan te raden om van een redelijk lange torsieveer gebruik te maken om te voorkomen, dat de 
schijven erg groot en zwaar worden. Een nadeel in verband met de afmetingen van totale opstelling is, 
dat de schijven een verschillende diameter hebben. Op zich is dit geen bezwaar, omdat op schijf 2, die 
de rotatietraagheid van de rotary table representeert, geen fysische rem aangebracht hoeft te worden. 
Alleen op schijf 1 , die de rotatietraagheid van de bottom hole assembly en de boorstang representeren, 
dient een fysische rem aangebracht te worden. 

Diameter schijf 1 als functie de dikte 
2901 I 1 

I = l m  i 

240 - 

220 - 

2101 I 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

dikte [mm] 

Diameter schijf 2 als functie de dikte 

I=1.5m 

340 - 

32%0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
dikte [mm] 

Grafiek 1 Grafiek 2 

O 
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Schijfeenheid 

lengte veer diarneter schijf ciikte schijf i 
iml [ml [ml 

5 2.2 Schijven met gelijke buitendiameter 

dikte schijf 2 
Emml 

Men kan echter ook kiezen om niet de dikte, maar de buitendiameter van beide schijven gelijk te 
houden. Men kan dan de volgende afmetingen voor de schijven vinden bij gebruik van een torsieveer 
met een diameter van 2 mm: 

1.5 

2 

2 

2 

2 

400 3.3 19.5 

250 16.4 95.9 

300 7.9 46.3 

350 4.3 25 .O 

400 2.5 14.6 
Tabel 2: Afmetingen schijven bij gelijke buitendiameter 

Ook uit tabel 2 en grafieken 3 en 4 kan men waarnemen, dat bij een langere torsieveer een kleinere 
rotatietraagheid vereist is. Verder biijkt, dat toename van de diameter een dunnere schijf tot gevolg 
heeft. De dikte van schijf 1 verschilt echter behoorlijk veel met de dikte van schijf 2. Het is daarom 
waarschijnlijk beter om te kiezen voor schijven met ongelijke diameters, maar met een gelijke dikte. 
Wanneer uitgegaan wordt van een veerlengte van ongeveer 1.5 m kan schijf 2 een diameter van 400 
mm krijgen en een dikte van 25 mm. De onderste schijf, oftewel schijf 1, zou dan bij diezelfde dikte 
een diameter hebben van 250 mm, waardoor er ruimte overblijft om een fysische rem aan te brengen. 
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Schij feenheid 

Dikte schijf 1 als functie van de diameter Dikte schijf 2 als functie van de diameter 

35, I 200, I 

I I 
250 300 350 400 250 300 350 400 

diameter [mm] diameter [mm] 

Grafiek 3 Grafiek 4 

§ 2.3 Opstelling met meerdere schijven 

Wanneer de proefopstelling met meer dan twee schijven uitgevoerd zal worden, kan de equivalente 
rotatietraagheid van de onderste schijf over meerdere schijven verdeeld worden. Door nu te kiezen 
voor een aantal losse dunnere schijven in plaats van één relatief dikke schijf is het eenvoudig moge- 
lijk om de rotatietraagheid over de torsieveer te verdelen. Er dienen hiervoor slechts een extra aantal 
koppelingen op de torsieveer aangebracht te worden. Wanneer deze koppelingen hetzelfde uitgevoerd 
worden is het mogelijk om bijvoorbeeld de onderste schijf een grotere rotatietraagheid te geven door 
niet één, maar meerdere schijven op deze koppeling aan te brengen. De rotatietraagheid per koppeling 
kan nu onafhankelijk gekozen worden, zonder dat aparte koppelingen en schijven voor verschillende 
rotatietraagheden ontworpen dienen te worden. Uitgaande van de afmetingen voor een opstelling met 
twee schijven zoals deze in 3 2.1 voorgesteld zijn, dan kan schijf 1 opgebouwd worden uit twee 
schijven met een dikte van 10 mm en één van 5 mm. Deze schijven kunnen dan over een aantal 
koppelingen verdeeld worden. Wanneer men immers een extra schijf met dezelfde massa als schijf 1 
zou aanbrengen dan zou de veerlengte korter worden om tot dezelfde eigenwaarden te komen, omdat 
de rotatietraagheid twee keer zo groot wordt. Het gevolg hiervan is, dat bij een andere lengte ook de 
rotatietraagheid van schijf 2, aangepast moet worden. Als men echter een constante snelheid van de 
rotary table verondersteld is de werkelijke waarde van de rotatietraagheid hier niet van belang. De 
rotatietraagheid van schijf 2 moet dan zodanig zijn, dat de hoeksnelheid van schijf 2 constant is. Wil 
men echter alleen het dynamisch gedrag tijdens het optreden van stick-slip vibraties in het algemeen 
onderzoeken, dan is men niet gebonden aan de eigenwaarden die bij het boorproces optreden. Men 
kan dan zonder problemen massa toevoegen, zonder de reeds aanwezige schijven aan te passen. 
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S chij feenheid 

5 2.4 Keuze schijfeenheid 

Voor de uiteindelijke proefopstelling zal gebruik gemaakt worden van twee schijfeenheden met een 
dikte van 25 mm. De buitendiameter van schijfeenheid 2 bedraagt 400 mm en de buitendiameter van 
schijfeenheid 1 wordt 250 mm. Schijfeenheid 1 zal opgebouwd worden uit drie afzonderlijke schijven 
met een dikte van 5 of i0 mm, terwijl voor schijfeenheid 2 siechts één schijf wordt gebimikt. Om later 
de rotatietraagheid eenvoudig te kunnen veranderen is het mogelijk om met Uitzondering van de 
geremde schijven, gebruik te maken van gedeelde schijven. 

~~ 
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Koppelingssysteem 

Hoofdstuk 3 

Koppeling ss y s teem 

Voor de bevestiging van de schijfeenheden aan de torsieveer dienen koppelinger! aangebracht te 
worden. De koppelingsinstallatie van schijfeenheid 1 moet niet alleen voor de verbinding tussen de 
schijven en de veer zorgen, maar dient ook de mogelijkheid te hebben om de schijfeenheid (tijdelijk) 
te ontkoppelen zonder dat de gehele constructie gedemonteerd moet worden. Voor het koppelingssy- 
teem van schijfeenheid 1 is in eerste instantie uitgegaan van de proefopstelling zoals die door Shell 
gebruikt wordt. De koppelingsinstallatie van schijf 2 zorgt tevens voor de verbinding tussen de motor 
en de torsieveer. 

5 3. i Verbindingssysteem schijfeenheid 1 

Een belangrijk punt van de proefopstelling is de verbinding tussen de torsieveer en de (geremde) 
schijven. Het verbindingssysteem moet zodanig uitgevoerd worden, dat de reacties van de geremde 
schijven direct aan de torsieveer worden doorgegeven. Belangrijk hierbij is, dat zo min mogelijk 
wrijving en demping, behalve die van de reminstallatie, aan het systeem wordt toegevoegd. De 
verbinding met de torsieveer zal moeten gebeuren door middel van een krachtgesloten verbinding, 
omdat vanwege de geringe diameter van de veer geen vormgesloten verbinding mogelijk is. Aang- 
ezien de schijfeenheden op verschillende hoogten aangebracht moeten kunnen worden, is het boven- 
dien noodzakelijk, dat deze verbinding eenvoudig los te maken is. Een ander aspect van de verbin- 
dingsinstallatie is, dat enerzijds de torsieveer in axiale richting onder trekbelasting moet blijven staan 
en anderzijds dat de veer in radiale richting niet mag verplaatsen. De lagering dient derhalve zodanig 
uitgevoerd te worden, dat alleen de radiale belasting doorgeleid worden, terwijl het geheel in axiale 
richting vrij kan bewegen. De binnenring van de kogellagers dient daarom vast en de buitenring los 
bevestigd te worden waardoor axiale verplaatsing mogelijk is, terwijl de radiale belasting opgevangen 
kan worden. De massa van de aangebrachte schijven zorgt dan ervoor dat de veer onder trekbelasting 
zal blij ven staan. Aangezien de rotatiesnelheid van de betreffende schijfeenheid gemeter, dient te 
worden, zal het verbindingssysteem geschikt moeten zijn voor de bevestiging van meetapparatuur. De 
constructie dient bovendien zo uitgevoerd te worden, dat bij breuk van de torsieveer, de meetappara- 
tuur niet beschadigd wordt: de totale massa van de schijven mag nooit door de meetapparatuur 
opgevangen worden. Het ontwerp van de koppelingseenheid voor schijf 1 is te vinden in bijlage 2. 

8 3.2 Liftprincipe schijfeenheid 1 

Om de schijven tijdelijk te ontkoppelen kan gebruik gemaakt worden van een liftsysteem. Door 
gebruikmaking van een conus kan de schijfeenheid via een krachtgesloten verbinding aan de verbin- 
dingseenheid bevestigd worden. Door de mogelijkheid om de schijf in verticale richting te kunnen 
verplaatsen met behulp van een liftsysteem, is het mogelijk om de schijfeenheid tijdelijk te ontkoppe- 
len. Door het systeem zodanig uit te voeren, dat bij breuk van de torsieveer, de schijven op het 
liftsysteem komen te rusten, zal de meetapparatuur dan hooguit door een gedeelte van het verbin- 
dingssysteem belast worden. Het liftsysteem kan eenvoudig uitgevoerd worden door een bus met 

Ontwerp van een experimentele proefopstelling 13 



Koppeling s s y s teem 

daarin twee pennetjes die door een vork verticaal verplaatst kan worden. Zie hiervoor bijlage 3. 
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$ 3.3 Verbindingssysteem schijfeenheid 2 

Aan de verbinding tussen de torsieveer en schijfeenheid 2, die de rotatietraagheid van de rotary table 
representeert, dienen extra eisen gesteld te worden. Dit verbindingssysteem moet namelijk de axiale 
krachten als gevolg van de massa van de schijfeenheden en koppelingen opvangen, omdat de voor de 
aandrijving gebruikte elektromotor nauwelijks axiaal belast mag worden. Eet veïbinclingssysteeïn 
van schijfeenheid 2 dient dan  GO^ rneteen als verbinding tussen de torsieveer en de elektromotor die 
het geheel aandrijft. Belangrijk bij deze verbinding is dat, zo min mogelijk extra wrijving en demping 
in het systeem aan het systeem toegevoegd worden. De koppeling tussen de torsieveer en de motor 
vindt plaats door gebruik te maken van een spieverbinding. Aangezien de verbindingseenheid alleen 
in verticale richting te verplaatsen is, dient de bevestiging van de elektromotor en eventuele vertra- 
gingsmechanismen zodanig uitgevoerd te worden, dat het geheel goed gecentreerd kan worden om 
onbalans te voorkomen. Om naast radiale krachten ook de axiale krachten van het systeem op te 
kunnen vangen wordt gebruik gemaakt van hoekcontactlagers (SKF 7208 BE) in X-opstelling. De 
maximale axiale belasting die deze lagers kunnen dragen met deze opstelling is ongeveer 1000 N. 
Axiale lagers zijn hiervoor ongeschikt, omdat deze niet in radiale richting belast mogen worden. Het 
ontwerp voor het verbindingssysteem van schijfeenheid 2 is te vinden in bijlage 4. 

5 3.4 Keuze koppelingssysteem 

Voor zowel de koppeling van schijfeenheid 1 als de rotary table (schijfeenheid 2) is gekozen voor een 
systeem waarbij de rotatietraagheden in de vorm van schijven eenvoudig te verwisselen zijn. Aang- 
ezien op schijfeenheid 2 bij directe koppeling van de motor met tachometer geen digitale encoder 
nodig is, kan de schijf onderaan de constructie geplaatst worden, zodat het zwaartepunt zo laag 
mogelijk ligt. Schijfeenheid 1 is zodanig uitgevoerd, dat er geremd en gemeten kan worden. Boven- 
dien bestaat bij dit verbindigssysteem de mogelijkheid om de schijven te ontkoppelen van de torsie- 
veer met behulp van een liftmechanisme. 
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Hoofdstuk 4 

Fysische reminstallatie 

Om de voor het onderzoek gewenste stick-slip vibraties op te kunnen laten treden is het noodzakelijk 
dat droge wrijving in het systeem aanwezig is. Deze wrijving kan bijvoorbeeld door middel van een 
mechanische rem op het systeem aangebracht worden. Het is echter ook mogelijk om met een elektro- 
motor met behulp van een elektronische regeling een zodanig tegenkoppel te geven, dat stick-slip 
vibraties op treden. Voor de proefopstelling wordt in eerste instantie voor een fysische rem met 
behulp van een remblokje gekozen. 

9 4.1 Mechanische reminstallatie 

Op elke schijfeenheid met uitzondering van de bovenste eenheid zal een fysische rem aangebracht 
moeten kunnen worden. De rem kan zowel op de boven- of onderkant als op de zijkant van een schijf 
werken. Door het aanbrengen van de rem op de boven- of onderkant treden snelheidsverschillen op bij 
het remblokje. Bovendien treedt een extra belasting op in axiale en radiale richting, die voor een 
onbalans in het systeem kan zorgen. Dit probleem kan opgeheven worden door zowel op de boven- als 
op de onderkant van de schijf te remmen. Een nadeel is, dat door het aantal schijven per koppeling de 
afstand tussen de beide remblokken verschilt, waardoor het noodzakelijk is, om de remeenheid in 
hoogte verstelbaar te maken. Bij de montage van de rem op de zijkant van de schijf zal de aandruk- 
kracht door de lagers in de koppeling naar de portaalconstructie geleid worden. Bij deze opstelling 
treden geen snelheidsverschillen over de breedte van het remblokje op. Aangezien de rotatietraagheid 
per eenheid kan verschillen door het aantal aangebrachte schijven dient de reminstallatie op de zijkant 
van de onderste schijf van een eenheid te werken. De onderste schijf zal hierdoor een minimale 
hoogte van 10 mm moeten hebben in verband met de breedte van het remblokje. De eenvoudigste 
oplossing lijkt daarom de fysische rem op de zijkant van de onderste schijf te laten werken. 
Voor de proefopstelling is het vereist, dat de wrijvingskracht en de aandrukkracht gemeten kunnen 
worden. De grootte van de krachten kan me: behulp van kachtopnemeïs bepaald worden. De grootte 
van de aandrukkracht is te variëren door gebruik te maken van een instelbare veer met een rechtgelei- 
ding. De wrijvingskracht die optreedt als gevolg van het contact tussen de schijf en het remblokje is 
dan ook variabel. Het concept voor de fysische remeenheid is weergegeven in bijlage 5.  

$4.2 Keuze fysische reminstailatie 

De reminstallatie voor schijfeenheid 1 zal uitgevoerd worden met een remblokje, dat met behulp van 
een instelbare veer tegen de zijkant van de onderste schijf drukt. Zowel de wrijvingskracht als de 
aandrukkracht kunnen met behulp van krachtopnemers berekend worden. Directe aflezing van de 
aandruk- of wrijvingskracht is met de gekozen opstelling niet mogelijk. De definitieve uitvoering van 
de fysische reminstallatie dient nog ontworpen te worden. Hierbij zal met name aandacht besteed 
moeten worden aan de geleidingen en afmeting van de verschillende onderdelen om tot de optimale 
meetresultaten te komen. 

~~~ ~~ 
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Hoofdstuk 5 

Meetapparatuur en dataverwerking 

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de keuze van de benodigde apparatuur voor het meten 
van de grootheden die voor de experimenten van belang zijn. Tevens zal aandacht besteed worden aan 
de eisen die men aan de hardware, die voor de verwerking van de meetgegevens noodzakelijk is, moet 
stellen. 

5 5.1 Meetapparatuur hoeksnelheid 

Om de hoeksnelheid van de schijfeenheden te kunnen meten, kan van hoekencoders gebruik gemaakt 
worden. Encoders meten niet direct de hoeksnelheid, maar bepalen de hoekverdraaiing met een 
bepaalde nauwkeurigheid. Door tijddifferentiatie kunnen de hoeksnelheden berekend worden. Er 
bestaan twee typen encoders, namelijk absolute encoders en incrementele encoders. Absolute enco- 
ders geven de exacte hoek binnen de gekozen nauwkeurigheid weer ten opzichte van een referentie- 
punt. Het afgegeven signaal is meestal een binaire code. Incrementele hoekencoders daarentegen 
geven afhankelijk van de nauwkeurigheid een puls bij een bepaalde hoekverdraaiing. Deze encoders 
worden daarom vaak aangeduid met (im)pulsgevers. Voor de verwerking is andere apparatuur nodig 
dan voor de signalen van absolute encoders. Het voordeel van een absolute encoder ten opzichte van 
de incrementele encoder is, dat wanneer een foutief signaal wordt doorgegeven of een signaal wordt 
gemist, geen accumulatie van fouten optreedt, omdat op een andere plaats weer de exacte hoek wordt 
gemeten. Wanneer een incrementele hoekencoder echter een signaal niet doorgeeft, zal er wel een 
afwijking ten opzichte van de werkelijke hoekverdraaiing plaatsvinden, omdat hier het aantal pulsen 
bepalend is. Een nadeel van een absolute hoekencoder daarentegen is, dat het bereik beperkt is tot een 
paar duizend omwentelingen terwijl de incrementele hoekencoder pulsen blijft geven. De gezochte 
hoeksnelheid kan bij incrementele encoders bepaald worden door tijddifferentiatie van het pulssig- 
naal. Het is hiervoor immers niet noodzakelijk, dat de exacte hoeken waartussen de verdraaiing heeft 
plaatsgevonden, bekend zijn, maar wel het aantal pulsen per tijdseenheid. i3ij absolute encoders zal 
echter eerst de hoekverdraaiing bepaald moeten worden, omdat de hoeken gemeten zijn waarover de 
verdraaiing heeft plaatsgevonden. Voor de experimentele opstelling kan men daarom beter gebruik- 
maken van (im)pulsgevers. De nauwkeurigheid van de hoekencoders varieert van één tot enkele 
duizenden pulsen per omwenteling. De verwerkingseenheid en de rotatiesnelheid beperken de keuze 
voor de nauwkeurigheid van de hoekencoder. Wanneer de encoder immers bij een bepaalde rotatie- 
snelheid meer pulsen per tijdseenheid afgeeft dan de computer kan inlezen, is het niet meer mogelijk 
om de hoekverdraaiing en dus de snelheid te bepalen. Voor het meten aan stick-slip verschijnselen is 
het echter van belang, dat ook bij kleine hoeksnelheden voldoende pulsen worden gegenereerd om te 
hoeksnelheid te kunnen bepalen. 
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8 5.2 Meetapparatuur aandruk- en wrijvingskracht 

Voor het meten van de aandruk- en wrijvingskracht kan gebruik gemaakt worden van twee rekstrook- 
jes of piëzo-elektrische elementen per schijfeenheid. Het nadeel van rekstrookjes is, dat het aanbreng- 
en van de meetstrookjes zeer precies dient te gebeuren. Het gebruik van piëzo-elektrische elementen 
is daarentegen veel eenvoudiger. Hfnankeiijk van de beiasting ievert de meetapparatuur een bepaalde 
uitgangsspanning. Bij piëzo-elektrische opnemers vindt dit plaats doordat mechanische spanningen in 
het kristal elektrische ladingsverplaatsingen veroorzaken. Een nadeel van piëzo-elektrische elementen 
is, dat geen statische belasting gemeten kan worden. De werking van rekstrookjes is op het volgende 
principe gebaseerd: De weerstand verandert als gevolg van de mechanische spanning in de metalen 
draad. De metalen draad is bij een rekstrookje op een isolerende laag aangebracht. Deze laag dient 
met lijm op het meetobject aangebracht te worden, zodanig dat alle lengteveranderingen van het 
object op de weerstandsdraad worden overgebracht. De gemeten weerstandsveranderingen zijn op die 
manier een maat voor de lengteverandering van het meetobject als gevolg van optredende trek- en 
drukkrachten. Er bestaan echter ook krachtopnemers, die gebaseerd zijn op rekstrookjes, maar die als 
een apart meetapparaat in de constructie opgenomen kan worden. Deze opnemers nemen echter meer 
ruimte in dan piëzo-elektrische elementen. Omdat men bij het meten van de aandruk- en wrijvings- 
krachten ook te maken heeft met statische krachten, is het gebruik van krachtopnemers gebaseerd op 
rekstrookjes aan te raden. 

8 5.3 Dataverwerking 

Alle signalen die via de meetapparatuur gegenereerd worden, dienen ook verwerkt te kunnen worden. 
Hiervoor is een data-acquisitiesysteem vereist, bestaande uit een pc met bijhorende hard- en software. 
Voor het inlezen van de signalen die door de krachtopnemers en encoders uitgestuurd worden, kan 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de MultiQ-OE van Quansar Consulting. Deze kaart is 
voorzien van 8 A/D-ingangen en kan uitgebreid worden met maximaal zes encoder-ingangen. Als 
software kan hierbij gebruik gemaakt worden van WinCon. Voor de proefopstelling met vier schijf- 
eenheden zijn vijf encoder-ingangen en acht A/D nodig. Belangrijk bij de dataverwerking is het 
tijdstip waarop de gegevens van de verschillende kanalen worden ingelezen. Ideaal zou zijn wanneer 
alle signalen op hetzelfde tijdstip ingelezen kunnen worden. 

§ 5.4 Keuze meetapparatuur en dataverwerking 

Voor het meten van de hoeksnelheid zal gebruik gemaakt worden van een holle as digitale incremen- 
tele encoder HG 600 8 DSR 10000, F van Stegmann per schijfeenheid met een nauwkeurigheid van 
10000 pulsen per omwenteling. De technische gegevens van ddeze digitale encoder zijn te vinden in 
bijlage 6. Aangezien voor de fysische rem nog geen definitief ontwerp beschikbaar is, zijn hiervoor 
ook nog geen krachtopnemers gekozen. Krachtopnemers gebaseerd op rekstrookjes lijken het meest 
geschikt voor het meten van de aandruk- en wrijvingskracht. Voor de verwerking van de digitale 
encoders en krachtopnemers is gekozen voor de MutiQ-6E van Quansar Consulting met WinCon. 
Hiermee kunnen maximaal 6 encoders en 8 A/D- signalen verwerkt worden. 

~ ~~ ~~~~~~~ 
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Hoofdstuk 6 

Aandrijving 

Voor de aandrijving van het systeem wordt gekozen voor een elektromotor met eventueel een vertra- 
gingssysteem, die direct de bovenste schijf, de rotary table, aandrijft. Belangrijk bij de keuze van de 
motor is, dat deze voldoende vermogen heeft om de rotary table een constante hoeksnelheid te geven. 
De nominale hoeksnelheid dient 2 7c radis per seconde te bedragen. 

5 6.1 Aandrijfsysteem 

Aangezien de meeste elektromotoren met een nominaal toerental draaien, dat veel hoger ligt dan de 
gewenste hoeksnelheid, is het noodzakelijk, dat een overbrenging in het systeem opgenomen wordt. 
Voor de overbrenging kan gebruik gemaakt worden van een vertragingskast die direct aan de motor 
bevestigd wordt. Het aanbrengen van een vertragingskast heeft tot gevolg dat de rotatietraagheid van 
de motor vergroot wordt. Strikt genomen dient daarom een correctie op de rotatietraagheid van de 
rotary table toegepast te worden om tot de juiste eigenwaarden van de experimentele opstelling te 
komen. De totale rotatietraagheid (J,J van de motor met overbrengingsverhouding n en de rotary 
table wordt: J,, = J, + n2 J,. Indien de rotary table zodanig uitgevoerd is dat deze met een constante 
hoeksnelheid beweegt is dit niet noodzakelijk. Wanneer de elektromotor van een tachometer voorzien 
is en via een starre koppeling met de rotary table gekoppeld is, kan een digitale encoder voor de rotary 
table achterwege blijven. Een bijkomend voordeel van een elektromotor met tachometer is, dat 
hiervan gebruik gemaakt kan worden bij een eventuele regelaar voor het systeem. Veel motoren 
beschikken direct over de mogelijkheid om een tachometer aan te brengen. 

8 6.2 Keuze aandrijfsysteem 

Als aandrijving is gekozen \ I ~ C T  een Maxon DC motor met type aanchiding E-075-201- 
36GAA200A7 waaraan een vertragingskast met type aanduiding GPO8 1A127-0014B 1AOOA. Boven- 
dien wordt de motor voorzien van een tachometer HP HEDS 6010 34 17. Deze motor levert een 
maximum vermogen van 250 W, waardoor de motor nauwelijks belast wordt door de proefopstelling. 
De overbrengverhouding van de vertragingskast is 1 : 13,73. De maximale axiale belasting van de 
vertragingskast bedraagt 120 N, zodat de torsieveer met de schijven nooit direct aan de motor beves- 
tigd mogen worden. De axiale kracht als gevolg van de massa van de schijfeenheden wordt daarom 
door de koppelingseenheid van de rotary table opgevangen, zie 3 3.3. De technische gegevens van het 
aandrijfsysteem zijn te vinden in bijlage 7. 

~~~~ ~ ~ 
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Hoofdstuk 7 

Resultaten en aanbevelingen 

5 7.1 Resultaten 

- Het ontwerp voor een experimentele opstelling voor onderzoek naar de dynamische effecten als 
gevolg stick-slip vibraties is op het ontwerp van de fysische reminstallatie na gereed. Bij het 
ontwerp is aan alle wensen en eisen voldaan. 

- Van alle onderdelen van de koppelingseenheden zijn tekeningen bijgevoegd, zodat deze gefabri- 
ceerd kunnen worden. 

- Voor de reminstallatie is een concept gemaakt, waarbij aan de gestelde eisen voldaan is: aandruk- 
en wrijvingskracht (variabel) instelbaar en meetbaar. Aan mogelijke meetapparatuur hiervoor is 
reeds aandacht besteed. 

9 7.2 Aanbevelingen 

- De directe bevestiging van de koppelingen en de torsieveer vindt nu plaats met behulp van bouten 
of schroeven die de draad beschadigen. Een andere verbindingstechniek waarbij minder beschadi- 
ging aan de torsieveer optreedt zou hiervoor gevonden of ontworpen kunnen worden. 

- In plaats van een mechanische reminstallatie op een schijf, is het mogelijk om gebruik te maken 
van een extra elektromotor die de onderste schijfeenheid remt die met behulp van een regelaar een 
zodanig tegenkoppel genereert, dat deze een droog wrijvingskoppel simuleert. Een voor dit doel 
geschikte elektromotor dient nog gevonden te worden. 
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Groefkogellagers 
eenrijig 
d 15-30mm 

1 

Zonder Indraallngen 
in de buiienring 

Mei indraalingen 
in de buitenring 

Afmetingen Inbouwmaten Hoofd- Draaggetallen Verm. Referentle- Massa Aandulding 
afmetingen dyn. slat. bel. toerentallen 

d D B  C CO P, vei olie 
grens Smering 

mm N N min-’ kg - 

15 

17 

20 

25 

30 

24 5 1560 800 34 28000 34000 0,0074 61802 
28 7 4030 2040 85 24 O00 30 O00 0,016 61902 
32 6 5 590 2850 120 22000 28000 0,025 16002 
32 9 5 590 2 850 120 22 O00 28 O00 0,030 6002 
35 1 1  7 800 3 750 160 19000 24 O00 0,045 6202 
42 13 1 1  400 5 400 228 17 O00 20 O00 0,082 6302 

15 

17 

20 

25 

30 

17,9’ 
18.4 
202 
202 
21,5 
23.7 

21.1 
24,7 
27 
27 
292 
33.9 

232 
26,7 
29,5 
29,5 
32,9 
37,6 
47,4 

- - 
28.2 
282 
30,4 
36,3 

17 
17 
17 
17 
19 
20 

22 
26 
30 
30 
31 
37 

0.3 
0.3 
0.3 
0 3  
0,8 
1 

26 5 1680 930 39 24000 30000 0,0082 61803 
30 7 4360 2320 98 22000 28000 0,018 61903 
35 8 6050 3250 137 19000 24000 0.032 16003 

- - 
31.2 
312 
35 
39.6 - 

19 
19 
19 
19 
21 
22 
23,5 

24 
28 
33 
33 
36 
42 
55.5 

0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0-6 
1 
1 

...__ ._.. 
35 10 6050 3 250 137 19000 24000 0,039 6003 
40 12 9560 4 750 200 17000 20000 0,065 6203 
47 14 13500 6550 275 16000 19000 0,12 6303 
62 17 22900 10800 455 12000 15000 0,27 6403 

24 
25,6 
27.3 
27,2 
28.5 
30.3 
37.1 

28.3 - 32 7 2700 1500 63 19000 24000 0,018 61804 
37 9 6 370 3 650 156 18 O00 22000 0,038 61904 
42 8 6 890 4 050 173 17 O00 20 O00 0.050 16004 

47 14 12700 6550 
42 12 9360 5000 212 17000 20000 O . l F B - - - T  

0.3 0,3 22 22 30 35 0,3 0.3 

0,3 22 40 0.3 
24 Yö U,b 
25 42 1 

0,6 
1 
1.1 1.1 26.5 26.5 45,5 65.5 

31;4 - 
34.6 - 
35,l 3 7 2  
38.7 40,6 
42.1 443 
55.6 - 

15000 18000 
13000 16000 
10000 13000 

0,ll 6204 
0.14 6304 
0,40 6404 

52 15 15900 i8ÖÖ 
72 19 30700 15000 

1 
1 

0.3 
03 
0 3  
0,6 
1 
1 

03 
0.3 
03 
1 
1 
1 
1,s 

1 .5 

37 7 4360 2600 125 
176 
212 
275 
335 
490 
815 

146 
212 
310 
355 
475 
670 
1 O00 

28,5 33,3 - 0.3 27 35 
30,2 36.8 - 0.3 27 40 
33,3 40.7 - 0.3 27 45 
32 40.3 42,2 0.6 29 43 
34 442 46.3 1 30 47 
36,6 50,9 52.7 1,l 315 55.5 
45,4 63,8 - 1,5 33 72 

17000 20000 0,022 61805 
0,045 61905 
0.060 16005 

42 9 6630 4 O00 
47 8 7 610 4 750 
47 12 1 1  200 6550 

16000 19000 
14000 17000 
15000 18000 
12000 15000 
1 1  O00 14000 
9 O00 1 1  O00 

0;oeo 6005 
0,13 6205 
023 6305 
0,53 6405 

52 15 14000 7800 
62 17 22500 11 600 
80 21 35 800 19 300 

15000 18000 
14000 17000 
12000 15000 
12000 15000 
10000 13000 
9000 11 O00 
8500 10000 

0,027 61806 
0,051 61906 
0.085 16006 

33,7 
352 
38 
382 
40.3 
44.6 
50,3 

38,5 
41,8 
473 
47,l 
52,î 
59,9 
70,7 

0,3 
0.3 
0 3  
1 
1 
1.1 
13 

32 
32 
32 
35 
35 
36,5 
38 

40 
45 
53 
50 
57 
65.5 
82 

0;12 6006 
020 6206 
0.35 6306 
0,74 6406 
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Hr Tontactkogellagers 
eè.. ,jig 
d 10-65 mm 

10 30 

12 32 
37 

15 35 
42 

17 40 
47 

20 47 
52 

25 52 
62 

30 62 
72 

35 72 
80 



*, :gmoeren 
M 10X0,75-M 200x3 

I 

- 
Massa Aanduidingen 

Afmetingen 

Borgmoer Bilpassende 
borgring haaksleuiei G d, d, B b h 

kg 
rnm - 

MB O M 10X0,75 13,5 18 4 3 2 0.006 KM O - 
MB 1 HN I 

M 1 2 x 1  17 22 4 3 2 0,008 KM 1 

MB 2 HN 2 0.012 KM 2 
M 1 5 x 1  21 25 5 4 2 

MB 3 HN 3 0.012 KM 3 
M 1 7 x 1  24 28 5 4 2 

M 2OY1 26 32 6 4 2 0,020 KM 4 MB 4 HN 4 - M 25X 1,5 

M 30X 1,5 

M 35X1,5 

M 40X 1,5 

M 45X 1.5 

M 50X1.5 

M 5 5 x 2  

M 6 0 x 2  

M 6 5 x 2  

M 7 0 x 2  

M 7 5 x 2  

M 8 0 x 2  

M 8 5 x 2  

M 9 0 x 2  

M 9 5 x 2  

M 100x2 

32 

38 

44 

50 

56 

61 

67 

73 

79 

85 

90 

95 

1 o2 

1 08 

113 

120 

38 

45 

52 

58 

65 

70 

75 

80 

85 

92 

98 

105 

110 

120 

125 

130 

7 5  

7 5  

8 5  

9 6  

10 6 

li 6 

11 7 

11 7 

12 7 

12 8 

13 8 

15 8 

16 8 

16 10 

17 10 

18 10 

2 

2 

2 

2 3  

2.5 

2 3  

3 

3 

3 

3.5 

3,5 

3 3  

3 3  

4 

4 

4 

0,028 

0.038 

0.058 

0.078 

0.1 1 

0.14 

0.15 

0,16 

0,19 

022 

0,27 

0,36 

0.42 

0.51 

0.58 

0.68 

KM 5 

KM 6 

KM 7 

KM 8 

KM 9 

KM 10 

KM 11 

KM 12 

KM 13 

KM 14 

KM 15 

KM 16 

KM 17 

KM 18 

KM 19 

KM 20 

MB 5 

MB 6 

MB 7 

MB 8 

MB 9 

MB 10 

MB 1 1  

MB 12 

MB 13 

MB 14 

MB 15 

MB 16 

MB 17 

MB 18 

MB 19 

MB 20 

HN 5 

HN 6 

HN 7 

HN 8 

HN 9 

HN 10 

HN i 1  

HN 12 

HN 13 

HN 14 

HN 15 

HN 16 

HN 17 

HN 18 

HN 19 

I HN 20 

Massa Aanduidingen 
Afmetingen Borgmoer Bijpassende 

G dl d, B b h 

rnm kg - 

borgring haak/clagsleuiel 

M105X2 126 140 18 12 5 

M l l O X 2  133 145 19 12 5 

M115XZ 137 150 19 12 5 

M120X2 135 145 20 12 5 
138 155 20 12 5 

M125X2 148 160 21 12 5 

M130X2 145 155 21 12 5 
149 165 21 12 5 

M135X2 160 175 22 14 6 

M140Y2 155 165 22 12 5 
i 6 0  180 22 14 6 

M145X2 171 190 24 14 6 

M150X2 170 180 24 14 5 
171 195 24 14 6 

M155X3 182 200 25 16 7 

M160X3  180 190 25 14 5 
182 210 25 16 7 

M 165x3  193 210 26 16 7 

M170X3  190 200 26 16 5 
193 220 26 16 7 

M 180Y3 200 210 27 16 5 
203 230 27 18 8 

M190X3  210 220 28 16 5 
214 240 28 18 8 

M200X3  222 240 29 18 8 
226 250 29 18 8 

0.81 

0.89 

0,91 

0.69 
0,98 

1,10 

034  
1,20 

1.40 

0.92 
1.40 

1.85 

1.30 
1,85 

2.05 

1.40 
225 

2,30 

1,60 
2,55 

1 ,80 
2,70 

1,90 
3,00 

2,60 
3,30 

KM 21 

KM 22 

KM 2:) 

KML 24 
KM 24 

I íM  25 

KML 26 
KM 26 

KM 27 

KML 28 
KM 18 

KM 29 

KML 30 
KM 30 

KM 31 

KMI. 32 
KM 32 

KM 33 

KML 34 
KM 34 

KML 36 
KM 36 

KML 38 
KM 38 

KNIL 40 
KM 40 

MB 21 

MB 22 

MB 23 

MBL 24 
MB 24 

MR 25 

MBL 26 
MB 26 

MB 27 

MBL 28 
MB 28 

MB 29 

MBL 30 
MB 30 

MB 31 

MBL 32 
MB 32 

MB 33 

MBL 34 
MB 34 

MBL 36 
MB 36 

MBL 38 
MB 38 

MBL 40 
MB 40 

HN 21 

HN 22 

7 18909 

718909 
718909 

7 18909 

718909 
718909 

718909 

718909 
718909 

718909 

718909 
716909. 718910 

718910 

718909 
718910 

718910 

718910 
718910 

718910 
718910 

718910 
718910 

718910 
718910. 718911 

809 



! Jrgringen 
d 10-280mm 

Afmetingen 

d d , d , B  f M  

Massa Aan- 
duiding 

m m  9 

10 13.5 21 1 3 8.5 1.0 MB O 
12 17 25 1 3 10.5 2.0 ME 1 

15 21 28 1 4 13,5 3.0 ME2 
17 24 32 1 4 15.5 3,O MB3 

20 26 36 1 4 18.5 4 0  
25 32 42 1,25 5 23 6:O 

30 
35 

40 
45 

50 
55 

60 
65 

70 
75 

80 
85 

90 
95 

100 
105 

110 
115 

120 

125 

38 
44 

50 
56 

61 
67 

73 
79 

85 
90 

95 
1 o2 

1 08 
113 

120 
126 

133 
137 

135 
130 

148 

49 1.25 5 27.5 
57 1.25 6 323 

62 1.25 6 37.5 
69 1.25 6 423 

74 1.25 6 47,5 
81 1,5 O 52.5 

86 1.5 8 57.5 
92 1 3  8 62,5 

98 1.5 8 66.5 
104 1.5 8 713 

112 1.75 10 76,5 
119 1,75 10 81.5 

126 1.75 10 86.5 
133 1,75 10 91.5 

142 1,75 12 96.5 
145 1.75 12 100.5 

154 1.75 12 105,5 
159 2. 12 1105 

152 2 14 115 
164 2 14 115 

170 2 14 120 

8.0 
1 1  

13 
15 

16 
22 

24 
30 

32 
35 

46 
53 

61 
66 

77 
83 

91 
107 

70 
1 O8 

115 

ME 6 
MB 7 

ME 8 
MB 9 

M0 10 
ME 11 

ME 12 
MB 13 

ME 14 
ME 15 

MB 16 
ME 17 

MB 18 
ME i9 

ME 20 
ME 21 

ME 22 
M0 23 

MBL 24 
ME 24 

MB 25 

Afinelingen 

d d , d , B I M  

Massa Aan- 
duldlng 

~ 

min 9 - 

130 145 161 2 14 125 
149 175 2 14 125 

135 160 185 2 14 130, 

140 155 172 2 16 135 
i60  192 2 16 135 

145 172 202 2 16 140 

150 170 189 2 16 145 
171 205 2 16 145 

155 102 212 2.5 16 147.5 

160 180 199 2.5 18 154 
If32 217 2.5 18 154 

165 193 222 2.5 10 157,5 

170 190 211 2.5 18 164 
193 232 2,5 10 164 

180 200 222 2,5 20 174 
203 242 2,5 20 174 

190 210 232 2,5 20 104 
214 252 2.5 20 101 

200 222 245 2,5 20 194 
226 262 2,5 20 194 

220 250 292 3 24 213 

240 270 312 3 24 233 

260 300 342 3 28 253 

280 320 362 3 28 273 

o0 
115 

140 

90 
135 

165 

1 O0 
100 

200 

140 
215 

2.10 

150 
240 

160 
260 

170 
260 

220 
280 

350 

450 

650 

1 050 

MBL 26 
MB 26 

MB 27 

MBL 28 
ME 28 

ME 29 

MBL 30 
MB 30 

MB 31 

MBL 32 
MB 32 

MB 33 

MBL 34 
ME 34 

MBL 36 
MB 36 

MÉL 38 
ME 38 

MBL 40 
MB 40 

MB 44 

MB 48 

ME 52 

ME 56 

KMT- en KMTA-borgmoeren 

KMT-borgmoeren - pagina 898 
KMTA-borgmoeren - pagina 900 

Met SKF borgmoeren in de uitvoering 
KMT (1 )  en KMTA (2) kunnen lagers en 
andere machinedelen eenvoudig en goed 
axiaal op de as worden opgesloten. Zij 
zijn in eerste instantie ontwikkeld voor 
toepassing met precisielagers en hun 
afmetingen zijn hierop afgestemd. 

Het kenmerk van KMT- en KMTA-borg- 
moeren zijn drie koperen borgstiften die 
gelijk over de omtrek zijn verdeeld. Deze 
stiften worden tegen de as gedrukt door 
stelboutjes met binnenzeskant die het 
losdraaien van de moer voorkomen. De 
montage is eenvoudig en de constructie 
simpel. Borgringen of sleuven in de as zijn 
niet nodig. 

De borgstiften en stelboutjes staan 
onder dozellde hoek t.o.v. de as als de 
flank van de schroefdraad. t iet eind van 
de stift is gelijktijdig met de draad in de 
moer bewerkt en hebben dus een uiteinde 
dat precies past in de draad. De moer 
wordt uitsluitend geborgd door de wrijving 
tussen het uiteinde van de stift en de 
draad en draadflanken. Derhalve worden 
de borgstiften niet belast door de axiale 
belasting op de moer. Als de moer wordt 
geborgd, worden de draadflanken niet 
ontlast van de axiale belasting en de moer 
vervormt niet. 

Een ander voordeel van de KMT- en de 
KMTA-borgmoeren is dat zij zijn af te 
stellen. De drie gelijkmatig over de omtrek 
verdeelde borgstiften maken het mogelijk 
de as nauwkeurig haaks t O.V. de as af te 

1 

I *  



Concept fysische reminstallatie 
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Bijlage 6: Technische gegevens digitale encoder 



1 ,A.-&?. ..I , . _. 

I I  

Yet-m;4b: 
l o h l w e l l e n d « r c h s t @ c ~ { - ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ r  mit 60 mm 
4crBei-tdiirchmesuer. Eingebaute Drehrnornsnt- 
,hitze mii y r o h m  axialon (+ 4,5 mm) und 
-adialm ('c 0.5 mm) Spielaucgleicfi. 2 urn 9R 
Stad versetzfc Signals iind Reierenzmarke. 

Vemqungs- At&gangs- Kenruifeer 
spannung tmilbeir 
4...6 v RS 122 F 
$0...30 Y RS 422 G 

1tL.m Y &?gentakt 6 

Wellenduachmessez [XI: 
3, 8, Iff, 12mm 

5tricñrahIen (4: 
1...99, 100, 125, 150, 180, 200,250, 255,300, 
314.360.400. 500, 512, 570,600,625, 72Q. 
'50.8DO. QW, 1000, 1024,1200,1250, 1375, 
15D0, i8WX), 2t'û,2@!8. 2500.3600. 4ûEa62 
5013- '200,8192, loOD0 

Bestelbekpiel: HG 600 12 DKR 1000, G 
1B-11-1996 12:39 

G I  .- 

n i 

Anttiebsrtellc 
I 

I 

- . - ~  

1 I min. 62 Standard-Kabeiiänge: t,5 TCL 

P. i-31 316 596649 82 



Gebertyp 
Schnittstellen 

MaBe 
Wi9sse 
Tr2igheitsrnment des Rotors 
Meûschrirt 
4i rnzsignai Anmhl 

Lage 

1250 < z 5 5DoD 
Fehlergrefi2en 100sz<7250 

M&schÍiitabw~ichi>fl~ 

Max, Au.cgobe:tequenz RS 422 

Max. BetriehsdreRzahi 

Max. Winkelbeschleunigung 

Betrie bsdfehmament 
Aniaufdrehmoment 
Zul. Wellenbewegung des Antriebselements 
Radialbewegung statisch 

dynamisch 
Axialbewegung statisch 

ciynamisr;h 
Winkelbewegung statisch 
senkr. zur Achse dynamisch 
Lsgerle bensdauer 
Af' 'tstemgeraturhereich 
Be~~~~bstemperaturbereich 
Lagerungsitemperatuluereich 
Zul. relative Luflfeuchte 
Widerstandsfdhipkeit gegenü ber Schocks 
in montiertem Zustand 
nach DIN LEC 6t3 Teil 2-27 
Wider$tandsf3higkeit gegenüber Vibration 
in wontiertem Lustanu 
nach DI>< IEC 68 Teil 2- 6 
Schutzaft nach DN VDE O470 Teil 1 
in montierirrn Zustand rnit Steckerabgang 

B~tríebsspannungsbel~ich bei 
RS 422 
Gegentak 
Betriebs$trom ohne Last 
bei 24 V 
bei 5 V  
Signalbitung {Versorgungsspannung 
ist Dotentialfmì zum GehaUSe, 
3 'm 1st Gehbusepoteniial) 
Dc .,flmesser 
.<<I  min. &egeradim 

Gegentaktau sgang 

mil Kabelabgang 

..I . . 

Hü6MiR I HûiiûDD I iiû650A I H666DA 1 W6660D 1 HGrWDE 1 H69ûOD 
RS 422 

Eigenspannungssiciiere Gegentaktausgänge 
siehe Ifeichnung 

Q4 0.3 
25 1 45 1 i: 1 +!;o 

50 I Strichzahl 
9 

9üo eiáktr., Logisch verhnüpft mit KI und K 2  

1P 65 
IP 66 

a, 1 

0.3 

4512 + 0,054 
4512 c o,ai 5 

45J2 
30D 
200 
6000 
5 x 1 0 3  

0,2 
0,4 

1 0 , l  * U,#5 
Jt2 
rt 0.2 

34 x 10-3 
17 x ID-3 

3.6 x 1010 
-20  ...+ 70 
-20 ,.. +85 
-30 .,. +a5 

80 

30111 

20fKI ... 160 

IP65 iP65 1 
IF65 IP 86 fP 65 

4 ._. 6 i 10 ... 30 
la . . . 30 

1 O0 
120 

8 
40 

R 
40 

Grad 

Grad 
kHr 

rnin-i 

mm 

mmJmm 

girns 

U 

R-IA 

m 

16-11-1996 12:4m +31 316 596649 P. 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
17 
12 

4 

Farhe 

schwarz 
grau 
violett 
gelb 
wei6 
braun 
omflge 
fQ88 

blau 
grün 
rot 

Ansicht Steckseite 

Simai Sigr4 Erkíärunq 
24 Volt 5 %It 

RS 422 
K 2  
Ssnse + 
KO 
KO 
KI 
73 
N. C, 
K 2  
Schim 
GND 
Sense- 

- 
Signal Mung 
Intern rnit US verbunben 
Signalleirung 
Signalleitung 
Signal Mung 
Signalkitung 
Nicht beiegt 
Sigiialleitung 

MasseanschiuB des Gebers 
Intem mit GND verbunben 

US us Versorgungsswannung dec Gebe 

N,C, = not connected 
FrnsiAdern mit der Brzeichnung u h í t  " dürfen nicht beschaltet WE 

Der Gsgenstecker :: 12 FUR ist nicht im Lieferurnfang enthalten. 
Biite sspar& besteiie'. 
Empfohlene'Kabalausfüti~u~~ f u r  varlable Langen ; 71-adrig 

- 

18-11-1996 12: 48 



Bijlage 7; Technische gegevens aandrijfsysteem 



maxon DC motor I -m- lTJ  
P--ohitbÜrsten 250 watt 

-- 

I I- 

32.9'4.6 I max.201.5 I 

feather key 
Passfeder 
clavette 
chaveta 
A5x5x25 DIN 6885 

deep 
tief 

dp= profondeur 
profundidad 

Bestellnurnrner (ohne Bürsten-Übenvachung, ohne Passfeder) mit Bürsten-Übenvachung mit Passfeder 

3 Leerlaufdrehzahl 
4 Anhaltemornent 
5 Kennliniensteigung 
6 Leerlauistrom 
7 Anlaufstrom (theoretisch) 
8 Anschlusswiderstand 
9 Grenzdrehzahl 

1 O Max. Dauerbelastungsstrorn 
11 Max. Dauerdrehrnornent 
12 Max. Abgabeleistung, bei Nennspannung 
13 Max. Wirkungsgrad 
14 Drehrnornentkonstante 
15 Drehzahlkonstante 
16 Mechanische Anlaufzeitkonstante 
17 Rotortragheitsrnoment 
18 Anschlucsindukhvitat 
19 Therm. Widerstand Gehause-Luft 
20 Therm. Widerstand Rotor-Gehause 

Standardprogramm 
Sonderprogramm (auf Anfrage!) 

Empfohlener Leistungsbereich 50 watt I ( * )  

Dauerbetnebcbereich 
unter Berücksichtigung der angegebenen therrni- 
schen Wtderstande (Ziffer 19 und 20) und einer Urn- 
gebungstemperatur von 25°C wird bei dauernder 
Belastung die max. zul. Rotorternperatur erreicht. 
= thermische Grenze 

Kurneitbemeb 

max. 3 Watt 
max. 150 VDC 
max. 0.25 ADC 

abelverschraubung PG 7 
0 5 - 7 m m  

Ringkabelschuh 0 6 m m  
Kabelverschraubung PG 13 

0 8 - 15 mm 

< 0.15 mm 

0 Motoranschluss 

Durchlass 

0 Kugellager (flanschseitig Festlager) 

70 N 
Planetengetriebe 

12000 N 

0 Max. Rotorternperatur +125"C 
0 Anzahl Kollektorsegmente 26 

2800 g 
0 Motordaten gernass Tabelle sind Nenndaten. 

Detail Seite 130 -20/+100"c 

maxon DC motor 8 1 Ausgahe April 1996 I AndeNngen vorbehalten 



Planetenaetriebe I GP I081 1 A I . . . I -. I J 

A6x6x28 
DIN 6885 

a 

T I 11- 

f 

I L1 

I Technische Daten 

Planetengetriebe geradeveaahnt 
Abtriebcwelle gehärtet 
Hohlrad einsatzgeh., verzinkt. schwarz chromatisieri 
Abtriebswellenlagenmg K u g e I I a g e r 

max. 0,l mm Radialspiel, 8 mm ab Flancch 
max. 1 rnm Axialspiel 

Max. zulässiger Aufpressdruck 1500 N 
Ernpfohlene Motordrehzahl c 3000 min-' 
Empfohlener Ternperaturbereich -20/+80"C ' 

24 mrn ab Flansch 400 W 600 N 1090 I\! i  ax. zu~. Radiallast, I Stufe 2 stufen 3 Stufen 

Wirkungcgrad 

deep 
tief Max. zuläscige Axiallast 80 N 120 N 

profundidad Mitt. G.-soiel unbelactet 5 1 o C 1.5" 
80% 75% 70% 

2oo 5 2" 1 dp= profondeur 

+ Motor-Bestellnummer 

Basis-Motor RE 075-201-..GAA200A 
siehe Seite 81 

iRE(0751 201 - --lGIA/B12100/AIAI tl-H RE 0751- 201 - I pp1G~AlB121001A~BI 
u - l - - r  I I I I I 1 1  

Basis-Motor RE 075-201 -..GAA200A I siehe Seite 81 
I - . , . . . , . . , . 

, 
1 RE 1075 1 - 1201 1 - 1- -1 G / A  1 B 12 /OOI A /  A 1 
Basis-Motor RE 075-201-..GAA200A 
siehe Seite 81 

- R E 0 7 5 - 2 0 1  - - - G A B 2 0 0 A B  

Basis-Motor RE 075-201-..GAA200A 
siehe Seite 81 

+ Tacho 

Digital-Encoder 1341171 .Li 
HP HEDS 6010 
Detail siehe Seite 145 

+ Bremse  

Bremse m - m  u- 
Detail siehe Seite 83 

L L4 

Digital-Encoder 134(171. I.] BVXIXSJ? Ip."io75l-u 
HP HEDS 6010 Detail siehe Seite 83 

I- -I Detail siehe Seite 145 



Diaital-Encoder HP HEDS 601 O m. 
mit Line Driver 

ZyklusC=3M)'e 

i puis P = iüve 1 
UWgh 

Kanal A 
ULOW 
UH,* 

Kanal B 
ULOW 
UHigh 

Kanal I 

I + Motor-Bestellnummer + Getriebe + Bremse  
-/2011-1- -1 G 1 A I 12 I O0 1 A 1 

Basis-Motor RE 075-201-.. GA2OOA t- siehe Seite 81 
I I 

L241.5 1 
m-m-[ -  -1 G IA1 B 121001A 1-1 
Basis-Motor RE 075-2OL. GAAPOOA getriebe 
siehe Seite 81 

Planeten- 

Detail siehe Seite i 30 

- 12011 - 1- - 1  GI A I 12 1 O0 1.1 
Basis-Motor RE 075-201-.. GA2OOA t siehe Seite 81 L 281.4 A 

-- 
Bremse IAB10751-I.. .I 
Detail siehe Seite 83 

/- m-1- -1 G 1 A B 12 1001 A 1-1 
Basis-Motor RE 075-201-.. GAA200A getriebe Detail siehe Seite 83 
siehe Seite 81 

Planeten- Bremse W-I.1 
Detail siehe Seite 130 

* B = Motorwelle ohne Passfeder 
D = Motorwelle mit Passfeder 

J \/ercoraunaccoannunq 5 v c i 0% 1 
sgangccignai €IA Standard RS 422 

verwendeter Treiber: 

Anzahl Kanale 

Phasenvenchiebuna 0 (Nennwert) woe I 
Flankenabctand c min. 45"eI 

Signalanctiegczeit 
(tvoisch. bei C L  = 25 OF. RL = 11 kR. 25°C) 500 ns 

Signalabfailczeit 
(typisch, bei CL = 25 pF, RL = 11 kR. 25°C) 200 ns 

Indexoulebreite (tvDiSCh) 360% 
üetriebctemperaturbereich -20/+1Oo"C I 
Trägheitemoment der Impuisscheibe 0.4 gcm2 

Max. Winkelbecchleuntgung 250000 rad s2 
Stram pro Kanai min. -1 mA. max. 5 mA 

Max. lmpuisfrequenz min. 130 kHz 

Leitung: Art verdnllt 
Max. Lánge 

9 Lagerprogramm 

u Standardprogramm 

0 Sondemroaramrn íAuf Anfraae!) 

I I -  

Steckerbelegung 

Flanschdose 
Typ SOURIAU 8GM-QL2-12P 

1 v, 
2 v, 
3 Gnd 
4 Gnd 
5 Kanal I (index) 
6 Kanai i 
7 Kanai 
8 Kanai 8 
9 Kanal 

10 Kanal A 
11 n.c. (nichí anschliessen) 
12 n.c. (nicht anschliessen) 

empfohlener Kabeistecker 
Typ SOURIAU 8GM-OM2-12s 
(Metaii. gerade: 
maxon Art. Nr. 2675.538) cder 
üG-VZ-12S (Kunststoff. 90' abgewin 
kek maxon Art. Nr. 2675.539) 

Ausgabe April 1996 / Anderungen vofbehalten maxon tacho 145 
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