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Een lineaire energie-overzetter 

1. Inleiding 

Dit rapport is het verslag van het ontwerpproces van een lineaire energie-overzetter binnen het 
FALC-project. Deze opdracht werd uitgevoerd in het kader van de onderzoeksopdracht WPA. 

2. Het orientatieoroces 

Bij het beschouwen van de opdracht dringen enkele vragen zich direct op: 

- Wat is het FALC-project ? 
- Wat is een energie-overzetter ? 
- Wat bedoelt men met 'Iineair' ? 
- Wat is het gewenste resultaat van de opdracht ? 

Het lezen van enkele rapporten en het voeren van een aantal gesprekken bracht het volgende 
aan het licht. 

Het FALC-project (FALC = Elexibele Assemblage- en l.as.cel) is een multidisciplinair onderzoeks
project naar flexibele produktie-automatisering. In dit project wordt samengewerkt tussen de 
faculteiten Werktuigbouwkunde, Electrotechniek en Informatica van de Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Onderzoek naar flexibele produktie-automatisering is van groot belang voor het bedrijfsleven. Het 
bedrijfsleven ziet zich immers steeds meer geconfronteerd met wijzigingen in het produkt die 
veroorzaakt worden door veranderingen in de wensen van de klanten. Levenscycli van produkten 
worden korter terwijl tevens de vraag naar varianten groter wordt. Om snel op de veranderende 
vraag te kunnen reageren, en dus concurrerend te blijven, zijn lange omsteltijden van machines 
uit den boze. Steeds vaker zal flexibele produktie-automatisering nodig zijn om de gewenste 
produktmix op een snelle en efficiente wijze te produceren. 

Het onderzoek in het FALC-project geschiedt door ontwerp, ontwikkeling en bouw van een 
dunbemande las- en assemblagestraat voor lichte stalen produkten. In deze cel worden onderde
len, halffabrikaten en eindprodukten - aile geplaatst op draagblokken - door het variabele 
transportsysteem vervoerd tussen de verschillende bewerkingsstations van de straat. Er is 
sprake van een flexibel systeem, dus de routing van de individuele draagblokken kan verschillend 
zijn. 

Op de draagblokken in het systeem bevinden zich pneumatische klemmen voor het fixeren van 
het produkt en sensoren die de positionering van de produkten terugmelden aan de besturing. 
Uiteraard is voor het doorgeven van signalen van de sensoren en de toevoer van perslucht een 
tijdelijke koppeling met de vaste wereld noodzakelijk. Deze koppeling zal moeten worden 
verzorgd door de te ontwerpen energie-overzetter. 

Op een hoek van het draagblok bevindt zich het losse deel van de koppeling. Dit deel staat in 
verbinding met de klemmen en sensoren. Het vaste deel van de koppeling hangt aan een 
overzetter die bevestigd is aan de rail en in verbinding staat met de besturing en de persluchttoe
voer. Het is zaak het vaste deel goed te positioneren ten opzicht van het losse deel zodat de 
ingrijping (vergelijkbaar met een stekker-stopcontact verbinding) tot stand kan komen. 
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Een lineaire energie-overzetter 

In 1990 is door P.E. Kil een eerste ontwerp van een energie-overzetter gemaakt (zie §3 van dit 
verslag en lit. [1]). Het concept zag er goed uit, maar na bouwen en testen bleken er allerlei 
problemen op te treden waardoor de koppeling veelal niet tot stand kwam. Door R.P. van 
Helvoirt en L.E.T.M. Jansen (zie §3 en lit.[2] en [3]) is geprobeerd door middel van kleine 
aanpassingen van het eerste ontwerp de overzetter tot bevredigend functioneren te brengen. 
Helaas voldeden de resultaten niet aan de verwachtingen. 

Nu willen een aantal betrokkenen een nieuw concept voor de energie-overzetter gaan toepassen. 
Het voorstel is om aile bewegingen lineair te maken, dus de rotaties te elimineren. De opdracht is 
nu deze lineaire energie-overzetter te ontwerpen. De opdracht zal worden aangepakt volgens de 
projectstategie. 

Op de vier oorspronkelijke vragen is nu antwoord gegeven. Een globale orientatie, met name op 
de context van de opdracht, heeft daarmee plaatsgevonden. Het is echter nog te vroeg om te 
kunnen beginnen aan het ontwerpen van de lineaire energie-overzetter. am tot een goede 
opdrachtomschrijving te kunnen komen en betrouwbare informatie te vinden die als ingang voor 
het ontwerpproces gebruikt kan worden is een meer gedetailleerde orientatie, met name op de 
technische aspecten van de opdracht, noodzakelijk. 

3. Nadere ori8ntatie 00 technische asoecten 

3.1. Hoe zag het oorspronkelijke ontwerp eruit ? 

Een schets van het antwerp is te vinden in fig. 3.1 .. 

Fig. 3.1 Het eerste antwerp 
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Een lineaire energie-averzetter 

In dit antwerp bevindt het vaste deel van de koppeling zich aan het uiteinde van een arm. Deze 
arm is bevestigd aan het uiteinde van een draaibare as. In de uitgangspositie bevindt de arm zich 
evenwijdig aan de baan, in de lage positie. Wordt het startsignaal gegeven (dat gebeurt als er 
een draagblok is aangekomen) dan tilt een verticaal geplaatste luchtcilinder de as met de arm op. 
Vervolgens beweegt een horizontale luchtcilinder een drijfarm die op zijn beurt een rotatie van de 
as verzorgt. De arm draait zich boven het draagblok en de verticale cilinder zorgt voor een 
zakking waardoor de koppelingsdelen tot ingrijping kunnen komen. 

3.2. Wat waren de problemen ? 

Het feitelijke probleem was dat de koppeling veelal niet tot stand kwam. Ook bleek de con
structie niet erg robuust. 

De deelproblemen bleken te zijn: 
- De constructie had onvoldoende dempingseigenschappen. 
- Er was sprake van een te geringe positioneringsnauwkeurigheid. 
- De aandrukkracht van het vaste dee I op het losse deel was afwezig of te klein. 
- De afwezigheid van slaginstelmogelijkheden. 
- De geleiding van de as. 
- De geleiding van de drijfarm. 
- Het afschermklepje van het losse deel veerde niet tijdig terug. 

3.3. Welkeveranderingen heeft het ontwerp ondergaan ? 

Door R.P. van Helvoirt werden de volgende veranderingen voorgesteld: 
- ter verbetering van de dempingseigenschappen werden een aantal maatregelen 

genomen met betrekking tot de snelheidsregeling van de luchtcilinders. 
- Een constructie bestaande uit bladveren tussen losse deel en draagblok zorgt v~~r de 

(hoogte-)nauwkeurigheid en de aandrukkracht. 
- De lengte van de drijfarm wordt veranderd in 120 mm. Hierdoor wordt de aanslag bij 

de rotatie ontlast. 
- De glijringen bij de as worden vervangen door een kogelbus. 
- De drijfarm wordt in een lagering gehangen. 
- De afschermkap en bijbehorende vering worden vernieuwd (andere groone en 

veersterkte toegepast). 

Na deze serie veranderingen deden zich nog steeds de volgende problem en voor: 
- Geleiding van de hoofdas nog niet bevredigend. 
- Onvoldoende nauwkeurige positionering van het vaste deel ten opzichte van het losse 

deal. 
- Onvoldoende demping. 
- De ingrijping tussen het vaste deel en het losse deel werkt nog steeds niet. 
- Het beschermkapje veert niet tijdig terug. 
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Een Iineaire energie-overzetter 

De tweede serie veranderingen zoals voorgesteld door L.E.T.M. Jansen: 
- Kogelbussen vervangen door kunststof glijlagers. 
- Eindstanden bepaald door slaglengte cilinders in plaats van door aanslagen. 
- Siaginstelmogelijkheid in de gaffelkop die bevestigd is aan het uiteinde horizontale 

cilinder. 
- Beheerst snelheidsverloop door toepassing van cilinders met instelbare einddemping 

(met ingebouwde magneetjes ten behoeve van de besturing). Tevens 
snelheidsregelventielen toepassen. 

- Andere constructie ophanging vaste deel om voor de aandrukkracht van de koppeling te 
zorgen. 

En nog steeds bleek de overzetter niet goed te functioneren. De ingrijping kwam nog steeds niet 
tot stand, hoewel een aantal problemen werden opgelost. Het beschermkapje veerde terug zoals 
gedacht en ook de aandrukkracht bleek in orde. Met name de positionering van het vaste deel 
ten opzichte van het losse deellaat nog steeds te wensen over, alsmede de robuustheid van de 
constructie. 

3.4. Wat zijn waarschijnlijk de oorzaken van de problemen ? 

- SPELING ! Speling zorgt voor zowel statische als dynamische plaatsonnauwkeurigheid 
en werd in ruime mate in de constructie aangetroffen. 

- De slechte geleiding van de as wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door het feit dat 
er aan de as gelast is, waardoor mogelijk kromtrekken is opgetreden. 

- Door de beweging van de horizontale cilinder raakt de stelschroef van de verticale 
beweging ontzet. 

- Mogelijk is het snelheidsverloop van de cilinders niet gunstig voor een bevredigend 
dynamisch gedrag van de constructie (sprong in snelheid of versnelling). 

4. Uitkomsten van het orientatieproces 

Controlevragen 
Wat is de doelstelling van het project? 
I> Het ontwerpen van een Iineaire energie-overzetter voor het FALC-project 

Wat is het beoogde resultaat ? 
I> Een goed functionerende energie-overzetter, beschreven in tekening(en) en verslag 

Welk probleem moet worden opgelost ? 
I> De positionering van het vaste dee I ten opzichte van het losse deel moet verbeterd worden. 
I> Het losse dee I moet ook binnen het nieuwe concept worden beschermd tegen lasspatten. 

Wat zijn de mogelijke oorzaken van het probleem ? 
I> Positionering: speling, kromme as (mogelijk), ontzetting stelschroef verticale beweging, 
snelheidsverloop cilinders (mogelijkl, constructie niet robuust genoeg. 
I> Afscherming: gewijzigd concept van de overzetter. 
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Een lineaire energie-overzetter 

Systeemgrenzen 
Het resultaat betreffende: 
~ Het gaat om de overzetter zelf en de bevestiging van de beide koppelingsdelen. Grenzen 
kunnen worden getrokken bij de aansluitingen naar de PLC, het draagblok waarop het losse deel 
bevestigd is en de rail waar de constructie aan vastgemaakt moet worden. Zie ook fig. 4.1. 

i--~------------~---~ ==> PLC 

: : ~----, 
I ! 

! __ ... _ .11 __ .. ;-,-11;_-__ L_'i--l

1 

-----'---.u 

U Systeemgrens rr 

Fig. 4.1. Systeemgrenzen 

De opdracht betreffende: 
~ Het gaat om de constructie, niet om de besturing. 
~ Er moet worden uitgegaan van lineaire bewegingen. 

Klanten 
~ Het FALC-project en zijn medewerkers. 
~ Ing. J.J.M. Schrauwen, begeleider van deze opdracht. 

Relaties 
~ P.E. Kil; maakte het eerste ontwerp. 
~ R.P. van Helvoirt en L.E.T.M. Jansen; stelden veranderingen voor. 

Criteria 
Wat zijn de eisen ? 
~ De ingrijping tussen het vaste en het Josse deel van de koppeling moet volautomatisch en met 
een zeer grote betrouwbaarheid tot stand kunnen komen. Oit houdt tevens in dat de constructie 
robuust moet zijn. 
Concreet houdt dit in dat in het horizontale vlak een positioneringsnauwkeurigheid van 1,5 mm 
gehaald moet worden. Oit is inherent aan de gebruikte koppeling (Sommer WW 100). 
Oit is een FUNCTIONERINGSEIS. 

~ De constructie moet aan de bestaande rail bevestigd kunnen worden. 
Oit is een IMPLEMENTATIE-EIS. 

~ De overzetter mag de beweging van de draagblokken niet hinderen. Bijgevolg moeten aile 
delen van de overzetter zich buiten de werkruimte van het draagblok bevinden. De grootte van 
deze werkruimte is 660 x 660 x 660 mm. 
Dit is een IMPLEMENTATIE-EIS. 

~ Het losse deel van de koppeling moet worden beschermd tegen lasspatten. 
Oit is een IMPLEMENTATIE-EIS. 
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Een lineaire energie-overzetter 

I> Bij uitval van de energietoevoer naar besturing en/of aandrijving mag geen gevaar ontstaan 
voor beschadiging van overzetter, koppeling of draagblok, noch mag dit een gevaar betekenen 
v~~r personen die zich in de buurt van de FALC bevinden. 
Dit is een VEILIGHEIDSEIS. 

I> De door de overzetter gemaakte bewegingen moeten lineair zijn. 
Dit is een RANDVOORWAARDE, voortkomend uit de opdracht. 

I> Bij het uitvoeren van de opdracht moet gebruik worden gemaakt van de projectstrategie. 
Dit is een RANDVOORWAARDE, voortkomend uit de opdracht. 

Wat zijn de wensen ? 
I> De aan de rail bevestigde constructie moet het liefst zo min mogelijk uitsteken ten opzichte 
van de baan. Dit uit veiligheidsoverwegingen. 

I> De constructie moet zo eenvoudig mogelijk zijn. 

I> De constructie moet zo licht mogelijk zijn. 

I> Een onderhoudsvriendelijke constructie is wenselijk. 

I> De constructie mag niet te vee I kosten. 

Verdere gegevens die uit de orienta tie naar voren kwamen: 

Technische gegevens van de koppeling (WW 100 van Sommer Automatic): 
- maximaal toelaatbare belasting (Nutzlast): F = 200 N 
- maximaal toelaatbare kantelmoment: My = 20 Nm 
- maximaal toelaatbaar torsiemoment: Mz = 80 Nm 
- maximale plaatsafwijking bij ingrijpen: 1,5 mm 
- herhalingsnauwkeurigheid: 0,02 mm 
- sluit- en regelweg: 0,6 mm 
- 12 luchtaansluitingen (M5); 16 electriciteitsaansluitingen 
- gewicht vaste deel: 0,670 kg 
- gewicht losse deel: 0,540 kg 
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Een lineaire energie-overzetter 

5. ODdrachtomschrijving 

AI het voorgaande in ogenschouw nemend kan ik tot de volgende opdrachtomschrijving komen: 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Produktietechnologie en -automatisering 
Groep Specifieke Produktiemiddelen 

Student: 
A fstudeerhoogleraar: 
Begeleider: 
Begindatum: 
Kader: 

S.E.D. Blokhuis 
Prof.ir. J.M. van Bragt 
Ing. J.J. M. Schrauwen 
21 september 1 993 
Onderzoeksopdracht WPA 

In het kader van het FALC-project is reeds in 1990 een energie-overzetter ontworpen. Deze 
energie-overzetter moet zorg dragen voor de tijdelijke koppeling van het draagblok met de vaste 
wereld zodat perslucht en elektrische signalen kunnen worden doorgegeven. Helaas bleek het 
ontwerp niet voldoende te functioneren. Met name de robuustheid liet veel te wensen over. Ook 
na twee series veranderingen waren de problemen nog niet naar volle tevredenheid opgelost. 

Nu wil men de problemen op een meer radicale wijze gaan aanpakken. Het idee is over te gaan 
op een volledig lineaire overzetter en daarmee het huidige concept te verlaten. 

Opdracht: 1. Ontwerp een goed functionerende, robuuste linea ire energie-overzetter voor 
het hierboven geschetste doe!. 

2. Pas het systeem voor het afschermen voor lasspatten van het losse deel van 
de koppeling aan, zodanig dat het functioneert binnen het nieuwe concept van de 
overzetter. 
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Een lineaire energie-overzetter 

6. Projectstrategie 

In het eisenpakket staat naast de eisen die betrekking hebben op het resultaat van de opdracht 
ook een eis die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht zelf. Deze eis geeft aan dat er 
gewerkt moet worden volgens de projectstrategie. In dit hoofdstuk daarom aandacht voor wat 
projectstrategie inhoudt en wat er mee nagestreefd wordt. 

In het TUE-dictaat Projectstrategie (geschreven door Prof.ir. J.M. van Bragt; dictaatnr. 4679) 
wordt projectstrategie omschreven als ' een ten behoeve van het ontwikkelen en maken van 
produktiemiddelen opgestelde methode om het ontwerpproces te structureren en te beheersen 
en een daaruit voortvloeiende strategie om dit proces met de laagste kosten en de kortste 
doorlooptijd uit te voeren'. Projectstrategie is weliswaar ontwikkeld met betrekking tot het 
ontwerpen van produktiemiddelen maar het kan worden toegepast op allerlei 'projecten'. Een 
project wordt daarbij gedefinieerd als ' een geheel van activiteiten en beslissingen dat ten doer 
heeft een van te voren vastgesteld resultaat op een van te voren vastgesteld tijdstip te 
verwezenlijken' . 

Uit onderzoekingen is geconstateerd dat een project als een golfverschijnsel door een organisatie 
loopt. Een medewerker (of een groep medewerkers) krijgt een deelopdracht binnen een project. 
Deze deelopdracht vloeit voort uit een andere deelopdracht en is op zijn beurt weer aanleiding 
tot een volgende deelopdracht. Op deze constatering is de projectstrategie voor een belangrijk 
deel gestoeld. Ais uitdrukkelijke voorwaarde wordt hierbij gesteld dat elke stap in het project 
zodanig wordt uitgevoerd dat de besluiten die erin voorkomen als onherroepelijk kunnen worden 
beschouwd. Er worden dus groepen besluiten na elkaar genomen: een top-down besluitvorming. 

Ais aile besluiten zijn genomen en vastgelegd begint de realisatie van het project. Dit zal zich in 
omgekeerde volgorde voltrekken, bottom-up dus. Eerst worden kleine modulen gerealiseerd, die 
later worden samengesteld. 

Wat houdt de systematische benadering van projecten volgens de projectstrategie nu eigenlijk 
in? Allereerst wordt er van uitgegaan dat ieder project begint met een opdracht en eindigt met 
een (hopelijk) gerealiseerde doelstelling. Om op systematische wijze een project te kunnen 
uitvoeren zal eerst een goed plan gemaakt moeten worden. En om een goed plan te kunnen 
maken moet je over betrouwbare, nauwkeurige en relevante informatie kunnen beschikken. 
Kortom: een project zal moeten bestaan uit een orientatieproces, een planproces en een 
uitvoeringsproces. leder deelproces kan tevens worden beschouwd als een project op zich en 
kan dus weer worden onderverdeeld in orientatie, planning en uitvoering. 

Het doer van het orientatieproces is het achterhalen van gegevens die nodig zijn bij het 
planproces. Veelal zal de opdracht nader gepreciseerd dienen te worden. Het verdient overigens 
wei aanbeveling na te denken over de gewenste gedetailleerdheid van de uitkomst van het 
planproces daar dit bepalend is voor de benodigde gedetailleerdheid van de informatie die het 
orientatieproces moet opleveren. Soms zal bij het planproces blijken dat er nog gegevens nodig 
zijn waaraan tijdens het orientatieproces niet aan gedacht is. Dit is op zich geen probleem; er 
wordt dan een Ius terug gemaakt naar het orientatieproces. Om dit echter zo veel mogelijk te 
ondervangen kan men een beroep doen op een vragenlijst. Op deze lijst staan controlevragen 
(naar doelstelling en gewenst resultaat van het project bijvoorbeeld) en vragen naar systeem
grenzen, klanten, relaties, eisen en wensen. Zo'n lijst kan natuurlijk nooit volledig zijn, maar het 
biedt wei een handvat voor verdere creativiteit. 

Zoals de naam al doet vermoeden wordt tijdens het planproces met behulp van de in het 
orientatieproces gegevens een plan opgesteld voor de uitvoering van het project. De oorspronke
lijke opdracht zal worden opgesplitst in deelopdrachten. Allereerst zal daarbij moeten worden 
gezocht naar verschillende mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van brainstormen (al 

10 



Een lineaire energie-overzetter 

dan niet schriftelijk), het opzetten van boomstructuren of het aanboren van informatiesystemen. 
Oaarna zal een keuze gemaakt moeten worden door gebruik' te maken van de criteria zoals die 
uit het orientatieproces naar voren gekomen zijn. Vervolgens zal moeten worden gezocht naar 
oorzaken van buitenaf die het project zouden kunnen frustreren: de risico-analyse. Het laatste 
gedeelte van het planproces bestaat uit specificatie van de deelopdrachten (in het geval van een 
projectstructuur) of het maken van de volgende ontwerpstap (bij een ontwerp). Oit wordt 
afgesloten met een faalkansanalyse. Hierbij wordt van ieder deelproject of elke module ingeschat 
wat de kans op en de gevolgen van falen zijn. Zonodig vinden er aanpassingen plaats. 

Het uitvoeringsproces is op te splitsen in achtereenvolgens: de capaciteitsvraag, het uitvoerings
plan en de daadwerkelijke uitvoering. 

Uiteraard moeten er nmeet- en regelacties" in het proces worden ingevoerd om het geheel 
beheerst te laten verlopen. Hiertoe vindt toetsing plaats waarbij gekeken wordt of het deelproces 
naar behoren heeft gefunctioneerd en of het resultaat wei binnen de gestelde norm en ligt. Verder 
zal ook hier en daar terugkoppeling en voorwaartskoppeling moeten worden ingevoerd. 
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7. Het concept 

Om de beoogde ingrijping van beide delen van de energiekoppeling te verwezenlijken zijn twee 
mogelijke concepten beschouwd. Het eerste wordt het r-concept (gamma-concept) genoemd 
omdat de vorm van de constructie lijkt op de hoofdletter gamma. Het tweede concept heeft qua 
vorm weI wat weg van een hoofdletter tau. Oit concept zal dan ook het T-concept genoemd 
worden. 

7.1 Het r -concept 

Het idee van het r-concept is als voIgt: een lange verticale geleiding staat naast de baan. Aan 
deze geleiding is een arm bevestigd waaraan het vaste deel van de energiekoppeling hangt. In de 
ruststand bevindt deze arm zich bovenaan de geleiding, buiten de werkruimte van het draag
blok. Na het ontvangen van een startsignaal dat aangeeft dat een draagblok is opgezet en klaar 
is voor koppeling zal de arm langs de geleiding naar beneden bewegen en de ingrijping van de 
beiden koppelingsdelen tot stand brengen. Fig. 7.1 geeft een schets; het gearceerde gebied 
geeft de werkruimte van het draagblok aan. 

Fig. 7. 1. Het r -concept 
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7.2 Het T-concept 

In tegenstelling tot het r-concept, waar het vaste deel van de koppeling zich in de ruststand 
boven de werkruimte van het draagblok bevindt, wordt bij het T -concept in de rustsituatie het 
vaste deel in het horizontale vlak buiten de werkruimte gepositioneerd. Na het ontvangen van 
het startsignaal beweegt het deel van de constructie waar het vaste dee I van de koppeling aan is 
bevestigd zich langs een horizontale geleiding in de werkruimte van het draagblok om precies 
boven het losse deel van de koppeling tot stilstand te komen. Vervolgens wordt het vaste deel 
van de koppeling naar beneden bewogen zodat de koppeling tot stand kan komen. Een schets 
van dit concept is te vinden in fig. 7.2. 

t 

Fig. 7.2. Het T-concept 

7.3 Afweging van de twee concepten 

Omdat er slechts tussen twee concepten moet worden gekozen zal de selectie worden gemaakt 
door middel van een voor- en nadelenanalyse. Deze eenvoudige, kwalitatieve methode zal hier 
waarschijnlijk toereikend zijn vanwege het geringe aantal alternatieven en de relatief grote 
verschillen tussen deze alternatieven. 

Voordelen van het r-concept: 
- Tijdens een complete cyclus (= tijd tussen het arriveren van twee draagblokken) hoeven 

slechts twee bewegingen te worden uitgevoerd. Deze bewegingen zijn beide in verticale 
richting, dus er kan worden volstaan met een aandrijving. 

- De constructie steekt weinig uit ten opzichte van de baan. 
- Doordat geen beweging in horizontale richting plaatsvindt zuJlen oak de trillingen in die richting 

gering zijn. Dit is gunstig omdat de positionering in het horizontale vlak het meest kritisch is. 

Nadelen van het r -concept: 
- De grote hoogte van de constructie leidt tot geringere stijfheid, moeilijkere bevestiging aan de 

rail, moeilijkere uitlijning ten opzichte van de baan en de kans op 'zwaaien'. 
- Er moet een grote slag worden gemaakt. Dit is ongunstig voor het dynamisch gedrag en leidt 

tot een complexere aandrijving. 
- De constructie is volledig anders dan de huidige. Er zal dus nauwelijks lering kunnen worden 

getrokken uit het huidige ontwerp, hetgeen de kans op kinderziekten aanmerkelijk vergroot. 
- Er zal een ander concept moeten worden gevonden voor het beschermen van het losse deel 

tegen lass patten . 
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Voordelen van het T-concept: 
- De constructie is compact met als gevolg dat een hoge stijfheid haalbaar is en er maar kleine 

slagen hoeven te worden gemaakt (gunstig voor het dynamisch gedrag en een minder 
complexe aandrijving nodig). 

- De constructie is gemakkelijker uit te richten ten opzichte van de baan. 
- Kleine bewegingen zorgen ervoor dat de geleidingen niet zo lang hoeven te zijn. Korte 

geleidingen zijn makkelijker recht te maken. 
- Het concept lijkt op het huidige. Er kan dus geleerd worden van goede en slechte kanten van 

de huidige constructie. 
- Het concept van het afschermklepje kan gehandhaafd blijven. 

Nadelen van het T-concept: 
- De constructie is door de hogere stijfheid veel gevoeliger voor de gevolgen van speling. 
- Per cyclus zijn minstens vier bewegingen nodig. Doordat er twee bewegingen in horizontale 

richting zijn en twee in verticale richting zullen er twee aandrijvingen nodig zijn. 
- De horizontale beweging maakt de constructie ingewikkelder. 
- De constructie steekt meer uit ten opzichte van de baan. 

Uit deze constatering van voor- en nadelen blijkt dat het niet zo is dat een van be ide concepten 
duidelijk beter is dan de andere. Waarschijnlijk zullen beide concepten goed aan de gestelde 
eisen kunnen voldoen, mits de constructie op degelijke wijze wordt uitgevoerd. 

7.4 Mogelijkeuitwerkingen van de concepten 

Zoals in de vorige paragraaf al bleek is puur op grond van een voor- en nadelenanalyse geen 
duidelijke keuze te maken tussen de twee concepten. Om tot een gefundeerde keuze te komen is 
besloten te brainstormen over mogelijke uitwerkingen van beide concepten. Het voordeel hiervan 
is dat je gevoel krijgt voor de mate waarin de aan de concepten inherente voor- en nadelen zich 
zullen laten gelden. Tevens krijgt de constructeur een beter idee van de specifieke constructieve 
problemen die verbonden zijn aan een bepaald concept. 

Uiteraard worden de ideeen die in deze paragraaf naar voren worden gebracht niet tot in detail 
uitgewerkt. Oit zou immers niet erg efficient zijn. Er zal vooral gekeken worden naar de 
aandrijving en de geleiding daar dit de hoofdcomponenten zijn van de constructie en daarmee 
bepalend voor de mate waarin aan de gestelde eisen kan worden voldaan. 

7.4.1. De aandrijving 

Een (implementatie-)eis aan de aandrijving is dat het geheel bestuurd moet kunnen worden door 
een PLC. In de huidige situatie geschiedt de aandrijving door luchtcilinders. Uiteraard zouden 
deze in het nieuwe concept gehandhaafd kunnen blijven, Dit zal afgewogen moeten worden 
tegen aandrijving door een elektromotor. 

Luchtcilinders zijn relatief goedkoop en eenvoudig. Nadelen zijn echter het tamelijk abrupte 
snelheidsverloop en de starheid met betrekking tot de grootte van de slag. Een kleine slagvariatie 
is met de toe passing van stelelementen wei mogelijk. Moet de grootte van de slag wezenlijk 
veranderd worden is toepassing van een andere cilinder noodzakelijk. 
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Bij een elektromotor is grote slagvariatie heel eenvoudig: de motor maakt gewoon meer of 
minder omwentelingen. Bij toepassing in de Iineaire energie-overzetter zal dit echter zelden of 
nooit nodig zijn. Wat wei belangrijk is, is dat met behulp van de besturing van een (servo-)motor 
een, uit dynamisch oogpunt zeer gunstig, snelheidsprofiel kan worden gerealiseerd zonder 
sprongen in snelheid, versnelling of ruk. Oit is zeer gunstig voor de te bereiken 
plaatsnauwkeurigheid. Nadelen van de elektromotor zijn vooral de prijs van de besturing en het 
feit dat er, omdat er een translatie verzorgd moet worden, altijd een overbrenging nodig is. 
Verder vraagt een motor meer inbouwruimte dan een luchtcilinder. 

Enkele varianten voor de aandrijving: 
- Tandriem 

~ 

(A 
',-..-/ 

F 
-----v-

~I 
0~D 

JE 

/' 

C 
~ 

G 

Fig. 7.3. Tandriemaandrijving 

Werking: A is de aandrijfrol, B en C zijn rollen die bevestigd zijn aan de "vaste wereld", hetgeen 
in de constructie neer zal komen op het frame, terwijl de rollen 0 en E verbonden zijn met de te 
bewegen slede. Bij de punten Fen G zit de tandriem ingeklemd vast aan de vaste wereld. 
Ais A rechtsom draait, beweegt de tandriem tussen B en C naar beneden. Het stuk tandriem 
tussen 8 en F zal korter worden, terwijl het stuk tandriem tussen 0 en G evenveel langer wordt. 
De slede zal dan omhoog bewegen. 
Aandrijfrol A kan rechtstreeks worden aangedreven door een elektromotor of, via een translatie -
rotatie-overbrenging (T-R-overbrenging), door een luchtcilinder. 
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- Rechtstreekse aandrijving door een luchtcilinder 
Dit is een erg eenvoudige oplossing. De constructie bevat geen overbrengingen en zal dus geen 
last ondervinden van problemen die met overbrengingen gepaard gaan, zoals extra speling, 
inbouwproblemen en stijfheidsreduktie. 

Door de grote benodigde slag in het r-co,:,cept zal deze aandrijving daarbinnen niet haalbaar zijn. 

Fig. 7.4. Directe cilinderaandrijving 

- Spindel-moer-aandrijving 
Met deze aandrijving kunnen hoge stijfheden en nauwkeurigheden worden behaald, vooral als 
een voorgespannen kogelomloopmoer wordt toegepast. De moer kan rechtstreeks door een 
elektromotor worden aangedreven of via een T-R-overbrenging door een luchtcilinder. 

Bij toepassing van een spindel-moer-aandrijving moet goed worden gekeken naar welke geleiding 
zal worden toegepast. Wordt voor een stijve geleiding gekozen (zoals bijvoorbeeld bij een 
gereedschapswerktuig) dan zal nauwkeurige fabricage en vooral nauwkeurige montage nodig 
zijn. Aileen zeer goede uitlijning of flexibele opstelling van spindel en geleiding zal kunnen 
voorkomen dat de constructie vastloopt ten gevolge van overbepaaldheid. De tandriemaandrij
ving kent dit probleem niet omdat deze in zijdelingse richting zeer slap is. 

- Tandwiel-heugel-aandrijving 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de spindel-moer-aandrijving voor wat betreft de stijfheid en de 
overbepaaldheid. Een nadeel inherent aan de tandwiel-heugel-aandrijving is de altijd aanwezige 
speling. 

7.4.2. De geleiding 

Zoals reeds is opgemerkt hangt de keuze van de geleiding nauw samen met de keuze van de 
aandrijving. In deze paragraaf zullen dan ook geen keuzes worden gemaakt. Er worden slechts 
mogelijke geleidingen gepresenteerd met vermelding van enkele karakteristieke eigenschappen. 
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Mogelijke geleidingen: 
- Luchtgeleidingen (aerostatische geleidingen) 

Perslucht is aanwezig ! 
Karakteristieke eigenschappen: 

- zeer lage wrijving 
- geringe draagkracht 
- weinig demping 
- slechte noodloopeigenschappen 
- kans op corrosie 
- nagenoeg geen slijtage 
- geen stick-slip 

- Hydrostatische geleiding 
Ais luchtgeleiding maar dan met olie als medium. 
Karakteristieke eigenschappen: 

- praktisch geen slijtage 
- geen stick-slip 
- pomp en oliesysteem zal gekocht moeten worden 

- Klembare rondgeleiding (hydrodynamisch) 
- eenvoudig 
- goede demping 

Fig. 7.5. Klembare rondgeleiding 

- Vlakgeleiding (hydrodynamisch) 
- smalgeleiding waarborgt goede zijdelingse geleiding 
- hoge stijfheid 
- speling instelbaar door paslijst 

- Prisma-vlakgeleiding (hydrodynamisch) 
- statisch bepaald (kan uitzetten zonder te verklemmen) 
- zelfreinigend (vuil vloeit af door prisma) 
- geen smalgeleiding nodig 

- Zwaluwstaart (hydrodynamisch) 
- niet zo sterk als prismageleiding 
- klein te construeren 
- speling in te stellen door paslijst 
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- Rollenbaan (bijvoorbeeld M + V-geleiding) 
- lage wrijving 
- grote draagkracht 
- grote stijfheid 
- grote nauwkeurigheid haalbaar 
- minstens twee geleidingen nodig. Nauwkeurige uitlijning is een vereiste om geen last te 
hebben van overbepaaldheid. 
- slechts bij vrij lage snelheden inzetbaar 

- Omloopelementen voor onbegrensde slag 
- lage wrijving 
- grote draagkracht 
- hoge stijfheid 
- hoge nauwkeurigheid haalbaar 
- de elementen zijn vrij groot 
- meerdere (minstens drie) elementen nodig bij toepassing in deze constructie 

- Roltafel 
Er zijn drie verschillende typen, te weten: 

- tafel met looprollen 
- kogelomloopeenheden 
- rollenomloopeenheden 

Een vergelijking van de drie typen op belangrijke eigenschappen wordt uitgevoerd met behulp 
van een variantenmatrix. De variant die het best scoort krijgt de hoogste waardering. 

Wrijving Snelheid Draagver- Stijfheid Nauwkeurig- Totaal 
mogen heid 

Looprollen 2 3 1 1 1 8 

Kogelomloop 1 2 2 2 2 9 

Rollenomloop 2 1 3 3 2 11 

Ook in verhouding tot de rollenbaan en de omloopelementen scoren deze drie geleidingen goed. 
Groot voordeel is dat de roltafels goed in te passen zijn in de beoogde constructie. 

- Lineaire kogellagers 
- goed inpasbaar in de constructie, met name v~~r de horizontale beweging in het 

T-concept. 
- lage wrijving 
- hoge snelheden toelaatbaar 
- redelijk draagvermogen 
- redelijke stijfheid 
- grote nauwkeurigheid haalbaar 
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- Liniaalgeleiding 
- lichte constructie 
- eenvoudige constructie 

Fig. 7.6. Liniaalgeleiding 

Uit de voorgaande opsomming moge het duidelijk zijn dat er erg veel lineaire geleidingen mogelijk 
zijn. Vele zijn zo op de markt en hebben in talloze constructies hun nut bewezen. De in deze 
constructie gevraagde nauwkeurigheid is niet echt groot, dus het leeuwedeel van de opgesomde 
geleidingen zal aan de gestelde eisen kunnen voldoen. 

De keuze voor de geleiding zal vooral gemaakt worden op grond van de inpasbaarheid in de 
constructie. Bij de beschouwing van de diverse geleidingen dient men zich goed te realiseren dat 
veel van deze geleidingen ontworpen zijn voor totaal andere situaties dan zich bij de lineaire 
energie-overzetter zullen voordoen. Vee I van de genoemde geleidingen vinden bijvoorbeeld hun 
toepassing in gereedschapswerktuigen, waar de belastingen vele malen hoger zijn dan in een 
overzetter. Om tot een goed ontwerp van de overzetter te komen moet er uiteraard gezorgd 
worden dat de eisen gehaald worden. Aan de andere kant zal ervoor gewaakt moeten worden 
niet door te slaan naar de andere kant. De constructie mag niet te groot en te zwaar worden in 
verhouding tot het gestelde deal. Een constructie die de indruk wekt met een kanon op een mug 
te schieten duidt in het algemeen niet op een doordacht ontwerp. 

7.5. De conceptkeuze 

Uit paragraaf 7.4.1. blijkt dat de keuze tussen het r-concept en het T-concept feitelijk neerkomt 
op de keuze voor een aandrijving. Door de grote slag inherent aan het r-concept is daar directe 
aandrijving door luchtcilinders (de eenvoudigste en goedkoopste optie) niet haalbaar. De extra 
overbrenging die nodig is bij toepassing van pneumatische aandrijving maakt de constructie 
nodeloos ingewikkeld. Binnen het r-concept is aandrijving door een motor dan ook het gunstigst. 

Binnen het T-concept is directe aandrijving door luchtcilinders wei mogelijk. Een elektromotor 
met de benodigde overbrenging is, met name bij de horizontale beweging, veel moeilijker in het 
concept in te passen. 
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In eerste instantie gaat de voorkeur uit naar directe aandrijving door luchtcilinders. De kosten zijn 
lager, de constructie is eenvoudiger (geen overbrenging) en de besturing behoeft geen grote 
wijzigingen te ondergaan. Voordat er definitief zal worden overgegaan tot de keuze voor 
luchtcilinders, en daarmee voor het T-concept, verdient het aanbeveling eerst uit te zoeken hoe 
precies het snelheidsverloop is van de zuiger bij een luchtcilinder en welk effect dat heeft op het 
dynamisch gedrag van de constructie. Blijkt het dynamisch gedrag onaanvaardbaar, in de zin dat 
het de geeiste plaatsnauwkeurigheid in de weg staat, dan zal alsnog gekozen worden voor 
aandrijving door een elektromotor en daarmee voor het r-concept. Door het gunstige snelheids
verloop dat bij een aandrijving door een elektromotor optreedt zijn dan vee I minder problemen te 
verwachten. 

8. Positionering met luchtcilinders 

Luchtcilinders worden vrij veel gebruikt in bedrijfsmechanisatie-machines. Ze bewijzen hun 
diensten onder andere bij handling, transport en kleminrichtingen. Ze worden vooral toegepast 
op plaatsen waarbij twee eindstanden worden afgevraagd een wat daartussen gebeurt niet 
wezenlijk van belang is. 

De zuigerbeweging verloopt vrij abrupt. Dit is niet gunstig voor het dynamisch gedrag van de 
constructie waarin de cilinders worden toegepast. Om erachter te komen hoe het snelheidsver
loop van de zuiger precies is werd de literatuur geraadpleegd. Met behulp van de gevonden 
informatie zal moeten worden bepaald of de beoogde constructie aan de eis van positionerings
nauwkeurigheid zal kunnen voldoen. 

In lit. [13] werden de volgende grafieken gevonden: 

s---T-------------------~ 
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JI 
Fig. 8.1. Weg, snelheid en versnelling zuiger 
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Deze grafieken geven aan dat we te maken hebben met een sprong in snelheid. De maximale 
plaatsonnauwkeurigheid 0 die daardoor ontstaat is gelijk aan: 

... (1) waarin : vbots = botssnelheid 
we = eigenfrequentie van het systeem 

Er zijn allerlei manieren om de vertraging aan het einde van de slag te controleren en om de 
kinetische energie van de bewegende zuiger op te nemen. Zo kan er bijvoorbeeld een "kussen
tje" worden ingebouwd bij het einde van de slag of kan de uitstroomopening van de lucht 
vernauwd worden. Wat preeies de effecten van dit soort maatregelen zijn was in de literatuur 
niet terug te vinden. 

De problemen die optreden bij positionering met behulp van luehtcilinders zijn de volgende: 
- door de compressibiliteit van de lucht is de positie afhankelijk van de belasting. 
- het snelheidsverloop heeft een ongunstige invloed op het dynamiseh gedrag van de construe 

tie. 
- bij lage snelheid kan het stick-slip effect optreden. 

Mogelijkheden voor (nauwkeurige) positionering: 
- toepassen van aanslagen. Let wei: dit is niet gunstig voor het dynamisch gedrag van de 

constructie. 
- gebruik maken van de volledige slaglengte van de cilinders. 
- toepassing van ventielen bij dubbelwerkende cilinders waarbij de luehtvolumina aan beide zijden 

van de zuiger gelijk blijven. De lucht die uit de cilinder treedt komt daarbij in een reservoir (een 
reservoir per zuigerzijde). De lucht die weer in de eilinder gaat komt uit hetzelfde reservoir. 
Exacte herpositionering is hierbij niet mogelijk vanwege de compressibiliteit van de lueht. 

- toepassing van een servoventiel. Een servoventiel vergelijkt het uitgangssignaal (= de 
daadwerkelijke positie van de zuiger) met de ingang (= de gewenste positie). De opbouw van 
zo' n ventiel is hieronder gesehetst. 

Fig. 8.2. Servoventiel 

Het servoventiel zoekt een evenwiehtsstand tussen de kracht veroorzaakt door de ingangsdruk pi 
en de veerkracht die evenredig is met de verplaatsing van de zuigerstang. Door pi varieren is het 
mogelijk de positionering te be"invloeden. 

Twee vragen blijven nu nog over: 
- Wat is de invloed van allerlei dempingen en snelheidsregelingen op het verloop van snelheid, 

versnelling en ruk? 
- Staat het snelheidsverloop van de zuiger van de luchtcilinder de positionering van het vaste 

dee I van de energiekoppeling in de weg? 

21 



Een lineaire energie-overzetter 

9. Dynamische analyse 

Van de slotvragen van de vorige paragraaf dient de laatste het eerst beantwoord te worden. 
Blijkt het dynamisch gedrag van de constructie voldoende ondanks het ongunstige snelheidsver
loop van de constructie, dan is de eerste vraag immers niet meer van belang. 

am het dynamisch gedrag van de constrLictie te kunnen bepalen dient een dynamische analyse 
te worden uitgevoerd. am dit te kunnen doen moet uiteraard de constructie bekend zijn. Daarom 
dient eerst een keuze voor de geleiding gedaan te worden. 

9. 1 De keuze van de geleiding 

Bij het zoeken naar informatie over luchtcilinders en andere pneumatische elementen werd 
contact opgenomen met het regiocentrum van FESTa te Eindhoven. Na uitleg over de construc
tie en het doe I ervan wezen zij op hun lineaire positioneereenheden. 

De lineaire positioneereenheden van FESTa zien er als voigt uit: 

TypeSLZ tl Type SLE 

tl ,-L-L-J¥~L..W..,. cilinder 

Fig. 9. 1. De lineaire positioneereenheden 

Aan de tafel, die bij het SLZ-type beweegt en bij het SLE-type stilstaat, kan met behulp van 
adapterplaatjes van alles bevestigd worden. Ook is het mogelijk er een andere lineaire positio
neereenheid (niet noodzakelijk van hetzelfde type) aan te bevestigen. Op deze wijze kunnen 
bijvoorbeeld positioneertafels worden geconstrueerd. Bij bevestiging van twee of meer positio
neereenheden aan elkaar is het voor een goed functioneren noodzakelijk dat de "gedragen 
eenheid" minstens een maat kleiner is dan de "dragende eenheid". Ook de plaatjes aan de 
uiteinden van het juk bieden volop bevestigingsmogelijkheden. 

De geleiding van de tafel (type SLZ) of het juk (type SLE) wordt verzorgd door kogelbussen die 
om de assen zitten. Deze geleiding is in principe gelijk aan het lineaire kogellager uit paragraaf 
7.4.2 .. De eigenschappen van het lineaire kogellager zoals die geschetst zijn in de genoemde 
paragraaf geven voldoende vertrouwen in de kwaliteiten van de geleiding. Dit wordt versterkt 
door het feit dat deze positioneereenheden ontworpen zijn voor toepassingen die sterk gelijken 
op het doer van de lineaire energie-overzetter. 

Cilinder en geleiding worden door de fabrikant samengebouwd en afgesteld geleverd. AI het 
lastige maar noodzakelijke uitlijnwerk (de constructie is overbepaald!) is al door hun verzorgd. 
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Aan de tafel en de eindplaten kunnen schokdempers en eindstandmelders worden bevestigd. 
Afwijking van de typen die er als standaard opzitten is uiteraard mogelijk. 

Het SLZ-type is ongeschikt voor de horizontale beweging van de overzetter. Dit omdat bij dit 
type de geleiding niet beweegt. De assen zouden boven de baan (binnen de werkruimte van de 
draagblokken) blijven hangen als de overzetter zich in de ruststand bevindt. Dit is ontoelaatbaar. 

AI met al klinkt het toepassen van deze lineaire positioneereenheden als een aantrekkelijke optie. 
Door montage van twee van deze eenheden aan elkaar ontstaat een eenvoudig te vervaardigen 
constructie, voornamelijk bestaand uit inkooponderdelen en duidelijk modulair van opbouw. De 
constructie zal tevens prima in verhouding staan tot de taak die verricht zal moeten worden. 

De constructie op basis van deze positioneereenheden vormt dan ook het uitgangspunt voor de 
dynamische analyse. 

9.2 De dynamische analyse 

N.B.: De berekeningen zijn terug te vinden in Appendix A. 

Twee verschillende constructies zijn mogelijk. Ais eerste een SLZ voor de verticale beweging 
waaraan een SLE bevestigd is voor de horizontale beweging. Een tweede mogelijkheid wordt 
gevormd door koppeling van twee SLE-eenheden. 
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SLE - SLE - combinatie 
SLZ - SLE - combinatie 

Fig. 9.2. De SLE - SLZ - eombinatie Fig. 9.3. De SLE - SLE - eombinatie 

Om te kunnen funetioneren moet een totale positioneringsnauwkeurigheid van 1,5 mm gehaald 
worden. Er zijn vier oorzaken van plaatsonnauwkeurigheid: 

- statisehe plaatsonnauwkeurigheid vaste deel koppeling 
- dynamisehe plaatsonnauwkeurigheid vaste deel koppeling 
- statisehe plaatsonnauwkeurigheid losse deel koppeling 
- dynamische plaatsonnauwkeurigheid losse deel koppeling 

Stel nu dat deze vier grootheden elk 0,3 mm mogen zijn. Er blijft dan nog een veiligheid van 0,3 
mm over. 

De vraag die beantwoord moest worden was of luchtcilinders in de gedaehte eonstructie 
inzetbaar zijn. Conereet komt dit neer op de vraag of bij het vaste deel van de koppeling, dat 
zich aan het uiteinde van de construetie bevindt, de dynamische plaatsfout de 0,3 mm niet 
overschrijdt. 
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Om te kunnen beoordelen of deze positioneringsnauwkeurigheid gehaald kan worden, wordt een 
dynamische analyse van beide varianten (de SLZ-SLE-combinatie en de SLE-SLE-combinatie) 
uitgevoerd. Om dat te kunnen doen moeten de afmetingen van de constructie bekend zijn. De 
slag in horizontale richting zal zo'n 200 mm moeten zijn (het vaste koppelingsdeel moet ± 100 
mm over het losse koppelingsdeel bewegen en ± 60 mm over het draagblok). Vanwege de 
grootte van die slag moet voor de horizontale beweging voor de SLE-16 of de SLE-25 gekozen 
worden. De eenheid die de verticale beweging moet verzorgen zal dan SLZ/SLE-25 (in combina
tie met SLE-16) of SLZ/SLE-32 (in combinatie met SLE-25) moeten zijn. De maten zijn terug te 
vinden in de FESTO-eatalogus en in Appendix D van dit verslag. 

De opgestelde dynamische modellen voor de horizontale beweging zien er als voigt uit: 

Fig. 9.4 De dynamisehe modellen 

Uit de door de fabrikant gegeven afmetingen en materiaalsoorten zijn globaal de massa's en 
stijfheden te bepalen. Bij de berekeningen zijn de massa's naar boven afgerond en de stijfheden 
naar beneden. Dit leidt tot een pessimistischer sehatting van de positioneringsnauwkeurigheid. 

Verder werd het snelheidsverloop als puur stapvormig aangenomen. In de praktijk is dit natuurlijk 
niet zoo Aanloopeffeeten zijn er altijd en voor de afremming van de beweging zijn zelfs sehok
dempers ingebouwd. Oak deze aanname maakt de schatting van de positioneringsnauwkeurig
heid pessimistiseher. 

Bij een stapvormig snelheidsprofiel geldt: Q = vmax'we", waarbij We = (e/m)o.s = eigenfrequentie 

Stel je de maximale plaatsonnauwkeurigheid Q op 0,3 mm dan komt de maximale snelheid voor 
de versehillende eombinaties op: 
- SLE-16/SLZ-25 : v = 0,23 m/s 
- SLE-25/SLZ-32 : v = 0,34 m/s 
- SLE-16/SLE-25 : v = 0,13 m/s 
- SLE-25/SLE-32 : v = 0,32 m/s 
Met name snelheden boven de 0,25 m/s acht ik goed haalbaar. 

CONCLUSIE: luehtcilinders zijn toepasbaar in deze constructie. 

In eerste instantie valt de keuze op de SLE-25/SLE-32-combinatie, daar deze een aeceptabele 
maxima Ie snelheid koppelt aan een evenwiehtige belastingsverdeling van de SLE/SLE-combinatie. 
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10. De bevestiging van de kopoelingsdelen 

10.1 Het vaste deel 

Aan het uiteinde van het juk van de lineaire positioneereenheid bevindt zieh een plaatje dat 
bedoeld is om er zaken aan te bevestigen. De verbinding tussen de horizontale 
positioneereenheid en het vaste deel van de koppeling kan dan ook als voigt gedaeht worden: 

Fig. 10.1. Bevestigingsplaatje 

10.2 Vrijheidsgraden 

Ais het losse en het vaste deer van de koppeling 1,5 mm ten opziehte van elkaar verse hoven 
zijn, kan de koppeling ziehzelf nog vastgrijpen. Dat kan uiteraard aileen als de koppelingsdelen 
zieh nog een beetje kunnen verplaatsen ten opziehte van het eonstruetiedeel waaraan ze 
bevestigd zijn. Hiervoor moet de mogelijkheid voor een kleine beweging in aile zes riehtingen (x, 
Y, Z, (/), tJr en 6) aanwezig zijn. Uiteraard dient hiermee in de eonstruetie rekening gehouden te 
worden. 

Een eis bij het verwezenlijken van de vrijheidsgraden is dat na het loslaten van de koppeling de 
beide koppelingsdelen zieh weer naar de uitgangspositie begeven. Anders is immers de preeieze 
plaats van de koppelingsdelen niet gedefinieerd, hetgeen ontoelaatbaar is bij positioneringsvraag
stukken. Deze overweging en het feit dat het hier sleehts kleine bewegingen betreft leiden de 
ideeen al snel in de riehting van de toepassing van elastisehe elementen. 

Elastisehe elementen kunnen eehter niet klakkeloos worden toegepast. Ze introdueeren immers 
een aanmerkelijke slapte in een of meerdere riehtingen. Daarmee wordt het dynamisch gedrag in 
die riehting(en) ook weer bei'nvloed. Het idee is dan ook het het vaste deel van de koppeling 
onmogelijk te maken in y-riehting (de riehting in het horizontale vlak, loodrecht op de baan van 
de draagblokken; gelijk aan de horizontale bewegingsrichting van de overzetter) te verplaatsen. 
Tevens zal het nuttig zijn de /fJ-riehting vast te leggen. Het draagblok ondervindt bij het opzetten 
een stap in de snelheid in x-richting (de riehting waarin de draagblokken bewegen; het draagblok 
botst tegen de rolletjes aan). Het is dus aan te bevel en om bij de bevestiging van het losse deel 
van de koppeling aan het draagblok de x-riehting en de tJr-riehting te fixeren. 
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10.3 Varianten 

Een aantal varianten werden bedacht: 

- de veren (variant 1) 

Star bevestigd <>, 
'0 

I I 
Iii 

Fig. 10.2. De veren 

Plaatsing veren 

D 
/()\ 

(s> 0) 
'~ 

De constructie kan eventueel ook omgedraaid worden: de veren aan het vaste dee I van 
koppeling en het losse deel van de koppeling star aan het draagblok bevestigd. 

- de sprieten (variant 2) 

Lossa 
deel 

Fig. 10.3. De sprieten 

Ophanging 
asja 

De Z-, (/J- en tJr-richting zijn vastgelegd in het losse deel. Juist deze vrijheidsgraden zijn vrij bij 
de bevestiging van het vaste dee I. 
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- de opgerolde bladveer (variant 3) 

Fig. 10.4. De opgerolde bladveer 

Opgerolde 
braaveer 

Het losse deel van de koppeling zit star bevestigd aan het draagblok. Het asje waaraan het 
vaste deel is opgehangen is met de rest van de constructie verbonden door middel van een 
opgerolde bladveer. Deze bladveer kan aile benodigde verplaatsingen (inclusief de sluitweg van 
6 mm in z-richting) opnemen. Om uitzakken ten gevolge van de zwaartekracht te voorkomen 
kan eventueel een extra veer worden toegepast. 

- de combinatie van bladveren (variant 4) 

Fig. 10.5. De combinatie van bladveren 

Bij deze variant wordt aan de wens voldaan dat het vaste deel van de koppeling niet kan 
bewegen in y- en <t>-richting, en het losse deel niet in x- en !p-richting. 
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- de compliantie (variant 5) 

I I 
r--

~ L 
, 

I j 
U 

Fig. 10.6. Compliantie 

10.4 De keuze van de bevestigingswijze van de koppelingsdelen 

Om tot een gefundeerde keuze te komen worden een aantal beoordelingscriteria geformuleerd 
waaraan een wegingsfactor wordt toegekend. De wegingsfactoren lopen, net als de beoorde
lingscijfers, van een tot vijf. Beoordeling vijf staat voor zeer goed; wegingsfactor vijf voor uiterst 
belangrijk. De variant waarbij het gewogen totaal het hoogst is verdient in principe de voorkeur. 
Liggen een aantal waarden echter dicht bij elkaar, dan is een nadere beschouwing van de 
betreffende varianten aan te bevelen. 

De volgende beoordelingscriteria zijn geformuleerd: 
- mogelijkheid tot beweging in de benodigde richtingen; wegingsfactor 5 
- dynamisch gedrag; wegingsfactor 5 
- terugkeer naar vaste middenpositie; wegingsfactor 4 
- eenvoud van de constructie; wegingsfactor 2 
- lichte constructie; wegingsfactor 3 
- vereiste aanpassing van het huidige draagblok; wegingsfactor 1 
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De beoordelingsmatix: 

Variant 

Criterium W 1 2 3 4 5 

/ w / w / w / w / w 

Mogelijkheden bewe- 5 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 
ging 

Dynamisch gedrag 5 2 10 3 15 3 15 5 25 2 10 

Vaste middenpositie 4 3 12 3 12 3 12 5 20 4 16 

Lichte constructie 3 3 9 3 9 4 12 4 12 3 9 

Eenvoudige constructie 2 3 6 2 4 3 6 4 8 3 6 

Aanpassing draagblok 1 1 1 2 2 5 5 2 2 5 5 

ONGEWOGEN TOTAAL X 13 X 18 X 24 X 29 X 22 X 

GEWOGEN TOTAAL X X 63 X 67 X 75 X 92 X 71 

De keuze valt op variant 4: de combinatie van bladveren. 

11. Het frame 

De eisen die aan het frame gesteld worden komen neer op: 
- het frame moet aan de rail waarover de draagblokken bewegen bevestigd kunnen worden. 

Deze bevestiging geschiedt via M6-bouten. 
- het frame moet stijf en robuust zijn. 
- bij montage van de constructie in het frame dient instelling mogelijk te zijn. 

Twee principes zijn mogelijk: 
- gebruik maken van door de fabrikant van de positioneereenheden te leveren adapterplaatjes die 

aan de zijkanten van het geleidingshuis van de verticale positioneereenheid bevestigd kunnen 
worden. Deze adapterplaatjes maken het mogelijk andere constructiedelen aan de 
positioneereenheid te bevestigen. 

- het geleidingshuis van de verticale positioneereenheid inklemmen in een frame. 

Het frame krijgt tijdens het in bedrijf zijn van de constructie te maken met een stootbelasting. 
Ook de eis van robuustheid houdt een eis tot weerstand tegen zo'n belasting in. Bij een 
klembevestiging is sprake van een puur krachtgesloten verbinding tussen frame en constructie. 
Dit is een nadeel bij het opnemen van een stootbelasting; verschuiving (dus ontzetting van de 
constructie) is mogelijk. Bij de toepassing van adapterplaatjes is de constructie beter tegen ver
schuiven beschermd. Tevens is de constructie van het frame eenvoudiger. 
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De constructie van het frame is als voigt gedacht: 

Fig. 11.1. Het frame 

+ + 
+ + 

Berekeningen met betrekking tot het frame en de boutverbinding tussen frame en rail zijn terug 
te vinden in de Appendices B en C. 

12. Tekenen met UG-ConceDt 

Bij een ontwerp hoort natuurlijk een tekening. Binnen de groep Specifieke Produktiemiddelen is 
het gebruikelijk de ontwerptekening(en) te maken met behulp van Unigraphics software. Na het 
volgen van een cursus Unigraphics versie 9.1 en een cursus UG-Concept, heb ik besloten met 
het laatstgenoemde pakket te gebruiken voor het maken van de ontwerptekening. 

UG-Concept is een ontwerppakket dat gebruikt kan worden van het begin tot het eind van het 
ontwerpproces. Het is in staat 3-D modellen snel te genereren en te veranderen. Een groat 
voordeel vond ik tevens dat je een ontwerp wat je in 3-D in je hoofd hebt niet eerst hoeft te 
'vertalen' naar 2-D maar dat je het direct in 3-D kunt modelleren. 
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APPENDIX A: U1TWERKING VAN DE DYNAMISCHE ANALYSE 

De getalswaarden voor de maten beginnend met 0, H, Len B zijn terug te vinden in appendix D. 
Deze appendix bevat de gegevens van de fabrikant met betrekking tot de lineaire positioneereen
heden. 

1. Dynamische analyse van de SLE-eenheid 

Voor de SLE-eenheid werd het volgende dynamische model opgesteld: 

Waarin: 

Fig. A.l. Dynamisch model SLE-eenheid 

1 = een van de eindplaten, het vaste deel van de koppeling en de ophangplaat 
2 = zuiger en de zuigerstang van de cilinder 
3 = geleidingsas 
4 = geleidingsas 
5 = andere eindplaat juk 

Uit de door de fabrikant verstrekte gegevens over afmetingen en materiaalsoorten kunnen goede 
schattingen worden gemaakt van massa's en stijfheden. 

Bepaling m1 
Massa eindplaatje: materiaal is staal (p = 7800 kg/m3)' afmetingen Bl xH 1 xL5 (zie appendix D) 

Dus: SLE-16: me = 0.064 * 0.043 * 0.012 * 7800 = 0.26 kg 
SLE-25: me = 0.087 * 0.053 * 0.015 * 7800 = 0.54 kg 

Massa vaste deel koppeling: mk = 0.670 kg (zie Appendix E) 

Massa ophangplaatje: materiaal is staal, dikte plaatje is 5 mm 

SLE-16: mo = (0.064 * 0.043 * 0.005 + 0.043 * 0.12 * 0.005) * 7800 = 0.31 kg 
SLE-25: mo = (0.087 * 0.053 * 0.005 + 0.053 * 0.12 * 0.005) * 7800 = 0.43 kg 

m 1 = me + mk + mo 
SLE-16: ml = 0.26 + 0.67 + 0.31 
SLE-25: m1 = 0.54 + 0.67 + 0.43 

1.24 kg 
1.64 kg 

Voor verdere berekeningen werden gebruikt: SLE-16: ml 1.5 kg; SLE-25: ml 1.9 kg 
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Bepaling m2 

Bij de eenheid SLE-16 wordt een cilinder van het type DSNU-16-PPV-A gebruikt; bij SLE-25 is 
dat type DSNU-25-PPV-A. 

De lengte van de zuigerstang is (ruime schatting):L = L2 + L3 + slag. De slag voor de 
horizontale eenheid is 200 mm. 

SLE-16: L = 21 + 86 + 200 = 307 mm .. 0.31 m 
SLE-25: L = 29 + 122 + 200 = 351 mm .. 0.36 m 

De diameter van de zuigerstang bedraagt in de verschillende gevallen: 
SLE-16: d = 10 mm 
SLE-25: d = 12 mm 

Berekening m2: 
SLE-16: m2 = 0.25 *" * d2 * L * p = 0.25 *" * (0.01)2 * 0.31 * 7800 = 0.19 kg 

SLE-25: m2 = 0.25 * " * d2 * L * p = 0.25 * " * (0.012)2 * 0.36 * 7800 = 0.32 kg 

De massa van de zuiger moet ook meegenomen worden maar om die precies te berekenen 
ontbraken de gegevens. Daarom wordt verder gerekend met de volgende waarden: 

SLE-16: m2 = 0.25 kg 
SLE-25: m2 = 0.40 kg 

Bepaling c2 

Voor de stijfheid van een ronde staaf geldt: c = 2 * E * AIL [N/m) 
De elasticiteitsmodulus van staal bedraagt: E = 2.11 * 10" N/m 

SLE-16: c2 = 2 * 2.11 * 10" * 0.25 *" * (0.01)2/0.31 = 1.06 * 108 N/m 

SLE-25: c2 = 2 * 2.11 * 10" * 0.25 * " * (0.012)2 10.36 = 1.32 * 108 N/m 

Er zal verder gerekend worden met de volgende waarden: 

SLE-16: c2 = 108 N/m 

SLE-25: c2 = 1.25 * 108 N/m 

Bepaling m3 = m4 

Lengte = L = L2 + L3 + 2*slag + L4 
SLE-16: L = 21 + 86 + 2*200 + 0.12 = 519 mm = 0.52 m 
SLE-25: L = 29 + 122 + 2*200 + 0.16 = 567 mm = 0.57 m 

Diameters: 
SLE-16: d = 8 mm 
SLE-25: d = 10 mm 
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Berekening massa's: 
SLE-16: m3 = m4 = 0.25 * " * (0.008)2 * 0.52 * 7800 = 0.204 kg 

SLE-25: m3 = m4 = 0.25 * " * (0.01)2 * 0.57 * 7800 = 0.349 kg 

Er wordt verder gerekend met de volgende waarden: 
SLE-16: m3 = m4 = 0.22 kg -
SLE-25: m3 = m4 = 0.37 kg 

Bepaling c3 = c4 

SLE-16: c3 = c4 = 2 * 2.11 * 10" * 0.25 * "* (0.008) 2 /0.52 = 4.06 * 107 N/m 

SLE-25: c3 = c4 = 2 * 2.11 * 10" * 0.25 *" * (0.01)2 / 0.57 = 5.79 * 107 N/m 

Er wordt verder gerekend met: 
SLE-16:c3 = c4 = 4 * 107 N/m 
SLE-25: c3 = c4 = 5.7 * 107 N/m 

Bepaling m5 

De eindplaat die niet verbonden is met de ophangplaat van het vaste deel van de koppeling heeft 
een uitsparing waardoor de beweging van het juk geen hinder ondervindt van de vast aan het 
geleidingshuis bevestigde cilinder. Deze uitsparing is iets minder dan 1/3 van het oppervlak van 
het plaatje. Stel dan ook dat m5 = 0.75 * me. 

SLE-16: m5 = 0.75 * 0.26 = 0.195 kg 
SLE-25: m5 = 0.75 * 0.54 = 0.405 kg 

Reken verder met: 
SLE-16: m5 = 0.20 kg 
SLE-25: m5 = 0.41 kg 
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Bepaling van equivalente massa en stijfheid 

Beschouw dit systeem: 

Fig. A.2. Vereenvoudigd dynamisch model SLE
eenheid 

Waarschijnlijk is dit niet een geheel correcte vereenvoudiging van het eerder geschetste model. 
Naar aile waarschijnlijkheid geeft het doorrekenen van dit model een grotere 
plaatsonnauwkeurigheid dan in werkelijkheid optreedt. Dit doordat de massa's m1, m3, m4 en 
m5 niet gereduceerd zijn met behulp van de tussenliggende stijfheden. Voldoet echter dit model 
(met andere woorden is 0<0.3 mm) dan zal dit in de werkelijke situatie zeker zo zijn. 

m6 = m 1 + m3 + m4 + m5 
SLE-16: m6 = 1.5 + 0.22 + 0.22 + 0.2 = 2.14 kg 
SLE-25: m6 = 1.9 + 0.40 + 0.40 + 0.41 = 3.11 kg 

1/cc = 1/c2 + 1/c2 = 2/c2, dus cc = 0.5 * c2 

SLE-16: cc = 5 * 107 N/m 
SLE-25: cc = 6.25 * 107 N/m 

Fig. A.3. Gereduceerd model 
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meq = m6 + ((1/c2)/(1/cc))2 * m2 = m6 + 0.25 * m2 
Deze vergelijking geldt aileen als: 0.25 * m6 > m2 en m2 < 3 * m6. In dit geval is aan beide 
voorwaarden voldaan. 

SLE-16: m eq = 2.14 + 0.25 * 0.25 = 2.21 kg ~ Reken verder met m eq = 2.3 kg 
cc = 5 *107 N/m 

SLE-25: m eq = 3.11 + 0.25 * 0.4 = 3.21 kg~ Reken verder met m eq = 3.4 kg 
cc = 6.25 * 107 N/m 

2. Dynamische analyse van de SlE-SlZ-combinatie 

V~~r horizontale trillingen in het geval van een SLE-SLZ-combinatie werd het volgende 
dynamisch model opgesteld: 

Waarin: 

~ 
~ c2 

Fig. A.4. Dynamisch model SLE-SLZ-combinatie 

1 = bevestingingsplaatjes, vaste deel koppeling, geleidingsstangen (horizontaal) 
2 = zuigerstang en zuiger (horizontaal) 
3 = geleidingshuis en cilinderhuls (horizontaal) 
4 = geleidingshuis en cilinderhuls (verticaal) 
5, 6 = geleidingsstangen (verticaal) 
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Het model uit fig. A.4. kan gesplitst worden in de volgende twee modellen: 

Model A 

m3+m4+ 
m5+m6 

Model B 

c6 

Fig. A.5. Gesplitste model 

Model B is het model van de SLE-eenheid waarvan in de vorige paragraaf reeds de relevante 
grootheden van werden bepaald. 

De volgende grootheden zijn reeds bekend: 
SLE-16: m1 = 2.14 kg 

m2 = 0.25 kg 
c2 = 108 N/m 

SLE-25: m1 = 3.11 kg 
m2 = 0.40 kg 
cc = 1.25 * 108 N/m 

Bepaling m3 

m eq = 2.3 kg 
cc = 5 * 107 N/m 

m eq = 3.4 kg 
cc = 6.25 *107 N/m 

De geleidingshuizen zijn gemaakt van aluminium. Voor dit materiaal geldt: p = 2700 kg/m3 en 
E = 7 * 104 N/m. 

m3 = L3 * H 1 * B1 * p * 0.75 ; Deze factor 0.75 is toegevoegd vanwege de U-vorm van het 
geleidingshuis. 

SLE-16: m3 = 0.086 * 0.043 * 0.064 * 2700 * 0.75 = 0.479 ~ 0.50 kg 
SLE-25: m3 = 0.122 * 0.053 * 0.087 * 2700 * 0.75 = 1.139 .. 1.15 kg 

Bepaling m4 

Dit is zeer eenvoudig: deze grootheid is direct terug te vinden in de brochure over de 
positioneereenheden. 

SLZ-25: m4 = 0.75 kg 
SLZ-32: m4 = 2.25 kg 
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Bepaling m5 = m6 

m5 = m6 = 0.25 * " * d2 * L * p(staal) 

De grootte van L wordt afgeschat op 100 mm. 

De diameters zijn: 
SLZ-25: d = 12 mm 
SLZ-32: d = 20 mm 

Bepaling m5 = m6: 
SLZ-25: m5 = m6 = 0.25 * " * (0.012)2 * 0.1 * 7800 = 0.088 .. 0.1 kg 
SLZ-32: m5 = m6 = 0.25 * " * (0.02)2 * 0.1 * 7800 = 0.245 '" 0.3 kg 

Bepaling c5 = c6 

De geleidingsstaven 5 en 6 worden in het geval van horizontale trillingen op buiging belast. De 
stijfheid is dan ook: 

c5 = c6 = 3 * E * I / L 3 

I = 1 /64 * " * d4 

Aile grootheden invullend levert dit: 
SLZ-25: c5 = c6 = 6.4 * 105 N/m 
SLZ-32: c5 = c6 = 4.9 * 106 N/m 

Bepaling equivalente massa's en stijfheden uit model A 

m eq A = m3 + m4 + m5 + m6 

SLE-16/SLZ-25: m eq A = 1.45 kg '" 1.5 kg 
SLE-25/SLZ-32: m eq A = 4.0 kg 

cc A = c5 + c6 (veren staan parallel) 

SLE-16/SLZ-25: ee A = 1.28 * 106 N/m 
SLE-25/SLZ-32: ee A = 9.8 * 106 N/m 

Bepaling van de maximaal toelaatbare snelheden 

We hebben te maken met een stap in de snelheid, dus geldt: 

(j = v I we, waarin we = eigenfrequentie = J(m eq I eel 

Verder geldt : (j = (j A + (j B 

Aangezien de snelheid in beide modellen gelijk is, en (j op 0.3 mm gesteld is, is het mogelijk 
deze maximaal toelaatbare snelheid te berekenen. 
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Deze komt dan uit op: 

SLE-16/SLZ-25: v = 0.23 m/s 

SLE-25/SLZ-32: v = 0.34 m/s 

3. Dynamische analyse van de SlE-SlE-combinatie 

Het is ook mogelijk de verticale aandrijving te realiseren met behulp van een SLE-eenheid. 
Misschien is dit zelfs wei beter omdat de constructie voor de horizontale beweging niet zijdelings 
aan die voor de verticale beweging komt te hangen (excentrische belasting) maar er boven op 
rust (gelijkmatige belastingsverdeling). 

Tevens is een kleinere verticale slag mogelijk. Minimaal moet deze 10 mm zijn in verband met de 
toegepaste positioneereenheden. Gekozen wordt voor een slag van 50 mm. 

De combinaties SLE-16/SLE-25 en SLE-25/SLE-32 worden onder de loupe genom en in de 
volgende dynamische analyse. 

Het volgende dynamische model voor trillingen in horizontale richting werd opgesteld: 

Fig. A.6. Dynamisch model SLE-SLE-combinatie 

Ook dit model is weer op te delen in twee afzonderlijke modellen: 

Model A 

Fig A. 7. Gesplitste model 
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De volgende grootheden werden reeds berekend: 

SLE-16/SLE-25: ml = 2.14 kg 
m2 = 0.25 kg 
m3 = 0.50 kg 

SLE-25/SLE-32: ml = 3.11 kg 
m2 = 0.40 kg 
m3 = 1.15 kg 

Bepaling m5 = m6 = m 7 

m5 = m6 = m7 = 0.25 * " * d2 * L * p(staal) 

m4 = 1.15 kg 
e2 = 108 N/m 

m4 = 1.3 kg 
e2 = 1 .25 * 108 N/m 

SLE-16/SLE-25: L = 50 mm, d = 10 mm -+ m5 = m6 = m7 = 0.05 kg 

SLE-25/SLE-32: L = 50 mm, d = 16 mm -+ m5 = m6 = m7 = 0.1 kg 

Bepaling c5 = c6 = c 7 

Belasting op buiging dus: e = 3 * E * I / L 3 

Dit levert voor: 
SLE-16/SLE-25: e5 = e6 = e7 = 1.1 * 106 N/m 

SLE-25/SLE-32: e5 = e6 = e7 = 1.62 * 107 N/m 

Bepaling equivalente massa's en stijfheden 

m eq A = m3 + m4 + m5 + m6 + m7 

Dit komt neer op: 
SLE-16/SLE-25: m eq A = 1.8 kg "" 2.0 kg 
SLE-25/SLE-32: m eq A = 2.6 kg 

1 Icc A = 2/e5 + l/e6, hetgeen resulteert in: 
SLE-16/SLE-25: ee A = 4.4 * 105 N/m 
SLE-25/SLE-32: ee A = 5.5 * 106 N/m 

De waarden voor m eq Ben ee B zijn gelijk aan die uit de vorige paragraaf. 

Bepaling maximaal toelaatbare snelheden 

Analoog aan de vorige paragraaf worden de maximaal toelaatbare snelheden berekend. Deze 
komen uit op: 

SLE-16/SLE-25: v = 0.13 m/s 
SLE-25/SLE-32: v = 0.32 m/s 
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APPENDIX B: DE SCHROEFBOUTVERBINDING TUSSEN FRAME EN RAIL 

De boutverbinding waar het hier om gaat heeft eenzelfde belasting als consolebouten. 

De voorkomende grootheden zijn aangegeven in fig. B.1. 

a F 

------- ---- ------ ----- ---- ---- j 

r 

_~} ~~= ---: I 
Fig. B.1. Definities boutverbinding 

Uitgangspunt: dimensionering voorgespannen schroefbouten (krachtgesloten verbinding) 

Eis: het frame mag niet verschuiven ten opzichte van de rail, dus Fw ~ v'* Fd. Hierin is Fw de 
wrijvingskracht, Fd de dwarskracht en v' de veiligheidsfactor tegen verschuiven. Is er een 
wrijvingscoefficient p tussen frame en rail, dan kun je stellen dat geldt: Fw = p * I:Fr, waarbij 
IFr de som van de restklemkrachten van de bouten voorstelt. De restklemkracht is de kracht die 
overblijft van de voorspankracht tijdens de belasting van de boutverbinding. 

Aanname: aile bouten hebben dezelfde afmetingen. In dit geval is dit geen beperking; de 
implementatie schrijft dit zelfs v~~r. 

In de praktijk is het gebruikelijk de kantellijn te situeren op de onderste boutrij. Zou de construc
tie volledig stijf zijn, dan zou de kantellijn op de rand van de console liggen. 

De verlenging van de bouten ten gevolge van het kantelen van het frame ten opzichte van de rail 
is evenredig met hun afstand tot de kantellijn: 

Ali: Alj = Ii: Ij 

Ontwerpen doe je in het elastische gebied. Neem je aan dat de wet van Hooke geldt dan kun je 
stellen dat: 

Fu(i) : Fu(j) = Ali: Alj = Ii : Ij, dus Fu(j) = Ijlli ... Fum 
Hierin stelt Fu de uitwendige kracht op de bout v~~r. 

Momentenevenwicht ten opzichte van de kantellijn: 
F * a = I: ni ... Ii ... Fu(i) ; 2 < i :s j ; ni bouten in rij i, j boutrijen 

Combinatie van bovenstaande vergelijkingen levert: 
Fu(i) = F * a * Ii / (I ni ... li2 ) 

Voor de restklemkracht geldt: Fr(i) = Fv' - (1-CPk') ... Fu(i) 
Hierin is cpk' de gecorrigeerde krachtsverdelingsfactor, welke gelijk is aan de helft van cpk, de 
ongecorrigeerde krachtsverdelingsfactor. 
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Krachtenevenwicht in horizontale richting levert: 
~ Fr = ~ Ftot 
dus: nk * Fr(k) + ni * Fr(i) + nj * FrUl = nk * Ftot(k) + ni * FtoW) + nj * FtotUl 

Hieruit voigt: nk * Fu(k) = - ni * Fu(i) - nj * Fu(j) 

Deze laatste stap is in te zien met behulp van het Rotscherdiagram, zoals geschetst in fig. B.2 .. 

F tot !
FU1 .. 

Fu2 

Fr 

// 
................... ,,--/_//_.'_{;S __ F_V-,,--:~: _~--' 

Fu 

Fig. B. 2. Het Rotscherdiagram 

Ais een boutverbinding voorgespannen wordt, wordt de bout uitgerekt en het ingeklemde 
materiaal ingedrukt. De hellingen van de driehoek representeren deze stijfheden. Wordt de 
bedrijfsbelasting aangebracht dan rekt de bout verder op en kan het materiaal wat uitveren. De 
voorspankracht gaat dan over in de (lagere) restklemkracht. De uitwendige kracht Fu wordt 
gedeeltelijk opgenomen door de bout (Fu 1) en gedeeltelijk door het materiaal (Fu2). De relatie 
tussen Fu 1, Fu2 en Fu wordt gegeven door Fu 1 = ¢k * Fu en Fu2 = (1-¢k) * Fu. 

Er geldt dus: ~ Fr = n * Fv', waarin n = het totaal aantal bouten en Fv' is de voorspankracht 
per bout. 

Hieruit valt te concluderen dat: Fw = p * n * Fv' ~ v' * Fd. 

Dus: Fv' ~ (v' * Fd) / (p * n) 

Fv' is begrensd per boutmaat en sterkteklasse. 

Controle van de boutverbinding 

De krachten op de constructie werden berekend via krachten- en momentenevenwichten en 
kwamen uit op: 

Verticale kracht F = 200 N omlaag, op a = 200 mm van ophangpunt. 
Moment linksom maximaal 5.81 Nm, minimaal 0.28 Nm. 

Deze belastingen treden op bij normaal bedrijf. 

Een belangrijke eis aan de constructie was de robuustheid. Hieronder wordt verstaan de mate 
waarin de constructie bestand is tegen invloeden uit de omgeving. Stel dat er bijvoorbeeld 
iemand tegen de constructie aanloopt of dat er iets op valt; dit moet het functioneren van de 
constructie zo min mogelijk hinderen. 
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Kijkend naar het krachtenspel is de meest ongunstige situatie die waarin op het moment dat de 
overzetter omhoog staat, maar de horizontale beweging nog niet heeft plaatsgevonden er een 
verticale, omlaaggerichte kracht op het meest buiten de baan stekende deel van de horizontale 
constructie wordt uitgeoefend. Dit is ongeveer 0.35 m van het ophangpunt van de constructie 
aan het frame verwijderd. 

Er wordt als eis gesteld dat de constructie een dusdanig gerichte en geplaatste kracht van 1000 
N moet kunnen weerstaan. 

Momentenevenwicht om het ophangpunt van de constructie in het frame: 
Mres = 1000 «- 0.35 - 0.28 = 350 Nm 

Daarmee wordt de dwarskracht op de boutverbinding: 
Fd = F + Mres/a = 200 + 35010.2 = 1950 N 

Uit het dictaat "Ontwerpkunde, Methodiek en Werktuigonderdelen, Deel 4" werden de volgende 
waarden gevonden: v' = 1.5 ; p = 0.45. 

Hiermee kan worden berekend dat: Fv' ;:: (v' «- Fd)/(p «- n) = (1.5 «- 1950)/(0.45 «- 8) = 812.5N 

Deze waarde is veel kleiner dan de in het genoemde dictaat maximale waarde voor Fv,max in het 
geval van M6-bouten. 

De boutverbinding werd tevens doorgerekend op afschuiving, stuik en vlaktedruk. Dit laatste 
was het meest kritisch daar de bouten in sleuven geschoven worden en dus niet de hele boutkop 
de belasting op de rail kan overbrengen. Gelukkig bleek bij het toepassen acht M6-bouten en een 
voorspankracht van 5000 N per bout (nodig om ook in de geschetste worst-case situatie de 
restklemkrachten groot genoeg te laten zijn) ook de vlaktedruk onder de maximaal toelaatbare te 
liggen. 

43 



Een lineaire energie-overzetter 

APPENDIX C: DE ROBUUSTHEID VAN HET FRAME 

In de vorige paragraaf is berekend dat de boutverbinding robuust genoeg is, maar hoe zit het 
met het frame zelf? 

In verticale richting verwacht ik geen problemen. Deze richting was het meest kritisch voor de 
boutverbinding, maar niet voor het frame. In deze richting wordt namelijk gebruik gemaakt van 
de stijfheid van een plaat in zijn vlak. Voor het frame is juist de horizontale richting evenwijdig 
aan de rail het meest kritisch. 

Wat kan aanleiding geven tot problemen met betrekking tot het relatief vage begrip 'robuust
heid'? : 
- doorlopen van spelingen 
- verschuiving van constructiedelen ten opzichte van elkaar 
- plastische vervormingen van constructiedelen 

Spelingen zijn in deze constructie niet aanwezig, ook niet in de geleidingen van de assen. De 
gebruikte lineaire kogellagers zijn namelijk voorgespannen. Verschuiving van constructiedelen ten 
opzichte van elkaar lijkt ook niet erg voor de hand liggend. 

Blijft nog over: plastische vervorming. Stel: er wordt een horizontale kracht (evenwijdig aan de 
rail gericht) van 1000 N uitgeoefend op het punt van het frame dat het verst van het ophang
punt vandaan is. Oat is 160 mm omhoog en 270 mm opzij. Het frame heeft de vorm van een U 
maar door de tussengepende constructie zijn beide paten van de U over een vrij groat gebied 
met elkaar verbonden. Om wille van de eenvoud beschouw ik de constructie als een plaat van 8 
mm dik (2 maal de dikte van het plaatmateriaal van het frame). 

V~~r de (elastische !) deformatie geldt: f = (F * L3)/(3 * E *Iz) 

Waarin: L = 160 mm 
I = 1/12 * h * b3 

• h = 270 mm en b = 8 mm z , 

Het gebruikte materiaal is staal en F = 1000 N, hetgeen leidt tot een deformatie van bijna 0.6 
mm. Dit is echter geen reden tot paniek; het betreft hier immers elastische deformatie. De eis 
van robuustheid van de constructie houdt niet in dat als er iemand tegen de constructie aan gaat 
hangen de koppeling nog steeds tot stand moet kunnen komen. Het gaat veeleer am de 
plastische deformatie; er loopt iemand tegen de constructie aan en vervolgt al dan niet met een 
blauwe plek zijn weg. Na een dergelijk incident moet de koppeling zander opnieuw nastellen van 
de constructie tot stand kunnen komen. 

De grate vraag is dan ook: treedt bij de geschetste belasting plastische deformatie op? Dit werd 
als voigt berekend: 

Wb = 1 16 * h * b2 

ob = Mb/Wb = (F * L)IWb = 55 N/mm2 

ob toelaatbaar = 140 N/mm2 

ob =::; ob toelaatbaar, dus plastische deformatie treedt niet op. 
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Zylinder-Kombinationen 
Linearantriebe ApPENDix .D Fc5TC 

PNEUMAnC 

Lineareinheit 
mit' Kugelbuchsen- ." 

Standa~deinheit 
Typ SLE-... -X~KF~A-S 
komplett 

Grundeinheit 

Typ SLE-... -X-KF-A-G 
fUr indivlduelle BestOckung 

Uneareinheiten werden vorwiegend 1m 
Handlingsbereich zumTransportieren. 
Umsetzen und Positionieren von Werk
stOcken ()(jerWerkieugen~ eingesetzt. 
Festo Une8reinheiten bieten eine hohe FUh
rungsgenauigkeit. sind verdrehgesichert 
und erhehen die N~last von Zylindem.·' 

.. ~'.. --' . 
FUhrungs- und Schlitteneinheiten kennen 
zu x-y- oder x-y-z-Achsen kombiniert wer
den. Das Baukastenprinzip ermeglicht eine 
individuelle AusrUstung der Endlagen
darnpfung und Positionsabfrage. 

Typ SLE ist eine Kombination von FUh
rungseinheit und Standardzylinder. 

Auf dem Zylinderkoiben befindet sich ein 
Permanentmagnet, Ober dessen Magnet
feld Naherungsschalter betiitigt werden. 

Am Zylinderrohr kennen ein oder mehrere 
Naherungsschalter befestigt werden. Mit 
den Schaltem lassen sich die Zwischen
stellungen des Zylinders abfragen. 

Obersicht Festo Naherungsschalter und 
Befestigungs-Bausatze siehe Blatt 1.350, 
1.351. 

Beslellbezeichnung 

(siehe Ruckseile) 

Medium 
Betriebsart 
Betriebsdruck SLE-10bis25 

max. SLE-32 und 40 

Temperaturbereich 

Werkstoff Fuhrung 
Zylinder 

Kolben-0 Standard-Hublangen 

mm mm 

10 50,80,100 

16 80,100,125,160 

25 100,125,160,200 

32 100,125,160,200,250 

40 100,125,160,200,250 

Anderungen vorbehalten 

Standardeinheit 

Die Uneareinheit Typ SLE-... wird mit der FOhrung befestigt. Der Antrieb 
bewegt Flanschplatte und Joch in die Endlagen. 

SLE-... -X-KF-A-... 

gefilterte, ge611e oder gefilterte, nicht ge6lte Druckluft 
Jochbetrieb 
10bar 

12bar 
-20 bis +80 °C 
Fuhrung: AI; Platte, Fuhrungsstange, Kupplung: Stahl 

Kolben-010, 16,25 mm: siehe Blatt 1.236; Kolben-0 32 und 40 mm: siehe Blatt 1.274 
Hublangen Schubkraft bei 6 bar Ruckzugskraft bei 6 bar Anschlul3 
min.-max. 

mm N ("=kp) N ("=kp) 
10 bis 100 35 (3,5) 29 (2,9) M5 
10 bis 200 100 (10,0) 80 (8,0) M5 
10bis320 255 (25,5) 210 (21,0) G'la 
10bis500 470 (47,0) 405 (40,5) G'la 
10 bis 500 740 (74,0) I 620 (62,0) G'I. 
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BestellObersicht far Lineareinheiten 

Ausfiihrung Standardeinheit 

Bestellbezeichnung Teile-NrJTyp 

Lineareinheit 150088 150090 

komplett SLE-10-... -KF-A-S SLE-16-... -KF-A-S 

Kolben-0mm 10 16 

Antrieb DSNU-10-PPV-A DSNU-16-PPV-A 

Katalogblatt 1.236 

StoBdampfer YSR-8-8-C 

mitAnschlag 

Katalogblatt 1.616 

Sensor SIE-4S-PS-K 

mitAnschlaghlilse 

Katalogblatt 2.382 

Grundeinheit 
Typ SLE-.•. -X-KF-A-G 
bestOckt mit A1itrieb und zwei AnschlaghQl
sen fUr induktive Sansoren. 

Ausfiihrung Grundeinheit 

Bestellbezeichnung Teile-Nr./Typ 

Lineareinheit 1150088 150090 

I SLE-10-... -KF-A-G SLE· 16-... -KF-A-G 

Kolben-0mm 10 16 

Antrieb DSNU-10-PPV-A DSNU-16-PPV-A 

Katalogblatt 1.236 

Die Grundeinheiten kennen vom Werk komplett 
montiert nach Kundenwunsch geliefert werden. 

BestUckungsmeglichkeiten und Bestellangaben 
mit Montagecode siehe Blatt 1.530.1. 

1.530 

150092 

SLE-25-... -KF-A-S 

25 

DSNU-25-PPV-A 

YSR-12-12-C 

150092 

SLE-2S-... -KF-A-G 

25 

DSNU-25-PPV-A 

v (vorn) 

150093 

SLE-32-... -KF-A-S 

32 

DNU-32-PPV-A 

1.274 

YSR-16-20-C 

H (hinten) 

150094 

SLE-40-... -KF-A-S 

40 

DNU-40-PPV-A 

r-ro;;;;i;;, • ~ 
PNEUMATIC 

SIE-6,5S-PS-K-LED 

H (hinten) 

V (vorn) 

150093 150094 

SLE-32-... -KF·A-G SLE-40-... -KF-A-G 

32 40 

DNU-32-PPV-A DNU-40-PPV-A 

1.274 

Anderungen vorbehalten 



Zylinder-Kombinationen 
Lineareinheiten 

Typ SLE-10-... 

3 

35 

26 

91++ 

Typ SLE-16-.. . 
SLE-2S-.. . 

93 

_~~_T_2 

D6 _",' T1 
--- :;1--
.~ 
, '96 I I 

~ 

I Stol3dampfer selbsteinstellend. vorn und hinten 
I Stol3dampfer einstellbar. nur hinten am Joch 
I Sensor mit Anschlaghulse PNP/NPN. vorn und hinten 
~ Anschlag fUr Stolldampfer 
[!; Zentralbefestigungs-Bausatz 
IAusgleichskupplung fur Radial- und Axialausgleich 
I Befestigungsgewinde 
I Zylinder Typ DSNU-... 

+ - zuzuglich Hublange 
++ - zuzuglich 2 )( Hublange 

Typ B, 

SLE-16-... 64 
SLE-~5-... 87 
Typ Hs 

SLE-16-oo. 25 
SLE-25-... I 33 

1.530.1 

B2 

60 
83 
H7 

19 
26 

B3 B. Bs 

44 22 26 
60 29,5 40 

He Hg 41 

10,5 21,5 143 
12 26,5 197 

86 0, 

14 M5 
18 GVe 

L, I L2 

116 I 21 
149 I 29 

L8 

LO. 

L '+. 

O2 0 3 
G7 G7 
25 14 
25 25 

L3 L. 

86 12 
122 16 

D. 
h6 

8 
10 

Q_1 __ 

05 0 6 0 7 De 

M6 M5 5.5 26 
M6 M6 6,6 37 

Ls Ls L7 La 

12 21 54 40 
15 I 32 72 65 

54 

t-C::IIO 
PNEUMATIC 

~ .. -
I I 

'" ::l 

.t.=.;p-l!=======-= - j , 
_a..~ d 

-Q2..-
.J:!7 _ 

: ___ 9.2 ____ ':1 3 
______ 81 __________ _ 

0 9 H, H2 I H3 
, 

H. i Hs I i 
r 

I 
I 

Ml0xO,75 43 39 I 2 I 22 i 10 
M15x 1 53 49 2 I 27 : 14,51 

4 ISW, SW2 SW3 SW'i T, I T, , 
I I 

6 10 10 8 I 19 3 7 
7,5 17 ! 13 I 11 ! 27 3 8 

Anoerungen vorcenaiten 
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Zylinder-Kombinationen 
Bestel/Obersicht fOr Lineareinheiten 

Einzelteile fUr individuelJe BestOckung 

Code Benennung 

Bausatz 

CV , selbsteinstellender 
. ,)\,,\,\,\'" 

StoBdampfer 

~ 
mitAnschlag 

CH 
StoBdampfer siehe 81att 1.616 

8ausatz 

YV 

~ 
einstellbarer StoBdampfer 

;: ~\~~' mitAnschlag 

\@ YH \,~,., 

StoBdampfer siehe 81att 1.615 

Bausatz 

PV ,- Induktiver Sensor mit PNP-Ausgang 

in AnschlaghOlse eingeklebt 

PH 
Sensor siehe Blatt 2.382 

8ausatz 

NV Induktiver Sensor mit NPN-Ausgang ,- in AnschlaghOlse eingeklebt 
<;) \,,, ' 

NH 
I Sensorsiehe Blatt 2.382 

v = vorn montiert. vom Zylinder ausgehend kolbenstangenseitig. 
H = hinten montiert. vom Zylinder ausgehend abschluBdeckelseitig. 

Bestellbeispiel: 150093 SLE-32-160-KF-A-G-CV-YH-PV-PH 

1m Bausatz enthaJtener Teile-Nr. StOBdampfer und Sensor 

YSR-8-8-C 116246 

116247 

YSR-12-12-C 116248 

YSR-16-20-C 116249 

116250 

YSR-8-8-8 114031 

YSR-12-12 114032 

YSR-16-20 114033 

SIE-4S-PS-K 116251 

116253 

SIE-6,5S-PS-K-LED 117525 

SIE-4S-NS-K 116252 

116254 

SIE-6,5S-NS-K-LED 117526 

FESTC 
PNEUMATI( 

Typ rurSLE-.• 

SLE-10-YSR-C SLE-10-.. 

SLE-16-YSR-C SLE-16-.. 

SLE-25-YSR-C SLE-25-.. 

SLE-32-YSR-C SLE-32-.. 

SLE-40-YSR-C SLE-40-.. 

SL-1 0/16-YSR SLE-10-.. 

SLE-16-.. 

SL-25-YSR SLE-25-.. 

SL-32/40-YSR SLE-32-.. 

SLE-40-.. 

SL-10/16-SIE-PS SLE-10-... 

SLE-16-.. 

SL-25-SIE-PS SLE-25-... 

SL-32/50-SIE-PS SLE-32-... 

SLE-40-... 

SL-10/16-SIE-NS SLE-10-... 

SLE-16-... 

SL-25-SIE-NS SLE-25-... 

SL-32/50-SIE-NS SLE-32-... 

SLE-40-... 

i 

I Teile-Nr. I Typ I KOlben-01 Hublange Kugel- I Abtastung Version StoBdampfer Sensoren 

mm mm fOhrung vorn I hinten vorn I hinten 

I 150093 ! SLE I -32 i -160 -KF I -A -G CV J YH PV i PH 

Zubeh6r (separat zu bestellen) 

8enennung Teile-Nr. Typ fOrSLE-... 

I Adapterplatte I 150909 I SLEP-10 SLE-1O-... 
u zur Montage von 150910 SLEP-16 SLE-16-... 

~ 

lineareinheitTyp SLE-... SLEP-25 . U ~ ~ u. 150911 SLE-25-... .' ........... ... /0' 

~'4/'/ 150912 SLEP-32 SLE-32-... 
150913 SLEP-40 SLE-40-... 

I Zentralbefestigung 150905 SLEZ-16/10 SLE-16-... 
,..---.... zur Kombination von 150906 SLEZ-25/16 SLE-25-... ' j Kd lineareinheiten SLE-... und SLZ- ... 150907 SLEZ-32/25 SLE-32-... i '.~' ----

Kombinatiansm6glichkeiten 150908 SLEZ-40/32 SLE-40-... I 
siehe Blatt 1.541 I 

~ Obersicht Festa Naherungsschalter und 8efestigungs-Bausatze 

siehe Blatt 1.350, 1.351 

I 

Anderungen vorbehalten 1.530.1 
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Zylinder-Kombinationen 
Lineareinheiten 

Typ SLE-32-.. . 
SLE-40-.. . 

___ T_2 

--_!l}--
_~8 __ . 
__ 67 __ . 

-~-

_T_' _ 

.!L_ 

. L5 

1:: StoBdampfer selbsteinstellend. v~rn und hinten 
I StoBdampfer einstellbar. nur hinten am Joch 
I Sensor mit Anschlaghulse PNP/NPN. vorn und hinten 
:£Anschlag fur StoBdampfer 
!: Zentralbefestigung 
!: Ausgleichskupplung fUr Radial- und Axialausgleich 
~ 8efestigungsgewinde 
1: ZylinderTyp DNU-, .. 
+ ~ zuzuglich Hublange 
++ = zuzLiglich 2 x Hublange 

! Typ I B, I B2 I B3 
I 8. 

I 85 I 8 s t 
I 

i 

: SLE-32-... : 115 1 111 i 84 ; 41,S! 50 I 26 

; SLE-40-... / 130 I 126 I 94 :49 I 60 I 26 

i Typ 
iHsl

Hs H7 Hs i Hg L.J L, 
i ! I 

; SLE-32-... i 17 i43 40 18,5' 35 250 172 

I SLE-40-". 120149 50 15 i 28,S 1260 197,5 

Adapterplatte 

Typ SLEP-... 
_____ B' __ _ 

B2 

~-

--\--;t"-- -- ~ ~':ri 
@- ..... @ ___ --.t ' 

J-

Anderungen vorbehalten 

! 

L8 
_-=6:.:..5 _ I ,--ffi 

02 i I 

L4 
LO. 

FI:=:iTO 
PNEUMATIC 

._L9 __ 

.,'-+--~,O>. 

1E~============~~~ __ B4 _ 
_ H_7 __ 

62 ~3 

B, 

8 7 Bs I 0, I O2 D3 D. I 05 i 05 
/ 

0, 
J 
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Die Lineareinheit kann flach oder hochkant montiert werden. 

Typ jB' B2 B3 
8. I Bs

/ ~' D2 D3 D. H, T, I Tz 
0 0 0 

SLEP-l0- ... I 50 36 82 68\ 19 \ 10 5,5 10 5,5 12 5,71 6,7 I 

SLEP-16-... 1 73 58 94 791 26 I 11 6,6 10 5,5 12 6,81 6 
SLEP-25-. , , I 83 68 117 102 I 40 1 11 6,6 11 6,6 12 6,8/ 7,5 
SLEP-32-... 1108 89 153 1341 50 I 15 9 11 6,6 15 19 i 8 
SLEP-40-_, . il15 96 168 1491 60 ! 15 /9 15 9 15 f 9 ;10 

1.530.2 



Zylinder-Kombinationen 
Lineareinheiten 

Lineareinheit 
mit Kugelbuchsen 

Standardeinheit 
Typ SLZ< .. -X-KF-A-S 
komplett, .'":,, 

Grundeinheit 
Typ SLZ-... -X-KF-A-G 
fUr individuell~ Bestiickung 

Uneareinheiten werden'vorwiegend im 
Handlingsbereich zumTransportieren, 
Umsetzen und Positionieren von WerkstOk
ken odeI' Werkzeugeneingesetzt. Festo 
Uneareinheitenbieten' eine hohe FOh
rungsgenauigkelt, sind verdrehgesichert 
und erhehen die Nutzlast von Zylindem. 
FOhrungs- und Schlitteneinheiten kennen 
zu x-y';odar x-y-z-Achsen kombiniert wer
den. Cas Baukastenprlnzip ermeglicht eine 
individuelle Ausrilstung dar Endlagen
dampfung und Positionsabfrage. 

Typ SLZ ist eine Kombination von Schlitten
einheit und Standardzylinder. 

An einer Befestigungsschiene kennen ein 
oder mehrere Naherungsschalter Typ 
SME-8-••. befestigt werden. Mit den Schal
tern lassen sich die End- und Zwischen
steliungen des Zylinders abfragen. 

Bestellbezeichnung (siehe Ruckseite) 

Medium 
Betriebsart 
Betriebsdruck max. 

Temperaturbereich 
Werkstoff Fuhrung 

Zylinder 

Kolben- Standard-Hublangen 
0 

mm mm 

16 100,125,160 

25 100,125, 160,200 

32 100, 160,200.300 
40 100, 160,200,300 

50 100,160.200,300 

Anderungen vorbehalten 

Standardeinheit 

FESTC 
PNEUMATIC 

Die Lineareinheit Typ SLZ-... wird mit den Endflanschen befestigt. Der Antrieb 
bewegt den Schlitten in die Endlagen. 

SLZ-... -X-KF-A-... i 
gefilterte, geolte odergefilterte, nicht geolte Druckluft 

Schlittenbetrieb 
10bar 
-20 bis +80·C , 
Schlitten: AI; Endflansch, Fuhrungsstange, Kupplung: Stahl; ! 
Kolben-0 16,25 mm: siehe Blatt 1.236; Kolben-0 32. 40, 50 mm: siehe Blatt 1.242 I 
Hublangen Schubkraft bei 6 bar Ruckzugskraft AnschluB 
min.-max. bei6 bar 

mm N (",kp) N ('" kp) 
, 

70 bis 200 100 (10.0) 80 (8,0) M5 ; 

90bis500 255 (25,S) 210 (21.0) G '/s : , 
100bis500 435 (43.5) I 345 (34,S) G '/s 

100bis500 705 (70.5) 615 (61,S) G II. 

100 bis 500 1030 (103.0) 900 (90,0) I G II. 

1.540 



· BestellObersicht fOr Lineareinheiten 

Ausfiihrung Standardeinheit 

Bestellbezeichnung Teile-Nr./Typ 

Lineareinheit 150081 

komplett SLZ-16-... -KF-A-S 

Kolben-0mm 16 

Antrieb DSNU-16-... -PPV-A 

Katalogblatt 1.236 
StoBdampfer YSR-8-8-C 

mitAnschlag 
Katalogblatt 1.616 

Sensor SIE-4S-PS-K 

mit AnschlaghOlse 
Katalogblatt 2.382 

Grundeinheit 
Typ SLZ-..• -X-KF-A-G 
bestOckt mit Antrieb und zwei Anschlaghul
sen fOr induktive Sensoren. 

AusfUhrung Grundeinheit 

Bestellbezeichnung Teile-Nr./Typ 
lineareinheit 150081 

SLZ-16-... -KF·A-G 

Kolben-0mm 16 

I Antrieb DSNU-16-... -PPV-A 

I Katalogblatt 1.236 

Die Grundeinheiten kennen yom Werk komplett 
montiert nach Kundenwunsch geliefert werden. 

BesWckungsmeglichkeiten und Bestellangaben 
mit Montagecode siehe Blatt 1.540.1. 

1.540 

- ----
PNEUMATIC 

H (hinten) 

v (vorn) 

150083 150084 150085 150086 
SLZ-25-... -KF-A-S SLZ-32-... -KF-A-S SLZ-40-... -KF-A-S SLZ-50-..• -KF-A-S 
25 32 40 50 
DSNU-25-... -PPV-A DSW-32-... -PPV DSW-40-..• -PPV DSW-50-..• -PPV 

1.242 

YSR-12-12-C YSR-16-20-C YSR-20-25-C 

S I E -6 ,5S-PS-K-LED 

H (hinten) 

V (vorn) 

150083 150084 150085 150086 
SLZ -25-... -KF-A-G SLZ-32-... -KF-A-G SLZ -40-... -KF-A-G SLZ -50-... -KF-A-G 
25 32 40 50 
DSNU-25-... -PPV-A DSW-32-... -PPV DSW-40-... -PPV DSW-50-... -PPV 

1.242 

Anoerungan varbahalten 

5 



Zylinder-Kombinationen 
Lineareinheiten 

TypSLZ-... 

-----!------
i 

~ 
85 

---i_~L5 I 
~ ________________ ~L~1+~+ __________________ 1 

Ansicht A 
SLZ-4o-_ 
SLZ-50-_ 

. L5. 
~ 

;-rn-L4 
i 03 

SLZ-16-_ 
SLZ-25-_ 
SLZ-32-_ 

[!J StoBdiimpfer selbsteinste/lend. vorn und hinten 
I StoBdiimpfer einstellbar. vorn und hinten am Endflansch 
[I Sensor mit AnschlaghUise PNP/NPN, vorn und hinten 
~ Anschlag fUr StoBdiimpfer 
[Ii Zentralbefestigung 
~ Befestigungsgewinde 
:!J Zylinder Typ DSNU bei Kolben-0 16 und 25 mm 

Typ DSW bei Kolben-0 32 bis 50 mm 
ill Nutenstein 
~ Befestigungsschiene fUr Niiherungsschalter Typ SM E-8-... 

- ""==T!f=P::"'-=-::'::"'"="" -
7 ciJ I L7 

Ausgleichskupplung fUr Radial- und Axialausgleich am Kolbenstangenende montiert 

+ - zuzuglich Hubliinge 
++ - zuzuglich 2 x Hubliinge 

Typ 9, 92 93 9. 9s 9s 97 9 8 99 0, D2 0 3 D. Ds Os D7 

I 
D8 

G7 hs 

0 0 0 0 I 
I 

III 
I 

0 9 0'0 D" 

0 0 

D'2 H, 

FESTO 
PNEUMATIC 

H2 H3 H. Hs 

SLZ-16-... 74 71 53 26,S 26 35 11,6 5 13 M5 14 M5 8 10 5,3 M6 JM12x 1 M4 5,5 9 M6xO,75 40 1,8 6,4 16,3 12 

SLZ-25-... 100 96 72 36,5 40 47 11,6 5 17 G'I8 25 M6 12 11 6,8 M8 ;M16x 1,5 M4 5.510 M8xl 50 1,8 6.4 20 16 

SLZ-32-... 140 135 100 51 65 58 20 8 30 G'/s 25 M8 20 15 8,51 Ml0! M22x 1,5 M4 6,6 11 M12xl 70 4,5 12,5 24,5 19 

SLZ-40-... 166 160 118 63 75 78 20 8 32 G'/. 25 M6 25 1518,5 Ml01M22xl,5 M4 6.6 11 M12x1 75 4,5 12.5 26,5 19 

SLZ-50" ... 176 170 126 66 80 84 20 8 33 G V. 25 M6 25 15 8,5 Ml0iM26xl,5 M49 14 M12x 1 80 4,5 12,5 32 22 

Typ He H7 He Hg H,o Hll L, L2 ~ L. Ls La L7 La 4 L,o L" L'2 T, T2 T3 T. Ts Te SW, SW2 

SLZ-16-... 27,5 4,5 31 2 21 12 141 12 85 7,5 15 - 42,5 191 9 28,7 33 - 3 6,5 12 10 5,7 11 10 8 

SLZ-25-... 36 5 40 2 26,2 16 178,5 16 120 10 20 - 160 26111,5 36,5 45 - 3 9 12 12 6,8 15,8 13 11 

SLZ-32- ... 47,5 6 46 3 15,8 20 214 20 160 12,5 25 - 80 40111.51 70 57 9.5 3 10 12 15 9 37,5 19 13 

SLZ-40-.. , 51 5.5 51,5 3 17,8 23,5 246 20 180 6,5 25 12 90 50 i 12 183 57110 3 ! 10 12 1619 22 19 13 

SLZ-50" ... 57 7 55 . 3 22,8 19 273 25 192 6,5 25 12196 601 9 168 57110 ! 3 i 10 12 1619 16.5 19 13 

1,540.1 Anderungen vort:lehalten 



Zylinder-Kombinationen 
Bestellubersicht fur Uneareinheiten 

Einzelteile fUr individuelle BestGckung 

Code Benennung , Bausatz 

CV selbsteinstellender StoBdampfer 

mit Anschlag 

CH ~ 
StoBdampfersiehe Blatt 1.616 

~ 
Bausatz 

YV einstellbarer StoBdampfer 

mitAnschlag 

YH 
StoBdampfer siehe Blatt 1.615 

Bausatz 

PV , Induktiver Sensor mit PNP-Ausgang 
in AnschlaghUise eingeklebt 

PH 
Sensor siehe Blatt 2.382 

Bausatz 

NV , Induktiver Sensor mit NPN-Ausgang 
in Anschlagh(ilse eingeklebt 

NH 
Sensor siehe Blatt 2.382 

Befestigungsschiene 
fUr NaherungsschalterTyp SME-8-... 

E 

~ Bei nachtraglicher Bestellung der 
Befestigungsschiene Hublange angeben 

I I 0> Nutenstein, lose beigepackt 

(Anzahl angeben) 

v = vorn montiert. vom Zylinder ausgehend kolbenstangenseitig. 
H = hinten montiert, vorn Zylinder ausgehend abschlulldeckelseitig. 

Bestellbeispiel: 117961 SLZ-25-160-KF-A-G-CV-CH-PV-PH-E-41 

1m Bausatz enthaltener 
StoBdArnpfer und Sensor 

YSR-8-8-C 

YSR-12-12-C 
YSR-16-20-C 

YSR-20-25-C 

YSR-8-8-B 
YSR-12-12 

YSR-16-20 

YSR-20-25 

SIE-4S-PS-K 

SIE-6,5S-PS-K-LED 

SIE-4S-NS-K 

SIE-6,5S-NS-K-LED 

Telle-Nr. 

115315 

115316 
115317 

115318 

114031 

114032 

114033 

114034 

116251 

116253 

117 525 

116252 

116254 

117 526 

150916 
150917 

150918 

150919 

150920 
150914 

150915 

FESTD 
PNEUMAnC 

1YP ,. fUrSLZ-... 

SLZ-16-YSR-C SLZ-16-... 
SLZ-25-YSR-C SLZ-25-... 
SLZ-32/40-YSR-C SLZ-32-... 

SLZ-40-... 
SLZ-50-YSR-C SLZ-50-... 

SL-10/16-YSR SLZ-16-... 
SL-25-YSR SLZ-25-... 
SL-32/40-YSR SLZ-32-... 

SLZ-40-... 
SL-50-YSR SLZ-50-... 

SL-16-SIE-PS SLZ-16- ... 
SL-25-SIE-PS SLZ-25-... 
SL-32/50-SIE-PS SLZ-32-... 

SLZ-40-... 

SLZ-50-... 

SL-16-SIE-NS SLZ-16-... 
SL-25-SIE-NS SLZ-25-... 
SL-32/50-SIE-NS SLZ-32-... 

SLZ-40-... 

SLZ-50-... 

SLZS-16 SLZ-16-... 
SLZS-25 SLZ-25-... 
SLZS-32 SLZ-32-... 
SLZS-40 SLZ-40-... 
SLZS-50 SLZ-50-... 
NST-5-M5 I SLZ-16 und 25 
NST-8-M6 I SLZ·32 bis 50 

Teile-Nr. Typ Kolben-0 Hublange Kugel- Abtastung Version StoBdampfer Sensoren Befestlgungs- Nutenstein 
mm mm fuhrung vorn I hinten vornl hinten schiene z.B. 4 Stuck 

150083 SLZ -25 -160 -KF -A -G -CV I-CH -PV L-PH -E 41 

Zubehor (separat zu bestellen) 

Benennung 
; .... ' 

Teile-Nr. :Typ" '.:~:. ..... . rurSLZ-... '. 
Zentralbefestigung 
zur Kombination von 150900 SLZZ-16/10 SLZ-16-... 

(;) Lineareinheiten SLZ-... 150901 SLZZ-25/16 SLZ-25-... 
undSLE-... 150902 SLZZ-32/25 SLZ-32-... 
Kombinationsmoglichkeiten 150903 SLZZ-40/32 SLZ-40-... 
siehe Blatt 1.541 150904 SLZZ-50/40 SLZ-50-... 

F NaherungsschalterTyp SME-8-... siehe Blatt 1.368 
.;~ , 

I 
! 

Anderungen vorbehalten 1.540.1 



Zylinder-Kombinationen 
Kombinationsmoglichkeiten von Lineareinheiten 7}'p SLE und SLZ 

FESTC 
PNEUMAnC 

X-Y-Z-Einheit X-Y-Einheit 

Y 

Mehrachsbetrieb 
Kombinationsmoglichkeiten Zentralbefestigung zurVerbindung von 

Lineareinheit/ Schlitteneinheit SL2mitSLE SLEmitSLE 
I X Y Z 

Teile-Nr.lTyp Teile-Nr. Teile-Nr. 

SL2-16 SLE-10 150900 SLZZ-16/10 
SLZ-25 SLE-16 150901 SL2Z-25/16 I 
SL2-32 SLE-25 150902 SLZZ-32125 
SLZ-40 SLE-32 150903 SLZZ-40/32 I 

I 

SL2-50 SLE-40 150904 SLZZ-50/40 

SLE-16 SLE-10 150905 SLEZ-16/25 i 
I 

SLE-25 SLE-16 150906 SLEZ-25/16 
SLE-32 SLE-25 150907 SLEZ-32/25 
SLE-40 SLE-32 150908 SLEZ-40/32 
SLZ-25 SLE-16 SLE-l0 150901 SLZZ-25/16 150905 SLEZ-16/10 I 

SLZ-32 SLE-25 SLE-16 150902 SLZZ-32125 150906 SLEZ-25/16 
SLZ-40 SLE-32 SLE-25 150903 SLZZ-40/32 150907 SLEZ-32/25 i 
SLZ-50 SLE-40 SLE-32 150904 SLZZ-50/40 150908 SLEZ-40/32 

Lieferumfang: 1 Zentralbefestigung und Befestigungsschrauben 

Anderungen vorbehalten 1.541 5 



Bestell-Nr. WW100F I 
Max. Nutzlast FIN: 200 
Max. Kippbelastung/Nm: 20 
Max. Radialbelastung/Nm: 80 
Max. zulassige Axabweichung'mm: 1.5 
Wiederholgenauigkeilimm: 0.02 
Schliel3- und Verriegelungshub'mm: 6.0 
Anzahl Luftlibertrager: 12 x M 5 
Anzahl Slromlibertrager: 1 x 16 Dol + 1 Leerloch 
COdlerung: liber Stromlibertrager 

moolich 
Material: Gehause aus Alu 

eloxiert. Funktionsleile 
aus oehMetem Stahl 

GewichUkg: - 0.670 

Netto-Preis/OM 

I Bestell-Nr. 

Gewichvkg: 

I Netto-Preis/OM 

Wir empfehlen als Zubehor 

- Ablageslation 
- Fugehilfe 
- Induklivschalter 
- StromObertrager 
- lauch fOr Codlerung einsetzbarl 
- Zentrierscheibe 

WW 100 L 

0.540 

ALS .. -l00 
FG 79 
NJ 3-WW 
28-316 

ZE 20 

~,ce 'o'o,m",oo,o ab S"" -~. 
08 fir Iiefern 10 Tage zur Probe 

::. .eo:: ~ "':s"ec.c; ve:= :!':::l. -:; 
:",:€r.:j :; 

-
_'"·tanS:::~~L;!: to.:.... ~: 
\"f"'~lege;ur,g 2."': 

verscnra ... :u:"'; 

Werkzeug Wechsler 
Losteil . Werkzeugseite 

WW100 L 

Ftacne f~~ f:e·e;::; .. -~~_ 
C:ir:- .. -;~- :::<'

au&e~ =-:t::r.e" Il::~ 

,,' 

S pe z i al win ke I V" 
schraubuno fOr uns; 
WerkzeUQweChsler 
Niedriooauhbhe: 

- WW8D F 

•

' WW100F 
WW 100 L 

, WW 120 F ! 
Beslell-Nr. WV-M5 I ! 
N",o-P,,,,;oM 'J 

55" 



Een lineaire energie-overzetter 
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