
 

De toepassingsmogelijkheden van sandwichmaterialen in
productiemiddelen
Citation for published version (APA):
Houben, F. J. T. (1992). De toepassingsmogelijkheden van sandwichmaterialen in productiemiddelen. (TH
Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA1314). Technische
Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1992

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/27d0162a-510f-41b8-ad52-9837516938da


DE TOEPASSINGSMOOFllJKHEDEN
VAN SANDWICHMATERIALEN IN

PRODUCI1EMIDDELEN.

Jitm.luuronderloek (wpA-m.: 1314)

Someren, maart 1992.

FJ.T. Houben (253433)
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit der Werktuigbouwkunde
Vakgroep WPA
Specifieke Productiemiddelen



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 2

1. INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. SANDWICHMATERIALEN . . . . • • . • . . . • • . . . . . . . . . . .. 4

3. DE DEMPENDE EIGENSCHAPPEN VAN SANDWICHMATERIALEN . . . . . . . . " 7

3.1 SANDWICHCONSTRUCTIES ALS GELUIDDEMPER .•.••..•.. " 7

3.2 SANDWICHCONSTRUCTIES ALS TRILLINGSISOLATOREN 10

3.2.1 Tri11ingsiso1atie 1n het 1aag-frequente tri11ings-
gebied . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . .. 10

3.2.2 Tri11ingsiso1atie in het hoog-frequente tri11ings-
gebied . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . " 12

4. SANDWICHMATERIALEN IN MECHANISMEN . . . . . . . . . , . . . . . . 14

5. SANDWICHMATERIALEN IN ROBOTS. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17

6. CONCLUSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

LITERATUUROVERZICHT . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . " 21



SAMENVATTING

'De nieuwe generatie productiemiddelen' stelt steeds hogere eisen t.a.v. de
te realiseren snelheden, resolutie en herhaalnauwkeurigheid. De grenzen aan
de mogelijkheden van de conventionele materialen als staal en aluminium,
lijken inmiddels bereikt te zijn; Veel ontwerpeisen zijn niet realiseerbaar
vanwege de beperkingen opgelegd door de toegepaste materialen.

Doel van deze literatuurstudie is het analyseren van de mogelijkheden di~

sandwichmaterialen bieden om in bepaalde situaties de rol van de conventio
nele materiaalsoorten in productiemiddelen over te nemen.

De goede dempende eigenschappen van sandwichmaterialen maken deze materi
aalsoort uitermate geschikt om als hoofdbestanddeel te dienen in trillings
isolatoren die gebruikt worden om machinecomponenten en complete machines
te isoleren van de omgeving. Daarnaast vertonen gelaagde componenten (zoa1s
gereedschapsschachten) een vee1 betere demping van trillingen dan dezelfde
componenten uitgevoerd in conventionele materiaalsoorten.

Een grote toekomst voor sandwichmaterialen ligt vooral daar waar de
beperkte dynamische eigenschappen van conventionele materiaalsoorten als
staal en aluminium, het voldoen aan bepaalde ontwerpeisen onmogelijk maken.
Zo vertonen de veel lichtere schakels van machinemechanismen en robots
uitgevoerd in gelaagde composieten een veel beter dynamisch gedrag dan
dezelfde schakels uitgevoerd in staal of aluminium, voornamelijk t.g.v. de
superieure dempingseigenschappen en een hoge specifieke stijfheid. Bij
toepassing van deze materialen kan de baannauwkeurigheid van een robotarm
tijdens de beweging verhoogd worden, terwijl de 'settling-time' sterk
verkort wordt.

Over de mogelijkheden van sandwichmaterialen in statisch belaste construc
ties kan op het moment nog weinig gezegd worden vanwege slechts beperkt
voorhanden zijnde onderzoeksresultaten.



1. INLEIDING

Sinds de introductie van sandwichmaterialen 1n het 'Mosquito '-v1iegtuig
worden sandwichconstructies a1weer bijna 40 jaar succesvol toegepast in de
1uchtvaartindustrie. De oorsprong van deze materia1en 1igt nog vee1 verder
terug in het ver1eden: Leonardo da Vinci vermeldde a1 de mogelijkheden die
sandwichconstructies te bieden hebben in een van zijn werken [1].

De laatste jaren groeit ook vanuit andere takken van de industrie de
belangstel1ing voor sandwichmaterialen, vooral vanwege de vele voordelen
die deze materialen bieden:

- een hoge stijfheid-massa verhouding
een hoge demping-massa verhouding
een hoge corossieweerstand

- een grote ontwerpvrijheid
- een hoge duurzaamheid
- een hoge vermoeiingssterkte
- een gemakkelijke bewerkbaarheid

Zo worden sandwichmateria1en tegenwoordig toegepast in scheepswanden,
treincoupes, sneeuwski's, deuren, wanden, autocarrosserieen, koelcellen,
etc.

Doelste1ling van deze literatuurstudie is het analyseren van de mogelijkhe
den die sandwichmateria1en bieden om toegepast te kunnen worden in produc
tiemiddelen als robots en productiemachines.
De eisen die 'de nieuwe generatie productiemiddelen' stellen zijn regelma
tig niet te realiseren vanwege de beperkingen opgelegd door het dempend
vermogen van trillingsisolatoren en/of door de conventionele materialen. De
goede dempingseigenschappen van sandwichmaterialen beloven een goed
trillingsisolerend gedrag en rechtvaardigen de veronderstelling dat
trillingsisolatoren mogelijkerwijze uitgevoerd kunnen worden in sandwichma
terialen. In paragraaf 3 voIgt een analyse van de mogelijke toepassingen
van sandwichmaterialen als geluiddemper (§3.1) en als trillingsisolator
(§3.2).
Zoals uit de opgesomde voordelen blijkt, levert de toepassing van sandwich
materialen lichte constructies met een hoge stijfheid Opt Componenten ver
vaardigd uit conventionele materia1en hebben vaak een relatief groot
massatraagheidsmoment tog.v. de grote massa die vereist is om een zekere
stijfheid te verkrijgen. Deze grote massatraagheidsmomenten stellen
beperkingen aan de te rea1iseren versnellingen en vertragingen van de
componenten. Op het eerste gezicht zijn sandwichmaterialen dan ook uiterma
te geschikt om conventionele materialen te vervangen in machinemechanismen
en robotschakels die onderhevig zijn aan hoge versnellingen en vert ragin
gen. Analyses van de mogelijkheden die sandwichmaterialen hebben om
machinemechanismen en robotschakels te vervangen volgen respectievelijk in
paragraaf 4 en 5.
We beginnen in paragraaf 2 echter met een inleidende algemene beschouwing
over sandwichmaterialen.



2. SANDWICHMATERIALEN

Sandwichmaterialen kunnen grofweg onderverdeeld worden in 2 hoofdgroepen:
- de conventionele sandwichrnaterialen; Een honingraat of schuimen

drager met aan weerszijden een deklaag.
- de gelaagde composieten; Een stapeling van verschillende composiet

lagen.

Vooral deze laatste groep sandwichmaterialen zal in de toekomst een grote
rol gaan spelen in de diverse technische disciplines, voornamelijk vanwege
de rnogelijkheid om de eigenschappen van de afzonderlijke composieten te
combineren in een constructiemateriaal.

Het principe van een conventionele sandwichbalk is vergelijkbaar met dat
van een I-balk ([2], [3], [4]): De deklagen vormen de flenzen en nemen de
buigbelastingen op (een laag staat onder druk, de andere onder trekspan
ning), terwijl de honingraat drager de functies van de rib overneemt: het
opnemen van schuifspanningen - veroorzaakt door externe belastingen - en
het voorkomen van buiging van de deklagen ten opzichte van elkaar (Fig.1).
De analogie gaat niet in zijn geheel op: De drager is van een andere
materiaalsoort dan de deklagen, terwijl de drager zich over de gehele
breedte van de sandwichconstructie uitstrekt, dit in tegenstelling tot de
rib van een I-balk.

Fig.1 De analogie tussen een sandwichbalk en een I-balk [3].

Bij het optreden van geconcentreerde belastingen is het raadzaam de plaat
locaal te verstevigen. Zo kunnen in een enkele sandwichplaat dragers met
verschillende dichtheden toegepast worden. De drager kan ook locaal gevuld
worden met schuim of locaal vervangen worden door een rib. Een overzicht
van de rnogelijkheden biedt Fig.2.

Fig.3 toont mogelijkheden om een sandwichpaneel aan de rand te versterken:
De deklagen worden versterkt door het aanbrengen van een extra laag in
gebieden waar hoge spanningen optreden (o.a. toegepast in de bladen van
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Fig.2 Locale paneelverstevigingen bij geconcentreerde belastingen [2].

helicopter-propellers). Het aanbrengen van dergelijke plaatelementen kan in
de vervaardiging geintegreerd worden of in een later stadium plaatsvinden,
t~rwijl ze zowel in- als uitwendig aangebracht kunnen worden.
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Fig.3 Randverstevigingen bij sandwichpanelen [2].



Onderdeel van het ontwerp van een sandwichconstructie is de afwerking van
de randen. Deze omrandingen kunnen een grote varieteit aan functies hebben,
te weten:

- een bijdrage leveren aan de totale structuur (bijv. randverstevi-
ging).

- eenvoudige verbindingen met andere panelen mogelijk maken.
- snelle demontage mogelijk maken.
- de paneelranden beschermen tegen beschadigingen.
- een decoratieve functie.

Bij de selectie van de afwerkingsvorm moet rekening gehouden worden met de
vervaardigingsmethode van de sandwichplaat: Kan de afwerking geintegreerd
worden in de vervaardiging of moet de afwerking in een later stadium
uitgevoerd worden. Zo is de integratie van de afwerking in de vervaardiging
van vlakke sandwichplaten (verwarmde plaatpersen) doorgaans een probleem
terwijl bij de vervaardiging van golvende sandwichplaten (vacuUrnzuiger) het
aanbrengen van een omranding eenvoudig tegelijkertijd kan plaatsvinden [3].

Voor de theorie betreffende de berekeningen van sandwichbalken en -panelen
wordt verwezen naar de literatuur ([2],[3]).

Bij de samenstelling van zowel conventionele als composieten sandwichmate
rialen heeft men de beschikking over een grote varieteit aan mogelijke
materiaalcombinaties. De toepasbaarheid van een combinatie in een bepaalde
situatie is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van de bewuste
combinatie.



3. DE DEMPENDE EIGENSCHAPPEN VAN SANDWICHMATERIALEN

3.1 SANDWICHCONSTRUCTIES ALS GELUIDDEMPER

Sandwichmaterialen zijn uitermate geschikt om mechanische trillingen - die
als geluidsbron optreden - te absorberen [5]. Op een grondplaat wordt een
visco-elastische laag aangebracht bedekt door een afdeklaag (zie Fig.4). De
visco-elastische laag is veel dunner dan de grondplaat, terwijl de dikte
van de deklaag in de praktijk varieert tussen die van de visco-elastische
laag en die van de grondplaat.

!·i~liI11~jill!III!!II!lllj!iillillll!!ll!!!llljl!lljlill11!~I!~!~!!!llllljlllllllllllil!!!iljlj~!lj!~iili!!1!!III!lil!il!!lllllI1Illlll!!llill!!!11
/(////////////////>///// h::., GZ' 112
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Fig.4 Geometrie- en materiaalparameters van een sandwichplaat [5].

De dempende werking berust op omzetting in de tussenlaag van de afschui
vingsenergie in warmte. Wanneer namelijk de grondplaat van de sandwichcon
structie in trilling wordt gebracht, vindt er in de visco-elastische
tussenlaag afschuiving plaats. De trillingsenergie wordt hierbij omgezet in
warmte, waardoor de trilling de deklaag niet of slechts verzwakt bereikt.

Bij een enkelvoudige plaat (drager bedekt door een visco-elastische laag
zonder afdeklaag) wordt de dempende laag enkel belast op trek en druk.
Aangezien bij trek en druk veel minder trillingsenergie in warmte omgezet
wordt dan bij afschuiving zijn de dempende eigenschappen van enkelvoudige
platen slechter dan die van sandwichplaten. Om met een enkelvoudige plaat
toch een acceptabele demping te realiseren moet de dempende laag extra dik
uitgevoerd worden. Dit impliceert echter een gewichtstoename van de totale
constructie.

Om een indicatie te kunnen geven van het dempende vermogen van een sand
wichplaat is als maat voor de demping de verliesfactor T ingevoerd:

T = (gedissipeerde energie) / (mechanische energie)

Deze verliesfactor is zowel frequentie- als temperatuurafhankelijk.
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De verliesfactor L is maximaal bij fmax. De ligging van fmax is te be
invloeden door de keuze van het visco-elastische materiaal. De vorm van de
frequentie-afhankelijke curve ligt daarentegen vast. Dit frequentieafhanke
lijke gedrag is principieel anders dan bij een enkelvoudige laag.

- de temperatuur-afhankeli;kheid

I

~odo~
I V I I I ~,

I ~I"""

'" '-
I

200Hz
/ / I I '"I / ; I i'- I I

/ / 1 I I,,",' I

/ V /' I I I I I

1/VI
I I I I

4
3
2

...
'""0

10-'U
~
';Il

.~

] 5
> 4

f
3

2

10-2
40 50 60 70 80 90°C 100

dragende plaat:

tussenlaag:

afdekplaat:

4mm

Imm

Imm

------ temperatuur

Fig.6 De verliesfactor ~ als functie van de temperatuur [5].



De temperatuurafhankelijkheid van de verliesfactor T is een logisch gevolg
van de toepassing van een visco-elastische tussenlaag.

Bij de keuze tussen enkelvoudige lagen en sandwichlagen kunnen een aantal
overwegingen een rol spelen:

- enkelvoudige lagen:
(+) Eenvoudig aan te brengen op oneffen oppervlakken en in holle ruimten

(m.b.v. spray-technieken) en op bestaande constructies.
(-) Om een hoge demping te realiseren is de relatieve gewichtstoename

veel groter dan bij toepassing van sandwichlagen.
(-) Door de sterkere toename van de buigstijfheid dan van de massa zakt

de grensfrequentie. Daardoor neemt de geluidstralingsefficientie toe.

- sandwichlagen:
(+) Hoge demping vraagt minder relatieve gewichtstoename dan in het geval

van enkelvoudige lagen.
(-) Het aanbrengen van sandwichlagen is vaak duurder en vraagt behoorlijk

effen oppervlakken.

Een voorbeeld van sandwichmaterialen die op grote schaal toegepast worden
als geluiddemper zijn de zogenaamde CLS (Constrained Layer Sandwich)
metalen, samengesteld uit 2 metalen lagen met een visco-elastische polymeer
als tussenlaag [6]. Bij het trillen van een van de deklagen vindt elasti
sehe deformatie plaats in de visco-elastische tussenlaag. Hierbij wordt de
trillingsenergie omgezet in warmte zodat de trillingen gedempt zijn voordat
ze de andere deklaag hebben kunnen bereiken. De temperatuursti jging t. g. v.
de vrijgekomen warmte is verwaarloosbaar.
Deze sandwichpanelen zijn ongeveer 2 maal zo duur dan vergelijkbare metalen
platen. Wanneer je echter de besparingen beschouwt als gevolg van het
overbodig worden van allerlei geluiddempende maatregelen, blijken sandwich
materialen economisch zeer efficient te zijn.
Lassen van de CLS platen behoort tot de mogelijkheden, mits het voorzichtig
gebeurt, aangezien overvloedige warmte-toevoer de visco-elastische tussen
laag onherstelbaar kan beschadigen.
Tot nu toe worden CLS platen voornamelijk toegepast in de automobielindus
trie. Vooral met het oog op de steeds strenger wordende wetgeving t.a.v. de
maximaal toelaatbare geluidsemissie, zijn de mogelijkheden voor gebruik van
deze materialen in productiemachines zeer groot.
Hierbij kan gedacht worden aan:

- trilvoeders/aanvoergoten
- omkastingen; Mechanische trillingen veroorzaakt door de aandrijving

(electromotor, compressor) en de overbrengingen (tandwiel-, riemover
brengingen) kunnen gedempt worden zodat de geluidsemissie van de
omkasting naar de omgeving minimaal is. Dit levert tegelijkertijd een
aanzienlijke gewichtsbesparing van de totale machine op.

- corossiebestendige componenten; roestvrij stalen machineonderdelen
kunnen vervaardigd worden van CLS materialen. Niet aIleen worden
trillingen gereduceerd; Eveneens nemen de materiaalkosten af aange
zien de blootgestelde laag uitgevoerd wordt in het relatief dure
roestvrij staal, terwijl de andere deklaag uit een relatief goedkope
staalsoort kan bestaan.



3.2 SANDWICHCONSTRUCTIES ALS TRILLINGSISOLATOREN

In de machinebouw worden machineonderdelen maar ook complete machines
geisoleerd van de omgeving opgesteid. Zodoende wordt voorkomen dat triIIin
gen uit de omgeving het machinegedrag negatief beinvloeden, maar ook dat
trillingen veroorzaakt door de machine(-component) zelf overgedragen worden
aan de omgeving. Zo hebben isolerende tafels als doel het elimineren van
relatieve bewegingen tussen de verschillende machinecomponenten op die
tafel.

Ten aanzien van de trillingen en dus ook La.v. de te nemen isolerende
maatregelen maken we een onderscheid tussen een Iaag-frequent trillingsge
bied en een hoog-frequent trillingsgebied.

3.2.1 Trillingsisolatie in het laag-freguente trillingsgebied

In de meeste gevallen liggen de te isoleren trillingen in het laag-frequen
te trillingsgebied. De conventionele methode om dergelijke trillingen te
isoleren is d.m.v. massieve granieten biokken. De nauwkeurigheidseisen die
de machines van deze tijd echter stellen zijn dusdanig hoog dat het dempend
vermogen van graniet in de meeste gevallen ontoereikend is. Daarnaast
vormen de kolossale omvang en de enorme massa van de blokken een aanzien
lijke belemmering bij het ontwerp t.a.v. de ondersteuning van de biokken en
de afmetingen van de totale machine.

Een oplossing voor dit probleem is de toepassing van sandwichmaterialen
bestaande uit een stalen honingraat kern tussen 2 stalen deklagen [7]. Dit
soort demper is niet aIleen stijver en stabieler dan de granieten blokken;
Eveneens is inwendige demping en toepassing van pneumatische ondersteu
ning - om het totale dynamische gedrag te verbeteren - mogelijk. In
tegenstelling tot graniet beschikken sandwichmaterialen weI over de eigen
schappen om die stabiliteit te bieden die moderne machines vereisen om met
gewenste nauwkeurigheid, resolutie en herhaalnauwkeurigheid te kunnen
functioneren. Daarnaast zijn de sandwichtafels compacter en lichter dan de
granieten blokken waardoor de 'handling' van de constructies vergemakke
lijkt wordt. Ook de montage van machinecomponenten op de tafel is een stuk
eenvoudiger.

De belangrijkste materiaaleigenschap m. b. t. het dempend vermogen is de
stijfheid aangezien relatieve bewegingen tussen de verschillende machine
componenten voorkomen dienen te worden. Het dempend vermogen van graniet is
gebaseerd op de grote massa en dus het grote massatraagheidsmoment. Deze
massa vormt echter tegelijkertijd het grootste bezwaar: Het verplaatsen en
het ondersteunen van de kolossale zware constructie zijn voorname ontwerp
restricties. Een sandwichdemper van gelijke omvang weegt een factor 4
minder, terwijl de dynamische eigenschappen die van de granieten demper
ruimschoots overtreffen.

Het is moeilijk voor te stellen dat in een granieten blok met een massa van
enkele duizenden kg trillingen opgewekt kunnen worden. Toch is dit het
geval: Massa die niet bijdraagt aan de dynamisch stijfheid verlaagt
namelijk de eigenfrequenties van het systeem. Bij excitatie in het lage



frequentiegebied vertonen granieten b10kken dan ook verschi11ende eigen
trillingen en dus relatief grote verplaatsingen.
In het geva1 van de sandwichdemper heeft de honingraat kern een hoge
sterkte-massa verhouding en levert dan ook een stijvere en stabie1ere tafe1
op. Ten gevo1ge van de relatief 1age massa van het sandwichmateriaal treden
de eigenfrequenties aIleen in het hoge frequentiegebied op, waardoor de
trillingen en dus de verplaatsingen in het 1age frequentiegebied beperkt
blijven. Daarnaast vindt tri11ingsiso1atie p1aats t.g.v. de inwendige
~emping waarbij de trillingsenergie gedissipeerd wordt doordat de mechani
sche tril1ingen omgezet worden in warmte.

Naast de dynamische eigenschappen speelt ook de statische stijfheid
oftewel de weerstand van de tafe1 tegen doorbuiging onder een statische
belasting - een belangrijke rol. Op korte termijn is de statische stijfheid
van graniet toereikend voor de meeste toepassingen. Het risico bestaat
echter dat de granieten tafel onder het eigen gewicht gaat doorbuigen,
waardoor op lange termijn stabi1iteitsprob1emen kunnen optreden (zoals een
onjuiste positie van de afzonderlijke machinecomponenten t.o.v. elkaar). De
vee1 lichtere honingraat tafe1s hebben daarentegen een hoge statische
stijfheid en de waargenomen doorbuiging is in sommige geva11en minder dan
1% van de doorbuiging van een vergelijkbare granieten tafel.

Ook van invloed op de nauwkeurigheid van het systeem zijn de thermische
vervormingen. Ten gevo1ge van temperatuurgradienten is de tafel voortdurpnd
onderhevig aan uitzetting en inkrimping, waardoor de vlakheid van de tafel
en dus ook de ruimtelijke orientatie van de systeemcomponenten t.o.v.
elkaar niet langer gewaarborgd zijn. De thermische stabiliteit van een
sandwichmateriaal blijkt beter te zijn dan die van graniet. Hoewel graniet
slechts langzaam reageert op veranderingen in temperatuur, zijn de uitein
delijke vervormingen veel groter dan die van sandwichmaterialen. Ook de
tijd benodigd voor het stabiliseren van thermische effecten is bij graniet
veel langer.

Voor toepassingen met zeer hoge eisen t.a. v. de nauwkeurigheid is de
ondersteuning van de totale geisoleerde constructie net zo belangrijk a1s
de eigenschappen van de isolerende tafel ze1f. Het gaat immers niet aIleen
om een geringe gevoeligheid van de tafe1 voor trillingen van de afzonder
li jke machinecomponenten; Zeker zo be1angrijk is een goede isola tie v:m de
machine(-componenten) tegen trillingen uit de omgeving, die voornamelijk
via de vloer binnenkomen. De lichte sandwichtafels kunnen eenvoudig
ondersteund worden door k1eine pneumatische isolatoren. Granieten tafels
vereisen daarentegen veel zwaarder uitgevoerde iso1atoren. De ondersteunin
gen onderdrukken niet alleen de tri1lingen uit de vloer; Ook worden de
eigentrillingen van de totale constructie gedempt.

In vergelijking met graniet hebben sandwichmaterialen ook nog een aantal
ontwerpvrijheden: Honingraat tafels kunnen eenvoudig in vrijwel elke vorm
gezaagd worden. Voor boren en tappen is geen speciaal gereedschap ver~ist.

terwijl honingraat panelen tot vrijwel elke gewenste configuratie samenge
steld kunnen worden (bijv. tafels voorzien van verticale schotten). De
tafel kan hierdoor geintegreerd worden in het totale ontwerp van de
machine, terwijl bij graniet aIle machinecomponenten op een v1akke tafel



gemonteerd moeten worden. Deze integratie leidt 1n de praktijk doorgaans
tot lichtere en compactere machines.

Samenvattend kunnen we stellen dat het gebruik van sandwichmaterialen in
trillingsisolatoren leidt tot prestatieverbetering bij afnemende totale
kosten, afmetingen en gewicht en toenemende ontwerpvrijheden. Dergelijke
sandwichdempers zijn bij uitstek geschikt om toegepast te worden in
optische meetsystemen, bedieningspanelen, halfgeleiderproductiemachines,
gereedschapswerktuigen en in andere precisiemachines. waarbij hoge eisen
gesteld worden aan de nauwkeurigheid.

3.2.2 Trillingsisolatie in het hoog-freguente trillingsgebied

In sommige gevallen bestaat de behoefte om gevoelige componenten te
beschermen tegen trillingen met frequenties hoger dan 100 Hz. De standaard
technieken schieten in deze situaties te kort t.g. v. het optreden van
golfeffecten. Om toch de gevoelige componenten te kunnen beschermen tegen
hoog-frequente trillingen, wordt de toepassing van mechanische sandwichfil
ters geadviseerd [8]. Een dergelijk filter bestaat in feite uit een perio
dieke opeenstapeling van 2 verschillende lagen composiet met onderling
grote verschillen in dichtheid en stijfheid (zie Fig.7).

SENSITIVE DEVICE
"iIGH

FRECUENCY
'SOLATOR

Fig.7 Schematische voorstelling van een hoog-frequente trillingsisolator
uitgevoerd in gelaagde composieten [8].

De werking berust op golf-reflectie en de filter is het meest effectief
wanneer er een groot verschil is tussen de impedanties van de verschillende
composieten. In bepaalde frequentiegebieden worden de trillingsgolven snel
verzw<1kt; D'larbui ten worden ze onverzwakt doorgegeven. Di t soort f i 1ters
functioneert dan ook aIleen binnen bepaalde frequentiegrenzen.

Fig.8 geeft een indicatie van het dempend gedrag van een dergelijk filter;
In het hierboven beschreven frequentiegebied vindt een trillingsreductie
plaats van maximaal 60 dB.
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Fig.8 Trillingsisolatie als functie van de frequentie voor een willekeurig
filter opgebouwd uit gelaagde composieten [8].

Het ontwerp van een dergelijk filter is vrij eenvoudig. Uitgaande van een
bepaalde band waarin de frequenties liggen die gedempt dienen te worden,
kunnen materiaalcombinaties geselecteerd worden met dusdanige eigenschappen
en laagdiktes dat voldaan wordt aan elm enkele eenvoudige relatie ([ 8] •
vergl. (17). Met behulp van een tweede relatie ([ 8], vergl. (29» kan
uitgaande van een gewenste verliesfactor T - eenvoudig het aantal benodigde
cellen (combinatie van de 2 materiaallagen) bepaald worden. Experimenten
hebben aangetoond dat de theoretisch aangenomen verliesfactoren nauwkeurig
overeenkomen met de in de praktijk gemeten waarden. Dit rechtvaardigt de
vereenvoudiging die in de theorie gemaakt wordt, dat de mechanische filter
opgebouwd is uit een periodieke opeenstapeling van 2 verschil1ende materi
aallagen met oneindige afmetingen.

Concluderend kan gesteld worden dat gelaagde composieten bij uitstek
geschikt zijn om als mechanisch filter te dienen in die situaties waarbij
hoog-frequente trillingen optreden. Het ontwerpen van een mechanisch filter
voor een bepaalde frequentieband wordt nu een relatief eenvoudig afweegpro
ces, waarbij de laagdiktes, de celaantallen en de materiaalcombinaties
dusdanig gekozen moeten worden, dat de te filteren frequentie midden in het
gefilterde frequentie-gebied ligt.

In [9] wordt een gelaagde composiet behandeld die vanwege de superienre
dempingseigenschappen regelmatig wordt toegepast in machinecomponenten:
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics). Zo blijkt dat bij het draaiproces
het klapperen van de beitel beperkt kan worden door de beitelschacht nit te
voeren in gelaagde CFRP.



4. SANDWICHMATERIALEN IN MECHANISMEN

De laatste jaren bestaat er een tendens naar steeds snellere en zeer
nauwkeurige productiemachines onderdeel uitmakend van computergeintegreerde
productiesystemen [10]. Men streeft naar hogere productiesnelheden, lager
energieverbruik, toename van de belastbaarheid, lagere acoestisch emissie
en zeer nauwkeurige bewegingen. Duideli jk is dat deze voorui tstrevende
gedachten niet gerea1iseerd kunnen worden met de huidige constructie
materialen; De grenzen van de conventionele materiaalsoorten zijn bereikt.
Vo1gens [10] wordt de responsie van machinecomponenten bepaa1t door de
dempingseigenschappen en de specifieke stijfheid (stijfheid per eenheid van
Massa) van de bewuste onderdelen. Deze eigenschappen zijn afhanke1ijk van
de gebruikte materialen. Bij materialen met hoge dempingscoefficient en
hoge specifieke stijfheid zijn de optredende vervormingen en spanningen
minimaa1; Trillingen - bi jvoorbeeld t. g. v. grote versnellingen en vertra
gingen - zu11en sneller verzwakt worden, waardoor de cyc1ustijd verkort kan
worden. Uit de range aan beschikbare materialen blijken composieten over de
gewenste materiaaleigenschappen te beschikken.

In [11] worden de resultaten gepresenteerd van een experimenteel vergelijk
van de dynamisch eigenschappen van enerzijds mechanismen vervaardigd uit
conventionele materialen en anderzijds mechanismen uitgevoerd in gelaagde
composieten. De experimenten zijn uitgevoerd op vier-stangenmechanismen en
krukdrijfstangmechanismen: mechanismen die frequent toegepast worden in
productiemachines (Denk hierbij aan overzetten, grijpen, k1emmen en andere
repeterende bewegingen).

Zoals reeds beschreven is, hangt de dynamische responsie van een schakel
o.a. af van de buigstijfheid van de dwarsdoorsnede van de schakel. Deze
buigstijfheid is het product van de elasticiteitsmodulus E en het traag
heidsmoment van de doorsnede I. Om nu een beeld te vormen van de inv10ed
van de materiaalsoort op het dynamisch gedrag van een schakel hebben de
verschillende schakels in de experimenten deze1fde lengte en dezelfde
buigstijfheid EI. Hierdoor blijft de materiaalsoort over als enige variabe
Ie.

De geteste constructie-materialen zijn:
- staal
- aluminium
- 16-1aags grafiet-epoxy AS-4/3501-6 [0) I

- 16-1aags grafiet-epoxy AS-4/3501-6 [±45] 2

Uitgaande van de elasticiteitsmoduli van de verschillende materialen Z1Jn
de dwarsdoorsneden van de schakels berekend, zodanig dat het product EI
voor elke situatie dezelfde waarde heeft. Tabel 1 geeft een overzicht van
de hierui t resul terende waarden voor de doorsnede-geometrie, de elast i
citeitsmodulus, de specifieke stijfheid en de dempingscoefficient.

1 aJ..t1l- .w.ge.n. de-ze.«de, oJU~.e-: ondVL O' me.t de, ton.g~e, lU va..n. de- ~eha.ke!.

2 Ve. M9e.1l .IlYIIlllIe.ttL&eIt 9e.o~, a,lw.iMe.tvu1 OM« +45' e.Il -45' 1Ile.t de. ton.g~ a-6 va de. ~eh.akd.



breedte hoogte E-modulus spec.stijfheid dempingscoeff.
[nun] [nun] [MPa] [MPa/kg] [-]

staal 29.0 1.168 207 1.959 0.002

aluminium 16.3 2.02 71.1 6.049 0.0048

[0] 9.1 1. 93 147.1 18.924 0.0018

[±45] 34.7 2.34 21.7 4.132 0.006

Tabel 1 Geometrie- en materiaaleigenschappen van de verschillende schakels
[ 11]
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Pig.9 De doorbuiging van het midden van de koppelstang van het vier-stan
genmechanisme als functie van de hoek van de aandrijvende schakel
[11] .

Uit Fig.9 blijkt dat de dynamische responsie van de composieten schakel
uitgevoerd in de [OJ-variant superieur is aan die van de stalen en alumini
um schakels. Wanneer we de waarden uit Tabel 1 vergelijken met de resulta
ten in bovenstaande figuur kunnen we de volgende conclusie trekken: Hoe
hoger de specifieke stijfheid. hoe kleiner de dynamische vervormingen.
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Fig.10 De doorbuiging van het midden van de aandrijfstang van een kruk
-drijfstangmechanisme als functie van de hoek van de kruk [11].

Ook uit Fig .10 voIgt de inverse re1atie die bestaat tussen de specifieke
stijfheid en de maximale vervormingen van de schakels.

Het gedrag van de composieten schakels kan nog verder verbeterd worden; Als
we de eigenschappen van de beide gelaagde composieten met elkaar vergelij
ken (Tabel 1) zien we dat de specifieke stijfheid van de [OJ-variant
(18,924 MFa/kg) veel hoger is dan die van de [±45]-variant (4,132 MPa/kg).
Ten aanzien van de dempingscoiHficient zijn de rollen echter omgedraaid
(0,0018 resp. 0,006). Aangezien de meeste machinecomponenten materialen
vereisen met zowel een hoge stijfheid als goede dempingseigenschappen, moet
gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om beide variaties in een
sandwichmateriaal te combineren. De ontwerper kan dus optimaal gebruik
maken van de mogeli jkheid om d .m. v. het manipuleren met de verschillende
ontwerpvariabelen (laagdiktes, composieten, etc.) uiteindelijk een materi
aal samen te stellen, waarvan de eigenschappen voldoen aan de gestelde
eisen t.a.v. vermoei1ngssterkte, stijfheid, sterkte, massa, demping, etc.

Conclusie van dit experimentele vergelijk is dat het dynamisch gedrag van
mechanismen met schakels bestaande uit gelaagde composieten superieur is
aan dat van mechanismen waarvan de schakels uitgevoerd zijn in de conventi
onele materialen staal en aluminium.



5. SANDWICHMATERIALEN IN ROBOTS

Over robots en flexibele manipulatoren kan in feite hetzelfde opgemerkt
worden als over productiemachines: De eisen die heden ten dage aan robots
gesteld worden zijn dusdanig hoog, dat conventionele materialen te kort
schieten qua dynamisch gedrag ([10],[12],[13],[14]). In een poging om een
acceptabele herhaal- en eindpuntnauwkeurigheid te realiseren wordt extra
massa toegevoegd om de mechanische stijfheid van de componenten te vergro
ten en de trillingen te minimaliseren. De robotcomponenten worden daardoor
onnodig zwaar en hebben een hoog massatraagheidsmoment. Het resultaat is
een langzaam functionerende robot met relatief grote vervormingen t.g. v.
het eigen gewicht. Daarnaast zijn sterke actuatoren noodzakelijk. terwijl
enkel objecten niet zwaarder dan 5% van het robotgewicht gemanipuleerd
kunnen worden.

Tegenwoordig bestaat er een grote internationale vraag naar 'high perfor
mance' robots die gekenmerkt worden door:

- hoge snelheden
- hoge eindpositienauwkeurigheid

lage wrijving en dus lichte aandrijvingen
- lage gebruikskosten

Om toch aan de gestelde eisen tegemoet te kunnen komen vindt er op ver
schillende multi-disciplinaire terreinen onderzoek plaats. De accenten
liggen hierbij voornamelijk op:

- het optimaliseren van het besturingssysteem
het verbeteren van de elastodynamische eigenschappen van de gewrich
ten

- een optimaal ontwerp van de dwarsdoorsnede van de schakels
- het toepassen van nieuwe materialen

Bij de toepassing van nieuwe materialen moet gedacht worden aan robotarmen
uitgevoerd in gelaagde composieten (Zie Fig.11). Zoals reeds vermeld is in
de inleiding. vormt de ontwerpvrijheid een van de voordelen van sand
wichmaterialen. Zo heeft de ontwerper bij de synthese van gelaagde compo
sieten de beschikking over de volgende ontwerpvariabelen:

- de matrix-eigenschappen
- de vezel-eigenschappen
- de orientatie van de verschillende lagen
- de laagdiktes
- het aantal lagen
- de geometrische configuratie.

Door nu deze parameters optimaal op elkaar af te stemmen, kunnen materialen
samengesteld worden, waarvan de (dynamische) eigenschappen superieur zijn
aan die van de conventionele materialen. Gelaagde composieten kunnen dan
ook gezien worden als een antwoord op de steeds hoger wordende eisen vanuit
de industrie.
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Fig.11 Dwarsdoorsnede van een robotarm uitgevoerd 1n gelaagde composieten
[13] .

Twee veel voorkomende eisen gesteld aan 'de nieuwe generatie robots' zijn:
1. Een minimale afwijking van de voorgeschreven baan van het TCP tijdens

het doorlopen van die baan; Denk hierbij aan die specifieke situaties
waarin het zeer nauwkeurig doorlopen van een vooraf geprogrammeerde
baan de prioriteit heeft (lassen, ontbramen, slijpen, etc.).

2. Een korte 'settling-time' na stopzetten van de bewegingen; Ret gaat
hier vooral om bewerkingen waarbij tijdverlies zoveel mogelijk
voorkomen dient te worden (punt1assen, snelle assemblage-handelingen,
'pick and place'-bewegingen, etc.).

Beide eisen zijn te vertalen in materiaa1eigenschappen:
ad 1. voldoende stijfheid
ad 2. Vo1doende demping

In (13] en in [14] zijn uitdrukkingen afgeleid voor de dempingscoefficient
~ en de elasticiteitsmodulus E a1s functie van de diverse ontwerpvariabe
len.
Het resu1taat is nu een optimaliseringsprobleem dat afhankelijk is van de
geste1de ontwerpeis;
ad 1. maximaliseren van Ell rA
ad 2. maxima1iseren van t

Deze optimaliseringsproblemen kunnen software-matig uitgevoerd worden;
Uitgaande van initiele waarden voor de verschillende ontwerpvariabelen gaat
men, door stap voor stap deze waarden aan te passen, streven naar een
maximale waarde voor Ell rA in geval 1 en voor t in geval 2, waardoor men
uiteindelijk een optimaal robotontwerp (tenminste t.a.v. de gestelde eis)
verkrijgt. Voor een praktijksituatie, waarbij uitgegaan is van ontwerpeis
1, toont Fig.12 de verbeteringen van het dynamisch gedrag die bereikt
worden tijdens dit iteratief proces.
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Fig.12 Afwijkingen van de geprogrammeerde baan tijdens doorlopen van die
baan voor het begin-ontwerp en voor het uiteindelijke ontwerp [13].



6. CONCLUSIE

Sandwichmaterialen bieden vele mogelijkheden om toegepast te kunnen worden
in productiemiddelen. Zo kunnen trillingsisolatoren uitgevoerd worden in
gelaagde composieten of honingraat panelen vanwege de superieure dempings
eigenschappen. Daarnaast vertonen machinecomponenten vervaardigd uit
gelaagde composieten vee! minder trillingen dan dezelfde componenten
uitgevoerd in de conventionele materiaalsoorten.

De kansen voor sandwichrnaterialen liggen vooral daar waar de grenzen
bereikt zijn van conventionele materialen als staal en aluminium (o.a. in
machinemechanismen en robotarmen). In die situaties waar de dynamische
eigenschappen van schakels uitgevoerd in laatstgenoernde materialen het
voldoen aan de gesteide ontwerpeisen onrnogelijk maken, is een grote
toekomst weggelegd voor sandwichrnaterialen, vanwege de goede dempingseigen
schappen en een hoge specifieke stijfheid. Het superieure dynamische gedrag
verkort de 'settling-time' van robotarrnen, terwijl de baannauwkeurigheid
tijdens het dooriopen van die baan toeneemt.

Over wat de mogelijkheden Z1Jn van sandwichrnaterialen in constructies
belast door een statische kracht is weinig literatuur beschikbaar. Aanneme
lijk is in ieder geval weI dat het nadeel van stalen constructies
doorbuiging t. g. v. het eigen gewicht - niet geldt voor sandwichconstruc
ties. Onderzoek op dit gebied is dan ook een vereiste, alvorens hierover
uitspraken gedaan kunnen worden.
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