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Voorwoord

Dit versl~g is het resultaat van een onderzoeks-opdracht,
verricht 1n opdracht van de vakgroep Werktuigbouwkundige
Produktietechnologie en Automatisering van de Technische
Universiteit Eindhoven. Ret onderzoek vond plaats aan de
Universiteit zelf gedurende de periode maart - juni 1987.

De opdracht komt voort uit een onderzoek naar de belastbaarheid
van rollenwielen en is gericht op het maken van een voorontwerp
van een proefopstelling voor het testen op belastbaarheid van het
systeem nokrol/nokrolpen/doorzetschijf uit de basismolen. Gezocht
wordt naar een manier om de werkelijk optredende belasting op het
systeem te simuleren en deze gesimuleerde belasting in een
proefopstelling op te leggen aan het systeem.

Ret verslag en voorontwerp kan als informatie dienen voor het
uiteindelijk ontwerp van de proefopstelling.

Voor het tot stand komen van verslag en voorontwerp zijn een
aantal mensen mede-verantwoordelijk. Bij deze wil ik de volgende
personen met name bedanken:

Ir P.W. Koumans
F. Soers
Prof. Ir. J.L. Overbeeke

R.A.C. Didden

Juli 1987

TU Eindhoven
TU Eindhoven
TU Eindhoven



Samenvatting

Bij het tot stand komen van produkten binnen de Lichtgroep van
Ph1lips, wordt dikwijls gebruik gemaakt van indexeermolens. De
roterende stap-rust beweging van deze machines wordt meestal
gerealiseerd d.m.v. een rollenwiel, dat aangedreven wordt door
een doorzetschijf.

nokrol,
Deze

een

Er is weinig bekend van de belastbaarheid van de
nokrolpen en d~orzetschijf uit deze molens.
onderzoeksopdracht 1S daarom gericht op het ontwerpen van
proefopstelling voor het testen van deze belastbaarheid.

Uitgegaan wordt van de bestaande nokrol/nokrolpen-combinaties; De
vorm van de doorzetschijf is enigszins gewijzigd.

Bekeken wordt het volgende:

- Is de optredende belasting op het systeem
nokrol/nokrolpen/doorzetschijf te simuleren d.m.v.
eenzelfde of een ander belastingssignaal.

- Roe kan de gesimuleerde belasting aan het systeem worden
opgelegd.

- Roe kan het geheel 1n een proefopstelling worden
vastgelegd.

De verkregen resultaten leiden tot de keuze van een geschikte
excitator en een voorontwerp van een proefopstelling voor het
testen van de belastbaarheid van het te onderzoeken systeem.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn de volgende:

- Ret werkelijk optredende belastingssignaal in de basis
molen kan gesimuleerd worden door een sinusvormig belas
tingssignaal met een amplitude ter hoogte van de maximale
belastingspiek die optreedt.

- Ret belastingssignaal kan het beste gerealiseerd worden
door een excitator die belasting oplegd doordat twee veer
pakketten (schotelveren) een periodieke sinusvormige
indrukking opgele~d krijgen, verwezenlijkt door een kruk
drijfstang mechan1sme.

- Roogte van het belastingsniveau kan worden gere~eld
doordat de kruklengte van het kruk-drijfstang mechan1sme
veranderd kan worden, waarmee de maximale indrukking van
de veren kan worden gewijzigd.

- De doorzetschijf bestaat uit 3 vlakke schijven, die
tesamen een nok met een rechte groef vormen (dus geen
opzetfunktie). De belasting op de schijf is echter
vergelijkbaar met de belasting die optreedt op de
doorzetschijf in de basismolen.

- De omwentelingsfrequentie van de doorzetschijf en de
frequentie van de excitator dienen op een juiste wijze
gekoppeld te worden, opdat de doorzetschijf steedt op
dezelfde plaatsen maximaal be last wordt. Dit voor het
verkrijgen van een goede indikatie van de belastbaarheid
van het doorzetschijfmateriaal.

De resultaten van het onderzoek z1Jn vastgelegd in een
voorontwerp, te weten tekening nummer 1 tIm 5 (zie bijlage 14.)
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Lijst ~ gebruikte symbolen

2
A oppervlak (mm )

2
a versnelling (m/s )

b breedte (mm)

C dynamisch draaggetal (N)

c veerstijfheid (N/m)

D nokroldiameter (mm)

Dmin minimale asdikte (mm)

F belasting (N)

F belastingsamplitude (N)

f (eigen)frequentie (Hz)

h damhoogte (mm)

I stroom (A)
2

Ivw traagheidsmoment vliegwiel (kgm )
2

k belasting/projektie gered. rol (N/mm )

L aslengte (mm)

La levensduur (jaren)

1 kontaktlengte (mm)

M koppel (Nm)

m massa (kg)

N toerental ( omw/min)

n aantal overrollingen (-)

p vermogen (kW)
2

p druk (N/mm )

r straal (mm)

Smin minimale kracht b ij wissel-
belasting (vermoeiing) (N)

T trillingstijd ( s)

t tijd (8)

t' dikte (mm)

u aantal omwentelingen (-)

v produktiesnelheid (I/ s)
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Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1 Opdrachtomschrijving

In de "Lichtgroep" van Philips wordt sinds enige jaren gewerkt
aan de ontwikkeling van een serie basismolens, waarmee diverse
"Lichtgroep"-produkten kunnen worden gefabriceerd.

De basismolen is een indexerende machine, opgebouwd uit een
aantal standaard modules. De molen kan aangepast worden aan een
bepaald produktieproces door de machine te voorzien van
specifieke bewerkingsunits en bovenbouw met produktdragers
(figuur 1.; bijlage 1.). De serie machines omvat verschillende
voudigheden en produktsteken (bijlage 2.)

INDEXEER-MECHANISME

AANDRIJVING

AANDRIJFBASIS.S: met wormkast

ANDKRANS

figuur 1. De basismolen
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Gekonstateerd kan worden, dat conventionele machines onder het
tot nu toe toegelaten belastingsniveau, reeds vele jaren in
bedrijf Z1Jn zonder dat uitval door slijtage aan het systeem
nokrol/nokrolpen/doorzetschijf is waargenomen. Het kennen van de
maximale belastbaarheid zal echter een van de belangrijke punten
zijn voor het nemen van de juiste beslissingen in de toekomst.

Het doel van deze onderzoeksopdracht zal dan ook gericht zijn op
de mogelijkheden om deze maximale belastbaarheid te kunnen
bepalen. Ret volgende zal daarbij in ogenschouw worden genomen:

* Ret voortbrengen van een belastingssignaal waarmee de
werkelijk optredende belasting in het systeem nokrol/
nokrolpen/doorzetschijf gesimuleerd kan worden op een
zodanige manier dat een goede indikatie wordt verkregen
voor de belastbaarheid.

* Het ontwerpen van een proefop.stelling voor het testen van
he~ systeem nokrol/nokrolpen7doorzetschijf op belastbaar
he1d.

~ Het belang ~ het onderzoek

Binnen de "Lichtgroep" doet zich een tendens voor, waaruit het
onderzoek naar de belastbaarheid van het bovengenoemde systeem
voortkomt. Deze tendens is gericht op het streven naar een
toenemende produktiesnelheid. Rierdoor neemt de belasting ook
toe. Ret is niet duidelijk, hoe groot de toelaatbare belasting
(uitgedrukt in een kracht of Hertze spanning) mag Z1Jn, voordat
de betrouwbaarheid van de machine zodanig laag wordt, dat gebruik
ervan niet meer verantwoord is.

Door het beproeven van verschillende konstrukties en evaluatie
van de gevonden resultaten, kan enig inzicht worden verkregen in
deze materie. Zo kan tot een optimale konstruktie van het
betreffende systeem worden gekomen.

De noodzaak van een speciale proefopstelling voor deze test ligt
in het feit dat het onderzoek destruktief kan zijn. Zou de
beproeving gedaan worden aan de basismolen zelf, dan zou bij
falen van de nokrolpen de volgschade onverantwoord groot zijn.
Binnen de proefopstelling moet de volgschade zo beperkt mogelijk
blijven, om de kosten voor beproeving te beperken.
Verder moet de opstelling de mogelijkheid bieden voor het meten
van een aantal parameters, zoals kracht, verplaatsing, opper
vlaktegesteldheid e.d.
Door de belastingen op de juiste wijze te simuleren, kan met een
zo eenvoudig mogelijke proefopstelling toch tot goede resultaten
worden gekomen.

1.3 Het systeem nader bekeken

Het onderzoek zal zich met name richten op het systeem nokrol/
nokrolpen/doorzetschijf. In figuur 2. zijn de nokrolpenkonstruk
ties, zoals die voorkomen in de basismolen, weergegeven.
Maatschetsen zijn te vinden in bijlage 3.
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figuur 2. Afmetingen van de nokrol/
nokrolpen-konstrukties

De nokrollen worden beurtelings aangedreven door een
doorzetschijf (nok). In figuur 3. is te zien dat 3 soorten omzet
schijven gebruikt kunnen worden, te weten:

* Omzetschijf 1
* OmzetschiJf 1/2
* Omzetschijf 2

1 steek per opzet
1/2 steek per opzet
2 steken per opzet
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figuur 3. De doorzetschijven

Meer gegevens over de doorzetschijven z1Jn te vinden in bijlage
4. De bovengenoemde onderdelen vormen samen het te beproeven
systeem.
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~ Struktuur ~ het verslag

In hoofdstuk 2 zal een orienterend onderzoek gedaan worden naar
de belastingen die in het systeem optreden.
Verder zullen globaal de gevolgen van deze belastingen worden
beschouwd en aan de hand niervan zal worden bekeken met welke
belastingssituatie eenzelfde resultaat te verkrijgen is zodat de
konstruktie op belastbaarheid kan worden getest.

In het laatste deel van hoofdstuk 2 wordt dan gezocht naar
mogelijke excitators, om het belastingssignaal op het systeem in
te leiden.
Een keuze van de meest geschikte excitator zal gemaakt worden en
dit vormt weer een belangrijk uitgangspunt voor Hoofstuk 5,
waarin het concept voor een proefopstelling voor het testen van
het systeem nok - nokrol - nokrolpen, zal worden opgesteld.

Op het geheel zal uiteindelijk een ontwerptekening van de
proefopstelling volgen.

4



Hoofdstuk 2. Belasting en belastingssimulatie

2.1 Beschrijving ~ de optredende krachten

De prestaties, die de molens tijdens hun bedrijf moeten leveren,
veroorzaken een belasting op de nok, nokrol en nokrolpen. Deze
belasting is onder te verdelen in 2 categorien, t.w.:

gevolg van de omzetbeweging
1].

"statische" belasting, die optreedt wanneer de
zich in de arretstand bevindt.
dynamische belasting, die als
op de konstruktie werkt [lit.

machine

Daar de statische
dynamische, wordt
onderzoek.

belasting relatief klein is t.o.v
deze verder niet meer beschouwd in

de
het

De dynamische krachten, die tijdens de opzetbeweging
kunnen de volgende oorzaken hebben:

optreden,

de
de

van

isdit
met

toepassen

opzetbeweging;
gecombineerd

Versnellingskrachten t.g.v. de
nominale versnellingskracht,
dynamische vergroting.
Versnellingskrachten, veroorzaakt door het doorlopen van
spelingen aan het begin van en tijdens de opzet
De versnellingskrachten, veroorzaakt door oneffenheden in
het loopoppervlak
Wrijvingsinvloeden, o.a. door afdichtingen
De extra krachten, die ontstaan bij het
verdeelschijven.

De versnellingen, die bij metingen aan de machine bepaald worden,
blijken altijd groter te zijn dan de versnellingen, die
opgedrongen worden door de opzetkurve. Ret verschil hierin is het
gevolg van de stijfheid in de aandrijving van het mechanisme en
het feit, dat het om een massa- veersysteem gaat.
Bovendien wordt er steeds speling doorlopen.

I .. • ,1

I "
I
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"
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". lor....'llthe1d ,,,••,",. Nlm

I, "Rll lIm

-., '111'hl'd V·."•• ' Nlm
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figuur 4. Dynamisch model van de basismachine
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~ls nu de optredende versnellingen kunnen worden beschreven, dan
lS ook het verloop van de krachten als gevQIg van dez~
versnellingen bekend, indien de te versnellen (gereduceerdeJ
massa van het rollenwiel en van de eventuele bovenoouw van de
molen bekend is.
Bij rollenwielen van de basismolen is dit het geval.
De massa's van de mogelijke bovenbouw zijn weergegeven in bij
lage 5.

Het werkelijk optredende versnellingsverloop kan worden gemeten
d.m.v. versnellingsmetingen op de basismolen zelf. In bijlage 6
zijn enkele versnellingsmetingen weergegeven van basismolens met
een 9-graads polynoom als opzetfunctie.
Door dit resultaat met de te versnellen gereduceerde massa te
vermenigvuldigen, ontstaat dan het belastingspatroon dat ingeleid
wordt op de nokrol/nokrolpenkonstruktie.
Of de konstruktie met een zelfde verloop als het werkelijke
belastingspatroon of een benadering hiervan belast moet worden
voor een beproeving op belastbaarheid, zal in de volgende
paragraven nader worden bekeken.

6



2.2 Het verloop ~ het belastingssignaal

Het belastingsverloop op de nokrol van de basismolen zal ongeveer
eenzelfde patroon hebben als het versnellingsverloop op de straal
van het rollenwiel.
Het meest ideale beeld van de balastbaarheid zou dan ook worden
verkregen als het versnellingsverloop voor een machine zou worden
gemeten, het signaal zou worden opgeslagen en later,
vermenigvuldigd met een massafactor als belastingssignaal voor
een excitator zou worden uitgestuurd.
Er kunnen echter een paar vraagtekens geplaatst worden over de
noodzaak hiervan.

Ten eerste is het de vraag of het werkelijk nodig is om exact
hetzelfde patroon aan te brengen om de slijtage en/of destruktie,
die op kan treden in de konstruktie, te onderzoeken.
Door een theoretische beschouwing van de mogelijke
slijtageprocessen, kan misschien worden aangetoond, dat met een
veel eenvoudiger belastingssignaal kan worden volstaan.

Ten tweede is het de vraag of er een excitator is die, indien aan
deze het werkelijk optredene belastingssignaal wordt toegevoerd,
het grillige verloop van dit signaal (zie bijlage 6) ook kan
volgen.

2.3 zal aan de hand van
noodzakelijk is om een

In paragraaf
overwogen wat
verkrijgen.
In paragraaf 2.4 zullen dan
Tenslotte zal in paragraaf
mogelijke excitators.

vermoeiingsgedrag worden
goede proefsituatie te

mogelijke excitators worden bekeken.
2.5 een keuze worden gemaakt uit deze

2.3 Vermoeiingsbeschouwing ~ het belaste systeem.

Uit de versnellingspatronen van bijlage 6 voIgt dat de belasting
bestaat uit wisselende trek- en drukspanningen.
Door deze belastingsuitwisselingen kunnen allerlei beschadigingen
ontstaan in het materiaal. (zie bijlage 7.) [lit. 2]
Bij een hoge amplitude van de wisselbelasting zal de nokrolpen
een vermoeiingsgedrag gaan vertonen, wat kan leiden tot
destruktie van het systeem.
verder zijn de volgende slijtagevormen in de konstruktie te
verwachten:

slijtagevorm

1. Oppervlaktevermoeiing

2. Abrasic

3. Ploegslijtage/
adhesie

4. Oppervlakteruwheid

5. Passingsroest

plaats

nokrol
omzetschijf

nokrol(pen)
omzetschijf

nokrol
omzetschijf

omzetschijf

ring
persvlak

7

oorzaak

kontaktspanning

losse deeltjes

slip/glijden

trillingen in het
mechanisme

kleine relatieve
beweging



Als gevolg van spanningen kan dus vermoe11ng optreden
nokrolpen en oppervlaktevermoeiing van het oppervlak van
en doorzetschijf.

van de
nokrol

t ----+

Spanningen boven de elasticiteits~rens geven (micro-) plastische
deformatie via glijvlakken. Afw1sselend hoge en lage spanningen
veroorzaken door herhaalde plastische deformatie glijzones
(wisselend glijden). Hierin treedt versteviging/ ontsteviging en
structuurverval Ope
Vrij spoedig ontstaan hierdoor micro- scheuren die uitgroeien tot
macroscheuren. (zie figuur 5.) [lit. 2]

~-_.=. ~----Sv

--- ------~LI1~~i;<:~---------

- loS r'I

figuur 5. Opbouw S - N Kurve

De nokrolpen wordt wisselend belast onder variabele amplituden.
Het globale verloop van deze belasting is te zien in figuur 6.
Over het globale belastinspatroon is in werkelijkheid nog een
hoogfrequente belastingstrilling gesuperponeerd. (zie bijlage 6.)

figuur 6. Globale belastingsver
loop in de basismolen
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Belangrijke effecten bij een dynamische belasting met wisselende
amplituden zijn:
a. Ten gevolge van de hoge amplituden is de scheurinitiatie

periode snel voltooid.
b. De wijziging in (5'"gem. Na een hoge piek wordt een rest

spanning gevormd waarvan het teken tegengesteld is aan de
piek.

c. Ret sluiten van een scheur bij Smin < O. In het scheurgroei
stadium blijven hoge negatieve pieken hierdoor zonder veel
invloed.

d. Naarmate de scheur groeit gaan steeds meer lage amplituden
meedoen aan het scheurgroeiproces.

e. Ret tijdstip van de restbreuk wordt bepaald door het al dan
niet optreden van een hoge positieve piekbelasting.

Rieruit vol~t dus dat vooral de hoge positieve piekbelastingen
een belangri]ke rol spelen bij vermoeiingsgedrag van materialen.

Door de belasting die op de nokrolpen wordt ingeleid, ontstaan
wisselende buigspanningen in de dwarsdoorsnede van de nokrolpen.
In figuur 7. is de spanningsverdeling in de dwarsdoorsnede van
een staaf onder buiging als voorbeeld weergegeven.

I,,
\

\

\
\
\

\~\ \

OtQ

\ '\'\, \
\ \
\ )., ', ,

,,'

figuur 7. Spanning in een staaf
onder invloed van buiging

De hoogste belastingspieken veroorzaken de hoogste buigspanningen
en hierdoor zal het vermoeiingsgedrag dan ook grotendeels bepaald
worden.
Om een idee te ~rijgen van de belastb~arheid van Qe nokrolpen kan
nu een gewoon s1nusvorm1g belast1ngss1gnaal gebru1kt worden. Ret
signaal ziet er als voIgt uit:

~ A
F = F sinQ t F = beiastingsamplitude (N)

~ = frequent1e v.d. belastings
wisselingen (rad/s)

t = tijd (s)

9



De hoogte van de amlitude zal vrijwel geheel de levensduur van
h~t beschouwde element bepalen.
B1J een bepaald belast1ngsniveau kan het totaal aantal
wisselingen van de belasting, tot destructie voIgt, gerigistreerd
worden.
Bij de basismolen kan dit teruggerekend worden tot een te
verwachten levensduur door te bepalen bij welke productiesnelheid
de belastingspieken (versnell1ngspiek * gereduceerde massa)
eenzelfde niveau bereiken als dat van de amplitude in de
proefsituatie.ln bijlage 8 zijn een aantal voorbeelden gegeven
van berekeningen van tussen nokrol en omzetschijf afhankelijk
van type machine, productiesnelheid en massa van de bovenbouw.
Figuur 8. geeft een globale vergelijking van de werkelijke
en de door de excitator opgebrachte belasting.

belastinqsverloop
excitator

F-hr------::;,.........",
'\ ,

\
\
\

\

t •

figuur 8. Belastingsverloop basis
molen t.o.v. verloop
excitator

Het aantal behaalde belastingswisselingen in de proefsituatie
komt nu overeen met het aantal te doorlopen cycli in de
basismolen. De te verwachten levensduur wordt gevonden door het
aantal behaalde belastingswisselingen te vermenigvuldigen met de
cyclustijd van de basismolen bij de vooraf behaalde
productiesnelheid.

Hiermee is dus het op te brengen belastingspatroon bepaald.
Echter over de hoogte van de belastingsamplitude is nog geen
uitspraak gedaan. Als richtlijn wordt daarom de hiervolgende
situatie gebruikt.

Een konstruktie faalt als een of meer van Z1Jn onderdelen falen.
Het systeem doorzetschijf/nokrol/nokrolpen kan dus falen onder
wisselende belasting door:

10



voor 1 exp.8
afhankelijk

[lit. 3].

- het breken van de nokrolpen door vermoeiing
- het slijten van het oppervlak van de doorzetschijf en/of

nokrol door oppervlakte vermoeiing
- slijtagevormen zoals eerder in deze paragraaf vernoemd

(pag. 7) tussen nokrol en nokrolpen.

Bij het testen van de belastbaarheid van het systeem wordt voor
bet belastingsniveau uitgegaan van de maximaal toelaatbare
contactbelasting op het nokroloppervlak.

Voor nokrollen z1Jn allerlei tabellen bescbikbaar waarin de
maximaal toelaatbare kracbt is weergegeven.
Uit de figuur in bijlage 9. is af te lezen hoe groot
overrolling en d/l = 3 de toelaatbare belasting is
van de diameter van de nokrol en het nokrolmateriaal
(1 = kontaktlengte nokrol- doorzetschijf)
Bij een verdubbeling van de belastin~ daalt de levensduur met een
factor 10. In de proefstand d1ent tot maximaal 1 exp.7
wisselingen te worden gemeten (dit is ongeveer de
vermoeiingsgrens waarboven de nokrolpen niet meer stuk zal gaan).
De toelaatbare belastingen zijn volgens de tabel dus 2x zo groot.
In tabel 1. zijn de toelaatbare belastingen voor nokrollen van
cementeerstaal gegeven.

D (mm) Ftoel. n= 1exp.8 (N) Ftoel. n= 1exp.7 (N)

25 2.600 5.200

30 3.500 7.000

40 5.000 10.000

50 7.000 14.000

tabe1 1. Toelaatbare belas
ting

De be1astbaarheid van een technisch lijnkontakt kan ook worden
beoordeeld met behulp van de k-waarde voor toelaatbare
oppervlaktedruk (bijlage 10.) [lit. 4].

F

2 r I

F =
r =
1 =

belasting
rolstraal
kontaktlengte

(2.3.1)

De k-waarde is de belasting gedeeld door de projectie van de
reduceerde rol op een plat vlak en heeft de dimensie van een
spanning.
In tabel 2. zijn de k-waarden te vinden voor kontraform kontakt
tussen stalen lichamen en weI voor een aantal kwaliteiten onder
een aantal verschillende voorwaarden.
De waarden aDl veroorzaken geen merkbare putvorming bij zeer veel
(l exp.7 a 1 exp.8) overrollingen; dewaardenO""D2 = (jD1 V2 zijn
toelaatbaar tot 1 exp.5 a 1 exp.6 overrollingen.
Dewa a r den aDO 1 = 20D 1 ve roo r z a ken e e n n a uwei i j k s mer k bar e
vervorming van de kontaktopperv1akken. De waarden O'D02 = 20"D2
veroorzaken een ongeveer 8x zo grote vervorming alsrrD01, welke
in enkele gevallen nog toelaatbaar is.

11



staal-

1
aD] I kD] aD21~2 [aDO] ,1 kOO 1 a

OO2 kD02 1 Nfmm
2 !

I
I

kwaliteit HB RC O. 28HB i 0.4HB 10. 56HB I 0.8HB

I i i I I
I

I I I

Optimaal

\

; I I

) \ 6500 62 ]800 45 255C 90 3600 I ] 80 5]00 '360
gehard I

\I,

I
I

35 \

:

~ed )

1

5600 55 1600 2250 70 13200
!

]40 4500 ;280
gehard I I

I i

pptimaal i
~200

,

~elegeerd) 4000 42 ] ]00 ]7 ]550 35 70 3100 140

Poed 3400 36 900 ]300 22 1800 44 2600
I

88~elegeerd) II
! ! ,

I ;

\Teel
) 2]00 600 5 850 10 200 20 1700 i 40

~oolstof I

I
~einig ) 1250 350 ] ,7 500 3,5 700 7 1000 ]4 I~oolstof

tabel 2. Toelaatbare vlaktedrukken
en k-waarden

Voor de proefsituatie zullen de k-waarden tussen kDOI en kD02
gekozen moeten worden, indien oppervlakteslijtage binnen niet al
te veel overrollingen dient te worden verkregen. De nokrol
bestaat uit gelegeerd staal N775 of N1149, de omzetschijf uit
N1149 en is gehard. Voor de k-waarde kan dan worden gekozen:

2
k = 90 [N fmm ]

Dit is juist iets boven de kDOI -waarde voor gelegeerd staal
(kDOI = 70 N/mm~, zodat bij deze waarde zeker blijvende
vervorming van het kontaktoppervlak veroorzaakt wordt.

Uitgaande van k = 90 N/mm~ kan nu voor de verschillende
nokrolafmetingen (bijlage 3.) de maximale kracht F worden bepaald
waarmee de nokrol tegen de doorzetschijf gedrukt moet worden. Uit
(2.3.1) voIgt dat:

F = 2 r 1 k

Voor r geldt (zie bijlage 10):

1 1 1
- = ~ 11 + r21 = --- +
r rll r21

(2.3.2)

(2.3.3)

( ~ 11 en r 21 zijn krommingen in hoofdkrommingsvlak 1)

Figuur 9. geeft de optredende situatie weer.
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figuur 9. Kontaktsituatie tussen
nokrol en doorzetschijf

Er geIdt:

rll = 1/2 D

r21 = 00

Daaruit voIgt:

r = 1/2 D

en

(2.3.4)

Formule 2.3.4 in 2.3.2 Ievert:

F = D I k (2.3.5)

In tabel 3. zijn de waarden van F voor de verschil1ende
nokrolafmetingen weergegeven.

diameter kontaktlengte 1 toelaatbare
nokrol D (nokro1breedte) kracht F

(mm) (mm) (N)

25 12 27.000

30 12 32.400

40 15 54.000

50 20 90.000

tabel 3. Toe1aatbare kontaktkracht
volgens k-waarde

Vergelijking met tabel 1. laat zien dat volgens de k-waarde de
belasting een factor 5 a 6 hoger mag zijn dan wat in bijlage 9.
wordt gegeven.

Uitgaande van de gevonden resultaten kan verondersteld worden dat
falen op zal treden binnen 1 exp.7 belastingwisselingen, tussen

13



de in tabel 1. en in tabel 3. gevonden waarden.
In de proefstand zal dan ook voor de maximale
nokroldiameter uitgegaan worden van het gemiddelde
de 2 tabellen.

Tabel 4. laat het geheel nogmaals zien.

belasting
resultaat

per
van

D 1 F (n=lexp.8) F (n=lexp.7) F (k=90 N/mm) Fgem
(n=lexp.7) (n=lexp.7)

(mm) (mm) (N) (N) (N) (N)

25 12 2.600 5.200 27.000 16.100

30 12 3.500 7.000 32.000 19.700

40 15 5.000 10.000 54.000 32.000

50 20 7.000 14.000 90.000 52.000

tabel 4. Gemiddeld toelaatbare
kontaktbelasting

Voor het verkrijgen van een goede levensduur zal de belasting
w~~rschijnlijk een stuk lager liggen. De krachten in tabel 3.
Z1Jn slechts bedoeld als afschatting van de maximale capaciteit
van de excitator en levensduurberekening van de onderdelen van de
proefopstelling. A
Onder de belasting F = F sine..> t zal na een bepaald aantal
overrollingen het nokrol- en/of omzetschijfoppervlak slijtage
gaan vertonen. Echter ook in de nokrolpen zal vermoeiing op gaan
treden. Welk onderdeel het eerst faalt zal proefondervindelijk
moeten worden onderzocht. Blijkt dat de nokrolpen eerder stuk
gaat dan dat ontoelaatbare oppervlakteslijtage aan nokrol of
doorzetschijf optreedt, dan vormt deze de zwakste schakel.
Gaat de nokrolpen niet stuk voor ontoelaatbare
oppervlakteslijtage geconstateerd kan worden aan de nokrol en/of
doorzetschijf, dan vormen deze laatste het zwakke punt van de
konstruktie.

Een laatste opmerking dient nog gemaakt te worden. Voor de
eenvoud van een proefopstelling zou het beter zijn als in plaats
van een wisselbelasting een sprongbelasting kan worden
opgebracht. (figuur 10.)

figuur 10. Sprong- en wisselbelasting
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De excitator hoeft dan maar in een richting een kracht te
leveren, terwijl voor de doorzetschijf een nokschijf gebruikt kan
worden. Hierdoor kan de proefopstelling een stuk eenvoudiger
worden uitgevoerd. Bovendien wordt bij een sprongbelasting geen
speling in een groef doorlopen, waardoor een eventuele
faktorvergroting van de belasting niet op kan treden.
Bij een wisselbelasting bestaat dit risico weI. Uit bet Smith 
diagram (figuur 11.) blijkt dat bij sprongbelasting de maximale
belasting nog met een bepaalde factor verhoogd moet worden om
hetzelfde resultaat te verkrijgen als bij wisselbelasting.

Bij ve~anderende belasling kunnen gegevens over toelaatblR
spannmgcn uit het Smith·diagram verlm:gen worden (zie fi.
guur 4).
uB = breeksterkte
um = gemiddclde spanning
Uo = sprongslerkte
u,. =spanningsamplitude
u. = wisselslerklc

Bij doorsnedc veranderillgcn tredcn in hct aJgcmecn spannings
picken op. aangeduld mel ker/wt'rking.

figuur 11. Smith - diagram

Daar de belasting echter al bijzonder hoog is, kan dit bij nog
meer opvoeren leiden tot macro-plastisch vloeien van konstruktie
onderdelen.
De situatie , zoals doe optreedt in de basismolen, wordt dan niet
meer op een juiste wijze benaderd. Vandaar dat de keuze valt op
een sinusvorm1ge wisselbelasting i.p.v. een sprongbelasting.

15



2.4. Mogelijke excitators~ het opbrengen van de belasting

Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat op
sinusvormige wisselbelasting aangebracht kan
indikatie te verkrijgen van de belastbaarheid
nokrol/nokrolpen/dootzetschijf ( zie figuur 12.

de nokrolpen een
worden om een

van het systeem
) .

figuur 12. Belastingssignaal op
nokrolpen

Een aantal mogelijkheden zullen nu worden bekeken om dit
belastingssignaal te reproduceren.
De volgende indeling wordt daarbij gemaakt:

1. Mechanische excitators
2. Pneumatische excitators
3. Hydraulische excitators
4. Elektro-magnetische excitators.

16



1. Mechanische excitators

1.a. Kracht ingeleid d.m.v verene

1.a.l. Vervorming v.d veren door heffunctie v.d. doorzetschijf.
(figuur 13.>

figuur 13. Excitator met veren en
opzetfunktie op door
schijf

De doorz~tschijf foteert eenparig en door Qe sinusyormige
opzetfunkt1e beschr1jft de nokrol een sinusvor~lge beweg1ng om
stand O. De aan de nokrolpen geko~pelde veren kr1jgen daarmee ook
een sinusvormige indrukk1ng en/or uitrekking in oe tijd gezien.
De veren zijn gedurende een halve periode aan de ene zljde aktief
en gedurende de vol~ende periode aan de andere zijde (zie figuur
14.). In stand 0 zi]n de veren aan be ide zijde gelijk gespannen.
Daar de kracht recht evenredig is met de uitwijking t lS ook het
belastingssignaal in de tijd gezien sinusvormig.
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figuur 14. Belasting doorveren

De grootte van de maximale kracht kan gevarieerd worden door het
aantal parallelgeschakelde veren te varieren, veren met een
andere stijfheid in te zetten of een doorzetschijf met andere
hefhoogte te gebruiken.
Ret belastingspatroon kan aIleen gevarieerd worden door het
gebruik van een doorzetschijf met een andere opzetfunktie.

l.a.2. Vervorming van de veren
mechanisme ( figuur 15.)

m.b.v een kruk-drijfstang-

figuur 15. Excitator met veren en
kruk-drijfstangmecha
nisme

18



De doorzetschijf roteert nu ook eenparig, maar is niet van een
opzetfunctie voorzien. In de schijf bevindt zich een rechte groef
waar de nokrol doorheen loopt.
Aan de nokrolpen is een pakket veren gekoppeld die uitgerekt of
ingedrukt wordt door middel van een kruk-drijfstangmechanisme
waarvan schakel 4. een rechtgeleiding vormt. ( zie figuur 16.)

~
4 (J

~
, 1

figuur 16. Kruk-drijfstangmech.

Indien een eenparige rotatie is, is de uitwijking van schakel 4
sinusvormig in de tij~, waarmee de kracht die ontstaat op de
nokrolpen ook sinusvorm1g is.
Als de nokrol met nokrolpen nu vrij verplaatsbaar is in de ariale
richting van de doorzetschijf, dan zal de kracht doorgeleid
worden via de nokrol naar de doorzetschijf. Op deze manier wordt
het systeem nokrol/nokrolpen/doorzetschijf met een sinusvormige
wisselkracht belast.
Variatie van de grootte van de kracht is mogelijk door het aantal
parallelgeschakelde veren te veranderen, veren met een andere
stijfheid te gebruiken of de lengte van schakel 2 ( zie figuur
16) te wijzigen

i
waarmee de maximale uitrekking of 1ndrukking van

de veren gerege d wordt.
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1. b. Kracht
roteert

ingeleid d.m.v.
(figuur 17.)

een hulpmassa die excentrisch

•

figuur 17. Excentrisch roterende
hulpmassa

Eveneens roteert de omzetschijf eenparig en is aIleen voorzien
van een rechte groef. De nokro1pen is vastgezet in een
rechtgeleiding zodat de nokrol vrij kan bewegen in de axiale
richting van de doorzetschijf. Aan de nokrolpen is een
excentrisch roterende hulpmassa verbonden. Door de centrifugaal
kracht van de ronds1ingerende massa en de vrijheidsgraad van de
rechtgeleiding, wordt op de nokrolpen een s1nusvormige kracht
ingeleid.
Er geldt:

2
F=mc.J r

F is dus te varieren door:

m = massa
~ = omwentelingsfrequentie

van de hu1pmassa
r = excentriciteitsstraal van

de hulpmassa

- variatie van m
- variatie van ~ (daarmee verandert dus ook de frequentie

van het belastingssignaal)
- variatie van r

Het krachtspatroon is niet te veranderen.
De kracht wordt ook hier doorgeleid van nokrolpen naar
naar doorzetschijf zoals bij 1.a.2 beschreven is.

20
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I.e. Kracht ingeleid d.m.v. een massa die versneid wordt door de
opzetfunktie van de doorzetschijf. (figuur 18.)

M

figuur 18. Versneide massa

De doorzetschijf roteert eenparig en is voorzien van een
opzetfunktie waarvan de versneIIingsfunktie sinusvormig is. De
nokrolpen krijgt hierdoor een sinusvormige versneIIing opgelegd.
Aan de nokro1pen is een massa verbonden, die eveneens versneid
wordt. Er geIdt:

F = m a

Rieruit voIgt dat de kracht die op de nokro1pen ingeleid wordt
ook sinusvormig is. De krachtsgrootte kan gevarieerd worden door
variatie van de grootte van de massa of door het kiezen van een
doorzetschijf met een andere maxima1e versneIIing.
Ret krachtspatroon kan gevarieerd worden door inzet van een
doorzetschijf met een andere versneI1ingsfunktie.
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2. Pneumatische excitator (figuur 19.)

~- - - --1
I~ 1\ 1\ I ,
• \IV«<Y 'l ~~J

figuur 19. Pneumatische excitator

De nokrolpen is vastgezet in een rechtgeleiding waardoor vrije
beweging van de nokrol dwars op de doorzetschijf mogelijk is. De
doorzetschijf roteert eenparig en is van een rechte groef
voorzien. De nokrolpen is met een luchtcilinder verbonden die een
trek- en drukkracht kan uitoefenen. De kracht is recht evenredig
met de druk van de perslucht die aan de cilinder wordt
toegevoerd. Via regelventielen kan een bepaald drukprofiel worden
verkregen. De grootte van de kracht kan gevarieerd worden door
een lekventiel. De maximale kracht is vastgelegd door de druk van
de perslucht- leiding en de doorsnede van de cilinder.

F = p A(cilinder) p = druk
A = cilinderoppervlak

Via een compressor kan eventueel een hogere druk worden
verkregen.
Krachtdoorleiding geschiedt op dezelfde wijze als beschreven in
1.a.2.
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Hydraulische excitator (figuur 20.).

r: - - - --1
IP~ 1\ 1\ I' '
I \)"V t I
I .. I,-__ _ __ oJ

door
te

figuur 20. Hydraulische excitator

Dit berust op hetzelfde principe als de pneumatische excitator,
aIleen wordt hier gebruik gemaakt van een hydraulische cilinder.
De druk wordt opgewekt door een hydro-pomp. Regeling van het
krachtspatroon geschiedt oak hier door regelventielen.
De grootte van de kracht kan gevarieerd worden
regelventielen, door het slagvolume van de hydro-pomp
veranderen of door bet toerental van de pomp te varieren.
Kracbtdoorleiding gaat zoals bij l.a.2. beschreven.
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4. Elektro-magnetische excitator (figuur 21.)

figuur 21. Elektro-magnetische
excitator

van de
regeling

van het

1.a.2. beschreven.

Ook hier geldt hetzelfde principe als bij de hydrsulische of
pneumatische excitator, zij het dat hier gebruik gemaakt wordt
van een elektro-magneet met hefmagneet.
De grootte van de kracht wordt geregeld door variatie
grootte van de voedingsstroom I van de wikkelingen en
van het patroon van de kracht door variatie
stroompatroon.
Krachtdoorleiding geschiedt a18 bij

De hierboven genoemde excitators ZlJn allen in staat een bepaalde
kracht met een bepaald patroon op het systeem nokrol/nokrolpen/
doorzetschijf in te leiden. Ieder van deze excitators heeft zijn
voor- en nadelen, de een zal echter beter aan de gestelde eisen
voldoen dan de ander. In de volgende paragraaf zullen de voor- en
nadelen van de verschillende excitators tegen elkaar worden
afgewogen en zal een keuze worden gemaakt uit de mogelijkheden
met het oog op die oplossing die het meest geschikt is voor
verkrijgen van het gewenste resultaat.
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2.5 Keuze van de meest geschikte excitator

VOOf afweging van de voor- en nade1en van de hierboven beschreven
excltators zu1len djze op een aant~l punten moetjn

1
worden

beoorde~~d•. Nlet a deze bjoordelln~skenmerkeQ ~u ~n even
belangrlJk zljn, .maar sam~n zu. ~en ZlJ een g<;>ede lndlkatle geven

Bver net a1 dan nlet geschtkt ZlJn van de efcltator. .
e volgende punten zuI en als beoorde lngskrlterla worden

gehanteerd:
1. Moge1ijkheid tot inste11ing van de grootte van de

belastlng
2. Moge1ijkheid tot wijziging van het patroon van de

be1astlng
3. Mogelijkheden tot het meten van be1astingscyc1i, slijta-

ge, eventue1e kracht en/of verp1aatsing
4. Eenvoud van de opste11ing
5. Kosten van de opstel1ing
6. Gevo1gen van fa1en van systeem nokro1/nokro1pen/doorzet

schij f
7. Aantal slijtage gevoe1ige onderde1en in de proefopstel

ling

2.5.1. Beoordelingen verwerkt in een keuzetabe1

Aan de boven beschreven op1ossingen kan globaa1 een
waarderingscijfer per beoorde1ingskenmerk worden afge1eid.
Hierbij wordt de volgende waarderingsschaa1 gehanteerd:

Waarderingsschaa1

0 j uis t aanvaardbaar
1 zeer slecht

2 slecht
3 zeer onvo1doende

4 onvo1doende
5 twijfe1achtig

6 vo1doende
7 ruim vo1doende

8 goed
9 zeer goed

10 uitmuntend

Verder kan voor de beoorde1ingskenmerken a1gemeen gezien een
weegfactor worden bepaa1d.
Door voor ieder a1ternatief het totaal van gewicht x waardering
te bepalen, kan de meest geschikte oplossing worden gevonden.
In tabe1 5. is de keuzetabe1 voor de excitators weergegeven.

In de vo1gende paragraaf za1 in het kort een toe1ichting vo1gen
op de waarderingscijfers in de tabel.
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rege1ing rege1ing meet-
be1astings- be1astings- moge1ijk-

Kenmerk niveau patroon heden eenvoud

gewicht 20 5 15 20

a1ternatief score punten

1. a.1 veren
+ opzetfunktie 5 100 7 35 5 75 7 140

1. a. 2 veren+
kruk-drijf- 7 140 4 20 7 105 7 140
stangmech.

I.b roterende
hu1pmassa 6 120 4 20 7 105 7 140

1 . c versne1de
massa 6 120 7 35 5 75 8 160

2- Pneumatiek 7 140 6 30 8 120 6 120

3. Hydrau1iek 8 160 6 30 8 120 6 120

4. E1ektro-
magneet 5 100 6 30 6 90 6 120

risico s1ijtage-
op gevoeligheid

kosten vo1gsehade opste11ing resu1taat

10 10 20 onge- gewo-
wogen gen

1. a. 1 veren +
opzetfunktie 6 60 8 80 6 120 44 ( 5 ) 610 (5 )

1.a.2 veren +
kruk-drijf- 7 70 8 80 7 140 46 (3 ) 695 (1)
stangmeeh.

I.b roterende
massa 7 70 5 50 6 120 42 (7) 625 (6 )
,
I.e versne1de

: 8 80 6 60 6 120 46 (3) 650 (4)massa,

2. Pneumatiek 7 70 7 70 6 120 48 (1) 670 (3 )

3. Hydrau1iek 5 50 8 80 6 120 48 (1) 680 (2)

4. E1ektro-
magneet 6 60 7 70 7 140 43 (6 ) 610 ( 7 )

tabel 5. Keuzematrix
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kracht
door de

2.5.2 Toelichting ~ ~ waarderingscijfers.

- Oplossing 1.a.1: Mechanische excitator waarbij de
ingeleid wordt d.m.v veren die een vervorming krijgen
heffunctie van de doorzetschijf (figuur 13. )

* Regeling belastingsniveau: via aantal en soort veren en de
vorm van de opzetfunktie.
AIleen trapsgewijze regeling mogelijk.

* Regeling belastingspatroon: andere vorm van opzetfunktie.
* Metingsmogelijkheden: voor meting van kracht zijn extra kracht

opnemers nodig. Meting van doorbuiging van de nokrolpen wordt
vermoeilijkt door de beweging van de pen.

* Eenvoud: deze is niet echt groot. Verstellingsmogelijkheden
van grootte en vorm van de belasting brengen ingewikkelde
konstrukties met zich mee.
Ook het ontstaan van tangentiele krachten t.g.v de opzet van
de doorzetschijf ( figuur 22. ) leidt tot hoge eisen aan
aandrijving en as van de doorzetschijf.

figuur 22. Krachtkomponen
ten op doorzet
schijf

* Kosten: de redelijk ingewikkelde konstruktie leidt tot
redelijk hoge kosten.

* Gevolgen van falen: Breuk van nokrolpen wordt verend
opgevangen, en aandrijving van de nokrolpen stopt bij breken.
Er treedt weinig of geen volgschade op.

* Slijtage gevoelige onderdelen: Het aantal slijtagegevoelige
onderdelen in de konstruktie is redelijk, maar niet echt
laag.

- Oplossing 1.a.2.: Mechanische excitator waarbij de kracht
ingeleid wordt d.m.v veren die een vervorming opgedrongen
krijgen via een kruk-drijfstang-mechanisme ( figuur 15 )

* Regeling belastingsniveau:door wijziging van aantal en soort
veren en/of door slaglen~teverstelling van het kruk-
drijfstang- mechanisme. Cont1nue variatie van de kracht
is hierdoor mogelijk.

* Regeling belastingspatroon: Is zo goed als niet mogelijk.
* Metingsmogelijkheden: Voor krachtmeting ook hier extra kracht

opnemers nodig. Doorbuiging van de nokrolpen is eenvoudiger
te meten door stilstand van de nokrolpen.

* Eenvoud: Koppeling van het aantal slagen van de excitator
en het aantal omwentelingen van de doorzetschijf geeft aan
leiding tot wat ingewikkeldere konstruktie. Deze koppeling
is noodzakelijk voor slijtagebepaling van de doorzetschijf,
waarbij de nokrol de doorzetschijf steeds op dezelfde punt en
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maximaal belast. O~ deze punten zal dan als eerste eventuele
oppervlaktevermoei1ng optreden.
Slaglengte verstelling eist ook een goede konstruktie.
Alles bij elkaar is de konstruktie niet heel eenvoudig.

* Kosten: Door de grotere eenvoud van de doorzetschijf
blijven de kosten van de konstruktie beperkt.

* Gevolgen van falen: Deze zijn praktisch nihil.
* Sljtagegevoelige onderdelen: Ret aantal slijtagegevoelige

onderdelen is relatief laag.

- Oplossing l.b: Mechanische excitator, waarbij de kracht
ingeleid wordt d.m.v een hulpmassa die excentrisch roteert.
( figuur 17. )

* Regeling belastingsniveau: door variatie van de grootte van de
massa m, variatie van de omwentelingsfrequentie of
variatie van de excentriciteitsstraal r. Continue variatie
is mogelijk.

* Regeling belastingspatron: Praktisch onmogelijk.
* Metingsmogelijkheden: als bij l.a.2
* Eenvoud: Riervoor geldt hetzelfde als bij l.a.2
* Kosten: idem
* Gevolgen van falen: Doorschieten van massa m bij breken van

de nokrolpen kan tot volgschade leiden.
* Slijtagegevoelige onderdelen: Aantal slijtagegevoelige

onderdelen is niet echt laag.

- Oplossing I.e.: Mechanische excitator waarbij de kracht
ingeleid wordt door versnelling van een massa daor de opzet
funktie van de doorzetschijf. ( figuur 18. )

*
*
**

*
*
*

Regeling belastingsniveau: door variatie van massa men/of
door andere opzetfunktie. AIleen getrapte verstelling mogelijk.
Regel!ng be1astingspatroon: AIleen door vervanging opzet
funkt1e.
Metingsmogelijkheden: als bij l.a.l
Eenvoud: Konstruktie is zeer eenvoudig, zij het dat het maken
van de verschillende doorzetschijven weer een ingewikkeldere
fabricage eist.
Kosten: Relatief laag. Doorzetschijven zijn weI duur.
Gevolgen van falen: Doorschieten van de massa kan weer schade
tot gevolg hebben.
Slijtagegevoelige onderdelen: als bij 1.a.l.

Aantal belastingscycli moeilijker te
duidelijk bewegende onderdelen aanwezig
in het systeem zullen moeten worden gere-

- Oplossing 2: Pneumatische excitator (figuur 19.)

* Regeling belastingsniveau: eenvoudig d.m.v. regelventielen
* Regeling belastingspatroon: redelijk mogelijk m.b.v. regelven

tielen
* Metingsmogelijkheden:

tellen doordat geen
zijn. Drukwisselingen
gistreerd.
Krachtmeting voIgt direkt vanuit het systeem (druk is bekend)

* Eenvoud: Konstruktie is redelijk eenvoudig, regelsysteem is
daarentegen ingewikkeld

* Kosten van de konstruktieonderdelen zijn vrij laag, die van het
regelsysteem zijn redelijk.

* Gevolgen van falen: doorschieten van de cylinderstang kan tot
destruktie van de cylinder leiden. Verder weinig risico op
volgschade.

* Slijtagegevoelige onderdelen: Regelsysteem is slijtagegevoelig.
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- Oplossing 3: Hydraulische excitator (figuur 20.)

* Regeling belastingsniveau: Als bij oplossing 2. Verder regeling
mogelijk via variatie van slagvolume en toerental van de hydro
pomp.

* Regeling belastingspatroon: Als bij 2, echter de stabiliteit is
hier groter.

* Metingsmogelijkheden: Als bij 2.
* Eenvoud: regelsysteem is ingewikkeld.
* Kosten: hydraulica is relatief duur.
* Gevolgen van falen: Bij breken van de nokrolpen valt de druk

onmiddellijk weg waardoor volgschade nauwlijks op zal treden.
* Slijtagegevoelige onderdelen: als bij 2.

- Oplossing 4: Elektro-magnetische excitator (figuur 21.)

* Regeling belastingsniveau: door regeling van voedingsstroom I
van de wikkelingen.
Krachthoogte blijft beperkt; Meerdere excitators moeten
parallel worden gebruikt of een hefboom dient opgenomen te
worden.

* Regeling belastingspatroon: Eenvoudige wijziging door wijziging
van het patroon van de voedingsstroom.

* Metingsmogelijkheden: Belastingswisselingen weer moeilijker te
meten; dit via tellen van stroomwisselingen.
Voor krachtmeting zijn extra krachtopnemers nodig.

* Eenvoud: Parallelschakeling van excitators eist een goede kon
struktie opdat gelijkmatige krachtsverdeling optreedt. Grote
hefboomverhouding eist spelingsvrije konstruktie.

* Kosten: Vrij hoog (dure regelapparatuur).
* Gevolgen van falen: Bij breken van de nokrolpen kan de drijf

stang van de hefmagneet doorschieten, waardoor schade aan de
excitator mogelijk is.

* Slijtagegevoelige onderdelen: praktisch nihil. AIleen bij onge
lijkmatige krachtsverdeling kans op snelle slijtage van de ge
leidingen.

2.5.3. Keuze uit de oplossingen

Uit paragraaf 2.5.1. en 2.5.2. voIgt dat de oplossing 1.a.2.:
Mechanische excitator met veren en kruk-drijfstangmechanisme en
oplossing 3.: Hydraulische excitator, de voorkeur genieten. uit
deze twee oplossingen wordt uiteindelijk oplossing l.a.2.
gekozen, daar deze excitator eenvoudiger te realiseren is,
terwijl de funktionaliteit bijna even goed is als die van
oplossing 3.
In het ontwerp van de proefopstelling voor het testen van nokrol/
nokrolpenkonstrukties op belastbaarheid zal deze excitator dan
ook als uitgangspunt dienen.
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Hoofstuk 3. Het ontwerp van een proefopstelling voor het testen
van het systeem nokrol/nokrolpen/doorzetschijf

3.1 Inleiding

Uit hoofdstuk 1. is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat
aan het kennen van de belastbaarheid van het systeem nokrol/nok
rolpen/doorzetschijf t zoals dat voorkomt in de basismolen t die
ontwikkeld wordt in de " Lichtgroep van Philips ".
In hoofdstuk 2. bleek dat dit systeem hiervoor belast kan worden
met een sinusvormig belastingssignaal. Een excitator die kracht
levert t doordat een veerpakket door een kruk-drijfstang
mechanisme vervormd wordt t bleek de meest geschikte excitator
voor deze test te zijn.
In dit hoofdstuk zal nu een voorontwerp worden gemaakt van de
proefopstelling waarin deze excitator opgenomen is.
Enkele belangrijke onderdelen t zoals de as en lagering van de
doorzetschijf en het aandrijfmechanisme van het veerpakket ( dit
kan een kruk-drijfstangmechanisme zijn t maar andere oplossingen
zijn ook denkbaar ) zullen meer in detail worden uitgewerkt.

~ Uitgangspunten

Voor het kunnen dimensioneren van de onderdelen van de
proefopstelling is,het nodig om als uigangspunten een aantal aan
names te doen. H1eronder vOlgt een opsomm1ng van deze aannames
met een korte toelichting.

1. De frequentie van de excitator is voor aIle proefsituaties
ongeveer 5 Hz. Een hogere frequentie leidt tot een onnodig
groot motorvermogen voor aandrijving van de excitator en de
doorzetschijf. Een lagere frequentie leidt tot lange
beproevingstijden. Bij een frequentie van 5 Hz is een rede
lijk compromis bereikt van benodigd vermogen en duur van de
proef.

2. Gesteld wordt dat t indien onder een bepaalde belasting het
systeem 1 exp.7 belastingswisselingen heeft doorlopen zonder
ernstige beschadiging t deze belasting toelaatbaar is (bij
1 exp.7 wisselingen ligt ongeveer de vermoeiingsgrens van de
nokrolpen t d.w.z. dat de nokrolpen onder deze belasting t
indien 1 exp.7 wisselingen gehaald worden zonder falent bijna
zeker niet meer stuk zal gaan bij nog meer wisselingen).
Bij een frequentie van 5 Hz duurt een proef dus maximaal:

7
10

5

6
= 2.10

6
2.10

(sec) = ----- = 556 (uur)
3600

1 exp.7 wisselingen is bijvoorbeeld voor een 72-voudige
machine met een produktiesnelheid van 20.000 produkten/uur
vergelijkbaar met:

7 72
10 * ------ = 36.000 uur

20.000

Een levensduur van 36.000 uur bij ong. 2.000 bedrijfsuren per
jaar leidt tot 36.000/2.000 = 18 jaar.
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Algemeen geldt voor de levensduur in jaren:

7
z 10 z 3

La = - * ----- = - * 5.10
v 3

2.10
v

(jaar)

La = levensduur in jaren
z = voudigheid (-)
v = produktiesnelheid (lIs)

3. Uit tabel 4. in hoofdstuk 2. voIgt dat globaal voor de ver
schillende nokrolafmetingen verschillende maximum krachten
toelaatbaar zijn. (zie ook tabel 6.)
Indien aangenomen mag worden dat iedere nokrol even vaak
beproefd wordt, kan over de levensduur van de
proefopstelling een gemiddelde maximale konstante kracht
worden berekend. (Leve.,.,scluc.1Y 0f~t4-lIj"'J ~ 1t>.~(:Jc~ ",",14.,).

D (mm) 1 (mm) Fmax (N) Feff (N)

25 12 16.100 12. 075

30 12 19.700 14.775

40 15 32.000 24.000

50 20 52.000 39.000

tabel 6. Effektieve belasting

Ret belastingssignaal is sinusvormig volgens:
A

F = F sinCJt

In tabel 6. staat Fmax voor F. Feff is de effektieve kontinue
belasting per nokrolafmeting over de levensduur van het te
testen systeem en is gelijk aan 75% van Fmax.
Over de levensduur van de proefopstelling kan nu een
gemiddeld effektieve belasting worden berekend volgens:

Fm =
333

Fl Ul + F2 U2 + F3 U3

U

Fm =
Fl, F2 ... =

U =

Er geldt:

onveranderlijke gemiddelde belasting (N)
onveranderlijke belastingen gedurende
Ul, U2 omw. (N)
totaal aantal omwentelingen (-)

---------------------------------------------- =
U

Fm =

3
(12.075

3
+ 14.775

3
+ 24.000

3
+ 39.000 ) * 1/4U

= 26.931 (N) ~ 27 (kN)
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4. De doorzetschijf heeft in aIle proefsituaties eenzelfde dia
meter die gesteld is op 300 mm.
In de basismolen zijn diameters van 200, 245, 290 en 390 mm
gangbaar.
De breedte van de groef in de doorzetschijf moet variabel
zijn opdat de verschillende nokroldiameters getest kunnen
worden.

5. De frequentie van de excitator en de omwentelingsfrequentie
van de doorzetschijf moeten worden gekoppeld opdat de door
zetschijf steeds op dezelfde punt en maximaal wordt belast.
Dit is nodig voor een juiste indikatie van de slijtage van de
doorzetschijf.
Ais uitgangspunt wordt een opzethoek van 90° gekozen
gedurende welke een belastingswisseling plaatsvindt. Over I
omwenteling van de doorzetschijf kan dus 4x een belastings
cyclus van de excitator worden doorlopen. De frequentie van
de excitator was gesteld op 5 Hz.
De frequentie van de doorzetschijf is dan gelijk aan 5/4 =
1,25 Hz.
Het toerental n van de as van de doorzetschijf is hiermee:

N = 1,25 * 60 = 75 omw/min

6. Voor de veren van de excitator worden schotelveren gebruikt
daar zeer grote krachten gevraagd worden. De regeling van het
belastingsniveau zal aIleen geschieden door slaglengte-ver
stelling van het aandrijfmechanisme van de verene

Uitgaande van de boven beschreven punten zullen
belangrijkste konstruktieonderdelen bepaald worden.

3.3 Dimensioneringvan ~ onderdelen

3.3.1 As en lagering van de doorzetschijf

nu de

De doorzetschijf wordt gemonteerd op een as die via 1 of meer
overbrengingen wordt aangedreven door een moter. De as wordt op 2
punten gelagerd. In bijlage 10. is de krachtsinleiding en
-doorleiding van respectievelijk nokrolpen via nokrol naar door
zetschijf, as en lagering weergegeven. Afhankelijk van de
afmetingen Ll en L2 van de as ontstaat een bepaalde verhouding
van axiale en radiale krachten op de lagers. Daar Fa> Fr is de
keuze van de te gebruiken lagers beperkt. Ook dient door het
sinusvormig verloop van Fm de axiale belastingsopname in twee
richtingen te kunnen geschieden.
De volgende oplossingen zijn denkbaar (figuur 23.)
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de

2 het voordeel dat de verhouding Fr/Fa
L1 kleiner gekozen kan worden; ook de
lagers, indien deze gepaard worden

figuur 23. Oplossingen lagering as
doorzetschijf

- Oplossing 1. heeft het nadeel dat 4 lagers op een as gemonteerd
moeten worden Dit is bijna niet uit te richten, waardoor
extra wrijving en daarmee slijtage van de lagers ontstaat.
WeI is een onbeperkte keuze in de verhouding axiale/radiale
belasting mogelijk.

- Oplossing 2. biedt de mogelijkheid tot grote verhouding van
Fa/Fr, echter Fr/Fa is maximaal 55%. De bouwbreedte van de twee
tontaatslagers naast elkaar is groot, en doordat Fr/Fa ~ 0,55
mag Ll ook zeker niet te klein worden. Deze konstruktie kost
dus veel ruimte.

- Oplossing 3. heeft t.o.v
groter mag zijn waardoor
bouwbreedte van de 2
uitgevoerd, is kleiner.
De belastbaarheid van het hoekkontaktkogellager is echter
kleiner dan van tontaatslagers, waardoor toch weer grote lagers
bij hoge belasting nodig zijn.
Uit bijlage 10. voIgt dat hoekkontaktlagers indien
afmetingen van de as juist worden gekozen, goed voldoen.
Voor de hoekkontaktkogellagers wordt een dubbelrijige
uitvoering gekozen met gedeelde binnenring.
Voor L1 = 250 mm en L2 = 100 mm is Cmin dan gelijk aan
108.575 N.
Een lager 3311 D van SKF met C = 111.000 N voldoet aan de
gevraagde belastbaarheid [Lit. 5].
Voor het radiale lager kan een cy1inderlager worden gebruikt
(axiale verschuifbaarheid; kan als los lager worden
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ui~gevoer? ). Lager N 1016 van SKF met C = 66.000 N vo1doet
rUlm en lS monteerbaar in de konstruktie. (zie tekening 2 
Doorsnede A-A ).
In bijlage 10. is verder een kontroleberekening weergegeven
voor de minimaa1 benodigde dikte van de as.
Deze dikte komt op Dmin = 80mm op de punten waar het moment
op de as het hoogst is.

3.3.2 Bevestiging van de doorzetschijf op de as

De doorzetschijf wordt zowel axiaal a1s tangentieel belast. Voor
de bevestiging van de doorzetschijf op de as kunnen weer
verschillende technieken worden gebruikt. Een eis is dat de
bevestiging gemakkelijk losneembaar moet zijn, meerdere malen te
gebruiken is en een grote kracht over kan brengen, zowel axiaal
als tangentieel.
Daar de nokroldiameters varieren, moet de groef van de doorzet
schijf ook van breedte kunnen varieren.
Voor een goede bewerkbaarbeid kan de doorzetschijf dan bet beste
gedeeld worden uitgevoerd (figuur 24.). (Slijpen van vlakke
scbijven is eenvoudiger dan bet uitfrezen of draaien van
verscbillende groeven in scbijven).

0 ~. - 0CD
---- '-._--- I- - - -.

- - - - - -
- ---- -- --- 1--- ---

Ie-
I~ b

figuur 24. Gedeelde doorzetscbijf

De breedte b van bet tussenstuk 2 kan gewijzi~d worden. De
schijven 1 en 2 hebben steeds dezelfde afmetlngen.
Daar nu de doorzetschijf gedeeld uitgevoerd wordt, zijn kracht
gesloten verbindingen zoals konische gaten en as,
spanverbindingen d.m.v spansets of spanelementen of verbindingen
als sterschijven en drukhu1zen niet meer optimaal, hoewel ze een
snel1e verwisseling moge1ijk maken. Bij een zeer gering diameter
verschil van de gaten in de 3 schijven zullen maar 1 of 2
schijven goed geklemd zitten. De andere schijf of schijven komt
of komen niet goed vast te zitten.
Ook is het niet zeker dat de scbijven goed aan blijven liggen
onder axiale belasting ( opening van de naden ).
Een betere oplossing is in dit geval een flensverbinding. Een
flens wordt op de as gelast met hierin 6 schroefgaten. In deze
gaten worden tapeinden gemonteerd. De drie schijven zijn ook elk
van 6 gaten voorzien waar de tapeinden doorheen kunnen worden
gestoken. D.m.v moeren worden de schijven tegen elkaar aan
getrokken ( zie tekening 2 - Doorsnede A-A ).
In bijlage 10. is een berekening van de lasnaad en de tapeinden
weergegeven.
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3.3.3 De excitator

De excitator bestaat uit twee veerpakketten, opgebouwd uit
schotelveren, die een periodieke indrukking opgelegd krijgen (zie
figuur 25.). Bepaling van de schotelveren is weergevgeven in
bijlage 11., II.a en Il.b. Veren van het type SCHNORR met
afmetingen 70x35.5x4 blijken te voldoen in een pakket van 20
tegengesteld gestapelde veren.

- ~

~- -- \111 III - -,.
V/v0

~_~ I\JI
- -

V/// 11\ __ .IV.
I I

I

'--

vec.rpakJc.e.Hen

figuur 25. Excitator met scbotel
veren

De veren drukken tegen een blok waarin de nokrolpen bevestigd is.
Dit kan direkt of via een overbrenging gebeure~: Tussen de veren
en het bevestigingsblok (of overbrenging) z1Jn krachtopnemers
geplaatst van bet type HBM C4 (bijlage II.c). Deze krachtopnemers
zijn geschikt voor drukkrachten tot 20.000 (N) bij statische
belasting en bij dynamische belasting is een top-waarde van 70
75% (15.000 (N») toelaatbaar.
Uit de bepaling van de schotelveren blijkt dat de maximale kracht
15.000 (N) bedraagt. Dit is dus juist toelaatbaar.

Om het mogelijk te maken dat de nokrol de kracht doorleidt naar
de doorzetschijf, moet het bevestigingsblok via een
rechtgeleiding of een benadering hiervan, vrij kunnen bewegen in
de axiaal-richting van de doorzetschijf.
Een benadering van een rechtgeleiding wordt bijvoorbeeld
verkregen door het blok te monteren op een arm die om een as kan
roteren, waarbij de raaklijn aan de rotatiecirkel van de nokrol
evenwijdig loopt met de hartlijn van de as van de doorzetschijf.
Voordelen van een roterende arm t.o.v. een rechtgeleiding zijn:

- roterende lageringen zijn beter geschikt voor belastings
opname onder (bijna) stilstand.

- Er kan gebruikt gemaakt worden van een hefboom (zie
figuur 26.). Hierdoor kan de door de excitator te leveren
kracht sterk worden gereduceerd.

Nadelen van de roterende arm bij gebruikmaking van een hefboom
zijn:

- Speling die eventueel wordt doorlopen in de lagering en de
speling die wordt doorlopen tussen nokrol en doorzetschijf
bij het omkeren van de belasting, worden versterkt.

- Er treedt uitvering van de hefboom op.

Hier kan echter rekening mee worden gehouden bij
belastingsregeling door slaglengteverstelling door de slag iets
groter te maken dan zonder speling en uitvering nodig zou zijn.
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figuur 26. Hefboomwerking

In dit ontwerp wordt gekozen voor de roterende arm met hefboom
als geleiding voor de nokrol, zodat de door de excitator te
leveren kracht beperkt kan worden. Ais hefboom-verhouding wordt
een faktor 5 gekozen. (Ll = 400 mm, L2 = 100 mm). De maximaal
door de excitator te leveren kracht wordt dan:

52.000
Fe,max = ------ = 10.400 (N)

5

een berekening gegeven voor het profiel van de

100 genomen. Vanwege
gedeeltelijk versterkt

isIn bijlage 11.
hefboom.
Hiervoor wordt een HE-M balk (DIR)
slechte torsiestijfheid dient deze
worden. (bijlage 11.)
Voor het verkrijgen van de rotatievrijheid van de
gebruik worden gemaakt van 3 typen lagers:

hefboom

de
te

kan
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2 •

3 •

kogellagers: deze hebben een vrij kleine radiale speling
(5 - 20~m). De steeds wisselende krachten op de kogels
zijn echter ongunstig voor de levensduur van het lager.
Rollagers: de spel1ng die wordt doorlopen in rad1ale
richt1ng is groter dan bij kogellagers (25 - 50~m). De
kontaktsituatie is echter gunstiger bij rollen dan bij
kogels, zodat een langere levensduur kan worden
verkregen bij gelijke belastbaarheid.
Glijlagers: de speling die wordt doorlopen in radiale
richting is aanzienlijk groter dan bij de vorige 2
lagers (75 - 125J4m). Ret konforme kontakt tussen lager
en as is echter zeer geschikt voor het opnemen van de
wisselende belasting.

Een vierde mogelijkheid is nog deze:

4. Ret toepassen van een gatscharnier (figuur 27.).

figuur 27. Gatscharnier

Ret voordeel hiervan is, dat geen speling wordt door
lopeno Bij juist ontwerp van het scharnier wordt in de
proefopstelling dit scharnier praktisch aIleen op
afschuiving belast. Afhankelijk van de dimensionering
van het scharnier is een lange levensduur te bereiken
(bijlage 11.) [Lit. 6]

In het ontwerp van de proefopstelling valt de keuze op de laatste
oplossing, met D = 7,2 mm; h = 5 mm t' = 120 mm

Een volgend probleem is de geleiding van de konstruktie die de
indrukking van de veren verwezenlijkt door deze een verplaatsing
op te dringen. Ook hiervoor zijn weer een aantal oplossingen aan
te dragen. (figuur 28.)
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samen met 2, ongunstig bij lage
Hz), omdat voor niet te g:~te

veerstijfheid laag dient te z1Jn.
het massa-veersysteem dat ontstaat

O~lossing 3 en 4 hebben als voordeel t.o.v. 1 en 2, dat de kooi
d1e de veren indrukt steeds recht blijft t.o.v. de veerrichting
van de schotelveren. Bij 1 en 2 wordt een kleine scheefstelling
geintroduceerd, die ongunstig werkt op uitrichting van veren en
geleidingspen van de veren t.o.v. de krachtopnemers (zie
tekening 3 - Doorsnede B-B).
Oplossing 4 is in principe,
excitatiefrequenties (3 - 10
weerstand in veerrichting de
Voor de eigentrillingstijd van
geldt:

T = 2~ ~
m = massa
c = veerstijfheid
T = trillingstijd

Bij een massa van ongeveer 60 kg en een veerstijfheid van
50.000 N/m geldt voor T:

T = 0.22 (sec)

Voor de eigenfrequentie geldt dan:

f = 4,5 Hz

Dit valt in het frequentiegebied van de excitator en daarmee
bestaat veel kans op resonantie, waardoor deze oplossing hier
ongunstiger is dan oplossing 3.
Oplossing 5 is de meest stabiele uitvoering van geleiding. Hier
wordt tevens een zuiver rechte lijn beschreven, terw1jl bij
oplossing 3, afhankelijk van de hoekverdraaiing en de lengte van
de stangen, een zakking optreedt (figuur 29.).

t1~ ~
Al

zakking:

AZ = AX tan\Y

:A X tan tf

figuur 29. Zakking van de kooi

van de
grotere

5 betere uitrichtmogelijkheden
krachtopnemers door zijn

Er treedt hierdoor een verplaatsing op tussen de aandrukring
tussen veren en krachtopnemers (zie tekening 3 - Doorsnede B-B).
De wrijving is bij oplossing 5 welliswaar groter dan bij de
andere oplossingen, maar daar de belasting loodrecht op de
geleiding bijna aIleen maar bestaat uit belasting door
eigengewicht van kooi en veren, blijven de wrijvingskrachten
beperkt.
Verder biedt oplossing
excitator t.o.v. de
stabiliteit.
In dit ontwerp wordt dan ook gekozen voor de rechtgeleiding
volgens oplossing 5.
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3.3.4 Aandrijving van de kooi met slaglengteverstelling

Aan de kooi van de excitator dient een periodieke verplaatsing
opgelegd te worden, opdat een sinusvormig verlopende kracht in
de tijd ontstaat. De veerpakketten bestaan ieder uit twintig
tegengesteld gestapelde schotelveren die elk een maximale
indrukking vanuit voorgespannen toestand hebben van 0,26 mm.
De amplitude van de periodieke verplaatsing is dus maximaal
20 * 0,26 = 5,2 mm.
In verband met speling en vervorming ( zie bijlage 12. ) wordt
dit vermeerderd tots,36mm.

Om nu de belastingsamplitude te kunnen varieren, dient de slag
gewijzigd te kunnen worden van nul tot maximaal (slaglengte
verstelling). Er zijn verschillende oplossingen mogelijk voor
aandrijfmechanismen met siagiengteverstelling.

1. Kruk-drijfstangmechanisme

l.a. Kruklengte translatorisch verstelbaar (figuur 30.)

AX
~

777777777

figuur 30. Translatorisch verstel
bare kruk

Door aan de moer te draaien verplaatst het met de
schroefspil verbonden bIokje zich in radiale richting.
Hierdoor kan de siaglengte gevarieerd worden. Door
verandering van de kruklengte ontstaat weI een verschil in
tijd van heen- en teruggaande slag (figuur 31.).

instelling
kruklengte

teru g!Jaa nde

sl ag

:::..~J
-+--_-:.~~---

I
Fe = O(N)

figuur 31. Tijdsverschil in heen
en teruggaande slag
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Indien de kruklengte r klein blijft t.o.v de
drijfstanglengte 1 is dit tijdsverschil uiterst klein.

l.b. Kruklengte verstelling door verdraaiing (figuur 32.)

A

AX
4--+

---- - ----

figuur 32. Kruklengte verstelling
door verdraaiing

Door verdraaiing van schijf B t.o.v A zal punt M van schijf
B zich verplaatsen over cirkel c. Hierdoor kan de slaglengte
varieren van 0 tot 4*e ( slag = 2xstraal). Ook hier weer
ontstaat een verschil in duur van heen- en teruggaande slag.
Indien echter de kruklengte weer klein blijft t.o.v de
lengte van de drijfstang, is dit verschil nihil.

2. Kruk-sleuf mechanisme.

2.a. Translatorische slaglengteverstelling (figuur 33.).

AX

•

777777777777777777)

figuur 33. Translatorische kruk
lengte verstelling

In principe is dit hetzelfde als l.a. met een oneindig lange
drijfstang. Hierdoor treedt bij slaglengteverandering geen
tijdsverschil meer op tU8sen heen- en teruggaande slag.
WeI is de slijtagegevoeligheid van het sleufmechanisme veel
groter dan van de draaiende onderdelen van l.a.
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2.b. Slaglengteverstelling doOr verdraaiing. 

3. 

Dit is hetzelfde als 2.a •. met het verstelmechanisme van 
1. b. 

Nok met hefboom; slaglengtverstelling door verlegging van het 
draaipunt van de hefboom (figuur 34.). 

figu~r 34. Nok ~et hefboom 

Door verlegging van het draaipunt R verandert de overbreng
verhouding van ingaande na.r uitgaande slag. De grootte van 
de uitgaande slag is hiermee te reg~len. ' 

. Met dezeregeling is het moeilijk om de uitgaande slag klein 
te maken zonder dat de hefboomlengte erg groot wordt. 
De speling die wordt doorlopen tussen nokrol en groef bij 
omkering van de kracht is niet gunstig voor de 
testresultaten. 
Ook is deze konstruktie weer slijtage gevoeliger dan l.~. 

en l.b. 

Vanwege de eenvoud en de redelijk gunstig~ eigenschappen 
wordt in het ontwerp van de proefopst~lling oplossing 1.a 
kruk-drijfstangmechanisme met translatorische slaglengte
verstelling gekozen. Het kruk-drijfstangmechanisme is het 
minst slijtagegevoelig. Translatorische verstelling is een
voudiger te realiseren dan een verstelling door verdraaiing. 
Het verschil in he en-en teruggaande slagduur is praktisch 
van geen betekenis. In bijlage 12. zijn een aantal onder
delen van het mechanisme berekend. 
Tekeningen 3 - Doorsnede B-B en tekening 4 - Doorsnede C-C 
tonen het mechanisme. 
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wordentelastprocessen

3.3.5 De aandrijfketen

In de proefopstelling dienen twee
aangedre~en, t~ weten:

- aandrijving van de doorzetschijf
- aandriJving van de excitator

Deze aandrijvingen dienen te worden gekoppeld met een verhouding
(excitator): (doorzetschijf} = 4:1 ( zie paragraaf 3.2: uit-

gangspunten). Deze koppeling d1ent nauwkeurig te zijn opdat de
doorzetschijf steeds op dezelfde punten maximaal; belast wordt.
In figuur 35. is het belastingsverloop over de uitslag van de
doorzetschijf weergegeven.

Fnokrol uitslJ9 doorz .schijt

....L-_+~ ......_+-+__+--+__+--f-l~60 ~oorz.schijt

fmax

figuur 35. Belastingsverloop over
de doorzetschijf

In paragraaf 3.2 was voor het toerental van de aandrijving van de
excitator n=300 omw/min. gekozen en voor de aandrijving n=75
omw/min. In bijlage 13. zijn de benodigde koppels en vermogens
voor de lastprocessen berekend. Tabel 6. geeft deze waarden
nogmaals weer

doorzetschijf excitator

p (kW) 1,73 1,74

M (Nm) 312 32,3

tabel 7. Vermogens en momenten
aandrijfketen

Er zijn verschillende mogelijkheden om de lastprocessen te
koppelen. Uitgegaan wordt van 1 motor centrale aandrijving met
een motortoerental van 1500 omw/min. Figuur 36. laat de
verschillende koppelingsmogelijkheden zien.
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M =Hoter
o =Overbrenging

I.e =Last excitator

1.cl =Las t doorzlrtsch ijt

figuur 36. Koppelingsmogelijkheden
lastprocessen

Situatie 2. is ongunstig omdat Overbrenging 2 in dit geval een
versnelling moet vormen van 75 naar 300 omw./min. Dit is niet
gunstig voor het rendement.
In ~eval 3. heeft Overbrenging 2 een vertr~ging van 1500 naar 75
omw/min ( 20:1 ). Rierdoor kan energ1e die vrijkomt bij
ontspannen van de veren praktisch niet terug worden geleverd aan
de motor ( met eventueel vliegwiel ). Gekozen wordt voor geval I,
waarin Overbrenging I = 5:1 en Overbrenging 2 = 4:1.

In bijlage 13. is verder aangeto~nd dat door gebruikmaking van
een vliegwiel met Ivw = 0,084 kgm het benodigde vermogen aan de
as van Overbrenging I verlaagd kan worden van 3,47 naar 2,71 kV.
Ret benodigde koppel loopt dan terug van 110,3 Nm naar 94,7 Nm.
Dit is mogelijk doordat de energie, opgeslagen 'in de veren
gedeeltelijk kan worden teruggeleverd in de vorm van een
snelheidsverhoging van het vliegwiel en energie wordt geleverd
bij indrukken van de veren door vertraging van het vliegwiel.

Ret door te leiden maximum koppel voor Overbrenging 2 is gelijk
aan 78 Nm aan de ingaande as en het door te leiden vermogen is
1,73kV.
Een haakse tandwielkast van het merk Vogel type L30 en
bouwvorm IV voldoet ( zie bijlage 13.b ).
De assen die de verschillende lastprocessen aandrijven liggen op
een verschillende hoogte ( zie tekening 4 - Doorsnede C-C ).
Dit hoogteverschil wordt overbrugd door twee tandwielen met
Dm=225mm ( hoogteverschil assen = 225mm ). 2
Deze tandwielen hebben ieder een traagheidsmoment I=0,05kgm.
Samen levert dit een traagheidsmoment 1=0,1 kgm~ • Nodig voor de
vliegwielwerking was Ivw = 0.084 kgm~ De tandwielen kunnen dus
tevens fungeren als vliegwiel.

Ret benodiAde motorvermogen met gebruik van vliegwiel was gesteld
op 2,73 kV. Een motor van 3 kV voldoet dus ruim. Ret door de
motor geleverde koppel kan echter een probleem leveren bij
aanlopen. Ret maximale gevraagde koppel tijdens bedrijf aan de
uitgaande as van Overbrenging 1 is 94,7 Nm. Een motorreduktor met
motortoerental 1500 omw/min. en toerental van de uitgaande as van
300 omw/min. kan een koppel van ongeveer 95 Nm leveren. Dit is
tijdens bedrijf voldoende.

Echter bij het aanlopen heeft de nokrol nog bijna geen snelheid.
Rierdoor ontstaat het risico dat nog geen volledige smering
tussen nokrolpen en nokrol is gevormd bij de maximale belasting.
De wrijvingscoefficient nadert dan de waarde van die bij metaal
op metaal (is ongeveer 0,2). Rierdoor wordt een veel groter
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maximaal koppel gevraagd, nl. 240,5 Nm ( zie bijlage 13. )
De motor kan bj aanlopen maar 150% van zijn nominale
leveren, dus bij gebruik van een motorreduktor is de kans
dat de machine niet aanloopt.
Verschillende oplossingen om dit probleem op te vangen
hiervoor mogelijk.

koppel
groot

zijn

1. Een motorreduktor kiezen die dit aanloopkoppel weI kan
leveren, dus een motor met een veel hoger vermogen. Dit leidt
tot sterk overdimensioneren, waardoor een nodeloos grote
konstruktie onstaat.

2. Een motor kiezen van gelijk vermogen, maar met een zeer groot
aanloopkoppel. Een gelijkstroommotor bijv. kan bij aan lopen
zijn maximale koppel leveren en is in staat deze last te
trekken.
Er is dan echter ook een gelijkrichter voor de stroom nodig.
Deze vormt een zeer duur onderdeel in de konstruktie.

3. Een ontkoppeling aanbrengen tussen aandrijving en excitator,
zodat de opstelling zonder belasting kan aanlopen.
Hiedoor ontstaat het risico dat de maximale belasting van de
nokrol niet meer steeds op dezelfde plaatsen op de doorzet
schijf komt door bijv. kruipen van de koppeling.
Een vormgesloten koppeling geeft hierop minder risico, maar
leidt bij inschakelen weI tot een "klap" in het systeem door
dat geen slip op kan treden.

4. Er kan bij lagere toeren van de uitgaande as van
Overbrenging 1 worden aangelopen indien gebruik gemaakt wordt
van bijv. een variator. Bij een grotere reduktie van het
toerental is het te leveren koppel aan de uitgaande as
stukken hoger ( M * = constant ).

De laatste oplossing is de meest aantrekkelijke. Een variator van
het type BEGE M4 - 3 VS-DSG 33 ( motorvermogen 3kW ) kan bijv.
bij uitgaand toerental van 52 omw/min. een koppel leveren van
549 Nm ( zie bijlage 13.).
Hiermee kan het aanloopkoppel dus gemakkelijk worden geleverd. Is
de motor eenmaal op snelheid, dan kan het toerental worden
opgeschroefd tot 300 omw/min. waarbij het geleverde koppel
ongeveer 95 Nm bedraagt.
In tekening 4 - Doorsnede c-c zijn de konstruktieonderdelen van
de aandrijfketen te zien. Tussen variator en tandwielkast en
tussen tandwielkast en as van de doorzetschijf zijn nog flexibele
koppelingen aangebracht om uitlijnfouten op te vangen.
Hiermee is de gehele aandrijving van de proefopstelling bepaald.
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3.4 De proefopstelling 

.1n paragraaf 
uitgangspunten 
testen van het 
In paragraaf 
bepaald. 

3.2 zlJn. een aantal aannames gedaan als 
voor het ontwerp van een proefopstelling voor het 

systeem nokrol/nokrolpen/doorzet.chijf. 
3.3 zijn de belangrijkste konstruktieonderdelen 

Tekeningen 1 tIm 5 laten zien hoe de onderdelengekoppeld zijn. 
Al deze elementen dienen op een frame gemonteerd te worden 
Bepaling van dit frame zal hier verderachtetwege blijven. 
Tekening . 5 - Mono 2.1 en 4.1 toont in detail de assen van 
doorzetschijf .n kruk-drijfstangm~chanisme. 

Met deze tekeningen is het globale ontwerp van de proefopstelling 
geleverd, waarmee het doel van de onderzoeksopdracht bereikt is. 
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en nokrol is de
nokrol ingeleide

dient rekening te
belastingssignaal.

Conclusie

Naar aan1eiding van de uitvoerin~ van de onderzoeksopdracht: "Ret
ontwerpen van een proefopste111ng voor het testen van nokro1/
nokro1penkonstrukties uit de basismo1en" kan het vo1gende over
het resu1taat geconc1udeerd worden:

Een voorontwerp van de proefopstel1ing is gevormd en uitgetekend
(zie bij1age 14. Tekeningen 1 tIm 5).

De opstelling biedt de moge1ijkheid om de nokro1pen op vermoeiing
te testen en verder de slijtagegevoeligheid van nokrol en
doorzetschijf te onderzoeken. De hierbij aangebrachte belasting
is sinusvormig volgens:

A
F = F sinwt

In de opstelling zijn krachtopnemers geplaatst voor het meten van
de door de excitator ingeleide kracht. Geschikte bijbehorende
meetapparatuur moet nog worden bepaald.
Door de hefboomverhouding tussen excitator
gemeten belasting 5 x 20 laag als de op de
belasting (hefboomverhouding 1: 5). Riermee
worden gehouden bij verwerking van het gemeten

Voor een goed meetresultaat is het nodig dat nog meeta~paratuur

wordt aangebracht voor het meten van het aantal belastlngscycli
op de nokrol (levensduur bepaling).

Eventuele apparatuur voor het meten van doorbuiging van de
nokrolpen, optredende slijtage aan nokrol en/of doorzetschijf
(bijv. d.m.v. versnellingsmetingen) en meten van
smeringscondities kan worden opgenomen indien noodzakelijk.

frame

Ret geheel van de hier aangedragen konstrukties
proefopste1ling dient verder te worden gespecificeerd
tot het definitieve ontwerp van de opstelling.
Ret geheel moet dan uiteindelijk op een geschikt
gemonteerd.

binnen de
om te komen

worden
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lepaliDg stljtbeld opbolM voor baslS801en

r.111d~moduul staal • 808SOllOOOOO fN/62~
GIl d:i1JaoduUI alEnl.. • 275OOOOOOOO N/62
Soortel ke MSsa staal • 7B70 q/63
Soortel ke MSsa alua1n1.. • 2700 ft,/i3~=- r 11 • 300 [.Dlk ~ P 01 • 8 [.)
D1tte veaplaat D2 = 12 [_]
Nr • -..er baslS80len
DIr • Iertd1_ter baslS801en [.]
~ • Dl_ter pasrlDd f-]

• Stljfbeld~ Nil]I • Torsl,stij Id~ l*llAD]
It • llassa opbOlM [kg]
Ifgered • llassa opboUIf gei'educeerd [kg]

Staal AluIiDi.
Nr DIt ~ C I: " Mg,red C I " ""red
1 492 230 3.2£+08 1.9£+07 32 15 1.1£+08 6.5£+06 11 52 532 230 2.7£+08 1.9£+07 35 16 9.2£+07 6.5£+06 12 63 628 360 7.7£+08 7.6£+07 47 25 2.6£+08 2.6E+07 16 94 708 360 6.1£+08 7.&E+07 56 28 2.1£+08 2.6£+07 19 105 772 360 5.1£+08 7.6£+07 63 31 1.7£+08 2.6E+07 22 11
6 B76 360 4.0£+08 7.6£+07 76 37 1.4£+08 2.6£+07 26 137 1048 730 2.4£+09 6.6£+08 97 61 8.1£+08 2.2£+08 33 218 1172 730 1.9£+09 6.6£+08 118 69 6.5£+08 2.2£+08 40 249 1400 730 1.3£+09 6.6£+08 163 89 4.6£+08 2.2£+08 56 3110 492 230 3.2E+08 1.9E+07 32 15 1.1£+08 6.5£+06 11 5

11 532 230 2.7£+08 1.9£+07 35 16 9.2£+07 6.5E+06 12 612 628 360 7.7£+08 7.6£+07 47 25 2.6£+08 2.6£+07 16 913 708 360 6.1£+08 7.6£+07 56 28 2.1£+08 2.6£+07 19 1014 772 520 1. 6E+09 2.3E+08 63 38 5.3£+08 8.0E+07 22 1315 876 520 1.2£+09 2.3£+08 77 42 4.2£+08 8.0E+07 26 15
16 1048 520 8.5£+08 2.3£+08 102 53 2.9£+08 8.0£+07 35 1817 1172 730 1.9£+09 6.6£+08 118 69 6.5£+08 2.2£+08 40 2418 1400 730 1.3£+09 6.6E+08 163 89 4.6£+08 2.2£+08 56 3119 628 360 7.7E+08 7.6£+07 47 25 2.6£+08 2.6£+07 16 920 708 360 6.1£+08 7.6£+07 56 28 2.1£+08 2.6£+07 19 10
21 772 520 1.6£+09 2.3£+08 63 38 5.3£+08 8.0£+07 22 1322 876 520 1.2£+09 2.3£+08 77 42 4.2£+08 8.0£+07 26 1523 1148 730 2.0£+09 6.6E+08 114 67 6.8£+08 2.2£+08 39 2324 1172 730 1.9£+09 6.6E+08 118 69 6.5E+08 2.21+08 40 2425 1400 730 1.3£+09 6.61+08 163 89 4.6£+08 2.21+08 56 31
26 772 520 1.6E+09 2.3E+08 63 38 5.3£+08 8.0E+07 22 1327 176 520 1.21+09 2.3£+08 17 42 4.21+08 1.0E+07 26 1528 1048 130 2.41+09 6.6E+08 97 61 8.1£+08 2.21+08 33 2129 1172 730 1.9£+09 6.6£+08 118 69 6.5£+08 2.21+08 40 2430 1400 730 1.3£+09 &.6£+08 163 B9 4.6£+08 2.21+08 56 31
31 876 520 1.21+09 2.31+08 17 42 4.21+08 B.O£+07 26 1532 1048 730 2.0+09 6.6£+08 97 61 8.1£+08 2.21+08 33 2133 1172 130 1.9£+09 &.61+08 118 &9 &.5£+08 2.21+08 40 2434 1400 1120 4.9£+09 2.4£+09 135 99 1.1£+09 •• 1£+08 t6 3435 1800 1120 3.71+09 2.fE+09 181 118 1.3£+09 •• 11+08 62 41
36 1172 730 1.9£+09 &.6£+08 118 69 6.5£+08 2.2£+08 40 2437 1400 950 3.0£+09 1.5E+09 150 95 1.0£+09 5.0£+08 51 3338 1600 1120 3.7£+09 2.4£+09 181 118 1.3£+09 8.1£+08 62 4139 1756 1420 6.4£+09 4.9£+09 184 138 2.21+09 1.1£+09 63 4140 1400 950 3.01+09 1.5£+09 150 95 1.0£+09 5.0£+08 51 33
41 1600 1120 3.7£+09 2.4£+09 181 118 1.3£+09 8.1E+08 62 41f2 1156 1420 6.4£+09 4.9E+09 184 138 2.2E+09 1.7£+09 63 4743 1980 1730 9.1£+09 8.9E+09 196 160 3.1£+09 3.0E+09 67 55
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SCHEURGROEI DU VERMOEllNG
BIJLAGE 1

.!!!!!2!
I. I.l.idi...

2. ToepuNarileid L.I.r.lI.

J. Seheur.roei bij cO.lta.te ..,litude

3.1 Ia••l ••• '.da

3.2 Y.~li"l.ra..
. 3.3 lop achaua..lheid

3•• l ..load K... c.q. a ..ard.
3.5 Icbaurlluiti..

4....v....uur .It acbeurlroai

4.1 Scbaunel

4~2 a·...r ••

•• ) Schaarlluiti...

4.4 I.vloacl .0 .ft e,
4.5 S.l.r••n .pannift••verdeli..

~. Seh.urlroai bij vari.bele .aplitude

5.\ lnteraetie affecten

S.Z Effectiev. S.I.r.
S.) b.d van Miller

b. Slot

I. lnl.idin,

lij d. toapa••ina van Ireu~ehanie. op

.cheurlroaiprobl..... ....t d••ehaurlroei ten

levolae v.n va~iina a.n bij&Ondere pl&lt.
in.

Inarzij...... ~.t 'a .p••ni......,litud.n bij

v.~eiina ,awoonlijk 1&1' aijn. hat breuk-
..chanica eoae.pt ook worden toe.apa.t op con

.tructi....t ,arinaa w.nddikt. en ..teri.len
_t l••a vloeilr....
And.raijd•• ~at het &lntal par...cet. dac van

inloed ia op d.a••chaur,roei "..1 ,tot.r ia

ft. b.Y. btj d. acbaurt..ibei••

T•• d.rd.. ....t .cbeUqroei t ....nol'. "an

flukt...r.... belaad.." ...~~_r.....at.l

l...durll. worl,.1 ia tot 1tr.......)
Z. 1'0!P!!baarbeid L.I.r .11.

Uit de LiMain Ilatiacbe Irnt llechallica

vol,t det "'t ....1"1- a. ".nand.a"ald

road da acbeurd. IftDredi, il ..t .. '".lIi••
lnt...it.itl r.ctor. K.

•
)0. Ifkarti.. LIrM. vaarin r • Fractur•• il

,ehandbaafd i. "nand _t hat al,_n.

i.t.mational. ,ebruik.

K • Q/a (.ad. 1) c.q. ,I•• (.ad. II. 111)
(I)

_rin G. , • d. bruco l,aDlli... aonder Ich.ur

• •• hal.. Icbeurlanat.

.. yard.r ftt .... ".l'a. 1. atarILt••' ...n

..t 'Ilr. .-ar

r • af.taed tot d. ecbaurti,.

Bet i ••lawol .. BOI .... aaar bat I.ldi,heid.

pbied YI. de LInI t •.kljkea wordat •• ,robl.

.... bij ve~U.wrd•• Mac.......

Uit....,puat•••a. de LIPII 1ft d. dir.ct••evo1

,.D daarYaft dj.:

I. H.t _teri..l ia ....,•••n .n ilotroop

(orthetroop).

Dear techni.che ..t.ri.1.n .11.an le.idd.lel

hi.ra.n ¥Oldo.n•••t bet Icheurfront .en

redelijke breedte hebben vii het .cheur

,roai ,edra, kw•• i-...." ••n aijn.

2. B.t ..t.ri..l il e1••ti.ch. d.w.l. pl ••ti.ehe

d.for.-tie tall ai.t worden -"el.~n".

Ple.tilche d.for.-ti. tan aileen in b.perkt.

_teo I' <<C at worden verr.ke" Mt be""lpp
van een correcti.f.ctor b.v. d. Irvin

correct i ••

3. De 1,••lli...n .n vervoni.en ,.Iden .ta

••r.t. ord. benad.rina. d.v.l. voor r cc a •
Voor ,rotere aflt.nden tot d••ch.urtl, ••t

..er da" "n tel'll van d. re.k. worden _~

,enoaan.

4. Het ,"raa i. lineair•••t vii 0 ••• a....n

dat de vervond i verd.l i..

Diet ~i..loed•••
.lcbt.r. aodn ....cbaul' .,e. pat at..n

....r balaati•• writ .e tl, redi... P

.iedia e. WDrde. due ook d••la.ti.ch•

..._ .... aiedi, i. ,l..t. veft oMindi,

..11 a t 1; ....ft.

0. co........i. "a. , _ 2 la. dat toepa.li..

allee. aase1ijk il Of .-croacheuren. d.v.l.

.cheur.n vaarbij Icheurlenat••n .cheurfroDt

breedte Iroot lijn ten .,aicht. v.n d. plalti

Iche &One era ,root &ijn t.o.v. de lpecifiek•

..teri••l .f_tinlen aoal. karr.l, .n in-

alui tinaen.
Voor een fijnkorrelil ..teri..l ..t boa. vloei

Irena tan dit b.v. lijn: a. t ~ I ...
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.ustenetische etaalsPOrtea:

ferrieti.ch-perlletiache at..laoorte.1

Ua>

(]h)

(2)

de aelel van Paris IIOrdt ........

BenOll heeft .eel _etreaultateft .,.r~ld••a

atelc ala bool all...en le.dddeide YOGI' de'dn

Celen de bijbeborende Alt. daft blijkt _e.tal

een IOlarichmiach .lineair yerbaad over een

Rroot bereik van de acheuranelheid (fi•• ,).

Paria vaa de eerste die dit conacateerde. zodaC

de ..rg_Hjking

Yoor een Iro( ..teriaal ..t la.e vloei,rena:

a, t '" 10 _.

Vit ] en 4 vollt: Direct .an de aeheurtip l.at

de theorie ona in de ateek. ieta van de acheur

tlp af leeft ae loede vaarden voor.panninaen

eft .ervorainaen. tervijl op ,rotere .fatand de

theorie Diet ea.pleet i. (fi,. I).

De cooaequentiea yan 4 aijn niet el'l belanarijk;

we wetea toeh nol niet toed vat de e••eftt~e ia

.aa het acheurproce. aan de .cheurtip.

1ft feit. vordt aan het ..teri.al direct aan

de .cheurdp H •••rplaauina 0PI.dronaen

door de el••ti.che ~eYina ••n die aeheurtip,

en ~r deze el.atiache a.geyina leldt nu

juiat de LEFM.

3.2 Ve~eiinaagrena

(Dat voor eta'dn • 0 een "e t adleul'.roei op

treedt behoefc .erder .ean betOOl.>

Yoor conatruetteat..l is bij ..... adleur. Mt h

aoblll de breukoppervlakken elbar elj..... het

visselen niet raken:

AK > '" 100 ",_'12
th

De Relel van Paris bevaC 2 ..teriaalcoftatanten

Ce "eten c en ••

Van voora1 J.panae zijde wordt ond_rsocht of

en zo ja hoe c en _ .a.enh.nlen. All dac her

geval zou zijn. zou een ..teria.l leklassifi

ceerd kunnen worden met e~n letal.

Uit experimenten blijkt een Iloba.l .ertand,

dat echter nog '.nlt niec "hard" lenoeg is voor

coepassing.

(4)~. 0
dn

Dat construccie elementen een .enaoeiinas

Rrens hebben kan aileen doordat hec ..teria.'

ook onder herhaalde belaatina een elaati,ch le

bied blijft behouden. Ben ..teriaal el.-nc ••n

de 8cheurtip heeft (dua) ook .en elaaciach ae
bied, zodar ook een scheuI' een venaoeiinasgrrns

bt>zit.

Deze Irena. :: • O. wordt, net al. de acheur

lrod. *> O. baheerat door de 5.1.'. De

crena"a.rde IIOrdt lenoead: 4Ittllr.allol. •

!!. • «AIt)60

3.1 lelel yan 'aris,

3. Scheurlroei bij conatante ..plitude

lij ver.oeiina gaat het om het herhalen van

de belaatina. of betel' uitgedrukt. om herh.alde

plastische defo~tie.

Voor .cheurlroei t.g.v. ve~eiina gaat het om

de herha.lde plastiache deformatie ••n de

acheurtip. Deze deforaatie vordt, zie vori8e

paralraaf, hepaald door de omgeving die op zijn

beurt wordt lekarakteriseerd door de S.I.F.

Met
(0 -0") I.a • It -I(. • ilK..x .1n ..x m1n

J! • f(6K)
d.

.aar-ee een contiau .erlopead eft dus een inte

Ireerbaar en differentieerbaar proces wordt

le.ullenerd.

Wardt de le.eten scheursnelheid. da/dn• uitlezet

Dat de acheur,roei iader~ad per vieseling

,1aaU .indt. vollt uit .aar,..i.eo _t behul,

yan d. Il.ctronea Micro.coop. fil' 2.

OIIdat bet "Dtal vi••eU...ea _eatal Iroot 18

... I.achr..en worden:

... worden veronderlteld dat de acheurRroei per
" 1° ila (nk"'v'lle 1na. An ,een u tte ,s van AY.

Met dit inzicht levapend .aan we kijken near

.cheurlroei door ve~eiina.
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3.3 Hole Icheursnelheid

Dit is de .bsolute Irena van de legel van Paris

aan de bovenaijde. (fig. 6)

I( •
R .In-y-- •...

Voor dat het echter aover is, treden POg andere

verschijnselen op die ..ken dat de Regel van

Paris ~et vorden gecorrigeerd vii ae nog geldig

of bruikbaar aijn.

(b)Ait • It (t -R)
c

&It • It... (t -R)

sodat breuk optreedt ala

N......te een scbeur Iroeit. en dus AK op

loopt. ne..t de Icheurlroei anelheid Iteede

eterker toe.

Van ,root belang wordt nu Kc ' Gadat a1s K...

evengroot wordt ala K • de reltbreuk optreedt
• da c 3.

..t .en enelheld 'dt ~ 10 'eec.

Mu is ..t

(~erkina: Met AKth kan b.v. het Ichaaleffect

van een spleetlas. fig. 5. worde~ bepa.ld.
B·· lOOk a, 1·· fAIIJ ge IJ e t en ge Ilke AKth 0 th

II
Ka~t de v~..-oeiinasgren. in trek-trek voor

sch~urlroci vanuit de lasvort oalaal Met ~

Met eenaelfde beschouving kan het gevaar vaq

bindingsfouten worden afgelchat.

fiat i 8cbet8t de ver-oeiing8gren8 van een con

lItruetie e1e-ent -.t een ~d~ I Icheur ter

lengte a en de ver-oeii"lsgrens van "het ..teri

aal" (st..l: 0 ~.LQ ). De overganasaone isv a:_
teveoa het ,.bied van .Lcro-8cheuren vaar de

LEFM niet ..er toepalb.ar il.

w
Vuur diepe Ipleten ) leeft "rlDa:

AKth
~ • 0.9 (5)
"b'-P

Met AKth • 100 .,..'~ volIt hieruit all effec

tieve tipradiua voor 0b ~ SOO .,..2

lleff - 0.05 ...

Ill! mini ... le scheurgroeisnelheid die gemeten is

i 1\ ll~ buurt van AKth is van de orde

111-
7 -/viss • lAo/win.

lIit is lager dan de kleinst ~gelijke dislocatie

ycrpl.atsing, aodat een deraelijke waarde al

It·l'n kan vorden bere ikt door onreae l_t ige .iern

grue i 1anss het B18cru-Icheurf ront •

Opg~~rkt vordt dat een loede be,aling van AKth
. loge eisen stell aan de techniek van bepruevins.

Vandaar dat litt. legevens nogal vat spreiding

verton..n.

..
JDeal! aijn te verlelijken ~t een halve. aier

Ilanke e 11 ipl.

Vonr een elliptiach sat seldt voor de ...iBl8

h· Ipannine

o • oJ. (I+21.! )... "
",.arin

a • halve lenate van de ellips

II • tipradius.

Voor II • 0 (seheur) is a ala vat_.
equivalent is aan de S.I.F.

a. De plastische aone kan t.o.v. de dikte ao

groot worden dat de invloed van afsehuiving

door de dikte (insnoering) -.rkb.ar wordt en

dat het 9cheurvlak hij toene.-nd.. seheurleng

te kan kantelen naar 45°, aie fil. 7. (Dit

is dan een .ade I-III scheur. of volgens de

notatie van Iroek, een ~de I scheur.)

Iii dpae a.g. plane stress .ade is de span

ning in de dikte-richtinl, oz, Irotendeels

verdvenen aodat het ..teriaal in de plasti

sche zone .eer vrijheid krijlt a. te ver-.

vanDen. In de a.g. plane stress ~de kan

daarom .eer arbeid tot breuk worden 0Ple~en.

doch de pl.sti~he aone wordt relatief veel

Iroter en de herhaalde plaatilche d.fo....tie

aan de scheurtip result.ert i.h.a. ift een

lrotere scheurgroeisnelheid dan in ~e I.

b. lij brosae ..terialen treedt vaak versnelde

schl'ufgfoei op doordat zeer loeaal de scheur

taaiheid wordt overlchreden (locale pop-in).

bit treedt vooral op bij ..terlalen die le

yoelil ciift voor splijtbreuk.n.

c. lij taaie ..terialen ken de plastische aone

c.q. de netto spanning ao Iroot worden dat

de LEFH niet .eer ..g vorden toegepa.t (ver

gelijk de overgang K
IC

+ COD) en AI( wordt
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da. aile.. ••• ,ar...ter ~i. "b.t ai.t

.l.che doat".

.a oDder de Il.ctron.. Micro.coop i. dit

duidelijk te si•• (fi,. 2).

0. ~e bo••nb••cbrav•• eff.ct.a ia rak.ai.. t.

bra.... wordt ia d. lue:htvaart .aak de re••l .an

rOnlaCl ••bruikt:

.....1
da • C 6'" • C A" lC.x
iii (1-1)1( -61 I-I(

Ie:. Ie: ~

die WOOl' I.. .. I, opl••are ciaIdD ...• c .

(7)

De ,roott••a. dl "r..er." ,Ia.tic 8ODI" vor~e

b.paald door AIC.

De ,rooue .an de plutiache 10... lloor I._
_at nu ~ • f(AI.1 ). f(AI.l)an ••

Variatie in I-ratio .e.ft r~••l ean

loaarit_i.cta•••nchui.l 'da lijll.

~at ~e ....t labruillelljke r-latle la

I. iii. 6 ia hat COIIflau cia Ida - Ait dl..r_
...cheue _t _da

• da .'r.i.i bij cIa/a .. 0

- tiee loa-H ir. labied _e _lllo.t ua d•

...el ya. 'ari.

- d. iavloed y.a ,lane .tr•••• dia uieeraard

ai.t altij. optr••dt. an al••a optre.dt .e
b••l of ,a'a.lt.lijk af,edekt wordt door bet
.ff.e:t .a. I .. l• x c

- 'a iavload .an I .. I.x c

Hat i. 'uid.lijk dat delen van ••n daraelijk

.la..-achti, v.rloo, voorl•• teld kunne. vorden

door ver.chilleade .cheurlroeiformule., die

ieder yoor lich e.n hoeveelheid experi_entele

re.ultaten dekk.n.

.!! • c.Ilf!'"'P.1 , • --!.- .aJ!A (I)
dn •• (1-1)'

de ....riaeat.l. Irena•• WOOl' , alj. 0 ......1'

De re,el y.n 'orwan (1) eorri...rt du. be~lve .

_or ~./~c oolt voor de i ..loelll ••n I._ e.ll.

R op lich •

Opl_rkt vordt dat tot .. eoe ulululUad ia

ae.proken over open .chaarea d.w.s. ach.uren

vaarvan d. .ch.urvlakk.n .lkaar tljd.na de

conatante b.la.ti..ae1e1u••l.t rak.D.

3.5 Scheur.luitina

voor

It < 0 •

De .Uecti... S.I.r.-r..... lIteff • _Nt da.:

(10.)

(9)

•• 0

a <.0

~t ......1 ... Paria wrdt

Ond.r .f....nde bel.atiaa ke. de re.er.ed

plaltic zone .lecbta Iroei.. totdlt •• acheur

dichtledrukt vordt. Dan i ••• rekconcentratie

••rd......a••Il ....ft de I. I.r..... Mtekenia

..er •
lIoainaal ereedt die op 1' d. Mla.ti..

nalati.f vordt. en dae i. tlj c,eli ...r-

3.4 lavloed lCux c.q. R .aarde

len invloed op d. .cbeurlroei die DOl ni.t

i. ,.no.... i. die va. de .i'denapannina c.q.
• tatilch••oorla.t.

Het 11 .invol oa 1n .it v.rband het .cheurproce.

ea••••cheurtip v.t b.ter te bekijk.a:

lij een tot ••i~ toeneaeade belaatina rekt

de direct i...a••• tip ,l..ti.eh uit

(,l••tiscta. so ). Tijd•• hat daarop _1......

af..-a ••• de Mlud.. cr••dt .. ,laati.ch.

nil op i.....Ilaerd. dcbd.. (r raed ,lutic

SOM). (9001' dit ..rachii....1 M ft de bel..-

d .. aiet ....ti.f CI ..r~•• ..sat ~. r.kco..

ceacr.ei. "'1' bDo& i •• )

In verltelijkheid trede. IlOI •• _1...... nann

effect.n 0':

I. d. "'rop vol..... oppa". al.. ,",rdt bee

r-k••raoae. direct ea. of .001' d. Icheurti, uit

.e,ut .a ,roeit de .cheur ..t eea bedral Aa

te..e.ol,e va. local. brault.

Iii iedere villelina herbaalt zich dit proc•••

I, 0 (lOb)
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a. All een ..teria.l-ele.ent aan de Icheurtip

breekt bij oplopeDde belaltina. aie par. 3.4.

dan heeft het al .en politieve plaltiache

rek onder,aan en il dUI lanaer dan het oor

Iprollkelijk val. lij de daaropvollende af

ne.ende belaltiac raken de 2 breukvlakje.

elkaar ab,.er v'ar det de belanina nul

vordt en bnnen dan drultkrachten opDe.en.

fi,. 8.

Dit i. b.t a.l. Elber effect.

Het effect il afhallkelijk van de ,rootte van

d. pla.ti.che aone In van de .cheu~de. en

il het ....t uitl••proken bij hOle .cheur

.Delheid OIIdn dalr de venominaea ,root

aijn. aie ,ar. ].3. Het be,in van .cheur

Iluitina ken dan al optreden bij ~ 0.4 I...
hoewel de .cheur pa. op een veel' l ..er nivo

,eheel ,.aloten il.

b. lij la.e Icheurlroeianelheid treedt ROg een

Ander effect op: Tijden. de aeer vaak her

haalde .cheur.luitina haaeren de breukvlakken

in. en a.dat de breukoppervlakken ruw zijn

en niet op elkaar pa.len vindt ook vreten

plaau.

Het aevoll ia dat de Icheur later sluit en

dat het Elber effect kan worden genivelleerd.

Indien de betrekkelijk kleine invloed van R voor

It > () wordt ,_iddeld •• b.v. de con.tante c••

leven vera. (lOa) en (lOb) echter een techni.ch

loede representatie van de .cheuraroei onder

~on"nte aaplitude belaatina.

- de van belana zijnde .echanilche acbeurlroei

eiaenechappen al. c••, Itc • in la...- en

dv.r.richtina v.n het ..teria.l

- de apanninalverdelinl

- de I-ratio .et inechtneaina van reliduele

.,.nninaen

- de ICheuN"

- de S.I.P. al. fuaktie van .cheurwel

- de intelratie are..en. d.v••• 'e initiele

Icheur ao en de toelaatb.r••cbeurl'aat. I,

Dit i. bij elkaar DOl vat ve.1 v.n bet lo.de.

.n loont .ee.tal aUeen voor bet ber.ken.n van

de levenlduur v.n .eer kritilcbe coDltructi.a

of van de re.t-lev.naduur v.n "n cODltructie

va.rin een leheur i. leconatateerd.

Voor di..n.ionerina i. e.n ••nvoudiler .an,ak

nodil en ook verantvoord oaciat bov.n.taande

"i_Gergegevens" - bet .antal daarvan is hel.as

nog voor uitbreidina v.tbaar - .lecht of

.lecht. ten dele bekend aijn.

Gaan ve daara. na of. en co j. hoe. het aant.1

"invoergegevens" ken worden verkleind.

4.1 Scheurweg

De richt~nl van de .cheurlroei is ..e.tal

wei te benaderen vanuit ervarina aet pr.ktijk

of laboratoriu. breuken van .oortaelijke la.

verbinclinlen.

De initiatie il noraaliter vanuit het oppervlak

t.p.v.

lntelratie is aolelijk indien bekend aijn:

4. Levenaduur uit .chaurlroel

:a • f(AG/a • (J la. I.. It-.x/lt , , __trie.
n c etc)

• l(a).h(4D. G I.. etc)

In de vorile paralrafen zljn de voorn....te

invloeden 0' de .cbeurlroei be.,roken.

De vol,ende Itap h nu _ door intelratie van

de .cheuunelheid te au-en tot de t.....duur II.

Poraeel vol,t de leve..duuw uil:

4.2 I. narde

De reliduele Ipanninlen t.l.v. het l ••••n

zijn hool. en bovendien ..eltal doainant posi

tief op veraoeiina.-kriti.che plaat.en.

Voor R vordt da.rOll vel een bo.e .aarde ond.r-

- ••eltlijn fouten

- doorl.s fouten

oM.t daar Uvena de .p.nninasverqilll verkt

a. t'naevolle v.n de hoek 'ie de teen van de

1....ekt _t bet .c»ederaateru.l, fil' 9.,

b. tenaevo1le van de vorafaktor van de verbin

'cIiaa. fil' 911.
.n i.n .inder. _ta vanuit

- d. wortel van 4e 1•• bij .,leetlu.eD.

fil. 9b

- biDdiaa.fouten, fil' tc.

(I • I.. etc) ("1- R )
... 0J

a.
:<a5 . h(4D.

ao
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ae.14 .n de i ..1oed 4aarvan .erverkt in 4e

...r4e "an d. co...eante c in 4e tlelet van 'aria

(ai. ".rl. (I) .n (3) ).

4.3 ScheuraluitlD1

Ceval ·0 < I

----~!-

(2)

4.5 5.I.P. en .panninalv.rdelina

D~ in~loed v.n ao en a 1 op III i. ".n d••elfde
orde. 011 een benedilenele l."....._r te berei

ken is echter ••n (••en l...r. &0 Mdil. De

5. I •,. __t "'01'''i, ..t " .f IlOCIat ooIl hier
o It_

de corr.cti•• voor 45 acheur .. """c ".n

ODder•••chikt "elana aijo.

Deae .ltuati. dOet aich voor lIij .'l••tl....n.

.aar. III It •••. :ota1. diUa I '" 2t.o
Hierbij i. de oneekarheid in ao r.l.ti.f klein

aodat de ~le1ijke .pnidina c.q. ".fterlaeid

in II veel laler i. den in het ¥Dri,. leval •

a
beide levall.n• ...2. « , 1'••,. < , i. ina,
'0 .ch..-ti.ch de leven.duur "naeleven.fil'

Voor

(II)

,., 1.,,10" .0 eo a.

a. .nkal. aDd.r••ff.ct.n t. v.,.n ie h.t

aillVOl .. d.....1 "an 'arie in aljn ....oudll

• t. vor.•••rl. (2) t. inte.r~ren:

•da .-- 6. /2lift • c..... •cI 0 ••

ba de••lfde r.den word.n ~Ielijke acheur

.luielaea.ffect.n ni.t in rekeni.. I.bracht.

Yoor .,aftDlae.a~ "Iloelde co...truct!e. oDd.r

••" ••i •••ll••t kuaaen dea. ".re.avoudiliaeen

vat .r, UD de co....rv.d."e kant aiin.

:a

1_
5/

2 11 •-a • c
2

60 .N
I

o

..t • • ] vollt

] I a
60 N

I
• (1-1..2. )

c 2"ao a l

( Ila)

( lib)

De bepaling "an de S.I.P. ".rai.t. behalve

in zeer eenvoudile levall.n. toepa••ina van de

..thode der .indile el...nten "oor de bereke

ning van de epanninaaverdelina en (da.roa) de

berekening van de S.l.F. VOOr "erachillenele

acheurdiepten.

a
Gaval ...2. «

-~--

De ...i..l. l.nate a
l

van de .cheur heeft velnlg

invloed op II,. De invloed van ao is doainant.

Corr.ctiea voor 450 .cheur of. bij taai ..teri

..1 "oor It..alit aijn dan oolt van _inil be-
c

lana.

Dea••ieuati. i. ~~lie.r ".n toepa.aina bij

.pl••t"rij. l....D. .n ao i. bet l ••d.f.ct in

.. vom ... _lelljn-. dood.a- of lIindi...

foue.

"r.-te .0 kl.i...,. wordt ka.t de toepaabaarbeid

••n d. Ir.-..cbaDica "1' in bee ledina.

Ir aijn echt.r eaawijai,i..en det toepaa.ina ".n

bet It-coac.,t 0' kore. acheurachtile d.f.cten

, ••n over.cbetdna "an d. l."....duur oplevert.

Gaei.n .cht.r 4e Irootte ••n. .t.rk kan vari-o
eren ('IlO.3 1 "'.) tr.edt bij cHt eoort v.r-

Een verdere co.plicatie i. daarbij d.t bet

acheurfront ..eetal en bij klei...re .cheurdiept~

altijd. el1iptilch i •• fig. II.

Ellipti.che .cheurfronten aijn beheadeld bij

"Dik.andige COnatrucde.". lIOCI.t hi.rop Diet

_er wordt inaelun.

Voor lalverbindingen wordt nor.-liter onderateld

dat de .cheur over de ¥D11. l ..l ...te le1ijke

Hjk lroeit. vurcloor bet probl.. 2"'''... io

" ..I bHjft.
Dit is voor korea ......du~ea ..a ,..1•• onder-

.te11i.. a.dat daa biJna owera1 iKg • iKeh •

Yoor la..e tot "'1' 1.... l........rea i. ~..e

onder.Ulli.. co..enati.f a.dae tldleuen iai

tiler.n "anuit "0 of enkel. fout." •

Voor .a" MIle.1 H __iOMle ......~i..i...n

is het 5. I.F. "er100p bekencl.
Uit int.,ratie ~o d. lelel "an 'ari. volIt de

leve"aduur. en uit deae lev.na4uur un ee,,·

equivalente 5.I.F. word.n ..,..ld woor d. ".r-
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bindina all lebeel door unpa..in, van de

lea-etrie-faktor en de ..cht van a

de ref. 161
Net een derlelijke ..thode ken een levenaduur

berekeni...erpluut worden van bet r.eacea

trw.-Daar bet cooatructieburo.

S. Scheur,roei bij variabele .,litude

Tot toe -it bebe.eld de ach.urlroei ollder

bel..ti t CODataoU -.pUtud•• tenrijl in

werkelijkbeid bela.ti.e~ ia booste .n .1..

"ari.ren.

Yraal i •• of acheurlroei o.er "ariabele -.pli

tude verlelijkbur ia ..t die ollder conatante

..plitude. en zo ja. vat de eaaentielle ver

.chi lien zijn.

Eaa~ntieel voor de Iroei Aa van een acheur va.

de effectieve alaI van de pla.tiache vervo~ina

aan de acheurtip. Daarblj verd onderacheid le

..akt tua.en de poaitieve plaatiache zone ver

"o)rzaakt door I ..x en de Delatieye plaatiache

zune (reveraed plastic zone) veroorzukt door
,,1:.
Voor conatante ..plitude aijn beide aileen

een funktie van a.

Met bovenstaande als uitlanaspunt .aan ve na

vat er lebeurt als de spannings..plituden niet

lelijk djn.

S.I lnteractie en andere effecten

AI. b.v. in een c.a. proef een neaatieve

pielt wordt i ..elast (61. 1>0. leen scheuralul

ti.) fil' 12. dan wordt de "Iatieve plaatiache

ZODe at.rlt ••rlroot in de aeerlaande alai en •

vonat dch ia de o,lullde alq .en tl'rote zone
.'"van reaiduel~ treltapaDni...n. -

D.! duropvollellde acbeural'oei olider c.a. "illdt

6an pluta in .en ~evi.. die oDder tr.1t aLut

'~urdlJOr de achaurlrod veUDf'Jt. aie (8).

I»eze yennelde acbeuraroei dllurt totdat de

acheur d65r de zone ..t r ••iduele tr.lt.paaai..ea

(~ De,atieve plaatiache aone) ia aearoeidt

va.rna het effect vaa de Deaatieve piek i.

uitleverltt.

Uit fi •• 12 blijkt dat het effect op de

leyen.duur Itlein ia.

In het Galelteerde leval van ean ho.e positieve

piek. ontstut tijdens het afne-.n vaa de be

laatina. analoo. un bet voril••eval ••en ZODe

..t reaiduele drukapanoinaea•

Deze druupanainaen zor.en .rvoor daL in de

durop vol.ende acheurlroei ollder c.a. sterke

tot ..er aterlte acheuraluiti..effect.n optra

dea aodat . It.ff < AIt en de acbeuraaelheid

.terlt afae..t.

De.e .terlt vertr...de acbeurlroai duurt veer

totdat_ de .cheur door de aone _t r •• iduele

drultapanni...en it b......ro.id••t .ffect "an

de poaitieve pielt behoaft dan DDt aiet uit.e

verltt te aijn o-dat d••• locale acbeur.luiti.

de duraa vol.e•• ach.urlroei oolt DOl Itan be

inloed.n.

Bet effect van hole beluti••pielten op de

levensduur ltan z.er Iroot ziin. zo&l. uit

fia. 12 bUjltt.

In het aeval van hole viaaeli. ea-penaeren de

effecten elltaar voor .en deel ...ar de iavlo"

van de poaitieve pielt blijfl ..e.tal overheerae~

a.dat:

- de poaitieve piek een Irotere plastisch.

zone veroorz.altt dan, -de ne••tieve. Deze zone

wordt in het eerate aeyal be,..ld door

a..x • 0 1" + apiek

en in het tweede door

- de Delatieve piek in aijn .ffect yuk baperkt

vordt ~at. al. a.in < ~ 0 ach.ursluitinl

optreedt.

De invloed van een enkelvoudi•• piakbelaati.

ia hieraee wei laachetst. "'1' ai.t kwantita

tief be,uld••t bUjkt at Ht .ff.ct afhaa

ItaUjlt is .an 6It ea It van d. c.a. "'lastina...
en uitarurd. van de It van •• pi.k....
Yoor "R!oudi.e conetructi•• di neijdi. be-

l..t vardan aoala pijpl.Jdi ltall "a.. da

acheurw-rtra.i... t.l.v•••• poaitieve .".rbe
la.ti. labraik word... l-.Itt _ .a l.".na

duur unei.IlUjlt te ved....ea.

Dit .abeurt ••b.v. een afp.rapro.f. Iii een b.

kellde Itc van het ..uriul vollt uit de toa.e

paate peradrllk de ...i...l ao.eliiite .c~eur

diepte a in de vande Na oatla.ten i. er bijcr
de aaoweaiae kleinere acheuren .en I'esiduel.
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4ruk.pannina.&one I'vo~ 4i. 4••cheurlroei

t.I ••• drukfluctuatie. tijden. bedrijf .terk

.ertr...t of ..If. eoe Itil.eand kan brenaen.

..hal.e de bierboYen be.chreven inter.ctie. aijn

er bij ••ri.bel• ..,lieud. bel••tiftl DOl een

aaatal .ndere f.cettea. t.v.:

- De i.ieiatie wordt ,r~ir .erooraaake door de
~ara 61'. ia bet .,.ctr... aod.e ook bij

... l ..e effecti."e vaarde ••• d. S.I.r. bee

aa.t.l iniei.eia. ',rot.r i. dan bij c•••• en

• a .chaurlroei Mer bet 2-di.....icmal. I ..al
H ....rt.

- Iole' ,i.ken ('" Il ) kunnen in ean coDltructie
e

• l ...atc... ia ••n coDitruceie ean d.~e.

hole pl••ti.che defo~ei. v.roor..ken dat de

.ll...ne .paaDina•••rdelina aich dra.ti.ch

vijdle.

Atl••n ••n r.ali.tilche beproevins kan hier
e.n oplollina bi.den.

- Ireuk wordt v.rooraaakt door een toevalliae

aeer hoae belaltinapiek en aal dUI bij kleine

r. Icheurlenate optreden dan onder c.a.

bela.tina·

- De I vaarde aan de Icheurtip vordt onbep.ald

t.I.Y. fluctuerende reliduele Ipanninlen,

- Het aantal villelinaen .at 6k > 6Kth neamt
toe naaraate a ,roter vordt. doeh AKth il ook

.fhankelijk v.n de reliduele IpaaDinaen aan

d. aeh.urti.p.

S.2 ltteetie•• S.I.F.

Voor een opeenvolaina van politieve en

nel.ti••• bela.tinaPi.ken v.n v.riabele hoogte

wordt de .cbeurlroei due bij&Onder coaple•• In

felte ken .lleen ...r ..er over een leaiddelde

.cheurlnelheid worden le.proken en hierin aljn

dan uitaraard .11••ff.ct.n .erverkt.

Vraal h dan .... bel••d ......rletie••eten

word.n leal"eld _ eea .ffeeti."e S.I.r. te

••fhler.a.

Wat .... Hl• .ci....ri.ti.. becreft b ....n 3

tJPI. word•• ODd.rachaldaa:

I ...drljf.bel••tina.n. Dlt .ija l.h.a•••ria
eiea die elkaar volk-.n randoa (doch atatia

tiach b.lchrijfbaar) opvollea.

W.rktuilbouvkundiae conatructiea worden aeer

.aak ••naijdia bela.t (b.y. kranen) en in die
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l.yaUen wordt de onder.re....no~ door de

Itatilch. voorlalt .....e.l bet aia.n le

vicht. let beeld van een .panainalr••i_tra

tie ia dan .11 in fil' 131•

2. Randoa beilltinaen vaardoor d. con.tructie

...t trilleD rond .ljn eilen frequentie .n

d••rdoor ook op.linaert.
Dlt il aeer .aak hat ....1 'lj ..1.lt. con

.tructiaa ~.t dea. nu eeaaaal ..ar veinia

• ..,int .areonea.

len voorbeeld .eere fi•• 131» •

3. bMOII bel••d ...... op (ext.ra) .....u con

.eructi.~ (0.1. voertullen) waardoor h.t .er

loop In .e tij••••r oar".~ti, II. fia •

Ik.

De onder 1 .n 2 be.chreven b.laati...tJpen

leven veini, .eilijkhed.n bij het bepalen van

een effectieve belaatlnalpareaet.r all de .er

detina van de pi.ken ..t ••a eenvoudlae Itatil

tilch. fuaktie kea word.n belchrlVen.

Voor die van tJPe 3 ia dat .eel ..ilijker 0.

dat eerlt .oet worden be,aald vat .en vilaelinR

il. (Hiervoor in aebruik aljnde tel_thoden

aijn belchreven in DIM 4S667.)

lij experi_ntele b.palina .an Ich.urlroei onder

rand~ b.laatinaen b.perkt ..n aich. althanl in
de verktuilbouw. tot au toe tot randoa bel.l

tingen die door I'n atatlache pareaeter kunnen

worden b.achr..en. ..t een voork.ur voor type

2.

Voor deae par...ter wordt lekoaen de Itandaard

deviatie. abud.v.Hjk aanaeduid ..t "nil".

Uit deae ~ vaarde yoor de b.laltina (Ipannina)

vollt direet eel' nil vaard••oor d. S.l.r.:

AIt
nla

..aultaten tot nu toe bebb.n aanaetoond dat

- de lelel .an .aril .el4il blijft 900r het

al.d.....bi...an da/4n

- de .xponent • in d.a. rea.1 ....Ifd••lijft

ala onder c.a. b.la.tina•

Op .road yan barbael.. local. .cbeural.lteffee

e_ .. "'rder ..rv.cbt worden at • iavloed

van lle a waar'. .feeeat.
De invloed .an d••xi_le ,iekhootte 18 lID'
tvijf.lacbtll••ocb er aijn iadicatle. dat

conatructi.ltalen hiervoor veinil .evOlli.

djn.



De ,nvloed van la.e aapHtuden bij aeer lage

Icheuranelheid il nOI een open vraag. Ceaien

bij co-poneat b.proevina aOI breuken aijn le

cnnlltatet!rd voorbij 10
8 viaeelialea Hjkt een

Ichijnbare verho,ina vaa de e.poneat • voor aeer

I_ae vaardea v.a d·'da voor de hand te lillen.

V.el onderaoek i.e dUI no, nodil 0- te ~n tot

veraatwoorde da'da - Iteff kurvea YOor rando

belald..ea.

la eea ..at.l l.bor.tori. wordt lewerkt ••n

.cheurlroei onder r.nd~aaplitude ~eraatia,.

Het .ant.l v.riabel.n (verdeliaaldichtheid.

bandbre.dte, creat-f.ctor, .tc.) ia echter ao

aroot dat .llereerlt aeltand..rdileerd .oet

wordea op eea beperkt .aatal apectra (het L.B.F.

verricht hier baaabrekend verk), voord.t de

resultaten "op "a Hja" kunaen wordea lebracht.

Pas dan kuaaea le,eveal beachikb.ar komen die

algt!lDe,m bruikb.ar aijn voor een levensduur

berekeninK'

~. J Kelel van Miner

Intussen wordea er constructiel gebouwd en

b~last. Vraag is dUI nu w.t een technilch bruik-

bare oplo85inl is. Een technische oplol.ing is

Iaier ecn achatt ing die veilig ia en die een

economiach verantwoorde re.liserina niet in de

We& staat.

Welnu. Ole hebben in het voorgaande aezien dat

t!el\ cUlIIbinatie v.n hoge ea lage pieken in het

al,,,.een een vertraginl van de .cheurlroei ver

oorzaakt. Indien due de interactie wordt ver

wa.rloo.d ont.taat een.conlervatieve achattinl

van de acheuranelheid. )

De leveaaduur wol,t dan. O8Idat It. afhankeHjk is

.) . .
Ken ultlOnder1", vor.en. aNls reed. leno....

verbindiaa.a waarbij t.,.v. ho&e pi.ken .ea 10

d.ai, ,rote pIa.ti.che v.rvo~ina optreedt d.t

de draa,kr.cbtverdelina over de coDltructie

.I.-entea aicb wiiaiat.

Voorb.eldea hiervan aija: kliakverbindinlea.

,lijdv.ete verbindinaea. atati.eh oabep.alde

lallvcrbindin,en.

Hiervoor ziia levenaduren ,e.eten die de volgens

Miner uit de S-N lijn berekende leven.duur

..t een factor 30 overtreffen c.q. onderschrij

den.

v.n a. uit de c~l.tie v.n de aucce'lieve

6.· •. Vra.1 i. nu of, 0. de berekenina te ver

eenvoudilen, een .~tie vol,en. Miner toelaat

baar i. vanuit acheuraroei 0Olpunt.

...chouwen we nut voor een fictief con.tructie

eleaent, bet verloop van It ala funlttie van a.

fi,. 14a.

In fia. 14b i. aanae,even v.nDeer b.la.tinl

pleken tel' boo,te 0i voork~n .ta funlttie van

de acheurlenate in plaat. vaa in de elid.

In fil' 14c is au " ....Ievea d. Aai ten aevol,e

van de•• pieken a. (de iateractie v•••1 ver-
1

waarl00.d).

Het i. I..-kkelijk in te aien d.t, aitl deze

pieken 60 i in redelijk ,root ..nt.l. b.v. 100,

en redelijk le.preid in de tijd 9Oorko.en••ij
n.

1een deel ~iI. van de tot.le .cheurgroei
1

a l - '0 veroorzaken.

Hierbij i. Ni het aant.l wi••elinlen d.t nodi,

i. om met een constante 40 i een .cheurgroei

" - .0 te veroorzaken.

Bovenataande reaulteert direct in de lineaire

cuaul.tieve belch.dilinl.reael vol,en. Miner

als onder be.chadiling inereaentele Icheur

Iroei wardt verst.an.

Haar.ate de pieken extr...r worden en dUI ook

.inder vaak voorko.en wardt 'a de vervaarloaina

v.n de interactie. fn de .~eie vollen. Miner

..er a.nvechtb..r.

6.~

Uit het 9Oorla.nde vollt d.t uit .terk ver

eenvoudigde scheurlroei-rel.tie•••n oDderlrena

van de levenaduur is te ber.k....n.

Voor de toepa.d.. ' ..rvan din DOCIi.:

a. een (atatiaeiach"b.kendhei. aet de initielle

acheur (I l ••fout)

b. de It-factorea voor acheuren in (aebruike

lijkeJ l ••verbindinaen.

ad •• De (aid'elbare) ,rootte vaa laafout han,t

ten n~lte ....n aet de t ••techniek aelf,

en het lilt niet voor de band om d••rin

doorbraken te vetvachtea, hoewel b.v. Tia

nala••en aDlelijkheden .chijnt te bieden

om. te verkleinen.
o
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.. b. Berekaniae van K-factoren il bijna aileen

aan ..ak van vlijt.

Hat valt te .erwachten dat binnen af.ien

bare tijd .e.evanl tar be.chikkina lullan

~n... a.w.rkina op de vij.e lOal. in
par. 4.5 belchreyen. kunn.n de•• dan tot

coepa•• ina ~n.

Voor ..n ••rbetarlnc .an de kwaljteit .an de

Kbeurlroei-r.tati.a • .at ..... die onder raacloa

..laatlaten. ia DOl ...r .eel beproevinc nodia•

• t ..1 'ue •• vel ••n untal jaren duren

.l..r ...r realiatiache en dua .inder eenvoudile

ecbeurlroelrelatlea kunnen worden toe.epa.t.

Litt.ratuur verwijziftl

Geraad,l.e.de litteratuur i. niet 0Plenomen.

'oor yerdere .tudie wardt ..nbevolen:

I. J.J.Schijv.: Four l.ctures on fatiaue crack
Irovth.
Report La 254. Opt. of Aero.pace Inl.
Delft Univ. of Techn•• October 1977

2. S.T.Rolfe and J.M.'ar.om: Fracture and
'atiaue Control in Structures.
Prantic. Hall, 1977

3. D.lroek: Eleaentary enaineerinl fracture
_chanic••
Sythoff • Noordhoff. 1978

4. M.I.Fro.t. I.J.Mar.h, L.P.Pook: Metal
'ad,ue.
Gaford Uniyar.ity Pr•••• 1974

5. R.W.Hertlber.: Deforaation and Fracture
Mechanic. of Enaineeriae Material••
John Wil.y • Son•• 1976

6. Anoa,.u.: lule. for the de.ian, conatruction
and i.paction of off-.bore
atructura. 1977.
Appendi. C. Stael atructura••
Det .rake Verit••• 1978
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fig. 2 Scheurlroei per vi••elina
v.arle~n ••b.v.
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fig. 8 !lber effect
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fiS. 14 Cu.ulatieve belchadising

a. ! all functie .an a
°b. verdeling .an pieken ter
boolte van 0i

c. 6a. t.I••• de pieken o.
1 L

all functie van a

® I
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68.
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@
fiS. 13 lando. belaltingvariaties

a. eenzijdis. laasfrequent
b...t opalinaerinS t •••v. eisen

frequentie
c. aterk .ede.pt
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CrUll,.. h u ••,ev.n.
De berekenlngen alJn I ....kt voor de opzet
funkt1••cheY••1nu••
...slen aeer nau",keurl&e berekenl ngen nod I g
alJn, ale dan hlervoor LT 11-10/0006. Spec1
fleke bereken1ngen.
AI. de • Ha te hoog wordt kan een andere
opzetfunktle of een koapen¥at1e_chanlswe
worden gebl'ulkt; zle hlervoor LT 11-10/0006,
Speclfleke berekenlngen.

Voor .Ile ..chlne-ultyoerlngen zljn graflck
en I.-.kt ....rln de optredende oHz en de
re.ttrl11l. 1. ..ngeleyen blj v.rierende
.nelheden en .
De legeyen ",•• rden zljn u1tgeYoerd yoor
at.nd••rd bashllOlenli aet een .t1jfheld van
d. opbouw 1000 t:6 N/••
Op bla. 49 t/. 91 (zle lndex hlerna.st) zljn
d. II'.fl.ken weerleleven voor bas1smolen
1 t/. 43. De "'.arden op deze grafleken z1jn
.eSeven YOOI' de opzethoeken 900 en lZO° of
120· en ISO· of lS00 en 1800 en voor de drle
typen oa&et.ch1Jven 1. \ en "'••1' 80gelljk 2.
Voorbeeld:
coellozen 1. yoor ..ch1ne-n~r I, aet omzet
achlJf 1: Nl-1.
Cereduceerde ..... opbou", 1& 200 kg.
~ch1ne.nelhe1d 1. :sooo prod/h.
Oe optn,>dende u Hz 1a dan 8n N/_' en de
r.attrl111na 0,6 _.
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Fig. 2.2.1 Illiptisch kontaktvlak met spanningsverdeling
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2.2. De bekende formules voor punt- en lijnkontakt

In de technische literatuur worden meestal formules gegeven welke

slechts weinig afwijken van de oorspronkelijke ~ertz 1896).

Voor puntkontakt met ellipsvormig kontaktvlak geldt:

halve lange as a· ~

halve korte as b. v

\J 3 p i

E Ep
r

\J 3P '
E Epr

•

(2.2.1)

(2.2.2)

De drukspanning in bet kontakvlak verloopt volgens een halve ellipsoide

(fig. 2.2.J) met een maximale drukspanning:

J.5o .--.
H 'lflJV

(2.2.4)

(2.2.3)•

2.2.3) volgt:

E 2
-.!.... F (EP)2

9

3 F
2'1f ab•o

H

Uit (2.2.J), (2.2.2) en

De toenadering tussen ver verwijderde punten van beide lichamen i8:

c5 • 3 K F K 9 F
2

Ep (2.2.5)c_

E 2'If a E 'lflJr r
hierin is:

J 1 J (2.2.6)-- +-£ 2E 2£r r J r 2

2mJ
2

£ G •
mJ

E)--r J m -1 J 2m -1J Jen:

~-
2

E G •
~

£2 (2.2.7).- .......
2r 2 ~-I

2 m -J2

vaariD de iDdices 1 en 2 betrekking hebben op de overeenkOlDStige

lichamen.



rig. 2.2.2 De hoofdkrommingsvlakken van twee op elkaar ge
drukte kontaktvlakken

~o

Fig. 2.2.3 Technische voorbeelden met n = 0 en n I

Fig. 2.2.4 Bandvormig kontaktvlak met spanningsverdeling
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De variabele faktoren ~, v en K z1Jn gegeven funkties van F (p).

De genoemde faktoren bevatten elliptische integralen en worden

meestal in tabeHen gegeven als funkties van F (13).

Ala notatie leldt in de aanduidinl p. ., dat i bet nummer is van
1, J

bet bescbouwde licbaam en j bet nummer van bet beschouwde hoofdkrom-

aingsvlak. Een hoofdkrOlllDiulsvlak van licbaam 1 uakt met een hoofd

kr'OIIIDinlsvlak van lichaam 2 een hoek 0 vollens fig. 2.2.2.

Er leldt:

(2.2.8)

pep) •

(2.2.9)

Bij de meeste technische toepassingen is n • 0 of n • ./2 (fig. 2.2.3),

dUB cos 2n • ~ I; dan wordt F(p)

2 2
(PI) - P12) + (P21 - P22) ~ 2(P II - PI2)(P 21 - P22)

r p.
1., j

(2.2.10)

Steeds geldt dat peen positieve waarde heeft als bet kromtemiddelpunt

binnen het betreffende licbaam ligt en een negatieve waarde als bet

Itromtemiddelpunt er buiten ligt.

Voor een lijnkontakt met baDdvormil kontaktvlak en lengte 1 leldt:

halve breedte (2.2.1 J)

De drukspanniug van de kontaktband verloopt volleus een halve ell ip

tische cilinder (fig. 2.2.4) .et een maximale drukspanninl:

a •H

2F
a • - ..~~H 1l'b1

Uit (2.2.11) en (2.2.12) volgt:

E
r

F(P
I

+ P
2

)

2d.
\~

• Virri

(2.2.12)

(2.2.13)
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Van de vier krommingen hebben er twee een waarde nul, terwijl voorts

ia aesteld PI + P2 - ~ •
Voor de toenadering 4 aeeft de theorie hier een oneindia arote waarde.

Palmgren aeeft voor het kontaltt tussen een eilindrisehe rol van aebrui

kelijke vo~ en een uitgestrekt plat vlak de volgende empirische formule:

4 _ 2,54
t. E 0,9

r
• (2.2.14)

(2.3.1)

2.3. De aeredueeerde rolatraal en de velvingsverboudipa

lij teehnisehe berekeningen van lijnkontakten i8 bet gebruikelijk in

de formules de gereduceerde rolstraal r als voIgt in te voeren:

I I ~ IP + P2 • - + - + • -• r. r 2 r

Vij Kullen nu nagaan of bij bet puntkontakt tp en pep) op analoge

vijze in aeredueeerde kromtestralen zijn uit te drukken. Hierbij

gaan vij uit van de situatie met samenvallende boofdkrommingsvlakken,

vaarbij

I I in het hoofdkrommingsvlak I enPll --en P21 --r
ll r 21

I I in bet hoofdkrommingsvlak 2 liggen.p.
2 - - en P22 --r l2 r 22

Vij 8ehrijven nu (2.2.9) als volgt:

I(P II + P2.) - (P 12 + P22>I
(P II + P21 > + (P 12 + P22)

(2.3.2)

en atallen bovendien overeenkomatig (2.3.1):

1 1 1
P + P - - + - - -r en PI 2 +11 21 r l • r 21

12 + P22
111--+--
r l2 r 22 I

vurin vij r de aereduceerde rolstraal en I de aereduceerde velvings

atrul DOe_n.

Voorts atellen vij It11)--> I,
r

(2.3.3)

en DOemen II) de welvingsverhouding.



- 2.7 -

Uit (2.2.8) en (2.3.1) voigt:

I 1
Ip • - + - •r R

I + II)
II) r

Voor n· 0 seldt: PII + P21
I. -

aet
IIfI).- ~I
r leldt: pep) • •

Voor 1fn·2 geldt: I.-r
I. -
R

II) -hiervoor geldt eveneens F(p) • --~II) +
(2.3.5)

Bij a&menvalleude hoofdkromtevlakken volgen r en II) direkt uit de

hoofdkromtestralen. In bet praktiscb vrij zeldzaam voorkomende

geval van niet samenvallende boofdkromtevlakken moetenIp en pep)

uit de vier boofdkromtestralen volgens (2.2.7) en (2.2.8) vorden

berekendt vaaruit dan II) en r volgen.

II) •
+ pep)
- FCp) (2.3.6)

I + II)
·:r • (2.3.1)II)Ip

Ret ellipti8cb kontaktvlak tUB8en tvee kontraforme licba..soppervlakken

kaD dU8 ateeds worden geke1lMrkt door een geredueeerde rolatraal r en

..n velvbagaverhoucling II) • ! > I. Bet kan dua ateed8 worden ftrvaaenr
door het koatakt tU88en een levelfde cilindriscbe rol .at rolatraal r

en welving8atraal II en een plat vlak.

Bet lijkt dUB logiscb 011 de variabele faktoren 11. ". en It uit de

fOr81lea van Bertz aiet veer te leven ala funlttiea van r(p). cloch ala

funktieB van de velvingsverbouding 11).
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an2
voor lijnkontakt F • 1,57 rl B

voor het &&nzijdige zuivere lijnkontakt geldt het kriterium:

(2.8.4)

til > 20 8 •
1 -I an -3/7 (2.8.5)0,5 - til - 0,85 B til
r

til < 30 S •
t -I on -5/18 (2.8.6)05-tIl - 0,52 B til, r

Er zijn nu een aantal proeven genoaaen, zowel _t syametrische belas

ting (8 • 0) ala met &&nzijdig zuiver lijDko1ltakt. De afclru1tlten op

de platte blokken zijn gefotografeerd en in fig. 2.8.2 gezamenlijk

weergegeven.

Uit het opmeten van de afddrukken blijkt dat de gemeten waarden van :

10 i 15% kleiner zijn dan de theoretiBch uit til berekende. nit is ge

makkelijk verklaarbaar uit een te vervachten anisotropie van het ge

extrudeerde materiaa!. Hiermede is ook verklaarbaar, clat de kontakt

band bij de zuiver cilindrische rol geen randverbreding vertoont en

dat de berekende zuivere lijnkontakten niet volledig tot bun reebt kamen.

Overigens zijn de afwijkingen tUB Ben theorie en praktijk vrij gering

(5 1 10%) en voldoende om de praktiBche bruikbaarheid van de afgeleide

formules te rechtvaardigen.

Genoemde experimenten zijn hier opgenomen vanwege hun duidelijke illus

tratieve werking. Bepaling van het kontaktgebied·kan nauwkeuriger met

numerieke rekentechnieken worden uitgevoerd.

2.9. Enkele praktische aspekten

Achtereenvolgens zullen enkele onderwerpen worden behandel, welke

van belang kuunen zijn bij de toepaBsing·van kontraforme kont&kten.

De e'Lasticiteitsmodul.us en de betastbaaztheid

De belaBtbaarheid van een teebniBeh 1ijnkontakt wordt vaak beoor

deeld met behulp van de k-waarde:

k • 2:1 (2.9.1)

de k-waarde is de belasting gedeeld door de projektie van de aereclu

eeerde rol op een plat vlak en heeft de dimensie van een spanning.

Voorts, zie ook formule (2.8.4),

a
H

2
k • n --- (2.9.2)Er
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100 2
• 210000.91 • 231000 HI...

1

_t Amite _t toelaatbare aD • 70 .1.,.2
2

Staal op ataal Er • E 2"1.. -

Bieruit blijkt dat materialen met een betrekkelijk lage E, zoals

plaltische kunststoffen bijzonder gunstig zijn voor toepassingen

_t lijnkontakten. Vij vergelijk.en hiertoe:
2 2 10

kooletofetaal Mt toelaatbare aD • 600 HI.. E· 210000 Hbaa ell •• ,-

B • 3000 'll1..2 en a • 3.

aB2 6002 2
It - 'If E

r
- 231000 • 4,9 HI.... •

Amite op amite Er • 3OO0.i • 3400 N/..
2

2tr.70 2
k - 3400 • 4,4 HI....

S 1 . J .1+ J
taa op arn1te E -~ 2E' ,

r r r

2E T E" ••
E. r r • 2.3~~~4~JOOO • 6700 H/....2

r E'+E"r r

2
w.70 2 3 I 2

k • 6700· , N...

Bet blijkt dus dat staal en een kunststof zoals Ar.Dite goed met elkaar

tunnen konkurreren, tenminste wat betreft de belastbaarheid van lijn

kontakten aonder wrijvingswarmte; voor puntkontakten is Amite relatief

DOa auoatiaer. De toenadering is echter bij gelijke belastbaarbeid

"oor Amite aanzienlijk groter en vel voor lijDkontakt volaens

for.ule <2.2.14> omaekeerd evearedig met

It •<{-rr>0,9
r

.ua bij "erlelijk.ing _t ataal en Amite (2~1~0)O,9 • 68°,9 • 44.
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Toe Zaatbare dJ-ukspanniragen bij staal,

Tabel 2.2 geeft een indruk van de toelaatbare drukspanning en k-waarde

in bet kontraforme kontakt tussen stalen lichamen, en vel voor een

aantal kwaliteiten onder een aantal verschillende voorwaarden.

TARL 2.2

etaal- °DI I ~I °D21~2· °DOJ kooJ °D02 [~21 .,..2!
ltvaliteit RB Ile 0.2811B 1 0.4BB 0.56ftB 0.811. I

~timaal
I I

gehard ) 6500 62 1800 45 2550 90 ~600 I 180 5100 !360

IGoed
! .

) 5600 SS
I

1600 35 2250 70 3200 140 4500 ;280I

gebard

i

'pptimaal
, :

!I
l42~e1egeerd) 4000 1100 17 1550 35 ~200

I 70 3100 :140
I I

~ed
! I

gelegeerd) 3400 36 900 i JJ J300 22 1800 44 2600 : 88
I i i

~eel
! !

) 2100 600 5 850 10 200 20 1700 \ 40Itoolstof i

I
ieinig ) 1250 350 1,7 500 3,5 700 7 1000 14oolatof

De toelaatbare vaarden voor de drukspanning aDJ en aD2 zijn ontleend aan

de tandwieltechniek. De bij rol- en \togellagers toegepaste drukspanningen

zijn in bet algemeen boger; dit boudt verband met de beter beheerate

Itvaliteit en beverking van het gebruikte materiaal en het statische

karaltter (bijv. 90% levensduur) van de toelaatbare belaeting. De

vaarden 0DI veroorzalten geen aerkbare putvorming bij zeer •••1 (107 I 108)

overrollingen; de vaarden 0D2 • 0DI \{'i' zijn toelaatbaar tot 105 I 106

overrollingen.

Voor etaal op staal geldt volgens (2.9.2) aD • 66~

De toelaatbare waarden voor de drukspanning aDOI en 0D02 zijn ontleend

un de rol- en kogel1agertechniek en vel aan de kriteria voor de

etatische belastbaarheid (Palmgren). De vaarden 0DOI • 20DI veroorzKen

een nauwelijks merkbare blijvende vervonning van de kontaktoppervlakken.
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De waarden a
D02

• 2 aD2 veroorzaken een ongeveer 8x zo grote blijven

de vervorming als a001 ' welke in enkele gevallen nog toelaatbaar is.

aDOI en aD02 zijn vooral van belang bij de beoordeling van de toe

laatbaarbeid van incidentele overbelasting.

Aanpassing dOOfI p'tastische defo'l"f1lQtie bij staal

lndien "n der beide kontaktoppervlakken aanzienlijk barder i. dan het

andere, kan bij rollende sameuwerking dat zachtere oppervlak zich door

uitwalsen, eventueel onder bedrijf, aanpa88en aan bet hardere.

Ben goed kriterium biervoor is, dat de aDOJ van bet z.cbtere ..teriul

ongeveer gelijk is aan de aDI van het bardere, of eenvoudiger, dat een

aD van bet hardere materiaal 1,6 1 2 maal groter is dan de overeen

komstige aD van het zachtere materiaal (zie Tabel 2.2). De toelaat-

bare waarde van aD wordt bepaald door het zachtere materiaal.
~nimaLe h~ing8diepte bij staal

Ben praktisch veel voorkomend probleem is de vereiste dikte van de

geharde laag bij oppervlakteharding. Uit de tbeorie van Kertz voIgt,

(Palmgren) dat bij lijnaanraking de hoogste drukspanning die de

pitting veroorzaakt, op een diepte van 0,78 b optreedt. Dit leldt ook

voor het lange elliptische kontakt en wordt voor korte elli~tische

kontakten gunstiger, voor w • J bedraagt deze diepte O,S b.

Veiligheidshalve is daarom aan te bevelen, bij oppervlaktehardinl .en

bardingsdiepte van tenminste bet dubbele van 0,78 b, dU8 van I,S b

voor te schrijven. a
Voor dit doel is formule (2.4.J2) ~. -! bijzonder nuttig.

r B

2.10. Berekeninglvoorbeelden

Voorbeeld I--
Italen

"2C2 • 50 ...

E • 231000 N/...2r1500 N/TWi" .D
1f

a· '4

Een stalen rol .at aewelfd V-vormig profiel loopt binnen een

1:ing aet een V-vormia ~1:ofiel volaens fia. 2.10.1.

~8!!!!!

"JCI • 30 DID

voorts: de beide kontaktvlakken zijn cirkelvormig.



Bc....c.k ..~inj .acadik+, (voo.. dO""'2.c.4:~ij() :

Vi,a ,",olc.rolpem - b..1.~~,c!oorl""oI,~ ",a6~ noLc...-ol - doon,."'sc.~~·f

.$ ~ l.gc.n"'!S. F.~. to.' ~+ d~ Juw.......k.·Hc.r.ek~ .J",,\.u..., ""ok.,.,,1

e.", cIocr~..~c~l we""·

fi~u.u,. ID.'

Wi s Jo..dtl MU·...~.... [N]
fw = Mrri~a.kr~d.• .,....~

tloIuoIp4o" 8M .....&e.."C[NJ
f,.t:: ",.w....,.~+."'d """ 'MoM

....tol Cft cloon..s.d..~I[NJ
Fd ="r~/Iu-.~f _~u.+

sc.l\;j i [N]
fill : "'Ot'M.alk...c..h~ 1>,

Off' doon~M~f.[tJ]
fs c s+~....kr.c.U ,e\a.id,~(Nl

~ol~ahcJ :

t.!"i(II t-tj •

fro) = {r' F,..,

FIoU = (",,' f~

( - 0. (~i~~I) el)tr - ,Ot

{w ~ 0,2 (3e~5d£ SWlU"I~) (2)
. ()."S ( (Jo.kd;~e. S""UM~)

krad,J".,WUtIAl,CJal Ju,.."'to".laa}

Fe = f N

morne,./eJflu#AIt"V,'cJJ om Itari!Ajt noJcrolpen:

ra . ~ = r;. Fw + ra.'. Frcl

fd = -r:
fi

. Fw + Fr ( ~ ~ D.5')
& L

k "..lIett .,... ',t eM,) ,.., 'I ..Lt.uer~:

(3)

1d = 0. It Fe. I /
L~ .1~"~~Uw.q l~II~.. 'iJ.,.,~k

-------- J 4c"t."'~,ar'~1.. t»/
.... /~r.e..1

Fd " D, GUO ff. I b<j v.lI.~'" s......:.." / ,.-'"" ,~Ic I

" J JCd4J', w"~""'l'll.1

5fe.r1c.h.~~»eh : ~ = fct~ll:: 0,11 ~

()Jl;~t1~Utj k,~~~: Fa,: ftJ/t/f ~ O,"'! Fe.



"Dc.. door",d",~r worcl+ oW!> be.la~'" ~.... ax,ia./t. 1&.,,~hl- Fc. ~ o&U'l

-bh,""''-iilc. kralc.hl fcJ 0 Dc. dOClt'Ie,"cJ,~ hu.- .s &10\ '.J'kl~~

(JI,;1ex>r~ ~o~h I~ fi5t.tlAr 1001. I~ wc,.e..r~eCjc.lleNI0

Fe ... =5'1.000 N

F.i ~: "'" ~""" ~
qlo N

J~cr I

y

J-.x

A.

t ",

J~lo "
Fe'",

r'l.
I

: ...fa. ,.. .,

D='100-.

De oil!> kJOrcJt /Aowel Of kWA.~'~' tfJIJ OF f.N"''''~'"~ 1:ae1."J. 0

(Joor cit. tole. tlive. b(AAjs.~l'an~ ?,dJ:
O'i =Vf(T'~1 + 3 ( 0(0 0 T", )1 ) w,.c..i 0(0 = ~'7

Uuv~~ Wtome",/.:

Hi. :: V(Mb"l + 0/1'" (0(0' M., t) {;'}
Ut.rdu :

Mw :: T=: Fd ·!D:: 959 [N""J {fa"..,.= cpolN]}

HI, = Fe. 0 i D: 1aOO [tv ...] (~~ = S1..c>oof!J])

'X.vw,/t.. ,;' S' ~:

11.: = 1"'l- [N~] (~)

IJCSJT fA oI.,'a.~ .,..., cJ.t. aJ ,uou :
D ~ ~ M~ (7)

0,1 ab

aD: '-1 0

lao . a-~.- (8)
Ilk .v. 0

()f>or os.moJu-i~1 Fe 6;D ~: <rr: 300 iV/,""" 2



~ ""~ ko,,.Ak;.f.klor-c..: D:r bit ft.",.]

I{orr,,/c. hi. /ok Iof"t,Attl : ha = ~ 16 i Lo :: OIJt9 i Ilk ~ I ,. \Ig:: ~ S

]),.~ ,'; (1",11&1 ,;. '1 ~'" tP ~:

c:rb : /53 N/ "',.. ..

'*

&""'e.h'i,@ /Qr'~8 II .J. .as voo,. de. cloor~JJ,hc~ , .

U,·.J I". /0·1 'Aii" cJt. CJo/~<A1dt YLJa.I-I~) (I00'" d.t. 1~~ev",.oC it+~

at k. -iLcClU\ :

kr6c.1,~eve.t\&.v 'c.h~

x- t""c.hf,;"'~ f3 = fEo

y- ric.~+I;'~ G': - F'l.

z.. t"ch~~~ Fd : f l4 + f s

nlo~l'\+~ t.Ve.4-\ wiCk4 :

~o)

o~ ,,-as cloo\'" I T: fd · i D (11)

0"",,, ~-a" door I Fd .(.{.+~l.): fS·~' (11)

0"'" Z.-41~ clOOt"' Fe .! 0 + f1. . .t. : 0 (I't)

'* Dii gek:H ~ J.el ~erJh, "." J~ ot~ ~b'; I~~r1.. 1-4/,.eJ.e.eJ/e

IlOo' ~e,. I wtJldl i)//Uh Df lAIn;" 'i>t, bel.,/-.. 1),..,it: t':l :: 32 NtJ

7;.u.u, I.,c;,~". 2 Irttil) 4Il4 as o/II&IM-eft ~ tPo " ••,. J2 mm .



@
( '-./1 =~z'1.••• IV ....~

i :I.' 1I/tJ. f. J W;oS'-, )
(& =-''' Fe~1I )

..[,{.... ~l.~ ~eJlI, FJ (~ F, (1'1) 1;. (N) F,(~ F,. (N) FS-(N)

200 ISO -2.7-000 &'.]10 2.0.2$"0 -10·2.S-0 21. ocJO - 2.12.11 ,"-,,'
2.,0 /)0 -~"'.000 • ~-110 16.200 -,6. ttl'" 2.l-tJCO - "1"2 i4·1~2.

300 IS'o -7.1.000 -r:120 I~.~OO -/1.S-00 21.000 -,.",8, 1,. CIS'

350 1>0 -2.7.()Dt) -r:1UJ 'I·af' -,,·r;' 2}-«JO -1.11) ... a,,~

7;LJ/~ r.d"iJ' !craJJ ~p ISF':

I/Ki.l, !c,acJ,,/ ~f I~e,. I .'

7: f./c. r&d,~{t. kr. chi of 1t3~u 2 :

/~Jf,/.1c, J<racJ,). '7 1iM;jCA" '2- .'

~ :: Vf~' + ItJ,

~,:: ~

Trio = V(t;. 11- Fe-V
fo~ ":: 0

ubc.1 ID.l.

)" (N1rt1t) F; (N) ~, (II) r../{;, (-) r,.l. (IV), r,

200 20. ~r2. 21"000 1,3 20.,,,6

Z~O 16.2" Zlf>OO 1,1 /6.113

30D I'~.S~I 27.000 2,0 11./. 2.'/

3S-0 11.6", '2.7.000 2,3 l2·i z t.,

(Jf7Ur It>fJer, "-'Or'" ~U?o~.'

flocJ< ~on/~IcIl"3,j""lu md ep.d~ L';'nM,.'';'J ( rajr.. ~ -,H)

P-= tJ, S'I F,. .,. (11 tP, r. J C/p = ~,S"4 'y'

~, (......) P (N) C (N) ;

1~o 30 .6'7' lot9. qr I

~oo 29·2.CI4 103. ~d>1

.3S-0 2Ql./S-G ~.613

1.,)b.e,I'O.3

(* 8~' .""/..u-,;,~ II.... !Jt,.-.c.4J Fe. w"uJ~ 6/4 k."';H~ va.,. /.cJ<~)



E..". clwl:JW"i'3 h~""()" I~"I k~ellilF ~.J ,~04 b,hn-c;.r""

3:!>" D ( Sk f) f/oldoe,l: ~:: rr Wlh?

13 = "" I. .....

~ It:. ,6 r;- ",.""

Da = 11 0 '"WI

C = I/J.(:Joo [AI] ~ ,e.$~ll -Iof t: 2SO""""

P = F,. -= ,6, (} J 3

e/r= 3,. ~;l£H"::

E~.,. ~:'C.t..A:1J 16'£1- lloor J~ 2 ~ .e,e..., c'f/~/~, dol

d/~ lu) I.~ word/: lA"f~c~. Ii 1Ie..b\ ,.Ctd,~/< Ic.rack4e....

avorcJ.(.i1 Op~e.t'\OM€NI.

['1 J.~dv ~~ :

o MW'......:..
h =1t' IF~"....

C... w:.. = S"2. .~~, N

-=t- vU'~cI mU ~o"'+~ V'fl041 ~cLw. :

oI''''''.,u. > d~ hoe1fc. .." :: 65' ...,""'"
ku4: C'fI,~duJ~ NIA _'0 I b (Sk f)

d = 90 ~"'" ,(01....... II.".,,~ 11: tPD Itt...)

c~



I3e.VUI-'jI'1 "",;, c/-c clctN'~e.(-.Jcl.il Df? d~ c),,\.

1JQt» a'eu beveU-'-,';', iAIO'C1f "" I/UtJ~,noll;':J ~"ko~e;..

F,.,_w~ 10. 3 9~4.11 d. s;Ac.1ci "I.~I ~er.

[k bl..t.~J.,n, a.6'" cI~ laSv-C4"blnalv, lea". ,,., -l:~ ~ro",cl'Je

v.a./lu, wcrd~VI C:>ffj€S>fl/~~f.

qe...u-I ,.

'- rs --- ~

T~ = ~""()J(' i D~ 8~lJ Nwa

(~ 1."·'D.1)

Ac.",J~ I.~ 1. ': n·d

f
1. , f=

Tw
- =
~rd

F
~II -= ;:::r; -

34-;;- N/,..,.,.2

~(NQ,' 2..

F= f.. :: S2.000 tv
......ll



0, 35'3 F 6S'
}J I ",.,.,;"c:T= - (,t)-l.,) :: til

~ "'so'S F br
HIMWt ~r.,a. :- - (11)

.."t. Ii - 0)

(). =t

,~, ,6 ~In'T ~t·

II! 2N'/Irt,"

UtJOr c/~ VCi'et.iJc Jra"" ';"lj ,elcll:

<5.: -= \f(cs 1
+ I, B~"')

C' ': f( -.:,/ +- TJ..'l )

L VlA.II,,~ v. '"
Er- ,.,.OeJ fJ"ld~.'

-a O"i ~ <!

I J '''' ,& le~" .

IJC1 0,. I o =

25'1= -
(1'

'#~ (/01'1(/en !

I~,..;. ~

E,. c/,~",I wV uoor 'je'A.rJ";JcJ k wor-ole'" cJ.1- II~:. ~'"

sc.~~lIUt me:#- eu-. ~,'ft1w... -an ~peJf~j Of de. clJ k.14,."~n

Wo,.cJe.JI\ jeschOClc-"" , /J.oda:1 t.~.,. 6u'ju.cI Wt om&J -f t; ·lD



t:/oo,. aa~oI~fA,"k/;" fI~ sc.~~ or cilS wordl- ~fIlllr)"',Ut,

-e,,., .,ai.tJ d"y~kl oIc::x>,. cI~ las (1,,,,14,. 10. ~ )

~Mb

(.,""tA.t" '0. If

D.al" ~~~ ..'~d ~i~ ~pe"~ ~Q.t..we'l.i, ~ -k.&.""s~

~"(;h ~ a~ ('O~). paS\t~ vat.we,e. vV'w,~~~,~~'d)

~J et.J, 'jac1eeJk VoiUot 4c.; b~,end ~o~"'+ 0/00" cJ~

las vCJ'b,~d,~, Wtot-+(¥\ wo,.d~ df~eV~k ~eA\ .

U,~", cJOC1r wo,.elf ~ 1Ie.i/iCjkUohfokb ~~euoud

v = 3 cl :. v· dt'W\~ = 3· III:: 5;" ""~

-a.e-,.~, bow..f.dikk -b\ ".~f6"''''''hf1 ".1)1 •....pe.......deM .

~ fl.f.lttS a.", c/,a ,c.lu1l'~ ~... d ......",. 6 I.~;"aellt It1.t.J

e.llc~~,. f1Ut'bo".d~ (/'-' . I D • 3 ).

11,.,. VD'rdc. be,1a~"',;',s,u~ I>e~o/ de o/.,""Ie. "a.w cU

j,o"".j.~ ( I~<;· 10. s)



- - - - - _. ---"---'""--

~ Fe.M,ij(:- ,;"'2,. C:Oo N ~<je.", d.e c;.ck1~ J·v..i.-.t vW.+ lc>s

u~'" ,,-'lc.a~.. k.oW\~.

~ 1-uA- oV\~\'w\~~,~~k. ~wa' n'\oe+- , bo\4.f cit.. voVeoU''}' krdctJ

orVM'l~~.

Kli<:. \JOoJr olt.. t&P~~

H.(.l vo/'eMoU ~ ;~~aW\

f. = S 2.()oO IV
U

.. r "
- '\,f.

HI.iN-W:4 uol~~ cJQ\t F v < ~2.0oo N.

Fv ~~aa.~IoCi)i* VClUV H \'20 ((o'j) : 43.000 -:- 6o.soo ) ;Jfl..

v~ f>' VOO'f' ~~ ~ 0,'4 -...

,..~ vol doeY\d-e..
--



f", If_ Fw '

'2. A /

CSa~ vocn- M, 2. = So IV/MW. 'Z • D~~ ca V~ ~ wo~ eM

o\M.') ~ OVQ""C~ Y.ed~ ( <r~ ~ cr~) .

.,.. '100 Nltvl""'L
f~

D

.... 01 ': I ~ """ • 'D = 2.'-1 no..,...
I

~1.00 (;) 6 NI 2.
II; ( ') '1.) := I ~ M ""/4 "l, -13

'lIIb .



B~ la~& II.

l::><.psll;'5 Va.", de ...c.\,oh~.l\fe.V'eV\

Uoot' . he.l "erLc.",~c:Je.", v&lo\ Co....... $ ......\(.\vor""'~~ k ..a,k~i::J"'N' Jeel'"

~eb"Wk w.,rd~ ~e""",&&Lc.~ VaM J.kcho-klvu·e~. "L b~Ia~e. iU .

"l~t'\ Uoor .tUn aa...f.al '-Mlvl).c.... 't'\5~..... V~'" W ~k <iutNoRR

e\~ "urkarald~K'~4-it.k~ ~e~e..v~.,.

Vet-de.. "'J~h I'" de"le. +abell...... 'I)"",,,, VOor I.eHIJ<\.1duw" f.J$""

de ve.r~n wu.r~e.~e.ve... {,e~r. N,= 10 S-, ~. 1of .e.+t (V~ 2 '/0 I>

bf.g S+I~fjJ w;ss..el ~~E." ). J: d.e pro-eIDrs+.e.lh~c:1 t..VQ..cH· 1\"1

-r;:...+c etU\ o...herQrk~ \ev~sd~""... CJ~e,s" c.a..... d.cl ue.r..elf\

( N ~ S",. 10 '1 ). I..L~rcJoor d u:V\~ he.l- s~r~~ Ua l'\ de.

~or"2oV\faa-' door de.. ~;W\.~ kra.c.hj.. op d~ kar~k.k."i~

+i~k,~ d~ Vfl-Vfik,aal clooV' d~ ~xitN\~ kvadJ· op de.

Ve.uAc.C)vokJc..vis-l-id< l~k~ V~ de lij"" N ~1.·IO' +...
l ..~~e. .... of cz..\leM~14u1 op de \I)n.

~t" d.t veu~ V~ ~le1"evev. tetu.., I'~, lJ.af hd , ~c:Jl~k
'I
krddJ.v~l·c)-4-.( cloor s '~~CjkV€A"~te.III~J I, wo ...d~ k~eras+-,

hod;~ 'AI)'" 01'\"1 ee.n aatolfal ~c.hoklv.erelo\ ~~fjQ!o~~/cJ -l:e

sta.pJe.n, I).od~ ~e&i\ l$h'Je.re l)ee¥~ b~ ~~~~ k.,c:dJ.

woV'df \'erk.re£J~ (1l.1~ b~ la~ e '\ b. ) .

~ ~e.Lik.~lAi~ V~~ L~ ~J MOCjelA.tk ~t2.~ '"c1rokt-~

krar.h.t +er ~n"ke-k . door de schote-I v<.t~ 'j~Lt~.eN'i c.1J f'C.

~f..tt.'~· We.( -I- ....w;U ~cloO'r wr1v~J or I "Aodat~

~~ cl&k mcl~;~1 ~ VC?....-e..n st·~..&ch j.e..Lcjk<J.eri~



{e~~ e,1ka&.t- MO~ \ i~fju, .

In<A- ck~ ~o~e"'i~kt..cJ.e", ku~ ..e.e"" 'j-tW.e.tl~+ kYliC.U -we~.

\)~ \oop worde", verkru.Jf,l'\ .

.5J.a~ 116+\ s~ot~ve.v&\ e.it>f we.I I 01&+ de. ~reh d.M.U.

~ 'PfL.k ~O~ CjQ.l.t.iol, ~oda.~ de. ~~ +ScLe...~ h~~

be.~~~ l'\l~t~ k\AJl\n-e+t spr~Cj~' AI-:. ~V(.M~ UOOV'

elL i.fapel ~o~k. d~t 3)( de b~~d"Q)W1'(~ va- cle.

V~ n leA- oue..rs.ChVe.d.eVl tc.. wo-rden .

~ vu--scbvl~ ~ t .Q.V. .e.lkac.w fe. VOOll"k.o..,.,.eN1 f c::IieVl€""

ek vue.", 0 ~oUr.t.ev\ wU~ \l'V)Q}.I-e l,)OcJ'v'"S rolla.... "~J Va v-

0,15 * k. +c. wo...d~ C"jChOlAcJ-u" . me--#- de'le. \.X)O~-

w~.,.J~ kan u.", k.eM.'Ae. worcJe.... jeWl~kt UOOv" ck

t~ ~eb.. ~k.e.l--t schote.1 v(..t<N\ . ~'b~l • I . l 'je.a.I+ ~

(Av~~b~.

Ve.&y- "",i~i ...~l-e. N ~ 1'10' ",e.r- ~e.I,k.~ ~..,t~~lCt tot.al a....tal

af""e.4-'""~c.,,,
VQI". S~"""QO" \/CCrCl/\ PC'"

,!~~~,i1, f ..."", I N\ A F OJ) v.>e~4.\ .f~=II•._1\ 6Xk"."'''''' -z"",il
,

60 J( 20SX 3 '3DQ? 1.600 4.600 O13~ .3 le 84

60 x ~S'.S'x 2.~ 2·000 ~.8DO '1.800 0, S" 1 :!> 20 60

lOX ~~.S' J. 4 ~.ooo 15'.000 10.000 ~ S'3 I l~ 13

;;0)( 11 x Ll Lt. tOO Il· sao d.6oo 0, 1.41 1 1~ 5'0

'tLaJ "·1

'De vu....(p.kk~) JI~-\:(J,~<-) ""'.~;MaQI .ee"", b.(.Jd.w.~;;j~oar;oht.

v~ '± IO.()oo N +<.. k.\oV\"'~ bA.V~k~. D.Q. Wlax.~W\QI<. ve.e.Kwe3

word4- or Cl1f\'1c..ve.u- 10 ~W\ UOOr W 1u+o.k. ~k~ Cja~~e,k..t.



lL~ d~ ~a.b.e.) vol~f, c:d.~ 1~"Jien dL vuv~~1 V'lie~ t-4!. ~YOot Ma~

Wol'bl.eM , CSlckote,( veer TO x ~~. S- )( 4 ~ be.~k voldOE-f.

(~p«4'Lc.\.~~"~ de. ()C(¥1~M,ill(.",~~ I~ &100..-__ 1 b~ d1~loMi,.c.~

-kl8lli»h~<j kJ~kCjr~k ol¥tda-l ~""detS dooy wv'1v~ ole. -kWtpE.

rahLu,... va- cU. uu~ ""eL~<;'Vlti e>p(c:>Opt I wa.f b~ev~cl,~

voov dt,. lc.~~d\ot"'tv) .

fy wor,J.e~ '2. v~~·t.(M V~ elk '2.0 ~U\~e.!ote.lcl ~~-

s~erc--\c.I.(.. _vereh TO )( ;S-. S J4. 4 lh oI~ 10;) voe.forskll~j

tDf.~er-"l>t \X)l~~s ri~\4.\4'" II. I

kC70I'

veer~1

f<jl.UM II. I

'I:Je. ~pa.kk~ word~ ~ o",d~ -e..eM v~~~..,W\~ V~

10.000 N ~~",t~. Totak ua.rw~ ~ S::ooo 40+

IS-.coo N ~ b>; '10 VCNeN\ '0, G ""'~. Doo,.. ~ !.I~ aa",

de. bo" (:Jp l-e. ~~ "av. 10,6 ~W'1 kr~~~ l"V~ 01&-\ ktJ.

vo'~~dc. k~ac-U - W~j \I-tvloop (,i~~ 11.2) ~

@



®

6-t::X>o
- - - S·cx:>c. tv

-.3,1100

-~c>~N _

1!).ooo- -

l :~~:N- - - - -'~..ooc,

p~""""r II. '2..

I-t~ ~e.I.A)e.V\~+e. k".dJ - Wj V£.+'loop ",",ordf dM~ op d€'U l.AJ\f1-.l.

II "
vu-ky~~~. T h Ol'\+w~r~k~~J DO()"s",&.d~ B·B I~ +~ ~

hoc.. k..J. vd.t-rak~e-1- ,~ dE. ~Jc c.ita..tor ..~ ,~,c..bo""'l.c)a.

Dc he..f boo""..."", ue.--Ic.r.;~ "A~'" t"o+a~\&u~~W doo..da~ d~ wo..d~

0rc;)e.h~hCje.~ SOh -e.e", j"'~\"",~r (~;e. Ii':) &4.w... II. i ). O~ ~~ 

k~~kke", ..J.e. vo~koll\'\E.h d.e",~ de. balk oo&e. e'la... h&~ BhcIet-«. """'fea...d(

o...clU's+~'-".i 4<. worcl.e.",. Fe... ~ "'1~ ~ v...~Wol~~ ...~d~", ~

)(- ~ ..,-rieUM5 i~ ~uOo", k cr-b.,~k~. (b". ~'" b.,.ont.c,,,, ~c~~j~

or~ $fol~ op~,,\a").



t •
~.

f~ --4tL----tIIII--
.. -r

U·3.

J-L.4. ~t"~ ,"",ord{ 10'\ d,.J. "je.v..1 ~o 'Joecl al~ all~ek Df ~ficku.i

",nj be.la~f {~(.'~w.t.l' I,. It ). C" d~~ 11\14 .e~ ~ocJ~ ...

VoCN'~Oke.t~, +Il\\'s.,.e... '0, '" ~ -t +<- ~"""~ CjC2.ko~ I d~J uo(c.I~""

~OU ~cW\ oLe u·~.t..... VocN -e~ ~~se-~~~ (b",'4.(. I,. c1) ~ t)

~~ s d, "",,~&J~d b; Lu; doovlop.v-. v~ ck 5p"I~, ~""s.s~

roL..vo l o(.M clc>o~~c~J ~~..f~ 'JYO~ wov-d-l-.

II. l.t •

~'.

",o.ooo~~wt.



(jt:>or d4- f:.~l5rfj"l"IthJ 11'1 ,,~ /e1.u:".6k. cI~.s/')«Ie ~),d

seh~~ CJ£/cJJ.:
40.000..

A = ~N~.rlJ/~1t /c,t-.;.sl- eJ't»~~: J... ~

r~"Jr, m~ "~e.; bt,~ ~ cI~ ~/~-I~~,..-< gC~/'~~"

flt'lalC ~ ~ = 14t:> AIIwt,.-. 1 (-')

V(>OI' de. /f'n,,'~,'",.~I~ t::/ii),..,.h OC>~ /-.c. h ':I.e/al d~1-l :

7:.+

IIID • 120

h = 2"" 2., 1.4 =- '"1 OJ mm

T~ hoiA.,ol ~ d(J)Or'w~c,411 c!"u"f. ~'dddd e>,o~ mWl

St»lt;.J k ~"... WOrlI~ oIcx~';o~. De 4c1t-u.ls/J~ q.,
Jvd. scl,at'HA.t", ~ d.a. h

/00

ku:.!. cit MOKt'm,;)lt sct.ul'~~ ",au.. kJ sc~~ ~.t' 1io

rrOt>I ~ oI~ 1e.~IMIAJ'(;t,.a-. ~ k'dC.1,). hi Ul'/-hLNtjw.tj Ie

~k.eva. (A!,'e.1 J,-oler, ~r:k,...) wcn--cJ) ~ ~c:;"'s.s~j~

(sltif~'01Uf 8/S~4tM:V~~) c~ Ie. /a~).



®

f~K = If -,2 ablE ·W := ~ 00 ~ r.d. (6)
J,

- N/","," 2(56 = 2':>0 ~

E All,,"," 1= 2.10. Doa

lid- MilX IM;»/ J<.Ij,," "IIu-Ju",.cI.t. I'YUJ".,uJ- 6:/- ~'~ol/c. .tp...I..:.;

(if;:: 0.1" "O'S"" ,..ctJ .'

~vu- elL 4 kC'o/lf!l ~fJk lid-. ~o W7M

~~1AJ.fK~~0-4 kYo,) cIvI ~ d..t. ..eK.c.t'Idlen,

z:- .24.~ = Ltq AI
1 i-c., e-:: Co} C"" v

U dWdtru./.if",d C..s ~ ~ ..;;)~~ :

Cos == ~.r6 V~ .Et (I,J. + ~) -J = 4, liS-'ID'~h, (,0)

[3ci ..ea- ".."..a.x'·""W/< w(sc.~/k"'<:JcU v~ t,O.()OD AI ~ ole.

dl.tJOr~fJ'rfJ~h~:J cia..

lto. t:J~o

".ltr'I'~ ;:- J,J~ 'Xj j"b'J (II).



:os. he.{boo,....~t" lin

Doo... d~ bel,Qa~'::J -p ole J..-cIJ.t:1O- '>.oS I ut"..JklM"';" .,~-Ir~ck,J..

))~O).~ doC. lJrcJiiHe. U~ cle kraeJ.J. cI~ -« ~J(.c."/o-loJ- &~cwJoI

("JO'ydi oI~ cI.t yecH-. ~~ cit verp/~..fs/;"CJ V~ de. kop,'

+.o.v. d.e. &/~~1n (-'Jt./.e .JeJ.: 3.' l)oo"sn~cIe 8-13),~~

J<. c:Joo,b~,;..J ~o ~~ ~t.Ji'" k (.,J~cI~ ,eJ,0" a....
Doo, "'A:lb'A.A·~';" V~ c.tL htfboo*, +r~ "J,. ktldetJ.£v.e.r-

1u.~ Von de .e.x.c,·/~J.o .... or.
Dc. ve.r()t>r~~ (J~ cU ~/k. I~ op ok spJ,/..s.e"" ,:' tW<A

s.f;;)t't&/~Q)"'cl ,e,~ I/~h ( (,.~ IA.u.,y II. S).

fe..
.,.-----------t ---~

'I. S'

(11)

G~uC\/·Jr:
- D '3r . .-(.. ,

1fCX>CW 0,11 * 0, I

/I +
''2."*'2,'"'0 .r

}Q1.



o/fit de a/~';,,~ 6e{X-"1d Ie Jao",k tt.~ VOQr kIklk -

V>1'o/r.i1 &.I- h.eJ1c ~ f/ - ;0ro/,-d~A :J dcuu.",

(sl€#u-t w.u;,/~ ,,;.. )c - ".,~/J".:.'1 J :

HE-M (D/l?) /'0 md··

y

I ~ ..

1". (~/.;,~hW:J!.

oIC7."Ut~j)

D, .~ 12 i DI.. :.::.. '20 i Y =:'2 I{

tlo/c/()~I ~ cU. ?~"'ddt.. Vt>~~.

iii fl· ?rD I,~/ ,j ecAf~". s/.e.chl k tt .€1-7 10.-<;,<: '~fi}'" 01.

J)OO~ h.eI J,oo~kl/CA"Sekl I~ hri:uj.j.,;,- -G4., -d,cn--Lu~J

o",.f-bf_Ol.{-.e..eM (;'lIrw,lA1c1 "",O~~ cr elL. k/J,CI"""

(fju,UA" /1. t)
K A,

Fe
(b£"ht1".

I ~ tu·"".".,)

{"JlJ.A4,.. J ,. ,



S-o.o(') 0 IJ
} __ Mw = 4000 N...

/-I~ ,ccl..u1 Ie.. ,t7. VQ4. oLt- bii>/I.t we--cll m-ef~

W"Wv;llNtcl M 0'tI'H,JJ,wf ~ I..t t:S>CJO N 1M b..e,/.,J -I -ec.. "Ael I

d~~ItT.>Uoo1 ~ ve...-1JI'f,v6)~'·i·"'~ 9~~ V~N,~ .~

Wcu·cJ."f...e.e.... SO~,.,~ V80-. e..u #'\.u/.c."cJl 1-:0 v. aU.

clO<>r'~ S cAviI ,i,J £A.u:cJ . IA). I deu QC~~I~,

k~ hljV.(.A.., c.I........ Ao.l dl)<.i W ~k Lt. vcl4

ric. 10",1I.e ~ ~.$kv, j ,;.,..:; J-' ,'h m od-~ f.,AJ ~01.4..

;;J~iLlo,c.c£J (i" tAlA,l- J I. 1)'

f- -~~-~
r---:"1r""T~-=--:;--~-rl--:;--V.....~:-l-kVI'~ I~ ~ 

~'b

,/

r~""I.4.V 11.1'

OVA' 11 o,.,/~fii)w.1 eI~ -u.e.. oIAc.U Fro/,'d v~e+,,,:
1~6 ....~

t! ~

'" 12 ......

...
20--

'1 .......

- '-



Ee... ~,.tLjk/,Q)"-< r-(,ciJ~O(.t..,.,c Iov-'.s tlcU1

IDb m I\A A' t ( JIll Jt, A' /~ Inm kell.e,e..., fr:>,... ~ 'c -

De t,De.Icvu-dr_~·;~ ~~ fJ/~~l-s~ u.a.. cUt. 1\-4'0/ uoI~'I

oI~ "'4oot~" :

~~ to f-k k. D.:J ~ Iaci~.i·ak. o-p ""'-o4!A'-~:J '

])e. ~oLcr"t woreU ....:.. ~ be.(.Hi.~t,,~ v:.., s blo U. J-C. WlCI"Yt I-<.u-d

~ ~'I- ~",s..I-'\Cj';;"'Jblc~ c~ ~ "..,.."",'iQ#c..u 0p e:-t( h..e.1
6e>~ cV"", . )).cw rL, koL.-roJ or ~i~k .,..,~ ....:...
kJ.. J,d+-"~';"J~ blot..~ k bf'o,,':Je... , Lt~ b'1- ~~'l/~e-I.R

kol('vC>'~J l)oork~e:..- l.U0yd.c... ~a..+ ch- y/r;ot>""" ~ ...""

~ LJe¥"oL'Q\aii"~ to.v, WC;jC).f.sck~~ cm~'jaa.J. -7..(.N"'-~

~ e;,U... l'\oL..rol $Ih1G4 op ~olJ. I(»pl()o~k va... w. rlooy··

')J) s.dv11 w".,.ck,. 'i.pld&h / ((,', lA,CAH II. B).

U~o~ c.tt.. tJe.- ....~'l~oU ....oLc. ...ol ".(i~.\ ~oU:

D ("",~) A (.... "-1) B(-~)

'1.$ 2.s:s- 4S'

30 18 "to

40 33 36

5'0 18 36



II.;)....{ (..

~Q.~{ I I /
(bJu.d~<>p ~

VcU\(. pl~~

<>p ;;.\-.)

(P.5. l~ w ~~ 10)') fiJl"4 ~I'e»/ 3.3. t.t f Q/j' i.I~. I>

~,e,h~/~ oI~1 d~ .$~' U. v-c.r-vo"''''''~ v .....

ck. t..efLcc>1IYJ t:b. "'talC,·~/e. ~/., va... t.J ~te - c4i(.,I...,

~t).40,4£~ ,'Ok;""od4J~ '""h e-kf '7J h ""~~.

AI'M ~1IV\I.U'cl,u,';"J v&.. , I~ ,; chJc .1c=U-a :

~}(d~ {(-......I.t. II.) + ...s -f 6X~ ~.f;-J) =

De bJ~. iSla, WqJ).. ve;.~

S-, 3)J ... "" ~ S; 3 6 n,,..,. )



< ..

• rllutenlngen aur .enutzun. der
Federdl••r.mme

Auf den folgenden Selten sind Federdlagramme fOr aile Tellerfedem unse
rer Werksnormen und DIN·Normen (ausgenommen Tellerfedern "K") auf
gefOhrt.
Ole Diagrammselten enthalten aben die Bestellma8e (bei Normfedern nach
DIN 2093 zusAtzlich die Normbezelchnung) und eine unmaBstAbliche Skizze
der Tellerfeder mit den Hauptma8en.
Darunter beflndet slch das Federdlagramm, welches auf der senkrechten
Skala links den Ma8stab fOr die Federkraft Fund rechts fOr die Spannung (1

enthAIt. Auf der waagerechten Skala 1st der Federweg s aufgetragen.
Ole dick ausgezogene L1nle F zelgt die errechnete Federkraft bei dem ent
sprechenden Federweg. Ab s-0,75 ha setzt slch diese Linie strichpunktiert
fort, da ab dlesem Punkt die praktlsche Kennlinie zunehmend von der er·
rechneten Kennllnie abwelcht, weil die Federkraft durch Abwalzen der Tel
lerfedern aufeinander bzw. auf der Unterlage stark progressiv ansteigt, vgl.
Schnorr Handbuch fOr Tellerfedern.·
Die dOnn ausgezogene L1nie (1 (die ebenfalls ab s-0,75 ha strichpunktiert
fortgesetzt wird) ermoglicht die Ablesung der Spannung bel dem entspre
chenden Federweg. Angegeben ist die fOr die Lebensdauerbestimmung
maBgebende Zugspannung der Federunterseite an der Stelle II oder II I.
1st die Spannungslinie degressiv gekrOmmt. so ist es die Spannung an der
Stelle III, 1st sie progresslv gekrOmmt. so ist es die Spannung an der Stelle
II.
In den Diagrammen sind 3 weitere Unien enthalten. Diese bedeuten von
links: Die Dauerfestigkeitsllnie N~2·10', die Zeitfestigkeitslinie fOr eine Le
bensdauer von 500 000 Lastwechsel N - 5 .105 und die Zeitfestigkeitslinie
fUr eine Lebensdauer von 100 000 Lastwechsel N _105

. Diese Linien wur
den festgelegt nach der Norm DIN 2092 Ausg. Sept. 1978, vgl. Schnorr
Handbuch fOr Tellerfedem.
Die Benutzung der Dauer- und Zeitfestigkeltslinien wird in dem Diagramm
Seite 11 an einem Beispiel erlAutert.
Die Tellerfeder 45 x 22,4 x 1,75 mm oder DIN 2093-B 45 arbeitet zwischen
elner Vorspannkraft F, -1520 N und einer Endkraft F2 - 2700 N.
Liegt der Schnittpunkt elner Waagerechten durch F, und einer Senkrechten
durch F1 auf oder links der Unle N~ 2 .10', so ist die Feder dauerfest. Wie
aus dem Diagramm Seite 11 hervorgeht, arbeltet diese Feder mit Sicherheit
im dauerfesten Bereich.
WOrde diese Feder zwischen e1ner Vorspannkraft F,-1520 N und einer
Endkraft F3 - 3430 N arbelten, so wire eine Lebensdauer zwischen 100 000
und 500 000 Lastwechsel zu erwarten. Auch diese Werte sind in nebenste
hendem Diagramm eingezeichnet.

U.e of the D......m•

This book contains curves of all standard disc springs to our works and DIN
standards with the exception of our 'K' & 'Z' series.
On the graphs, the vertical axis on the left of the page gives the load F and
on the right, the stress (1. Deflection s Is shown on the horizontal axis.
The boldly drawn curve gives the load plotted against deflection. From
s - 0,75 ha onwards this line is shown hatched, as from this point the actual
curve deviates, sometimes considerably, from the theoretical. This is be·
cause the spring load rises progressively as the load application points mo
ve inward to give smaller leverage dimensions (see the Schnorr Handbook
for Disc Springs). The lightly drawn line (1 (which also continues hatched
from s-0,75 ha) shows the tensile stress at the lower inner or outer edge
of the spring. If this curve Is progressive then the stress is applicable to
point II and if regressive, to point III.
The other lines on the graph indicate the safe load/deflection limits for dy
namic life equal to, or greater than 2.000,000 and for 500.000 and 100,000
cycles (for details please refer to the Schnorr Handbook for Disc Springs).
The interpretation at the fatigue characteristics may be aided by the dia
gram page 11.
The disc spring 45 x 22.4 x 1.75 mm works between a pre-load F, ""' 1520 N
and a final load F1 - 2700 N. If the intersection of the horizontal line drawn
through F1 and the vertical drawn through F2 is on. or to the left of the line
N~ 2 x 10' then the spring Is considered fatigue free. As can be seen in the
diagram page 11 the spring works well within the fatigue free range.
If this spring had a pre-load F,-152O N and a final load F3 - 3430 N. then
the life would be between 100,000 and 500,000 cycles as can be seen.
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& Berechnung von Tellert.dern mit achwingender
Bel.atung

Schwingende Belastung liegt bei allen Tellerfedern vor, bei denen die
Belastung dauernd zwischen einem Vorspannfederweg s, und einem
Federweg S2 wechselt. Unter dem EinfluB der Hubspannung OJ, konnen
schwingend belastete Tellerfedern je nach Lebensdauer in zwei Grup
pen eingeteilt werden (siehe auch DIN 50 100):
a) Tellerfedern mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer. Diese Teller

federn sollen ohne Bruch 2 . 1(J8 Lastspiele und mehr ertragen
b) Tellerfedern mit begrenzter Lebensdauer. Diese Tellerfedern sollen

im Bereich der Zeitfestigkeit

1m Obergangsbereich hingt die maBgebende Ouerschnittsstelle von .
der Hubspannung OJ, ab, die fur die Stelle II und III errechnet werden
muB. Der groBere Wert OJ, wird der Beurteilung der Lebensdauer zu
grunde gelegt.
Die Auswahl der Ouerschnittsstelle, an der lich die groBte Zugspan
nung ergibt (Stelle II oder III), ist fur Federn mit reduzierter Tellerdik
ke nicht nach Bild 7 moglich. Bei diesen Federn muB nach Gleichung
(6) und (7) gerechnet werden, und die groBere Hubspannung wird dann
zur Beurteilung der Lebensdauer zugrunde gelegt. Bei den weitaus
meisten Federn dieser Gruppe ist die Stelle III maBgebend.

eine begrenzte Anzahl von Lastspielen bis zum Bruch erreichen.

1()4 ;:$ N < 2 . 108

5.1 Fur den Schwingungsbruch maSgebende Querschnittsstelle

Fur Tellerfedern mit schwingender Belastung sind die rechnerischen
Zugspannungen an der Federunterseite maBgebend.
Nach Bild 7 kann in Abhiingigkeit vom Durchmesserverhiiltnis 0 und
vom Verhaltnis holt abgelesen werden, ob die Spannung an der Stelle
II oder III fur die Berechnung maBgebend ist.
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5.3 Zulassige Beanspruchung

Wir empfehlen, von der maBgebenden Spannung, ahnlich wie bei der
Federkraft, vier Punkte zu berechnen, und zwar fUr s/ho ... 0,25; 0,5;
0,75 und 1. Fur die entsprechenden Federwege kann dann die Span
nung mit in das Federdiagramm eingezeichnet werden. Die Spannun
gen, die sich fur den Arbeitsbereich der Feder ablesen lassen, werden
mit den Dauer- und Zeitfestigkeitsschaubildern (Bild 8, 9 und 10) vergli
chen.
Weiteres siehe Berechnungsbeispiele Seite 44 bis 52.
Fur jede der drei Fertigungsgruppen ist ein Schaubild angegeben. Die
Fertigungsgruppen werden nach den Tellerdicken wie folgt unterteilt:

Gruppe 1: t bis 0,9 mm
Gruppe 2: t von 1 bis 6.5 mm
Gruppe 3: t von 8 bis 16 mm

19

5.2 Mindestvorspannfederweg zur Vermeidung von Anrilsen

Nach der Vergutung werden aile Tellerfedern vorgesetzt, was eine blei
bende Verformung im Bereich der Ouerschnittsstelle I zur Foige hat.
Dadurch entstehen Zugeigenspannungen an der unbelasteten Feder.
Um Amisse an der Stelle I zu vermeiden, muB bei schwingend belaste
ten Federn der Vorspannfederweg s, .. 0,15 ho bis 0,20 ho zum Aus
gleich der Eigenspannungen betragen.

In den Dauer- und Zeitfestigkeitsschaubildern (Bild 8 bis 10) sind Richt
werte der Dauerhubfestigkeit <1H bei N Ii: 2 . 1(J8 und der Zeitfestigkeit
bei N ... lOS und N .. 5 . 105 in Abhangigkeit von der Unterspannung O'u

engegeben. Zwischenwerte fur endere Lastspielzehlen konnen ge
schiitzt werden.

54 4.5

d ~

Stelle II

3.532.52

, I I I0.61 .....4 ......,..... I

)

,

1.4

, Stelle m

1 I I I ~ .......

Bild 7 FOr den Schwingunglbruch me&gebende Quet8Chnitt.t1eUe
(Gilt nich' fiir die Federn der Gruppe 3. AblChn. 3.2. "

18



Die Dauer- und Zeitfestigkeitsschaubilder sind der Norm DIN 2092 ent
nommen. Die BUder wurden aus Laborversuchen auf Priifmaschinen
mit gleichmaBig sinusformiger Belastung durch statistische Auswer
tung ermittelt. wobei eine Oberlebenswahrscheinlichkeit von 99 % an
genommen wurde. Das bedeutet, daB bei einer groBeren Anzahl 1 %
durch Schwingungsbruch fruher ausfallen kann.

Die Schaubilder gelten fur Einzeltellerfedern und fur Federsaulen mit
bis zu 6 wechselsinnig aneinandergereihten Einzeltellerfedern, die bei
ublicher Raumtemperatur arbeiten, bei oberflachengeharteter und ein
wandfrei bearbeiteter Innen- oder AuBenfuhrung sowie einem Min
destvorspannfederweg s, - 0,15 bis 0,20 ho (Abschnitt 5.2).

In der Praxis ist zu berUcksichtigen, da8 die Beanspruchungsart in vie
len Fallen von einer annihernd sinusformigen Schwingung abweicht.
Bei stoBartiger Wechselbelastung und infolge von Eigenschwingungen
kann die wirkliche Belastung des Werkstoffes bedeutend hoher liegen
als die errechnete. Die Werte der Schaubilder durfen deshalb bei die
sen Belastungsfallen nur unter Einbeziehung entsprechender Sicher
heiten verwendet werden.
Fur Tellerfedern aus anderen Werkstoffen als in DIN 2093 angegeben
und fur Federsaulen mit mehr als 6 oder mit mehrfach geschichteten
Einzeltellerfedern sowie bei sonstigen ungunstigen EinflUssen, die
auch thermischer oder chemischer Art sein konnen, liegen keine hin
reichenden Dauerfestigkeitswerte vor. In solchen Fallen muB ebenfalls
mit zusatzlichen Sicherheiten gerechnet werden.
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Bild 8 Daue,- und Zeitfestigkeitsschaubild nach DIN 2092
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Bild 9 Daue,- und Zeitfestigkeitaachaubild nach DIN 2092
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Bild 10 DlIue,· und ZeitfestigkeitlllChllubild nech DIN 2092
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8 Kombinationsm6glichkeiten yon Einzeltellerfedern

Die meistverwendete Art der Tellerfedern ist eine kegelformige Ring
scheibe mit Rechteckquerschnitt (Bild 11). Die Belastung wird gleich
maBig an den Auflagekreisen aufgebracht und bewirkt eine elastische
Einfederung. Die zugehorigen Werte von Kraft und Federweg stellen
die Kennlinie der Tellerfeder dar.
Fur einen Einzelteller nach Bild 11 ist der Kennlinienverlauf gekrummt
und hat einen degressiven (abfallenden) Charakter (Bild 12). Der Grad
der Krummung ist lediglich abhingig yom Verhiltnis der freien Hohe
ho zur Blechdicke t. Ausgehend yon einem kleinen Verhaltnis holt. bei
dem die Kennlinie fast geradlinig ist. nimmt mit wachsendem Verhalt
nis holt die Krummung zu. Fur den Sonderfall holt - ~ ... 1,4 hat die
Kennlinie bei flachgedruckter Feder einen annahernd waagerechten
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o 0.. 0.8 1.2 1.8 2.0 2.. mm 2.8
Federweg a •

Federsiule (wechselsinnig aneinandergereihte Einzelteller, Bild 14c),
Federpaket (gleichsinnig geschichtete Einzelteller, Bild 14b).
Federsiule. bestehend eus Federpaketen (wechselsinnig zu einer
Federsaule aneinandergereihte Federpakete. Bild 14d).
lur Berechnung der Kennlinien von Federsaulen geht man von der
Kennlinie des Einzeltellers aus. Fur ein Federpaket ist die Kraft bei glei
chem Federweg mit der lahl der parallel liegenden Teller zu multipli
zieren (Bild 14b). Dagegen wird der Federweg bei wechselsinnig anein
andergereihten Federn bei gleichbleibender Kraft mit der Anzahl der
Federn multipliziert (Bild 14c). Fur eine Federsaule bestehend aus
wechselsinnig aneinandergereihten Federpaketen erhoht sich demzu
folge sowohl die Federkraft als auch der Federweg (Bild 14d).

6.1 Progressive Federkennlinien

Bei einer Tellerfedersiule nach Bild 15a werden bei Belastung die Tel
ler der Einfach-, lweifach- und Dreifachschichtung nacheinander
flachgedruckt. Die Kennlinie einer derartigen Federsaule hat demzufol
ge einen progressiven Verlauf. Das gleiche Ergebnis ist auch erreich
bar, wenn Tellerfedern mit verschiedener Blechdicke zu einer Saule an
geordnet werden (Bild 15b). Dabei muB berucksichtigt werden, daB die
weniger starken Federpakete bzw. Einzelteller sehr hoch beansprucht
werden. falls Tellerfedern in der normalen Ausfuhrung Verwendung
finden. Eine Oberbeanspruchung kann aber durch Zugrundelegung
einer kleineren Pragehohe bzw. durch Distanzhulsen oder Ringe zur
Hubbegrenzung vermieden werden.

Blld IS Progreasive Kennlinie einer Federsliule gemA& Anordnung e oder b (schemetisch)

s'

•..,
I

oIle:':": '-1 I ...•
0 0.' 0.8 1.2 mm 1.6
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Kurventeil. d. h., die Federkraft bleibt etwa konstant bei zunehmendem
Federweg (Bild 13). Mit anderen Worten wird also bei gleicher Prige
hohe ein dunner Teller eine groBere Krummung der Kennlinie aufwei
sen als ein dicker Teller.
Der Kennlinienverlauf andert sich bei Tellerfedern gleicher Abmes
sung, wenn dieselben verschieden hoch geprigt werden. Entspre
chend wachst die Kraft fur den flachgedruckten Teller linear an
(Bild 12).
1st z. B. bei einem Berechnungsentwurf noch kein befriedigendes Er
gebnis erzielt. so kann als erster Schritt schon eine Anderung der Pra
gehohe ho das gewunschte Kennlinienbild bringen. Dabei muB auf die
zuliissigen Spannungen geachtet werden, da mit zunehmender Prage
hohe die Spannungen ansteigen.
Mit Tellerfedersaulen liBt sich eine weitgehende Variation des Kraft
Federweg-Verlaufes erreichen. Grundsitzlich sind folgende Anordnun
gen moglich:

Bild 1.
Kennlinien fiir FedersAulen mit Fedem gleicher Gr61e bel verllChiedener Anordnung (schematisch)
e' Einzelteller;
b) Federpeket mit zwei gleichainnig geschichteten Elnzeltellem (doppelte Federkraft bei gleichem Feder

weg);
cl Federsliule mit drei wechselsinnig eneinendergereihten Einzeltellern (dreifecher Federweg);
dl FederaAule mit drei wechaelsinnig eneinendergereihten Federpeketen (doppelte Kreft und dreifecher

Federweg).
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IlId 20

tIlId 19

8lld 21

ordnungen sind such m6glich bei
Scheiben und Tellerfedern unter
schiedlicher Dicke und Anordnungen,
die in 3fach- oder Mehrfachschich
tung ubergehen.

In Bild 19 ist eine Tellerfedersaule, be
stehend aus Tellerfedern in 3 ver
schiedenen Dicken, dargestellt. Eine
Hubbegrenzung zum Schutze der dun
neren Federn gegen Oberbeanspru
chung wird in Form von auBenliegen
den Ringen erreicht.

Wird eine Tellerfeder mit gewolbtem
Querschnitt ausgefuhrt, wie in Bild 20
dargestellt ist, so ergibt sich ebenfalls
eine progressive Federkennlinie. In
diesem Fall entsteht die progressive
Kennlinie durch Abwelzen der Aufla
gepunkte und damit stendige Verkur
zung des Hebelarmes fUr die Kraftan
griffspunkte (siehe auch Abschnitt
3.2). Wahrend in den bisher beschrie
benen Anordnungen stets ausgeprag
te Knickpunkte in der Federkennlinie
auftreten, wird bei dieser Anordnung
ein stetiger progressiver Verlauf der
Federkennlinie erreicht.

Der Vollstendigkeit halber sei noch
darauf hingewiesen, daB auch das
Durchdrucken von ebenen Scheiben
(Bild 21) eine progressive Federkenn
linie ergibt. Diese Anordnung wird als
Federseule sehr selten verwendet, da
die Abstandsringe teuer sind. Bei Ver
wendung von nur einer Scheibe z. B.
in Form einer Membrane kann diese
Anordnung jedoch vorkommen.

Bild 17 zeigt ebenfalls die Kombina
tion von verschieden dicken Tellerfe
dern. Durch die besondere Anordnung
erubrigt sich eine Hubbegrenzung fUr
die dunneren Federn. Be; Tellerfedern
mit gleichen Durchmessern und un
terschiedlicher Dicke haben immer die
dunneren Federn eine etwas groBere
freie Federhohe h. Dadurch ist die
dargestellte Anordnung moglich.

Bei dem Teil 3 der Saule ohne Zwi
schenringe mu8 ebenfalls darauf ge
achtet werden, da8 die zulassige Be
anspruchung nicht uberschritten wird.

Eine weitere Moglichkeit zum Errei
chen einer progressiven Federkenn
Iini. bei wechselsinniger Schichtung
von gleichen Tellerfedern zu einer
Federsiule ist das Einlegen von ver
schieden dicken Zwischenringen (Bild
18). Durch stufenweise Hubbegren
zung innerhalb der Federsaule, begin
nend mit den dicksten Ringen Teil 1,
vergro8ert sich mit zunehmender Ein
federung die Federrate.

Eine weitere Moglichkeit, eine pro
gressive Federkennlinie zu erreichen,
besteht in der Kombination von Teller
federn mit ebenen Scheiben. Bei einer
Schichtung nach Bild 18 federt eine
Gruppe von 2 Tellerfedern mit einer
dazwischenliegenden ebenen Soheibe
zunachst so weit ein, bis aile 3 Teile
parallef Iiegen. Von diesem Punkt an
arbeiten die beiden Tellerfedern in
2fach-Schichtung und die ebene
Scheibe wird wieder entlastet, da sie
sich in Rithtung ihres Ausgangszu
standes bewegt. Entsprechende An-
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Bei engen Fertigungstoteranzen fUr die Fuhrungsteile kann das Spiel
auch noch etwas vermindert werden, da z. B. der Innendurchmesser
wihrend der Einfederung nicht kleiner wird bei rechtwinkliger Ausbil
dung der Federquerschnitte. 5iehe Ablchnitt 6.6.
Der Fiihrungsbolzen und die Auflegen 80llen nech M6glichkeit ein
setzgehartet sein unci eine Mindesthlrte von etwa &6 RC eufweisen.
Die Oberflache des Fiihrungsbolzens soli glatt und magtichst ge
schlitten sein. Eine Schmierung mit Molybdindisulfid wird empfoh
len.

6.4 Ausrichten von Federsiulen

Da bei Federsaulen in bezug auf Abschnitt 6.2 stets eine etwas un
gleichmiBige Einfederung der einzelnen Tellerfedern innerhalb der
Siule vorliegt, empfehlen wir ein Ausrichten der leicht vorgespannten
Federsiule. Sofern es bei der Montage moglich ist. solite die Federsiu
Ie auf ihrem Fuhrungsbolzen leicht vorgespannt und dann auf einem
Metallprisma ausgerichtet werden. Nach dem erfolgten Ausrichten
sollte die Federsaule nicht mehr vollkommen entspannt werden. Die
ses Ausrichten hat sich in der Praxis zur Reibungsverminderung in der
Federsiule sehr gut bewiihrt.
1st das Ausrichten aus konstruktiven Grunden nicht moglich, so bringt
auch schon das ein- bis zweimalige vollkommene Flachdrucken der
Federsiiule nach der Montage eine Verminderung der Reibung, da sich
die Federn dadurch etwas zentrieren. Bei einer lingeren Federsiule ist
eine horizontale Arbeitslage nach Moglichkeit zu vermeiden. Bei senk
rechter Lage der Federsaule ist die Reibung in der Regel etwas gerin
ger.
Bei einer dynamisch· beanspruchten Federsiule, insbesondere bei
Mehrfachschichtung, veriindert sich auch die Reibung und die Hohe
wiihrend einer gewissen Einlaufzeit. Auch bei einer Einfachschichtung
muB mit einer Einebnung der Auflagerander beim Einlaufen gerechnet
werden.

Spiel
...
0,2

0,3

0,4

0,5

bis 16

Durchmesser
D,bzw. D.

iiber 16 bis 20

iiber 20 bis 26

iiber 26 bis 31,5

8.2 Federdulen unci deren Met1uNlIe

Werden Tellerfedern zu Federsiulen angeordnet, 10 ist stets darauf zu
achten, die Anzahl der Tellerfedern in der Siule und lomit die Feder
laulenlinge gering zu halten. Mit zunehmender Anzahl von Tellerfe
dern in der Saule vergroBert sich die Relbung und die ungleichmaBige
Einfederung einzelner Teller innerhalb der Federsiule. Es empfiehlt
sich, immer den groBtm6glichen Federdurchmesser zu wahlen.
Als groben Richtwert fUr die Federsiulenlinge empfehlen wir, das
Dreifache des FederauBendurchmessers m6glichst nicht zu uber
schreiten. Ebenso sollte bei Mehrfachschichtung eine 2- bis 3fach
Schichtung nach Moglichkeit nicht uberschritten werden. Insbesonde
re bei dynamischer Belastung ist schon bei einer 2fach-Schichtung mit
einer erheblichen Erwirmung zu rechnen.
Die Enden einer Federsaule sollen mit dem Au8endurchmesser der Tel
lerfeder anliegen. Das ist an beiden Enden nur bei gerader Anzahl von
Tellerfedern oder Federpaketen moglich. Aus konstruktionsbedingten
Grunden muB ebenfalls von dieser Anordnung abgewichen werden,
wenn z. B. als Anlage fur die Federsaule ein Bund verwendet wird, der
nur wenig groBer als der Federinnendurchmesser ist.

6.3 Federfiihrung und Auflagen

Zu Federsaulen angeordnete Tellerfedern erfordern zusatzlich ein FGh
rungsteil, um seitliches Verrutschen unter Last zu verhindern. Moglich
ist die FGhrung am Innendurchmesser OJ oder am AuBendurchmesser
De der Federn. Die Fuhrung am Innendurchmesser solite bevorzugt
verwendet werden.
Fur das Spiel zwi
schen Fuhrungsele
ment und Federin
nendurchmesser
bzw. FederauBen
durchmesser wer
den folgende Werte
empfohlen:

Richtwerte tilr FiihrunlllSpiel
(nech DIN 2093)

28

iiber 31,5 bis 50

iiber 50 bis 80

iiber 80 bis 140

iiber 140 bis 250

0,6

0,8

1,6

6.5 Beanspruchungsverteilung in Federsaulen

Die Tellerfedern einer Siule gleiten bei der Einfederung an der Fuh
rungsoberfliche. Hierbei wird ein gewisser Teil der aufgegebenen Be
lastung von den Federn auf die Fuhrung ubertragen und geht somit fur
die Federung verloren. Da jede Feder der Saule an dieser Kraftubertra
gung auf die Fuhrung beteiligt ist, muB die verbleibende Federkraft

29 ~



Kraftaufnehmer, Wagezellen C 4, Z 4

r

Die Kraftaufnehmer und Wagezellen der Typenreihe C 4
sind zum Messen von Druckkraften, die der Typenreihe Z4
zum Messen von Zugkraften kontipiert. Die Aufnehmer

.balder Typenrelhen zelchnen sich durch h6chste Genauig
kelt bel nledrlger BauhOhe aus.Sie linden bevorzugte
Anwendung in Pri.ifmaschinen und sind als Kraftaufnehmer
In dar Kraftelnhelt Newton kaflbriert. FOr den Elnsatz In
e1ektromechanlschen Waagen k6nnen die Aufnehmer
dar Typenreihen C 4 und Z 4 BUch in der Masseeinheit
KHogramm kalibriert werden.

BeIondere Merkmale

• Genauigkeitsklasse 0,03

• sehr kleiner Kriechfehler: <±O,025%

• niadrige Bauhohe

• geringer EinfluB von Quel'kraften

KUrzbeschrelbung

Kraftaufnehmer und Wagezellen der Typenreihe Z 4 sind .
fOr Nennkrafte von 20 kN bis 500 kN, die Aufnehmer der
Typenreihe C 4 von 20 kN bis 1 MN t1eterbar. Durch die
Kraftelnwirkung auf das MeBelement des Aufnehmers w1rd
Ober appllzlerte DehnungsmeBstreifen eln entsprechendes
e1ektrisches MeBsignal abgegeben. Elngebaute Korrektur

.und Kompensationswiderstande g1eichen unerwOnschte
ElnfiOsse, z. B. bel Temperaturanderungen, auf das Null
signal und die Empfindlichkelt der MeBschaltung BUS.

Messungen mit den Aufnehmem dar Typenrelhe C 4 und
Z 4 erlolgen nahezu weglos, de slch das MeBelement such
bei Nennkraft kaum verformt. Auftretende Querkrafte
haben nur elnen geringen EinftuB auf das MeBsignal.

Je eine eingek1ebte Metallmembran an der Ober- und
Unterseite der Jl.;';:il,,~hmer schlieBen die Applikations
stellen herrnetisch abo

Datenblatt 0 21.15.2
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~ Kraftaufnehmer, Wagezellen C 4, Z 4

Dar Aufbau der Aufnehmer C 4, Z 4 entspricht der Schutz
art IP 66 nach DIN 40050.
Aile Aufnehmer der Typenreihen C 4, Z 4 sind mit einem
drei Meter langen f1exiblen AnschluBkabel mit freiam
Kabelende versehen.

ElnbeuhUfen

A1s Zubehor fOr den Einbau der Kraftaufnehmer und Wage
zellen C 4, Z 4liefert HBM PendelstOtzoberteile (EPO)

Technische Daten

sowie Gelenkosen oben (ZGO) und unten (ZGU) fUr
statische und schwellende Belastungen. DieAbmessungen
sind in den Zeichnungen und Tabellen angegeben.

Zubehor
Fur die Kraftaufnehmer und Wiig8zellen der Typen
C 4/500 kN und C 4/1 MN sowie den Typ Z 4/500 kN
werden Tragegriffe mitgeliefert.

~ C4 Z4

GeMulg............ 0,03 0.03'

Nennluafl kN 20, SO, 100,200,500 20, SO, 100 I 200 I 500
MN 1

Hennk_ ml/N 2 2

Kennwemoleranz
(Kahbn8I101aranz des Au&gangssignals
Il8lNennkraflundll- 9.81D29m/s'l
beiZug % <±O,03
Il8l Druck % <±0,03

Temperalut1loelfizienl d8&~ pro 10 K
1m NennlamperalUltlereich % <±O,OI <±0,01
1m Gebrauchstampera\Wtleleich % <±0,02 <±O,O2

Tamparalurkoelfiztant des Nu/IsiQnaIs pro 10K
<±O,OI51m NennlemperalUltlereich % <±0,015

1m Gebr8UChslemper8llllbareich % <±O,025 <±O,O25

~F8hIer % <±0,02 <±0.02 I <±O,O4

1/.,1l/>defIIchkej1 % <±0,02 <±O,O2

Kriac:hf_r IJbar 30 min
lllIi Nennkrafl unci Relerenztamparalur % <±O,025 <±0.025

Eingangsw~bel Raferenztemparalur n 3SO;t2 35O±2

Auagang~Il8l Reletenztemper8lUr Il 35O±1.5 35O±I,5

~ Gil >5 >5

Nennberalch der SpeoseIpannung 1/
i 0,5 .. 1~ 0,5. .12

MaxunIIle Speiseapannune 1/ 18 18

Mech8niache w.- bezogen all NennIlraII
200 150GellrauclllluWl %

Granzkrafl % 200 150
8nlchIuafl % >400 >250
Aelatlve lII8lia:he GrenzquerbelastUllll % 50 30

IZuIb&ige dynM'li8Che BelMlung % 70 70 50
(5c:llwitlgIIIW IllIch DIN 50100)

.....IllIIIBweg(;t 15%) nvn 0.20; 0.20; 0,25; 0": 0,5; 0,55 0.20: 0.20; 0,25; 0,28; 0,45

EigenIrequenz IV 4100. 4500, 3400, 3600, 2700, 2300 4100,4500.3400. 3600, 2liOO

~ ·c +23 +23

~ ·c -10 ... +70 -10 ... +70

GeIlr~ ·C -30 ... +85 -30 ... +85

LegetungaIemper!ultlereich I ·C -SO . +85 -50 ... +85

·~AI*lehmerZ4l5OOkNmil_~0.04

J



Kraftaufnehmer, WAgezelien C 4, Z 4

Co Abmessungen

C 4/20 kN ... 200 kN C 4/500 kN und 1 MN

\ .,
2G.winc»bonrung.n
Inur ~i N~nlast~ 200 kN I

SWI8- kant I

t--C

u

Fle4mafllolenlnz nach DIN 7168 - mtltel

Z 4/20 kN ... 200 kN Z4/500kN

r
SW (8-kantl

Gftind.bohrung
'ur Tro~orift

2 GlPwinc»bonrung.n
Inur ~i Ntnnlasti!: 200 kN I

FI1IImaIIIoIer8n rwch DIN 7168 - mlIlel

08

II 38
8 45

10 5911 73
20 13480

0U v X SW

.._----
2tl-!" - II 38
~:r- 845
~.\," - 10 59

~ - II 73
64~:~ 64 13 114
~~ 79 15 156
.._-- .....- ...--... ----..

13
17

27

36
85

T

15
21
,~-

1,4
1,4
1,4
1.8
3

_. Typ ~El~-:TE FJGi-~(fN RI
:= :~_c::: r:t=t::t=~I~-I =r-= ~=I M:~el.511: 1: I :~
C4~ +- 5,! I~ I ;4 I - I 69 I -- , 12 ! - I - I - I~ I if : 300 I

62
17

C41200 kN iT,2 180 I !M i - ! 89 I - 1 15 bl' 1.1 6: 8 I M39.2 411 I' 3()(l I '76f7
C4f500kN 25 240 136 I 84 lIn [- i 16 100 M8 I 8 \ M20 i 20 400 12Of7

:C~~M~ ~ __ ~-'.80__ 1~~'53~.~_.L24_ 136 Ml011__1~1 __M2O_l~ 1400 _~64_~
Z4120kN 1,8 lOll n 2517 I 47 I 23 I 8 .. .,. - I 1.118 I 27 80 4017

Z4f50kN I 2,4 120 83 26f7 I 55 I 23 I '0 -' -', - I' M20.1,5 I 28 I 80 4817
Z4fl00kN I 5,5 146' 107 4017 I 69! 31 I 12 - - I - 1.130.2 i 37 t 160 62f7
Z4f2OQkN 11.2 180 I 137 I' 5017 I 89! 43 15 68 1.16 6 I 1.139.2 i 4S 160 I 7Bf7

Z4f500 kN 42 275 i 250 I loof71145 I 95 I ;!S 118 M B I 8 i 1.172.4 I 87 I 400 i 140f7

(



~ Kraftaufnehmer, WEigezellen C 4, Z 4

PendelstOtzen-Oberteil EPO 4 (3)

• fteXJllle$ Erdungsiulllel

Freima8toIeranz nach DIN 7168 - mittel

®

Abmesaungen (mm)
Nennlaat Bezeochnung

--0;1 BT----.;-~------r-~t- E--r-';S17- -~o-
--- .-

_~~-~u0P 0Ul
------- ---------T--r - r---------------i----- -- - ---

I
20kN EP03/~t I lOll I b4 I 31,11_ 0,1 21 1

10
I (()

12 811 10 II 2~ &'1" 25,1. 0,1

- ' !
liOkN EPO 4/50 kN 120

I
80 37,11-0.1 18 15 I 48 12 811 70 9 268:'1" 26,3+0•1

1
I

lookN EP041lookN 146 74 81.11_ 0,1 38 35,S 62 18 ~ I.!!.... .!!- 4O~tr 40.3+0•1- - - - -, - - - --
I

200kN EPO 4/200 kN 180 94 81.11-0,1 38 35 76 18 I 148 120 17 liO~8J' 50.3+0•1

I
I II I

I

I
IiOOkN EPO 31100 I 240 136 81.9-0,1 50 39 120 18 I 148 120 17 64-8:~ 86.3 to.l

lUN EP03I2li01 300 180 138.8-0,1 80 67.5 164 25 225 180 22 86:8:'11 17,3+0.1

Technische Anderungen vorbehalten

HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GMBH
Postfach 4235 . 1m Tiefen See 45
0-6100 Darmstadt 1 . Telefon (06151) *803-1
Telex: 4 19341 . Telegramm: Messtechnik Darmstadt
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D.o.P. '"

•••ch..... punt A ln .fb. '1&-.2 det Hgt op ••n
.fat .nd L v.n h.t ech.rnier. St.1 det .e A in

dwerarichU", .ill.n lIunnen be••oen .et een re

lltief lag. d.ar.atiJfh.id cd' t.r.iJl •• d.

lln,a,UJfheld rellti.f groot .iU.n houd.n. We
•• rla,.n door hat aanbr.ngen vln het g.techer
niar Doll eI. oorapronll.l1 jlle lan,..Uj fheid .ant

Af,ond.rlijk. be.pr.kino verdien.n de "g.t.ch.r
ni.r.n". loala di. in ••••i.f ••t.ria.l 0' in
pl.at lIunn.n word.n •• rkrag.n door 2 g.t.n .et
b.v. ,a1ijll. dl ••at.r 0 t. boran .at .an tueeen
rui.tl (deahoo,t.) h .n .at z••gan.dan h.t ova
rile , ••tlri.ll ta Ichaid.n. Zl. afb. D.D.P.
,a·I'. H.t d•• l il in hit .l'••••n hit ach.pp.n
van ••n .aU••rijh.ida,uld r.ap. h.t ophef f.n
.In ••n ov.rb.pe.ldh.id (vi,. b.v. D.D.P. 102).

log.v. d. tr.katijfh.id Ct van hat acharnl.r
el••ant zullan ondar bala.tln, da aplat.n b~.der

.ord.n. (We d.finl'ren et all h.t .,oti'nt .an
tr.kb.laatin, .n de a.tra ••rlan,in, dia de eon
Itruetl. ondarglat na hat bor.n .In de gat.n .n
h.t z.,.n .In da al.uv.n. 0 ••• 1. Ct Ilalt 11
le.n 0; h.t Icharnieral•••nt. H.t IvarbHjund
plaatd••l Ic.n .oo..al ala h.t buitan .a hlrt11Jn
.ordt bala.t, da lan,aatljfhaid .In de hal. eon
.tructla et.rll w.rll,.n, zia D.D.P••, Irb.-.).
81j h.t ontw.rp.n ••n ••n ,It.ehl..ni.r ken h.t
••utl krU.ri.. ziJn de ,a.anate .in18ale w.r
houdino ct /Cd '
8ij b.n.d.rin, oeldt Ct/Cd • J (L/h )2 an biJ ,e
geven l voigt hia..uit de ••rat. k.ua wan .. da.
hoogle h (na••11jk hCl , SCd.u/ct.in)'
De d.aredooranede h·t lal ean .ventua.l optra
denda trekkracht N .oetan lIunnan opna.en (naa.t
d. buigepennlng .n ,.,.v.n d. apennin,econe.n
tretie aen de gat ••nd, dl. in r.llenl09 ,.bracht
kan .ord.n door k.rrrietoren WOOl' trek ~n bui
ging).

Veek ligt de pleetdikte t el veet en e08. lal
den blijken det h groter gekoren .oet worden en
de g••enett Ct/Cd-verhouding niet h•• lb••r ie,
re.p. det e.n gat.chernier nlet d. q.echikte

constructie i ••
Lijkt de in •• rat. inetantie gevonden da.haogte
h Beht.r acceptebel den Yolgt de gatdil.eter D
uit d. hOBkverdr.aiingaeis.

De hoek .... • 1 t 72 Wbl E • ./ff'T;,
2

due D/h C ( E/lrb)2 •••ax/).

Dit geeft een indieatie van da verhouding D/h'

rt-
... I '

I .
I
a. ....

I

.) Voatn.otl In d. 6. t/. 7. drull v.n D.D.P.
..rel.n in D.D.P. '6a d. gatecharni.r.n b.
lehrev.n zOll. ont.orpen en birellind door
J.t. Cupid•• Sindadl.n h••ft r.H. 80uter.
THE, de barall.nin,.n g.lIoul,•• rd .n o.v.r 1
fi.ud.
De luU.II Yin afb. D.D.P. U-aJ in da ,.
drull il opO.lt.ld door dr.ir. l. 8ra.lI, THE,
••kgr. II'" .n A. van 8101'1, TH[-IIP.
In h.t voor ,.tlcharni.ran r.l.vant. ,.bied
,.1dt in ,o.d. b.nadering d.t het d....tj. op
trell nat 10 ItiJf ia all .an rachtho.1I1,
ball1j. eet hoogt. h, dll1ta t an !engte .tt,
••arbij .tt • 2/Dh. D••• z. dat d. lengte At

dan oyareenko.t .at da aratand •••row... hat
eehta ,Itaehlrniar aan d_hooota < 'h haert.
Bij bUiging oa1dt 1b • O,916h.
Dill' talt de da.hoogta tot da derda aaeht en
1I0.t d. lengte Ib ven hat ,eliJk.aa..diga
...chtho.kige baillj. ovare.n ••t da aretand
walrov.r hat achta ,atacharniar .en dr-hOOgta
( 1,6 h h.aft.
Op d•• rabalaeting door aen kracht in hat e,a
.etriavlek haakl op da da.riehting geldtl
.t•• ',2lDh .n dlt ie d. arltand .aarowar hat
echt. gltachlrnia .. aan da.hoogta. 1,7 h
h •• ft •
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en den te laten terugyeren) .n veryolgene de

eonetructle 1'1 het plaatlacha geblad inetaUen

tot ca het ge.eten bedug voorblJ de ge ..enete

poai t Ie.

RegeIt .en dan terue) op de Juiste .a.rde dan
rijn in die stand 1'1 het elge.een de apanningen
het 1••gat en is de eltterne bel.atbearheid h.t

groatat.

0.1, 0,'> 0,6 0,7 0,8 0'1 1,Il _ ViY;;
I , , I f I , , ,

o 0,1 0) O,J

I I

._- ,-. t-- - .- - v~t

~
/-- -

-- .- - ;/~ 1--- 7 "'~
~

l/~~
~ I--"""'"

'!.! ..1 11 11 (
0, !«l ~p: ~~ l,;o-" ~ E
o. i .,,1.,.,

-~~~V:~~11. ._~- l? ..
ill1..

V 1Cltt.f.E-t-- 1-"".
/ L.--"" 1-"(,.... V

4~- t--- -V I;/V~ t-- liel/ ........ V
J V --~V V

(.

2

~~
rL' -- -r-V

'~
1/ ~-t-- t-- t---
~ 1-00-~

0

\3

U

1.1

1,0

0,9

0,8

0)

0,6

O,~

0,

0,

0,

0,

1.7

1.6

\~

1,4

Arb. 66-e' qeerl ele runklle ven hID de volgende
dimenelelore groothedenl

• an da kerffactor voor trek:
t .. °t

ohot

t N

(en deer.ee teyen. de .. ere epenningen ",e.rbij

,eldt 0tot • Ob • 0t)·

• yoorta de kerffector voor bulg1ng:
ClbOh2ot

t • ,
b 6"

• de genor.e.rde d••r.atijfheid
C:d/n 0 1212/h2,

• de draal1ngahoek t (rec:iprook terwllle van de
afle.abaarhald blj kl.ina hID)' genoraeerd ale
°bftE en ala 1ZM/ t h 2lE .et M • rdoL - lie afb.
64.eZ • (de laetate is dan dezelfde gref1ek

ala dia YOOf de ,enor.eerde dwara.tljfheldl),

• de genor.eerde lreketljfheld ct/Et,

• de genor.eerda af.ehuifatijfheid e./Et,

Hhr.ee ken het antwerp geyerifleerd en qeoptl

.allaeerd worden. Zijn de gaten ongelijk van di
a.eter (b.y. 0, en 02) den kunnen we de gre
fiek yen erb. o.O.P. 64 toch gebrulken yi8 de
benedering '/D 1 • '/02 .. 2/0,_ bij delelrd. de.
hoogte h en de.dlkte t.
Yoor een get 01 op een efet end h ven e1ln recht e

pleetrend (02 ...) komt det n•• r op 0,_ = 20 1,
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2 -

kb = C:t ot 1,2 en eyenzo ult de afechulfetljfheid
c:s (dat h de - door A. Yer.eer THE.IIP bere

kende - dwereetijfheld yen het acharnier bij een
lengte L • 0 dus ala het ala het .are ·op of.
ac:hulYlng· .ordt bela.t door aen krecht dle
.arkt In h.t ey••etrleYlek preelea heake· op d.
de.rlehtlng), d. tor.ie.tljfheld yan hat achar.
nier kt. C:aot2/,2'

Yo or In8tellen, ne.tellen en uitrichten .eg .en
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.eerdoor het berelk eterk wordt verqroot.

O.O.P. 6S, 66, 76, 8S en 86 geyen yoorbeelden
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de •••• t gederor.eerde toest.nd, .... rbij het ••
terle.I op kritlache plaataen op yloelen at.at,

dan IOU el blj de geringete uit ..endiqe beleeting
vloel optreden. Men ken ln 20 tn geyal het best
eerst de eleatlsche terugyering~ (door de
constructl. te Yeratell.n tot in het yloeigebied
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~.l.J!J DOORSNEDE B~G~ RIEMVARIATOR llJ- .~.

l/!J. VERMOGENS TABELLEN tim 11 kW ~
:q!J~

soor' be/as'ing
gebruiksduur per dag

8uur 16uur 24uur

Regelmatige belasting, versnelling van kleine massa 1 1.1 1.25

Lichl stotende belasling. versnelling van grotere massa 1.2 1.3 1.6 '"Stolende belasling. versnelling van zware massa 1.3 1.6 2 ,

~.i~~-e

e

1. Handwielas voor toerental-verstelling.
2. Cardan voor gelijkmatige verdeling van belasting op kogellager.
3 Niel-metalen, zelfsmerende, bussen am passingroest te voorkomen
4. Beschermkap zeer snel te verwijderen (2 schroeven).
5 Aanbouw-mogelijkheid van iedere IEC·f1ensmotor (85)
6. Instelringen veor toerental-begrenzing.
7. Dubbelzijdig gesloten kogeltager (2·RS).
8 Zeer snel te verwisselen vanator-riem.
9. Zeer robuuste konslruktie

10 Variatorgedeelte nagenoeg onderhoudsvrij. Olieverwisseling van de BEGE-tandwiel
vertragingskast na 5.000-10.000 bedrijfsuren (al naar gelang de bedrijfsomstandlg·
heden).

78

over· Motorvermogen in kW bi) 1500Omw./min
UITGAAND bren· 0.251°.371°.551°.7511.11,.512.21 3 1 4 1 5.5 I 7.5 I 11
loorenlal gings-
regelbaar verh.

VARIATOR-TYPE

van·lol i= VS-O VS-O VS-l VS-l VS-2 VS·2 VS-3 VS-31 VS-31 VS-4 VS-4 VS-5

512 tot 85 4.38 1 IIfr 10178
4.79 Tandwiel-

27 tol71 5.25 verlragingskasl

38710165 5,78
349tol58 6,41
31310152 7.17

28510147 7,86
278tol46 8.04
261 tot 43 8,60
24610141 9,11
21410136 10.48 DSG DSG DSG DSG DSG DSG DSG DSG DSG DSG DSG DSG

11 11 22 22 26 26 33 33 33 44 44 55

19510133 11.51
17410139 12.83
155 tOI 26 14.43
13810122.9 16.36
11810119.7 18,82

11210118.7 19.91
10310117,1 21,75
9310115.5 23.85
8510114,1 26.26
77 10112.8 29,13

~9101 11,5 32.49
31 tOI 10,1 36.52
53101 8.8 41,41
48101 8.0 47.63
40 tOI 6.7 55,49

Max koppel Nm
ingaande as land- 1.17 1.75 2.65 3.50 5.30 7,05 10.6 14.1 19.4 26.5 35,3 529

wielverlragingskasl

hogere uitgaande toerent811en mogelijk door aanbouw van een 3.000 toerenmotor.
lagere uitgaande loerenlallen mogelijk door aanbouw van een 500. 750 of 1.000 toerenmotor

of door loopassing van een dubbele vertragingskasl.

Velllgheldsf.ktor

Prilzen: zie bijlage. Voor maatschetsen verwijzen wlj Unaar pagina 80 tim 81 .
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!tU1 ~ MAATSCHETSEN B~G@I RIEM·YARIATOR
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BOUWVORM 83 (twee·trap$ tandwielverlragingskasl)
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.. Al .1

'r-------r--r-r-...,----r--,---r----.-....,...-....,...-....,...-....Ir----r-....,...-r--r--.,---,--.---,-...,....-.,--.---,----.,..----,,..---.,.....,
J

M4·0.25·VSO·DSGll I 20 1371 6 122,51403 13851'61 62 1'5
M4·0,37·VSO·DSG11 20 37 6 22,S 403 40516 62 15

93 1'28 1'50
93 128 150

128 1'4' I 971'21172 1 173 I 40 1 '06 1 91 '57 I 85 1 '26 I 85 I 389 1
110

1
'00

128 141 97 12 192 173 40 106 9 157 85 126 85 389 110 100

M4'0,55.VS1.DSG221 2515718127,9145314181'8\ 721'81'081'60 1185
M4·0,75·VS1·DSG22 25 57 8 27,9 453 434,18 72 18 108 160 185

MIl·1,1 .VS2.DSG261 35172110 138,4\ 548 i 500 122
I[ 86 1'9 1'27 1'86 1 215

M4·1.5 . VS 2· DSG 26 35 72 10 38.4 548 525 22 86 19 127 186 215

163 \150 I 831'61199 \174 I 45 1'25111 \174 \102 1 '48 I 98 1
447

1 '96 1
'25

163 150 83 16 215 174 45 125 11 174 102 148 98 447 196 125

204 I 220 I 85 120 ; 250 I 200 I 50 1'551'21224 1 '20 1
171

1
'22

I 545 1
244

1
'60

204 220 85 20 i 275 200 50 155 12 224 120 171 122 545 244 160

M4 . 2.2 . VS 3· DSG 33
M4 . 3 . VS 3 . DOO 33
M4· 4 . VS 3 . DSG 33

40
40
40

87 I12
87 12
87 12

43.1 '626
43,1 626
43,1 626

620 !251'00620 25 100
640 25 100

21
21
21

146
146
146

212
212
212

240
240
240

2231220 1961251331223 220 96 25 331
223 220 96 25 351

233
233
233

56
56
56

180 1131278
180 13 278
180 13 278

144
144
144

200
200
200

144
144
144

658
658
658

288
288
288

200
200
200

M4'5.5 .VS4·DOO44 50 116 14 53.5 754 734 26· 125 27 178 290 330 276 257 96 35 392 281 61 250 18 345 163 224 187 819 374 250 ®
• M4.7,5 .VS4.DSG44 50 116 14 53.5 754 772 26 125 27 178 290 330 276 257 105 35 430 281 61 250 18 345 163 224 187 819 374 250 ~
I 0

M4 ·11 ·VSS·DSG55 60 140 18 69.2 918 899 33 145 4S 223 330 370 350 327 101 40 475 346 78 280 22 444 194 270 228 994 456 300

81
aft



I~ KOPPEL In Nm ~I
Omw./ Vermogen In kW

min
0,12 0,18 0.25 0.37 0.55 0.75 1,1 1,5 2.2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37

1 1196 1754 2313 3508 5263
2 598 882 1156 1754 2636 3508 5263
3 402 559 774 1166 1754 2342 3508 4675
4 294 441 578 882 1313 1754 2636 3508 5263
5 235 353 461 706 1049 1401 2107 2636 4214 5615
6 196 294 382 588 882 1166 1754 2342 3508 4675
7 167 255 333 500 755 1000 1499 2009 3009 4008 5517
8 147 216 294 441 657 882 1313 1754 2636 3508 4880
9 137 196 255 392 588 174 1166 1558 2342 3116 4341 5851

10 118 176 235 353 529 706 1049 1401 2107 2803 3861 5263
11 108 157 216 323 480 637 960 1274 1911 2548 3508 4782
12 98 147 196 294 441 588 882 1166 1754 2342 3214 4390 5851
13 92 137 176 274 402 539 813 1078 1617 2156 2969 4047 5400
14 85 ·127 167 255 372 500 755 1000 1597 2009 2754 ~7~~ 5008
15 79 118 157 235 353 470 706 941 1401 1872- 25i7 3508

i-
4675

17 71 108 137 206 314 412 617 823- 1235 1656
~.

3097 41262274
21 57 88 108 167 255 333

.=-~- 1000 "'.'~

1842 2509 '3342500 1333 5008
24 50 78 98 147 216 294 441 588 882

. "-c----
2920 4390 58511166 1607 2195

26 46 69 88 137 206 274 402 539 804 1078 1490 2029 2695 4074 5400
30 40 59 78 118 176 235 353 461 706 941 1284 1754 2342 3508 4645 5851
34 35 52 69 loa 157 206 314 412 617 823 1137 1548 2068 3097 4126 5165
38 31 46 61 92 137 186 274 372 559 735 1019 1382 1842 2773 3695 4616 5537
40 30 44 58 88 127 176 265 353_ _5..?~ 706 970 1313 1754 2636 3508 4390 5263
46 26 38 50 76 118 157 274 "-'-- ..._-- -1529 2293 304lf 3812 4577304 461 608 843 1147
51 24 34 45 69 108 137 206 274 412 549 755 1049 1382 2068 2754 3440 4126 5508
55 22 32 42 64 98 127 196 255 382 510 706 960 1274 1911 2548 3192 3832 5106
60 20 20 38 59 88 t

176 235 353 470 647 882 1166 1754 It 2920 3508 4675 5850
65 19 27 35 54 81 167 216 343 431 598 813 1078 1617 2695 3391 4322 5400
68 18 25 34 52 77 157 206 314 412 568 774 1029 1548 4!008 2577 3097 4126 5165
7" 16 24 31 47 72 95 147 186 284 ~H? 519 715 951 1421 1901 ::>372 ::>84::> 3793 4743

I
V........ In K.fI~J

• min 0.12 0.18 0,25 0.37 0,55. 1.1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 18.5 22 30 37
76 16 23 30 46 70 137 184 274 372 510 696 921 1382 1842 2313 2713 3695 4616
80 15 22

.- '- ...
2636 439029 44 66 88 133 176 ~- -~~~. 480 657 882 1323 1754 2195 3508

83 14 21 28 42 64_ 84 127 170 255 343 461 637 843 1264 1695 2117 2538 3381 4224"-.- ~.. -- -----
89 .. _1.!_ 1Q_ ~. 39 .. 59 .. 79 .1!~ 158 235 314 431 588 794 1186 1.~7~ 1979_ 23!5.?_ ~!~ 3940

--
92 13 19 25 38 57 76 115 153 225 304 421 568 764 1147 1529 1911 2293 3048 3812

100 12 18 24 35 53 71 105 140 21.L 284 382 529 706 1049 1401 1754 2107 2803 3508
104 11 17 23 33 51 68 101 135 206 274 372 510 676 1009 1352 1686 2029 2695 3371
111 11 16 21 31 47 .B4 95 127 1~~ .255 353 470 637 951 1264 1578 1901 2528 3165
117 10 15 20 30 45 60 .~ go___ 176 245 33~. 451 598 902 1196 1499 1803 2401 2999

-~-

121 10 14 19 29 43 58 87 116. 174 ?35 323 431..... 578 872 1156 1450 1744 2323 2901
130 9 14 18 27 40 54 81 108 162 .216 294 402 539 813 1078 1352 1617 2156 2695-
146 8 12 16 25 36 48 73 97 144 196 265 363 480 725 970 1205 1441 1921 2401
158 8 11 15 23 33 44 67 89 133 176 245 333 441 666 892 1107 1333 1774 2225
177 8 10 13 20 29 40 60 79 119 157 216 294 402 598 794 990 1186 1588 1980
188 6 9 13 19 28 37 56 74 112 147 206 284 372 559 745 931 1117 1490 1862
193 6 9 12 18 27 36 55 73 110 .!-15_ 196 274 363 549 725 911 1098 1450 1823
205 6 9 11 17 25 34 51 69 103 137 186 255 343 510 686 853 1029 1372 1715
210 6 8 11 17 25 33 50 67 100 133 184 251 333 500 666 833 1000 1333 1676
221 5 8 10 16 24 31 48 64 95 126 174 238 314 480 637 794 951 1274 1588
230 5 8 10 15 23 30 46 61 9L 123 168 229 304 461 608 764 911 1225 1529
238 5 7 10 15 22 29 45 5!L -~~. 11..~. 162 221 294 451 588 735 882 1176 1470
247 5 7 9 14 22 28 43 57 85 114 156 213 284 431 568 715 853 1137 1431
261 4 7 9 14 21 27 __4lL ~- _8Q_ 10L 148 202 269 402 539 676 804 1078 1343
270 4 6 9 13 20 25 39 52 77 104 143 . 195 260 392 519 647 784 1039 1303
282 4 6 8 12 19 25 37 50 74 100 137 186 249 372 500 627 745 1000 1245
293 4 6 8 12 18 24 36 48 72 96 131 179 239 363 480 598 715 960 1196
302 4 6 8 12 17 23 35 ~6_ 1-.7.P 93 .!gL 174 _.?32 353 461 578 696 931 1166.

318 4 5 7 11 17 22 33 44 67 88 122 166 221 333 441 549 666 882 1098
324 4 5 7 11 16 22 32 43 65 86 120 163 217 323 431 539 647 862 1088
348 3 5 7 10 15 21 30 40 61 80 111 151 202 304 402 500 608 804 1009
362 3 5 6 10 15 20 29 39 58 77 107 145 194 294 392 490 578 774 970
376 3 5 6 9 14 19 28 37 56 74 103 139 186 284 372 470 559 745 931
38A 3 5 6 9 14 18 27 36 55 73 101 137 182 274 363 461 549 735 911
393 3 4 6 9 13 18 26 35 54 72 98 134 178 265 353 451 539 715 892
410 3 4 6 9 13 17 25 34 51 69 94 1213 172 255 343 431 510 686 853



Auswahl der GetriebegroBe

Auf den nachfolgenden Seiten kann die erforderliehe GetriebegroBe anhand der Tabellen naeh

Antriebsmoment
Lelstung
Belastung der An- und Abtriebswelle

bestimmt werden.

Hierbei ist es notwendig, aile 3 Kriterien zu beaehten und das Getriebe entsprechend den speziellen
Ertordernissen auszuwahlen.

Die angegebenen Daten beziehen sich auf eine Einschaltdauer von 100%, Betriebsdauer 8 hlTag.
Umgebungstemperatur 20°C, stoBfreier Betrieb und ohne Zusatzkuhlung.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen sind die naehfolgenden Faktoren zu beaehten und hiermit die ertor-
derliche GetriebegroBe zu ermitteln (siehe Beispiele). '

Faktoren, mit denen das zu Obertragende Drehmoment multipliziert werden muB:

Belastungsart der anzutreibenden Masehine

Antrieb gleiehformig mittlere StaBe starke StaBe

gleiehformig 1,0 1,25 1,75

leiehte StaBe 1,25 1.5 2.0
.-

mittlere StaBe 1.5 1.75 2.25

Lautzett: bis 2 hlTag: Belastungsfaktor x 0.8
bis 8 hlTag: Belastungsfaklor x 1.0
uber 8 hlTag: Belaslungsfaktor ~ 1.25

Das zu ubertragende Drehmoment x Belastungsfaktor x Laufzeitfaktor muB geringer sein als das zulassige
Drehmoment naeh Tabelle.

Beispiel: Drehmoment: 250 Nm; Belastungsfaktor 1,5; Laufzeit 1.5 hlTag
Drehmoment zur Getriebeauswahl: 250 Nm x 1.5 x 0.8 = 300 Nm
i = 1:1 n = 250 l/min i ausgewahltes Getriebe: GroBe 25

Faktoren, die die max. Obertragbare Leistung aufgrund der Getriebeerwarmung
bestimmen:

Umgebungstemperatur T

10°C: zulassige Leistung x 1,2
2O"C: zulassige Leistung x 1
30°C: zulassige Leistung x 0,9
40°C: zulassige Leistung x 0,8
5O"C: zuli:lssige Leistung x 0,7

Max. zul. Leistung ohne Kuhlung bei 100% ED

Einschaltdauer ED

ED 100%: zulassige Leistung x 1
ED 80%: zulassige Leistung x 1,2
ED 60%: zulassige Leistung x 1,4
ED 40o/~: zulassige Leistung x 1,6
ED 20%: zulassige Leistung x 1,8

hierbei zul.
Md. nicht
Oberschreiten!

GetriebegroBe 0
GetriebegrOBe 1
GetriebegroBe 2
GetriebegrOBe 23
GetriebegroBe 25
GetriebegroBe 30
GetriebegroBe 35
GetriebegroBe 4
GetriebegroBe 5

1,5kW
4 kW
7 kW

12 kW
17 kW
26 kW
36 kW
48 kW
85 kW

1st die zullsslge Leistung multipliziert
mit dem Faktor dar Umgebungstempe
ratur und der Einschaltdauer klelner
als die vorhandene Leistung, So ist eine
zusatzliehe Kuhlung des Getriebes
erforderlieh.

BeIspiel: Getriebegr08e 25; i= 1:1; Md = 250 Nm; n= 7501/min; P = 19.6 kW; T=30° C; ED=20%
Grenzleistung aus Tabella: 17 kW x 0.9 x 1,8 = 27,5 kW
GetriebegroBe ausreichend ohne zusatzliche Kuhlung

5
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Max. Eintriebsdrehmomente Md 1 bei Obersetzungen ins Langs&me:

Bei Obersetzungen ins Schnelle gelten die Werte von i = 1:1.

Obersetzungs-
max. Md 1 in Nm bei Ulmin

Type
verhaltnis 50 250 500 750 1000 1500 3000

1:1 15,5 14,8 14,2 13,6 13,0 12,1 9,9
1,5:1 10,3 9,8 . 9,5 9,1 8,7 8,1 6,6

KO, LO 2:1 7,8 7,4 7,1 6,8 6,5 6,0 5,0
3:1 5,1 4,9 4,7 4,4 4,3 4,0 3,3
4:1 3,8 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0 2,5

1:1 50,2 47,2 44,6 42,2 40,1 36,4 28,6
1,5:1 33,4 31,2 29,4 27,8 26,4 24,0 18,8

2:1 25,1 23.6 22,3 21,1 20,1 18,2 14,3

1d
Kl,Ll,Hl 3:1 16,6 15,6 14,7 13,9 13,2 12,0 9,4

4:1 12,5 11.8 11,1 10,5 10,0 9,0 7,1
5:1 10,0 9,4 8,9 8,4 8,0 7,3 5,7
6:1 8,0 7,5 7,1 6,7 6,4 5,8 4,5

1:1 120,4 110,5 102,1 94,8 88,6 78,2 57,9
1,5:1 79,4 72,9 67,4 62,5 58,4 51,6 38,2

2:1 60,2 55,2 51,0 47,4 44,3 39,1 28,9
K2, L2, H 2 3:1 39,7 36,4 33,7 31,3 29,2 25,8 19,1

~4:1 30,1 27,6 25,5 23,7 22,1 19,5 14,5
5:1 24,0 22.1 20,4 18,9 17,7 15,6 11,6
6:1 19,2 17.7 16,3 15,1 14,2 12,5 9,2

"---- -_. .. - -_. __. ------~_._- . _.._--
1:1 190 180 16t> It>5 148 130 105

1,5:1 125 119 109 102 97 86 69
2:1 95 90 83 78 74 65 52

L23, H 23 3:1 63 59 54 51 49 43 34
4:1 48 45 41 38 37 32 26
5:1 38 36 33 31 29 26 21
6:1 30 28 26 24 23 21 16

1:1 340 303 273 249 229 197 139
1,5:1 224 200 180 164 151 130 91

2:1 170 151 136 124 114 98 69
K 25, L 25, H 25 3:1 112 100 90 82 75 65 45

4:1 85 75 68 62 57 49 34
5:1 68 60 54 50 45 39 28
6:1 54 48 43 40 36,6 31 22

----_.-

1:1 600 518 456 407 368 308 207
1,5:1 ' 396 341 300 268 242 203 136

2:1 300 259 228 203 184 154 103
K 30, L 30, H 30 3:1 198 170 150 134 121 101 68

4:1 150 129 114 101 92 77 51

"5:1 120 103 91 81 73 61 41
6:1 96 83 72 65 58 49 33

1:1 900 777 684 611 552 463 311
1,5:1 594 512 451 403 364 305 205

2:1 450 388 342 305 276 231 155
K 35, L 35. H 35 3:1 297 256 225 201 182 152 102

4:1 225 194 171 152 138 115 77
5:1 180 155 136 122 110 92 62
6:1 144 124 109 97 88 77 49

1:1 1770 1390 1100 840 690 560 357
1,5:1 1180 926 733 560 455 369 235

2:1 885 695 550 420 345 280 178
K4, L4, H4 3:1 590 463 366 280 227 184 117

4:1 442 347 275 210 172 140 89
5:1 354 278 220 168 138 112 71
6:1 295 231 183 140 110 89 57

1:1 4200 3260 2655 2242 1940 1530
1,5:1 2772 2151 1752 1479 1280 1009

2:1 2100 1630 1327 1120 970 765
K5, L5, H5 3:1 1386 1075 876 739 640 504

4:1 1050 815 663 560 485 382
5:1 840 652 531 448 388 306
6:1 672 521 424 358 310 244
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Max. Elngangsleistungen P 1 bei Obersetzungen Ins Langsame:

r' Bei Obersetzungen ins SChnelle gelten die Werte von i = 1:1. - Getriebeerwarmung berUcksichtigen, siehe Sette 5

Obersetzungs-
max. P 1 in kW bei U/min

Type
verhaltnis 50 250 500 750 1000 1500 3000

1:1 0,08 0,39 0,74 1,07 1,31 1,90 3,11
1,5:1 0,05 0,25 0,48 0,70 0,86 1,25 2,05

KO,LO 2:1 0,04 0,20 0,37 0,53 0,65 0,95 1,55
3:1 0,03 0,13 0,24 0,35 0,43 0.62 1,02
4:1 0,02 0,09 0,18 0,26 0,32 0,47 o,n
1:1 0,26 1,24 2,34 3,32 4.20 5,73 9,00

1,5:1 0.17 0,81 1,54 2,19 2,n 3,78 5,94
2:1 0,13 0,62 1,17 1,66 2,1 2.86 4,50

K1,L1,H1 3:1 0,08 0,41 O,n 1.09 1,38 1,89 2,97
4:1 0,06 0,31 0,58 . 0,83 1.05 1.43 2.25
5:1 0,05 0,24 0,46 0,66 0,84 1.14 1,80
6:1 0,04 0,20 0,37 0,53 0,67 0,91 1,44

1:1 0,63 2,89 5,34 7,45 9.28 12,30 18,20
1,5:1 0,41 1,90 3,52 4,91 6,12 8.11 12,00 f2:1 0,31 1,44 2,67 3,72 4,64 6,15 9,10

~
K2, L2, H 2 3:1 0,20 0,95 1.76 2,45 3,06 4,05 6,00

4:1 0,16 0,72 1,33 ~ ,86 2.32 3.07 4,55
5:1 0,12 0,57 1,06 1,49 1,85 2,46 3.64
6:1 0,10 0,46 0,85 1,19 1,48 1,96 2,91

1:1 0,95 4,70 10,80 12,10 15,50 20.40 33,00
1,5:1 0,63 3,10 7,12 7,98 10,20 13,46 21,78

2:1 0,47 2,35 5,40 6.05 7,75 10,20 16,50
L23.H23 3:1 0,31 1,55 3,56 4,00 5.11 6,73 10,89

4:1 0,23 1,17 2.70 3,00 3.87 5,10 8,25
5:1 0,19 0,94 2,16 2,42 3,10 4,08 6,60
6:1 0,15 0,75 1,72 1,93 2,48 3,26 5,28

1:1 1,80 8,00 14.30 19,60 24.00 31,00 43,60
1,5:1 1,20 5,30 9,40 12,90 15,80 20,40 28,70

2:1 0,90 4,00 7,20 9,80 12,00 15.50 21,80
K25, L 25, H 25 3:1 0,60 2,60 4,70 6,50 7,90 10,20 14,40

4:1 0,45 2,00 3,60 4,90 6,00 7,80 10,90
5:1 0,35 1.60 2,80 3,90 4,80 6,20 8,70
6:1 0.28 1,30 2,30 3,10 3,80 4,90 6,90

1:1 3,20 13,60 23,90 32,10 38,60 48.50 65,30
1,5:1 2,10 8,90 15,70 21,20 25,40 32,10 43.10

2:1 1,60 6,80 11,90 16,00 19,30 24,20 32,60

f"
K3O, L30, H 30 3:1 1,10 4,50 7,90 10,60 12,70 16,00 21,50

4:1 0,80 3,40 5,90 8.00 9,60 12.10 16,30
5:1 0,60 2,70 4,70 6,40 7.70 9,70 13,00
6:1 0,50 2,10 3,80 5,10 6,20 7.76 10,40

1:1 4,70 20,40 35,80 48,00 57,BO 72,BO 98,00
1,5:1 3,10 13,40 23.60 31.60 38,10 48,10 64,80

2:1 2,30 10,20 17,90 24,00 28,90 36,50 49,00
K35, L 35, H 35 3:1 1,50 6,70 l',BO 15,BO 19,10 24,00 32,00

4:1 1,20 5,10 8.90 12,00 14,SO 18.20 24,SO
5:1 0,90 4,00 7,10 9,60 1',SO 14,SO 19,60
6:1 0,70 3,20 5,70 7,60 9,20 11,60 15,60

1:1 9,10 35,BO 56,SO 65,00 72,40 88,00 112,00
1,5:1 6,00 23,80 37,60 43,30 47,BO 58,10 73,90

2:1 4,SO 17,90 28,20 32,50 36,20 44,00 56,00
K4,L4,H4 3:1 3,00 11,90 18,30 21,60 23,90 29,00 36,90

4:1 2,20 8,90 14,10 16.20 18,10 22,00 28,00
5:1 1,80 7,10 11,30 13,00 14,SO 17,60 22,40
6:1 1,SO 5,90 9,40 10,80 11,50 14,00 17,90

1:1 22,00 85,50 139,00 176,00 204,00 240.00
1,5:1 14,50 56,40 91,70 116,10 134,60 158,00

2:1 11,00 42,70 69,50 88,00 102,00 120,00
K5, LS, H 5 3:1 7,20 28,20 45,80 58,10 67,30 79,20

t" 4:1 5,50 21,30 34.70 44.00 51,00 60.00
5:1 4,40 17,10 27,80 35,20 40,80 48,00
6:1 3,50 13,60 22,20 28,10 32,60 38,40

7





Abmessungen Type L
1--------- 0 -------------

" ----r---"
In ---+-__ InIn -

~ r _

.-
E

--. ---l

Das groBe Kegelrad sitzt normal auf der durchgehenden Welle. sie ist die langsam laufende.
Die Getriebetypen L 1, L 2, L 25, L 30 und L 4 werden auch mit durchgehender, schnellaufender welle geliefert.
Die Obersetzung in diesem Faile ist max. i = 1:2.

Wellenenden fur aile Typen:
Passung = j 6; Gewindezentrierung nach DIN 332 Blatt 2; Nuten nach DIN 6885 Blatt 1.

SerienmaBige Bef.-Gewinde Seite A, B und C. Seite D bzw. E und F nach Angabe gebohrt

Gewindetiefe dar Befestigungsl6cher = 2 x Gewindedurchmesser beziehungsweise Flanschdicke

Bauarten
lYpeL

III IV

III, IV. V, VI Sonder (nicht bei 1:1)
mit zus. Welle Seite D, E und oder F

v VI



B
Type L

e
Abmessunge~ bell = 1:1 bis 6:1 (Standard), Elntrteb bei d1

(ZwischenObersetzungen auf Anfrage)
*Type L: durchg. Welle schnellaufend

Type a a, b c d, (6) d2 (6) d3 (6) e,

1:1
1,5:1 1:1

1:1 2:1 1:1 1:1 bis 2:1 4:1
bis 1:1,5* 1:1,5* 5:1 bis 1:1,5* bis 1:1,5* 1:2* 5:1
6:1 1:2* 1:2* 3:1 4:1 6:1 6:1 1:2* 6:1 1:2" 1:1,5* 3:1 6:1

L 0 144 65 32,5 12 12 12 12 12 72 87 87
L 1 190 190 90 45 18 12 12 12 18 14 18 14 85 85 95
L 2 244 244 120 60 25 20 20 15 "25 16 25 16 115 115 125
L 23 siehe Seite 16, 17
l25 320 320 160 80 35 28 24 24 35 25 35 25 150 150 170
L30 406 406 200 100 42 35 35 28 42 42 42 42 190 190 190
l35 436 436 200 100 50 35 35 35 50 50 210 210 210
l 4 570 530 260 130 60 45 45 45 60 50 60 50 265 265 265
L 5 siehe Seite 18, 19

Type • .,
9 h k I, (h) 12 (f7) 13(h) m n

1:1 1:1e 1,5:1 1,5:1
2:1 2:1 1:1

1:1,5' 5:1 1:1,5* 3:1 5:1 bis 1:1,5'
1:2* 3:1 4:1 6:1 1:2' 4:1 6:1 6:1 1:2*

L 0 100 115 115 2 42 M 6 19,5 44 44 44 44 42 72
L 1 122 122 132 132 2 55 M 8 20 60 60 60 60 60 55 95 95
L 2 162 162 172 162 2 75 M 10 22 80 80 70 80 80 72 122 122
l23 siehe Seite 16, 17
L25 212 212 232 232 2 95 M 12 35 110 100 100 110 110 95 160 160
L30 273 261 261 261 3 120 M 12 37 120 120 110 120 120 117 203 203
L3S 305 295 295 295 5 120 M 12 37 140 120 120 140 140 117 218
L 4 380 360 360 360 5 150 M 16 40 160 160 160 180 180 150 285 265
L 5 siehe Sette 18, 19

Type 0 p, P2 P3 qu r s u v

1:1
1,5:1

1:1 2:1 1:1 1:1 1:1
bis 1:1,5' 1:1,5' 3:1 5:1 bis 1:1,5' bis 1:1,5' bis 1:1,5*
6:1 1:2* 1:2' 4:1 6:1 6:1 1:2' 6:1 1:2' 6:1 1:2*

L 0 2 26 26 26 26 2 45 54 10

~
l 1 2 2 35 35 35 35 35 35 35 3 3 70 75 10
L 2 3 3 45 45 35 45 45 45 45 2 2 100 100 10
l23 siehe seite 16,17
l25 3 3 60 60 60 60 60 60 60 2 2 120 135 20
l30 3 3 80 68 68 80 80 80 80 3 3 160 175 20
L35 6 90 80 80 90 90 5 160 175 20
L 4 20 22 110 90 90 110 90 110 90 5 3 220 230 20
L 5 siehe Seite 18, 19

Type PaBfedergro8e PaBfedergrOBe
beld, bel d2undd3

1:1
1,5:1

2:1 1:1
1:1,5* 3:1 5:1 bis 1:1,S*

1:2* 4:1 6:1 6:1 1:2*

L 0 4x20 4x2O 4x2O
L 1 6x25 4x2S 4x2S 6x2S 5x25
L 2 8x36 6x36 5x25 8x36 5x36
L 23 siahe 5eite 16. 17
L25 10x4S 8x4S 8x4S 10x45 8x45
L30 12x60 10x45 8x45 12x60 12x60

flit. L35 14x70 10x60 10x60 14x70
L 4 18x90 14x70 14x70 18x90 14x70
L 5 siehe 5eite 18, 19
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o MAX

GIUNTO ELASTICO @CON UN IIOZZO ESTERNO
FlEXIBLE COUPLING G WITH ONE ESTERNAL HUB

o

Q 0

+----IIlt------



N UN MaZZO ESTEftNO
INCASSATO

WITH ONE ESTERNAL
TERN~UB

PMAX

UN MaZZO INCASSATO
ITH ONE INTERNAL HUB

GIUNTa ELASTICa R CON VITI INCASSATE
PER FISSAGGIO A 'ARETE

FLEXIBLE COUPLING R WITH SCREWS
FOR FLANGE CONNECTION .
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