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1. Inleiding 

In de vakgroep WFW van de faculteit Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven wordt experimenteel onderzoek verricht naar de stabiliteit van prismatische 
profielen. De beproefde profielen worden belast met een puntkracht in het midden en 
daardoor zullen twee effecten optreden die onderling interactie kunnen vertonen: kip en 
lokale h i k .  Mei name bij interactie van deze twee verschijnselen kan er een dalend 
evenwichtspad optreden boven een bepaalde belasting. Dat houdt in dat het profiel bij 
toenemende verplaatsing steed9 minder kracht kan opnemen; in het krachtweg diagram is 
een dalende lijn te zien. Iarameer men bij experimenten de kracht voomchrij€t, door een 
gewicht aan het profiel te hangen, kan dit evenwichtspad principieel niet worden geme- 
ten'. Dat kan wel indien men de verplaatsing voorschrijft in plaats van de kracht. Het 
ontwerp van een nieuwe proefopstelling, waarbij de verplaatsing wordt voorgeschreven, 
wordt behandeld in dit verslag. 

.. 

Het unieke van dit ontwerp is dat de voorgeschreven verplaatsing verticaal moet zijn, 
terwijl het proefstuk horizontaal (loodrecht op de verplaatsingsrichting) knikt. Omdat deze 
horizontale knik niet mag worden geïnvloed, moet de verplaatsingsvoorschrijver in 
horizontale richting meebewegen met het profiel. Op die manier kan de uitgeoefende 
kracht zuiver verticaal blijven. Dat probleem is hier opgelost door de verplaatsingsvoor- 
schijver horizontaal te lageren met een aerostatisch lager. De wrijving van zo'n lager is 
praktisch nul, zodat het kippen niet wordt verhinderd of beïnvloed. 

In dit verslag wordt het hele ontwerp van de nieuwe proefopstelling beschreven. Er zullen 
hier geen onderbouwingen worden gegeven voor de keuze voor een luchtlager of het type 
verplaatsingsvoorschrijver, wel worden de ontwerpen en de benodigde berekeningen 
toegelicht. Hiertoe is het ontwerp functioneel opgesplitst in de volgende componenten: de 
verplaatsingsvoorschrijver, de aandrijving en de besturing, het luchtlager en de ophanging 
van het geheel. Iedere component wordt beschreven in een apart hoofdstuk. 

Meer informatie over het meten van dalende evenwichtspaden is 
te vinden in [Thompson en Hunt, 19??, pp. 189, ...). 



2. De verplaatsingsvoorschrijver 

2.1 Ontwerpeisen 

Het gevraagde bereik van de verplaatsingsvoorschrijver is gesteld op 2 maal de maximale 
gemeten verticale uitwijking tot nu toe. Dat komt neer op 2*18=36mm. De op te nemen 
kracht moet ook weer 2 maal de maximale tot nu toe gemeten kracht bedragen. Dat is 
2*900=?800 N. Het wrljvingsver!ies moet minimaal zijn, maan een zelfremmende werking 
is gewemt. Dit laatste punt is belangrijk GIT, tijders eventceel uitvaller, of -!&~hakele~ vôr, 
de aandrijving de verplaatsing vast te houden, zonder terug te schieten. 

2.2 Wormvijzel 

Gekozen is voor een wormvijzel van Vector (Code SOOO, zie bijlage 1; daar zijn twee 
types met dezelfde code gegeven, die met de grootste reduktieverhouding is gekozen). De 
wormvijzel bestaat uit een worm, een moer en een schroefspindel. De worm drijft de moer 
aan en de moer zet de roterende beweging om in een translerende beweging van de 
schroefspindel. De schroefspindel is geborgd tegen rotatie, omdat hij anders zou meedraai- 
en met de moer en &LS geen translerende beweging m u  maken. De belangrijkste gegevens 
van deze wormvijzel worden hieronder getoond. 

Maximale druk-/trekbelasting: 2500 N. 
Rendement: 10%. 
Spilsnelheid bij 100 omw/min aan de wormas: 15 mm/min. 
Diameter van de spil: 16 mm. 

De schroefspindel is aan bovenzijde voorzien van een zogenaamd ’ clevis’-eindstuk. Hierin 
zit een bevestigingsgat, dat als aangrijpingspunt dient voor de trekkracht. 

De aandrijving van de wormas wordt beschreven in hoofdstuk 3, waar bovendien de 
besturing van de aandrijving en de overbrenging onder de aandacht worden gebracht. 

23 Onderhoud 

Vanwege het lage gebruiksniveau behoeft de wormvijzel geen enkel bijzonder onderhoud. 
Ook smering is onnodig. 



3. Aandrijving en besturing 

3.1 Aandrijving 

De wormas wordt aangedreven door een elektromotor. Het vereiste vermogen van de 
motor kan worden bepaald door eerst het benodigde vermogen aan de schroefspil van de 
wormvijzel te berekenen en dat vervolgens te delen door de rendementen van de verschil- 
!ende tussenliggende componenten. 

Het benodigde uitgaande vermogen aan de schroefspil van de wormvijzel is gelijk aan het 
produkt van de maximaal benodigde kracht en de maximale snelheid. De maximale (trek)- 
kracht is reeds bepaald in hoofdstuk 2 en is gelijk aan 1800 N. De bepaling van de 
vereiste snelheid is arbitrair. Gekozen wordt voor een snelheid van ongeveer 0,l mm/s, 
omdat bij die snelheid de besturing met de hand goed controleerbaar is. Een grotere 
snelheid is bovendien onnodig en zou het benodigde vermogen alleen maar doen toene- 
men. Het vermogen aan de schroefspil is dus: 
P , ~ = F * ~ = ~ ~ o o * o . ~ *  103=0,18 w. 

We kunnen dus waarschijnlijk volstaan met een erg kleine elektromotor. Het vermogen 
v2n de motor hangt nz nog 2f V ~ P ,  de rendementen van de tussenliggende componenten. 
Het rendement van de wormvijzel is gegeven in hoofdstuk 2: 10%. Omdat echter met een 
veel lagere snelheid wordt gewerkt dan de normale gebruikssnelheid van een dergelijke 
wormvijzel wordt voor de veiligheid gerekend met een rendement van 5%. 

Dan is er nog de overbrenging tussen wormas en motoras. Daarvoor is gekozen voor een 
tandriemoverbrenging met een onbekend rendement (zie 3.2). We schatten daarom het 
rendement laag in op 50%. Het benodigde vermogen van de elektromotor wordt nu: 
P,,,=O, 18/0,05/0,5=7,2 W. 

Het benodigde vermogen is dus erg laag. We kunnen volstaan met een kleine gelijk- 
stroommotor. Het benodigde toerental kan worden berekend aan de hand van de gevraagde 
snelheid aan de schroefspindel en van de overbrengingsverhoudingen. Deze berekening is 
hieronder weergegeven. 

v,pi&l = 0,l mm/s 
Overbrenging wormvijzel: 100 omwentelingen van de wormas komt overeen met 
15 mm translatie van de spindel, dus: 

Overbrenging tandriem: 1 op 1 (zie 3.2). 
= 0,67 omw/s=O,67*2*pi rad/s = 4,21 radls (= .67*60=40 omw/min) 
Het te leveren moment van de motor volgt uit het quotiënt van het vereiste vermo- 
gen en het toerental in rad/s: 

n,,,,,, = 0,1/0,15=0,67 omw/s 

nmotor 

Mmotor = 7,2/4,2=1,7 Nm 

Gekozen is voor een Maxon DC motor type 2332966KB (zie bijlage 2). Deze motor heeft 
een vermogen van 13 W, ongeveer 2 maal het benodigde vermogen. 

Het gebruikelijke toerental van een dergelijke motor ligt in de duizenden omwentelingen 



per minuut, terwijl het gevraagde toerental ongeveer 40 omwentelingen per minuut 
bedraagt. Daarom wordt er aan de motor een reduktiekast bevestigd met een reduktiever- 
houding van 1:loO. Omdat het vermogen van de motor hoger ligt dan het gevraagde 
vermogen, en bij berekening van het gevraagde vermogen zeer veilig is gerekend, wordt 
aangenomen dat de motor sterk genoeg is om ook met reduktiekast het gewenste vermo- 
gen te blijven leveren. 

Omdat we een constante, regelbare snelheid wensen, waarmee de verplaatsing wordt 
opgelegd, is er een tachocontroller op het motortje gemonteerd. De gegevens van de 
motor, het reduktiekastje en de tachocontroller zijn te vinden in bijlage 2. Ze zijn gehaald 
uit de cataiogus van Maxon motor, eúition 90. 

3.2 Overbrenging 

We hebben nu een aandrijving en een wormvijzel, nu moeten beide nog worden gekop- 
peld. Zoals reeds vermeld in de vorige paragraaf is voor de overbrenging gekozen voor 
een tandriemoverbrenghg met een rdiaktieverhoaidlng van 1. De gegevens van de wieltjes 
en van de riem zijn te vinden in bijlage 3. 

3.3 Besturing 

De voorschrijving van de verplaatsing is nu bijna gereed. De elektromotor drijft via een 
reduktiekast en een tandriemoverbrenging de wormvijzel aan, die de roterende beweging 
omzet in een translerende. Nu moet de motor nog worden bestuurd. Gekozen is voor een 
besturing "met de hand". De motor wordt met een schakelaar aan- en uitgezet en wanneer 
de motor is ingeschakeld beweegt de spindel met een bekende snelheid. Op die manier is 
gedurende gelijke tijdsintervallen dat de motor is ingeschakeld de afgelegde afstand ook 
gelijk. De snelheid moet in te stellen zijn tot een maximum van 4000 omw/min aan de 
motoras, wat overeenkomt met 6 mm/min of 0,l mm/s aan de spindelas. Dat maximum is 
bepaald door de reduktiekast die op de motor is gemonteerd (zie bijlage 2). De spindel 
moet natuurlijk beide richtingen op kunnen bewegen, en de snelheid moet kunnen worden 
afgelezen. De afgelegde verplaatsing kan op deze manier niet direct worden afgelezen, 
maar deze wordt gemeten door de reeds aanwezige meetapparatuur. 

Er is overwogen om het mogelijk optreden van een "stick-slip"-effect tot een aanvullende 
ontwerpeis te laten leiden. Dit effect zou namelijk tot gevolg kunnen hebben dat het 
aandrijfmoment wordt opgebouwd, zonder dat er verplaatsing optreedt en dat de vijzel 
ineens met een schok losschiet. Het effect daarvan wordt echter door de grote overbren- 
gingsverhouding erg klein geacht. 

De besturing is gebouwd door Karel Koekkoek. Een handleiding van de besturing is 
gegeven in hoofdstuk 5. 



4. Het luchtlager 

De voorschrijving van de verplaatsing is in zijn geheel beschreven in de vorige twee 
hoofdstukken. In dit hoofdstuk wordt het luchtlager besproken, dat ervoor zorgt dat de 
uitgeoefende kracht op het testprofiel verticaal blijft, zelfs als het profiel beweegt in een 
richting loodrecht op de uitgeoefende kracht. Het luchtlager wordt geheel zelf ontworpen. 
Daarom zal dit hoofdstuk wat uitgebreider zijn dan de voorafgaande. De nu volgende 
paiagrafen worden achtereenvolgens gewijd aan de ontwerpeisen wûûraûn het lager neet 
vû!Oûen, het principe-mtwe;, een gedetailleerde berekeni~g e:: te~slette ket e i ~ d c m t v ~ e ~  Y' 

4.1 Ontwerpeisen 

De belangrijkste ontwerpeisen die aan het lager kunnen worden gesteld, betreffen de 
draagkracht en het verplaatsingsbereik. Beide worden bepaald door de tot nu toe maximale 
gemeten waarden hiervoor te vermenigvuldigen met twee. Dat levert een benodigde 
draagkracht op van 1800 N en een verplaatsingsbereik van 2 30 mm. Met deze ontwer- 
peisen kan de berekening worden begonnen. Verder is er nog de eis dat er voldoende 
ruimte moet zijn voor montage van de verplaatsingsvoorschrijver. Er is echter nog een 
belangïijke a€geleide eis, die te maken heef: met de aandijving van de wormvijzel. 

4.2 Principe-ontwerp 

In figuur 4.1 is het principe-ontwerp van het luchtlager weergegeven. De werking ervan 
zal hier worden uitgelegd. Het geheel bestaat uit een lagerschijf die heen en weer kan 
bewegen tussen twee grote metalen tabletten, als een grendel in een grendelkast. Vanaf de 
boven- en de onderkant wordt lucht op de lagerschijf geblazen, zodat de schijf blijft 
"zweven" op de lucht. Op deze manier kan de lagerschijf bijna wrijvingsloos heen en weer 
bewegen. In de lagerschijf zit een gat voor montage van de verplaatsingsvoorschrijver. 
Behalve aan de bovenkant wordt er ook op de zijkanten van de lagerschijf lucht ingebla- 
zen. De lagerschijf zit nu aan vier kanten ingeklemd door een luchtlaag, en kan nu alleen 
nog maar heen en weer bewegen. 



figuur 4.1 Principe-ontwerp van het luchtlager 

43 Berekening 

Bij de berekening van het lager is gebruik gemaakt van het dictaat van prof. Muijderman 
over luchtlagers [Muijderman, 19811. Hierin zijn formules gegeven die afgeleid zijn door 
[Tang en Gross, 19621. Uitgangspunten van het ontwerp zijn: 

- De benodigde draagkracht is 1800 N. 
- Er wordt gebruik gemaakt van een dubbelzijdig luchtlager. 
- Er worden geen luchtkamers* toegepast, o.a. in verband met instabiliteitsgevaar. 
- De voedingsdruk is 5 atm. 
- De gaatjesdiameter is minimaal 0,4 mm, in verband met verstoppingsgevaar. 
- Er is sprake van een inherente weerstand, hiervoor geldt dat de grootste lucht- 

weerstand niet in het luchtgaatje wordt gevonden, maar in de ruimte tussen de 
lagewlakkem. Hier zal straks op gecontroleerd worden. 

'Een luchtkamer is een verwijding van het luchtgaatje, net boven het 
lageroppervlak. 



De maximaal op te nemen kracht door het luchtlager wordt bepaald door het quotiënt van 
stijfheid en spleethoogte. In de nu volgende berekeningen zal echter eerst worden 
uitgegaan van de benodigde draagkracht. Dat levert voor een enkelzijdig luchtlage het 
benodigde lageroppervlak en de spleethoogte op. Daarna zal de stijfheid worden bepaald 
van het lager. 

De draagkracht Wi wordt, bij een gegeven gaatjesdiameter, berekend door: 

2LR Hi =o 8 44 - ( 1 + - ) (p,-p,) -2B.L 
3 L  

Hierin is (zie ook figuur 4.2): 

L 
B 
2BL : Het draagoppervlak van het lager [m']. 
ps 
pa 

: De lengte van de luchtkamer, hier O [m], omdat er geen luchtkamers toegepast zijn. 
: De afstand van het toevoergaatje (p=pJ tot de uitstroomopening (p=p3, [m]. 
: De breedte van het lager [m]. 

: De voedingsdruk, hier p,= 5 * 10' [N/m']. 
: Ce omgevingsdruk, hier pa = 1 * lo5 [N/m']. 

figuur 4.2 Schematische doorsnede van een langwerpig taatslager met een vaste 
wrijvingsweerstand. Uit: [Muìjderman, 1981, p.l05a]. 

Bij een gewenste draagkracht van 1800 N, volgt daaruit voor het benodigde draagopper- 
vlak: 

Zoals uit paragraaf 4.2 al blijkt is er gekozen voor een tweezijdig rechthoekig luchtlager, 
met op beide zijden twee rechthoekige draagvlakken. Per draagvlak is er dus minimaal een 
oppervlak van 8,0056 m' vereist. 



Er is gekozen voor een oppervlak van 0,165m x 0,03 m (0,165*0,03*2 = 0,0106 m?. De 
hoogte hF van de luchtspleet wordt nu gegeven door: 

met: 
ai, : spleethoogte [m]. 
6,83*10-’ : Komt uit [Muijderman, 19811. 
L = 0,015 [m]. 
B = 0,165 [m]. 
n 

d 
p, 

: aantal luchtgaatjes, er wordt gekozen voor 14 gaatjes aan beide kanten; aangezien 
deze formule geldt voor één draagvlak is dus n=14. 

: diameter van de luchtgaatjes, d=0,4 mm = 0,4 *lo” [m]. 
= 5 * lo5 [N/m2]. 

Gesubstitueerd levert dat: 

De stijfheid S van het luchtlager wordt gegeven door: 

l 8 O o  =i20107 [ N / ~ I  W S=O 78-=0,78* 
hF 12 

De factor 0,78 komt uit [Muijderman, 19811. S is de stijfheid voor een eenzijdig lager. 
Een dubbelzijdig lager heeft de dubbele stijfheid. Bij een voorgespannen lager is de 
draagkracht voor niet te grote excentriciteiten recht evenredig met de uitwijking e uit de 
onbelaste middenpositie. Wanneer we eisen dat ehF  < 8,7 moet blijven, dan is de 
maximaal toelaatbare belasting: 

W,,=O .7  *S,,;hF=0 .7 *24*107*12-10-6=2016N 

Dat voldoet ongeveer aan onze eis van 1800 N. 

De luchtstroom M [kg/s] wordt gegeven door: 

=5 7 1*10-* [kg/Sl 
M=2 *O, 425*10-2*ndhfp,=2 *O , 425.28.0, 4.10-3-12.10-6-5-105 

Hierbij komt de factor 0,425 * 10” uit [Muijderman, 19811 en de factor 2 verdisconteert 
de dubbelzijdigheid van het lager. Met een dichtheid van lucht van 1,2 kg/m3 volgt in 
m3/uur: 

V= *’ -3 6 O O =1 , 7 m 3 /  uur 
1,2 



Hiermee is de berekening in principe afgerond. Nu moet er nog worden gecontroleerd of 
we inderdaad te maken hebben met een inherente weerstand. Hiervoor moet gelden dat de 
grootste luchtweerstand wordt gevonden tussen de lageroppervlakken en niet in het 
toevoergaatje. De formule die deze eis weergeeft is: 

ndh,<-nd2 1 
4 

Na wegstrepen volgt de eis: 

1 
4 

h,<-d 

Hieraan wordt ruim voldaan, want h,=12 micrometer, d=400 micrometer. 

Hoewel de resultaten aannemelijk lijkem, em er uitsluitend gebruik is gemaakt van 
betrouwbaar geachte formules uit [Muijderman, 19811 kan er niets worden gezegd over de 
gevoeligheid van de resultaten op fabricageonnauwkeurigheden. Daarom willen we nu 
kijken naar hm de draagkrach? verandert wanneer we de hoogte hF aanpasen. 

Daarvoor kijken we naar het zogenaamde lagerkental B, waar de draagkracht een functie 
van is (zie figuur 4.3). wordt gegeven door: 

7 : vi scosi t e i  tvanl uch t , 7 =18 -1 O-6 Ns/m2 
C 

K = P  =I, 4 
cv 

en verder: 
Ç, 
R : gasconstante, R=288 Nm/kgK 
T : temperatuur, T=293 K 
n = 14 
d 
L = 0,015 m 
B = 0,165 m 
hp = 12*10-6 m 
pa 

: een geometrie-afhankelij ke constante, C,,=0,75 

= 0,4 * 10” m 

= 1 * lo5 N/m2Hieruit volgt dat B=13,83. 

Volgens figuur 4.3 is de dimensieloze draagkracht dan 1,s. Met een hF van 13*10-6 zou B 
gelijk zijn aan 11,78, met als dimensieloze draagkracht 1,7, dat wil zeggen ongeveer 5% 
lager. De gevoeligheid voor onnauwkeurige valt dus mee. 

Tenslotte moet het lager nog worden berekend op draagkracht in het horizontale vlak om 
het reactiemoment van de vijzelmoer op te vangen (zie paragraaf 4.1). Hierbij wordt 
uitgegaan van de afmetingen zoals ze gegeven zijn in paragraaf 4.2. Met op te vangen 



moment wordt gegeven door de volgende formule, die betrekking heeft op de wormvijzel: 

M2Ir-q=F.s 
q : rendement, geschat op 25 % 

en verder: 
M 
F 
S 

: gevraagde moment aan de moer [Nm] 
: trekkracht aan spindel, 1800 [N] 
: spoed van de spindel, 3 [mm]. 

13. o 

5. o 
W 

2LBC 
- 

20 

1. o 

o. M 

o. a) 

o. IO 

o. 05 

o. 02 

0.01 
0.01 0.'02 0:OS 0.1 0.'2 0.5 1.0 20 5.0 10 20 50 100 

figuur 4.3 De dimensieloze draagkracht als functie van het lagerkental B, geldig 
voor langwerpige basiselementen met inherente weerstand. (Naar [Tang, Gross, 
19621 uit [Muijderman, 19811. 

Hieruit volgt: 

De afstand tussen de twee "steunpunten", die ket moment moeten opvangen (zie figuur 
4.1), bedraagt ongeveer 150 mm. Hieruit volgt voor de benodigde draagkracht: 

De lagerplaat heeft een dikte van 20 mm en wordt op vier punten over een lengte van 40 



mm gelagerd. Bij een gegeven gaatjesdiameter van 0,5 mm en een voedingsdruk van 5 
atm wordt de draagkracht: 

W=O I 44. (p,-p,) *2BL=0 I 44*4*105*8*10-4=141N 

Met 8 gaatjes wordt de spleethoogtte: 

De luchtstroom wordt dan: 

Om te ~ontro!eren of we ook hier te maken hebben met een inherente weerstand kijken we 
of de spleethoogte h, e 0,25*d, hetgeen overduidelijk het geval is. Hiermee is de bereke- 
ning voor het luchtlager voltooid. 

4.4 Eindontwerp 

Het eindontwerp is gegeven in bijlage 5. Er is weinig aan toe te voegen, behalve wat 
betreft misschien de materiaalkeuze. Omdat, hoewel ongewenst, toch metallisch contact 
kan optreden tussen de lageroppervlakken, wordt ervoor gekozen de slijtage zo gering 
mogelijk te houden. Daarom is de lagerplaat gemaakt van staal en zijn de lagertabletten 
gemaakt van lagerbrons. 

Ook is nog iets te zeggen over de luchttoevoer. Deze vindt plaats met de luchtleiding die 
in het laboratorium van WFW aanwezig is. De lucht hieruit moet echter worden gezuiverd. 
Daartoe is er een zuiveringsinstallatie aangekocht, die de lucht in 3 stappen filtert (40 
micron - 5 micron - 3 micron) en waarin tevens twee ontvochters zijn opgenomen. 



5. De ophanging 

In de vorige hoofdstukken zijn de meest essentiële onderdelen van de nieuwe proefopstel- 
ling beschreven. Er kan nu een verplaatsing aan het profiel worden opgelegd, en de 
uitgeoefende kracht op het profiel kan verticaal blijven door de geleiding met het 
luchtlager. Nu moet het geheel nog worden bevestigd aan iets wat we de vaste wereld 
kunnen noemen. Als vaste wereld kiezen we het metalen frame, waaraan sok het testprs- 
fie1 is opgehangen. Aan de ophanging kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

- Het lager moet hstelbm zijt? in het, horizontde dak9 omdat bij scheefstand van 
het lager de uitgewefende kracht, op het profiel niet vertiad is, Hoe nauwkeurig 
deze instelling moet zijn zal hieronder worden berekend. 

- Bij de instelling moet er geen of zo weinig mogelijk spanning op het lager 
worden geïntroduceerd. 

- De ophanging moet te bevestigen zijn aan het frame van de huidige proefopstel- 
ling. 

Om het lager volledig en statisch bepaald te fixeren, moet het op drie punten zijn 
bevestigd aam de vaste wereld. Twee van deze punten dienen in hoogte instelbaar te zijn, 
zodat het lager in het horizontale vlak gebracht kan worden. Ter voorkoming van 
spanningen in het lager wordt gebruik gemaakt van tussenstukken tussen de afstelling en 
het hchthger, gebaseerd ~p het principe Y ~ I  een elastisch scharnier (zie figuur 5.1). De 
constructie is stijf in x- en y-richting, maar slap in z-richting en in torsie om de drie 
assen. Wanneer deze tussenstukken op drie punten aan het lager worden bevestigd, is het 
lager spanningsloos opgehangen en kan het spanningsloos worden ingesteld. 

figuur 5.1 Tussenstuk tussen lager en steunpunt. 

De dikte van het tussenstuk is bepaald op 2 mm. De berekening hiervoor is te vinden in 
bijlage 8. 

De instelling in het horizontale vlak van het lager vindt plaats op 2 van de drie ophang- 
punten. Bij instelling van ophangpunt 1 draait het lager om een denkbeeldige as door de 
ophangpunten 2 en 3, omdat deze gefixeerd zijn in y-richting. De vereiste instelnauwkeu- 
righeid is te bepalen uit de maximaal toegestane laterale (=horizontale) kracht op het 
profiel. Uit berekeningen is gebleken dat reeds bij een horizontale kracht van 1 N de 
verplaatsing van het profiel onaanvaardbaar wordt beïnvloed. Aangezien de verticale 
kracht op het profiel maximaal 1800 M bedraagt, mag de scheefstand niet meer zijn dan 



6. Gebruiksaanwijzing 

Het meest kwetsbare deel van de opstelling is het luchtlager. Dit is gemaakt met uiterse 
precisie (loopvlakken met een nauwkeurigheid van 1 micrometer), en elke beschadiging 
kan funest zijn voor het verdere functioneren. Daarom moet er ernstig rekening gehouden 
worden met de volgende veiligheidsvoorschriften: 

- Er moet worden opgelet dat het luchtlager nooit loopt met lucht die niet volledig 
S C ~ G G ~  is. Let er op &it de leidingen van de Irnchtfilters naar het lager toe schoon 

- De filters moeten worden vervangen, wanneer ze vuil zijn. (Is er iets bekend van 
de looptijd van die filters?). 

- Er moet continu luchtdruk staan op het lager, zodat vuile deeltjes onmiddellijk 
worden weggeblazen, en er nooit metallisch contact kan optreden. 

- Wanneer om noodredenen toch de luchtdruk wordt uitgeschakeld, mag het lager 
NOOIT worden bewogen. 

- Maximale belasting: 1600 N. (Gemeten). De besturing van het apparaat (zie 
hieronder) is beveiligd voor overbelasting van het lager. Bij contact tussen de 
twee lageroppervlakken kan er niet meer worden verplaatst. De betreffende 
electriciteitsdraden moeten altijd aan het lager bevestigd blijven. 

.. 
Zijii. 

De besturing van het apparaat is gebouwd door Karel Koekkoek. Problemen met betrek- 
king tot de besturing moeten met hem worden behandeld. De werking van de besturing is 
uitgelegd in figuur 6.1. 

Bij het inschakelen van de besturing zijn beide richtingslampjes uit, de verplaatsingsvoor- 
schrijver staat stil. Verplaatsing kan worden gestart door op een van de richtingsknopjes te 
drukken. De verplaatsingssnelheid is in te stellen met knop 5. Wanneer het rode lampje 
brandt maken de lageroppervlakken contact en kan er niet verder verplaatst worden. Ook 
niet terug trouwens. Om weer te ontlasten moeten de electriciteitsdraden even worden 
losgemaakt, zodat er geen stroom meer optreedt. 

De vlakte-instelling van het lager is beschreven in hoofdstuk 5. De juiste instelling is 
bereikt zodra de lagerschijf niet meer naar één kant beweegt en de waterpas in beide 
richtingen horizontaal aangeeft. 
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figuur 6.1 Werking van de besturing. Schakelaars zitten beneden, LEDs boven. 
1. STOP 
2. Richting: omhoog 
3. Richting: omlaag 
4. Display snelheid 
5. Snelheidsregeling 
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Bijlage 1. Gegevens van de wormvijzel 
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20 1 19.4 1 100 

FORTUNE wormvijzels bestaan uit een schroefspil en een wormwiel- 
moer, samengebouwd in een huis. 
De schroefspil is vervaardigd uit smeedstaal, de wormwielmoer uit 
een aluminium en brons legering. 
Schroefspil en moer zijn met een minimale speling gepaard. Deworm- 
wielmoer is in druklagers gevat. 

In standaarduitvoering S worden de wormvijzels geleverd in de uit- 
voeringen: 
- UPRIGHT: de schroefspil steekt aan de bovenzijde van het huis 

uit er! drukt de !ast naar boven. 
- INVERTED: de schroefspii steekt aan de onderzijde van het huis 

uit en trekt de last naar boven. 

Bij de standaarduitvoeringen moet de schroefspil met de last ver- 
bonden zijn en door de last tegen eigen rotatie worden geborgd. 
Wanneer dat niet mogelijk is, dan moet worden toegepast het: 
- KEYED MODEL, waarbij de schroefspil is uitgevoerd met een 

spiebaan, die samenwerkt met een in het huis gemonteerde spie, 
die de schroefspil tegen eigen rotatie borgt. 

Attentie: de hefkapaciteit van het KEYED MODEL is 50% van die 

Indien de voorkeur wordt gegeven aan een spil, die niet lineair wordt 
verplaatst, dan wordt toegepast de: 
- ROTATING SCREW uitvoering, waarbij de spil roteert en een 

plateau langs de spil wordt verplaatst. 

van de standaarduitvoering. 

30 1 6:l 1 367 I 460 1 500 I 500 

drukkrek 
belasting 

Grootte 

5.000 
10.000 

14 
13 

1 !330: 1 25.000 
50.000 

164 
846 151,5 112 10% : 1 126 158 
1806 151.5 150 12: 1 98 123 

200.000 
300.000 

s O00 5.000 10.5 1,1 15 16 20 : 1 
s O 0 1  10.000 13 3 I 25 20 20: 1 -  

23 1 6.7 1 100 I 20 

500 500 500 500 
500 500 ' 500 500 

Max. inaaand toerental bij 40% ID 
Redu ktie- 

verhouding1 F 1 8i% I 6i% I 2% 
5 :  1 500 500 500 500 
5 :  1 500 500 500 500 

100% 

s 002 1 25.0001 11,5 1 8.45 1 25 30 1 24:l 1 421 I 500 1 500 1 500 

20 1 113.5 1 151,5 1 55 1 8: 7 1 188 I 335 1 314 I 471 I 

S O 1 0  
s 020 
S U30 
S 050 
s 100 

18 1 257,5 I 151,5 1 65 I 8:l 1 138 I 173 1 230 I 346 
15 I 470 1 151,5 1 95 I 10%: 1 I 121 I 151 1 207 I 303 

302 453 
79 132 198 

106 159 

100.000 13 59 50 55 24 : 1 
200.000 11,5 135 50 65 24: 1 
3û0.000 8,s 2 80 50 95 33: 1 62 79 
500.000 8,5 474 50 112 33 : 1 90 113 150 225 

1.000.000 8.0 97 1 50 150 36: 1 81 101 134 202 

181 I 2:: 

De in de tabellen gegeven toerentallen gelden wanneer de spil zelf 
lineair wordt verplaatst. Bij draaiende spiluitvoering gelieve u ons 
te raadplegen. - de toelaatbare belasting van de vijzel; 

De inschakelduur wordt gerekend over 1 O minuten. 
In principe moeten dwarskrachten op de spil vermeden worden. 
Wanneer dit niet mogelijk is gelieve u ons te raadplegen. 

Bij de keuze van een wormvijzel moet rekening worden gehouden 
met: 

- de toelaatbare belasting op de schroefspil i.v.m. knik; 
- het aantal bedrijfsuren per jaar; 
- de toelaatbare lastsnelheid in verband met warmteontwikkeling. 

Omdat deze vier faktoren nauw verband met elkaar houden verzoe- 
ken wi j  u de definitieve keuze van een wormvijzel door ons te laten 
doen. 

VECTOR AANDRIJFTECHNIEK B.V. - Industrieweg 175 - 3044 AS Rotterdam 
Postbus 10085 - 3004 AB Rotterdam 

Telefoon: O10 - 44 63  700 - Telefax: OIO - 41 55 552 - Telex 215 83 vect NL 

, c 

,' 
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Afmetingen! 

üprignt 
en 

Keyed model 

Grootten S O00 en S O01 

Inverted 
en 

Keyed model 
Upright 

Draaiende spil 
Inverted 

Draaiende spil 

Upright Inverted 
en 

Keyed model 

Grootten 
S 002 ... S 050 

en 
Keyed model 

Upright 
draaiende spil 

Grootte 
s 100 

n 

U 

Inverted 
draaiende spil 



. . .- . ". . .. . -. . ~~ _. . _._... ... , . 

A-fmet ingem 

te verhogen met de slaglengte. 1 ) aantal x gatdiarneter x steekcirkeldiarneter 

Overige spilkopuitvoeringen 

Getekend in gesloten positie van de vijzel. 
Wanneer de vijzel als Keyed model wordt ge- 
leverd hebben het Clevis eindstuk of het pla- 
teau de getekende stand t.o.v. de hartlijn 
van de ingaande as. Hartll," 

r- 
-ID!- 

l 
a 

I 
i 



80 + 
70 + 
60 I 

50 - 
35 .+ 
30 f 

- 
h0  + 

25 - 
20 T 

I 

15 -i- 

,i - 
f 9- l -  

s i  i '-y 

2 3 ,  

I 
I 

! 

I 
, 
! 

0.8 + 
li 

0.9 - 
0.7 i 

0 6 T  
0.5 + 

i 

0.1 -& 

t 

0.2 i 
t 

0.3 

5 

I 

Upright uitvoering Inverted uitvoering 

G H G H 
Grootte Slag gesloten gesioten A B C D < E  

s O00 O- 600 120 140 92 112 25 60 25 1 O0 10 
s O 0 1  O- 600 125 145 97 117 30 75 45 125 10 

O- 300 145 170 82 107 

1000-1 500 195 220 130 157 
O- 600 185 21 o 92 107 

S 002 300-1000 170 195 107 130 40 90 1 O0 180 12 

S 005 600-1000 210 235 117 142 50 115 120 200 15 
1000-1 500 235 260 142 165 .! 

SO10 600-1000 225 270 130 178 65 136 150 230 15 

S 020 600-1000 290 335 148 190 75 165 170 250 20 

O- 600 200 245 105 150 

1000-1500 250 295 157 200 
O- 600 265 310 122 161 

1000-1500 315 360 170 21 6 I 
O- 600 325 365 141 182 

1000-1 500 375 41 5 191 232 
O- 600 430 520 177 267 

1000-1 500 480 570 327 31 7 
O- 600 600 700 247 347 

1000-1500 650 7 50 297 1 397 

S 030 600-1000 350 390 165 206 110 220 225 300 20 

S 050 600-1000 455 545 302 292 120 310 295 370 30 

S 100 600-1000 625 725 272 I 372 180 450 460 535 3 0  

f 5050 

F 

12 
12 

15 

15 

20 

20 

30 

30 

30 

i 5 030 

l 
1 5 O00 

5 
E 
I 

6000 

5000 

1000 

3500 

1000 

2750 

2500 

2250 

2000 

I750 

I500 

1250 

8000 

)O0 

100 

'O0 

100 

io0 

O0 

Nomogram 

De belasting mag de maximum toelaatbare belasting van de worm- 
vijzel niet overschrijden. 
Het nomogram heeft betrekking op: 

- zuivere drukkrachten: 
- lasten, die zijdeling worden ondersteund. 

Balg 

Het kan gewenst zijn de spil tegen stof of vocht in de omgeving 
te beschermen. Een balg is hiertoe een geëigend middel. 
Wanneer een wormvijzel van een balg wordt voorzien, zal de gesloten 
lengte van de wormvijzel niet gelijk zijn aan die, welke wordt ge- 
vonden bij de standaarduitvoering. 

De stalen ring, waaraan de balg bij de INVERTED uitvoering moet 
worden bevestigd aan de vijzelzijde. behoort niet tot de levering. 

I L.- - - 7 

I 1  

I ?  

U I  



Bijlage 2. Gegevens van de elektromotor 



S-Motor L23(32) .)...I 
Graphitbürsten 

Gleichstromtacho 

n e i t e 8 0  

Digital-Encoder 
HP HEDS 5500 
m.0 

Detail Sate 87 
DC-Tacho, 

Encoder 

Detail Seite 89 

28 22 
I 

/2qÖTlj~1.(...i 

Detail Seite 72 

dp.=deep/tief/probndeur 
c.=pitch circle/Teiikreis/sur diamètre 

daten. Toleränzaarstellung Seite 25. 
Detailliertere Angaben entnenrnen Sie 
unseren Computerolattern. 

Empfohlener Leictungcbereich 

6000 

4000 

ZWO 

20 60 too u ímNmi 

unter Benicksichtigung derangegebenen Mermicchen 
Widerstande (Ziffer 19 und 20) und einer Umgebungs- 
temperaturvon 25'C wird bei dauernder Belastung die 
max. zul. Rotortemperatur erreicht. 
= thermische Grenze. 

Kurzzeitbetneb 
Der Motor darf kurzzeitig und wiederkehrend uberla- 
stet werden. 

a Lagerprogramm 
0 Standardprogramm 

0Axiaispiei ' 0,05-0,15 rnm 

O Vorgespannte Kugellager (erhohter 

Sonderprogramm 

Leerlaufstrom!) fur Motorkombinationen 
rnit Encoder 
Vorspannkraft min. 

axial (dynamisch) 

2,4 - 3,3 N 
O Max. Belastung der Kugellager 

nicht voraesoannt 5.6 N 

I maxon-Baukactensystem I 
vorgespgnni 

radial (5 mm ab Flansch) 
AufpressUruck (statisch) 
(statisch, Welle abgestützt) 

O Radialspiel bei Kugellager 
O Urngebungsternperatur 
O Max. Rotortemperatur 
O Anzahl Kollektorsegmente 
O Motorgewicht 
O Motordaten qemäss Tabelle 

2,4 N 
28 N 

113 N 
1200 N 

0,025 mm 
-20/+1 O O T  

+125'c 
13 

2579 
sind Nenn- 

rnaxon DC motor 35 

... . . 



sichstromtacho m1.m] 

-requenz der Weliigkeit pro Umdrehung 14 

-inearitat zw. 500 und 5000 min.’ unbelastet 
-maritat bei Lastwiderstand von 10 kOhm 

0.2% 
i 0.7% 

Terminal 1.8xO.15 

Max. empfohlener Strom 10 mA 
Toleranz der Ausgangsspannung f 15% 

Rotortagheitsmoment (nur Tacho) <3 gcrn‘ Temperaturbereich -20/+65’C 

go.6 
1.2 

Tacho-Bestelinumrner 

1 + Motor-Bestellnummer 

m. - . WI-rn] 

/23/261. F] - ’pl. pTqF1- ml 
Basis-Motor 2326 ....- 52.236-200 
siehe Seite 32 

BasisMotor 2326 ....- 52.236-200 
siehe Seite 32 

3 ~1.~] -p l .~ l - iq+]  
Basis-Motor 2326 ....- 52.236-200 
siehe Seite 32 I 
BasisMotor 2332. ...- 55.276-200 
siehe Seite 33 

+ 123/321. LI - (7Ti. m1- ml 

* pTq.m-/q.p/$l-m\ 

b 123i3,i.R.F/.i-rnI 

+ r23)321. - Fl. MI -mj 

Basis-Motor 2332 ....- 55.276-200 
siehe Seite 33 

Basis-Motor 2332. ...- 55.276-200 
siehe Seite 33 

Basis-Motor 2332 ....- 51.236-200 
siehe Seite 34 

Basis-Motor 2332 ....- 57.236-200 
siehe Seite 34 

Basis-Motor 2332 ....- 52.215-200 
siehe Seite 35 

.~-[7;1.i5i7lFl-~l .- 
Basis-Motor 2332 ....- 52.215-200 

U/ - 4 siehe Seite 35 

+ Getriebe 

c lmox.66 

+ f f  
L lrnox.73.9 

Planetengetriebe 
Detail siehe Seite 68 

Stirnradgetriebe 
Detail siehe Seiie 74 

Planetengetriebe 
Detail siehe Seite 71 

Stirnradgetriebe 
Detail siehe Seite 74 

Planetengetriebe 
Detail siehe Seite 71 

Planetengetriebe 
Detail siehe Seite 72 

129 I32 1.170. I 

129 1321.170.1 

i 
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i r 
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aianetengetriebe I29 I32 1.1 70- I 

m 
b 
W 
al 
c .- 
0 

P 
3 N 
c 

3 
O 
c 

20k0.8 _1 

Basis-Motor 2332 ....- 52.215-200 
siehe Seite 35 

k [+l.n-pq.m-ml 
Basis-Motor 2332 ....- 52.215-200 
siehe Seite 35 

k IRE!025/ - (0551 - 1- -1 E 1 AI AI 2 I O0 /A/ A I 
Basis-Motor RE 025-055.. EAA200A 
siehe Seite 49 

k JRE/025/ - 10551 -1- -1 E 1 A 1 A 12 1 O0 1 A I A 1 
Basis-Motor RE 025-055-.. EAASOOA 
siehe Seite 49 

k lRE/025) - /055( - 1- -1 E 1 A 1 B 12 1 O0 I A 1 A I 
Basis-Motor RE 025-055.. EAA2OOA 
siehe Seite 49 

+ [RE(0251 -)o551 -1- -1 E I A 1 A 12 1 O0 I A I Al 
Basis-Motor RE 025.055-.. EAA2OOA 
siehe Seite 49 

dp. = tief 
profondeur 

- 

Technische Daten 

Pianetengetriebe geradeverzahn t 
Abtriebswellenlagarung Kugellager 

max. o,oa mm Radialspiel, 5 mm ab Flansch 
Axialspel max. 0,7 mm 
Max. zulässge Axmilast 120 N 
Max. zukssiger Aufpfessdruck 120 N 
MmIeres Getriebespiel 
unbeiastet pro Stufe <0,9' 
Emofohlene Motordrehzaht <4000 min.' 

+ Motor-Bestelinummer 

1-1. - Fl. Wl- m1 
Basis-Motor 2332 ....- 52.215-200 
siehe Seite 35 

. D - ~ . ~ l - ~ l  
Basis-Motor 2332 ....- 52.215-200 

+ Tacho 

Gleichstromtacho /281221.)8001 
Detail siehe Seite 80 

Digital-Encoder 
HP HEDC 5500 134/091. rl 
Detail siehe Seite 87 

DC-TacholEncoder m. 
Detail siehe Seite 89 

Gleichstromtacho 128/221.F] 
Detail siehe Seite 81 

Digital-Encoder /34i16j. 
Detail siehe Seite 84 

Digital-Encoder 
HP HEDC 5010 m].rl 
Detail siehe Seite 86 
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Bijlage 3. Gegevens van de tandriemoverbrenging 



Standard OAchsabstände e XL Teilung 

1 5 X L  24.26 
1 4 X L  22.64 
1 2 X L  19.40 
11 XL  17.79 
I O X L  16.17 
21 XL  33.96 
20 XL 32.34 
3 0 X L  48.51 
2 8 X L  45.28 
1 5 X L  24.26 
1 4 X L  22.64 
22 XL  35.57 

1.05 i 

1.07 

I Treibende Getriebene 1 Achsabstand in mm 1 Scheibe 1 Scheibe 1 

1 5 X L  24.26 38 51 63 76 89 102 114 127 140 152 165 
1 4 X L  22.64 41 53 66 79 91 104 117 130 142 155 1 6 i  
1 2 X L  19.40 46 58 71 84 97 103 122 135 147 160 173 
11 XL  17.79 48’ 61’ 74’ 86’ 99’ 712’ 124’ 137’ 150’ 163’ 175’ 
I O X L  16.17 51’ 63’ 765 89’ 102’ 114’ 127’ 1405 152’ 1655 1785 
22 X L  35.57 - - 47 60 72 85 98 110 123 : 36 i 43 

- 50 62 75 88 1 O0 113 126 138 151 21 X L  33.96 - 
32 X L  51.74 - - - - - 61 73 86 99 112 124 
3 0 X L  48.51 - - - - 53 66 78 91 104 117 130 
1 6 X L  25.87 37 50 62 75 88 100 113 126 138 151 164 
1 5 X L  24.26 39 52 65 77 90 103 116 128 141 154 166 
2 4 X L  38.81 - - - 56 68 81 94 107 119 132 145 

Wirk- 
Iänge 
ímm) 

152,40 
30 

Zähne 
Code: 
60 XL  

‘.O9 

1.10 

1.11 
7.13 

1.14 
, 

1.17 

1’20 

1.25 

1.27 

’mm 
1.31 

Wirk- 
Iänge 
ímm) 

177,80 
35 

Zähne 
Code: 
70 XL  

11 X L  17.79 I 1 2 X L  19.40 1 47’ 60’ 72’ 85’ 98’ 110’ 123’ 136’ 149’ 161’ 17C 
20 XL  32.34 I 22 X L  35.57 ’ - - 48 61 73 86 95 112 124 137 150 
I O X L  16.17 11 XL  17.79 504 
18 X L  29.11 20 X L  32.34 - 40 53 66 78 91 104 117 130 142 155 
16 XL  25.87 18 X L  29.11 - 45 58 71 84 96 1 o9 122 135 147 160 
28 X L  45.28 32 X L  51.74 - - - - - 63 76 89 101 114 127 
21 XL  33.96 24 XL  38.81 - - 44 57 70 82 95 108 120 133 146 
1 4 X L  22.64 1 6 X L  25.87 38 51 63 76 89 102 114 127 140 152 165 
2 4 X L  38.81 2 8 X L  45.28 - - - - 61 73 86 99 112 124 137 
1 8 X L  29.11 21 X L  33.96 - 39 52 65 77 90 103 115 1 28 141 153 
1 2 X L  19.40 1 4 X L  22.64 43’ 56’ 68’ 81’ 94’ 107’ 119’ 132’ 145’ 157’ 170‘ 
3 0 X L  48.51 3 6 X L  58.21 - - - - - - 68 81 94 106 119 
2 0 X L  32.34 2 4 X L  38.81 - - 45 58 71 84 96 1 o9 122 134 147 
15 X L  24.26 18 X L  29.11 34 47 59 72 85 98 110 123 136 148 161 
1OXL 16.17 1 2 X L  19.40 484 614 734 8G4 9g4 1124 1244 ’1374 1504 1634 175* 

2 4 X L  38.81 3 0 X L  48.51 - - - - 58 71 84 96 1 o9 122 134 
16 XL  25.87 20 XL  32.34 - 43 56 68 81 94 106 119 132 145 157 
1 2 X L  19.40 1 5 X L  24.26 42’ 54’ 67’ 80’ 92’ 105’ 118’ 131’ 143’ 156’ 169’ 
2 2 X L  35.57 2 8 X L  45.28 - - - 51 63 76 89 101 114 127 139 

95’ 108’ 120’ 133’ 146’ 158’ 1715 11 XL  17.79 1 4 X L  22.64 44’ 57’ 70’ 82’ 

1 4 X L  22.64 1 8 X L  29.11 ’ 35 48 61 73 86 99 112 124 137 150 162 
16 XL  25.87 21 XL  33.96 - 42 54 67 so 92 105 118 131 143 156 

624 754 884 loo4 1134 1264 1384 1514 1644 1774 

T E - 1 ~ ~ -  51 63 76 89 101 114 127 139 152 

2 8 X L  45.28 3 6 X L  58.21 - - - - - 58 71 84 96 1 o9 122 

I 3 0  XL  48.51 40 X L  64.68 I - - - - - - 63 76 88 101 114 

Wirk- 
Iänge 
ímm) 

203.20 
40 

Zähne 
Code: 
80 XL 

Wirk- 
Iänge 
ímm) 

228,60 
45 

Zähne 
Code: 
90 X L  

Wirk- Wirk- 
Iänge Iänge 

Zähne Zähne 
Code: Code: 
OOXL 110XL 

Wirk- 
lange 
ímm) 

304.80 
60 

Zahne 
Code: 
120 X L  

Wirk- 
Iänge 
(mm) 

330.20 
65 

Zähne 
Code: 
130 X L  

Wirk- 
Iänge 
(mm) 

355,60 
70 

Zähne 
Code: 
140 XL  

Wirk- 
Iänge 
ímm) 

38 1 ,O0 
75 

Zähne 
Code: 
150 X L  

- 
Wirk- 
lange 
ímml 

406,40 
%O 

Zal-ne 
Ce i 
16C *<L 

- 63 76 89 102 114 127 
- 56 69 81 94 107 119 132 2 8 X L  45.28 2 8 X L  45.28 - - - 
53 66 79 91 104 117 130 142 

- 46 58 71 84 97 1 o9 122 135 147 
2 4 X L  38.81 2 4 X L  38.81 - 
2 2 X L  35.57 2 2 X L  35.57 - 
21 XL  33.96 21 X L  33.96 - - 48 61 74 86 99 112 124 137 150 

89 102 114 127 140 152 
107 119 132 145 157 

124 ‘i37 ’1 50 163 

2 0 X L  32.34 2 0 X L  32.34 - - 

1 3 0 X L  48.51 3 0 X L  48.51 - - - ._ 

- - i 

- - -  
I IL 

51 

2 4 X L  38.81 
21 XL  33.96 
18 X L  29.11 
15 XL  24.26 

j 1 2 X L  19.40 

3 2 X L  51.74 
28 XL  45.28 
24 X L  38.81 
20 X’L 32.34 
1 6 X L  25.87 

- - - - 55 68 81 94 106 119 132 
- - - 52 65 77 90 103 115 128 141 
- - 48 61 73 86 99 112 124 137 150 
- 44 57 70 82 95 108 120 133 146 158 
40’ 53’ 66’ 78’ 91’ 104’ 117’ 129’ 142’ 155’ 167’ 

Antriebe, die weniger als 6 Zähne im Eingriff am kleinen Zahnrad haben, sind neben den einzelnen Achsabstar ei 

20 Anmerkung: Bei den hier angegebenen Achsabstanden handelt es sich urn Richtwerte. Genaue Werte fur feste 
Achsabstande sind rechnerisch zu ermitteln oder bel uns anzufragen! I 

i 
I 



Standard Zahnscheiben (XL) 

TYPE 6F TYPE 6 TYPE 6W TYPE 6A 

- 
F 

- 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 

Wirkdurch. 
messer 

AuBe* 
durch- 
messer 

der Bord- 
flansche 

A 

23.6 
23.6 
25.2 
28.4 
30.1 
31.7 
34.9 
38.2 
39.8 
41.4 
44.6 
48.0 
51.1 
54.3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

N Zahn- 
scheihen 

Code 

AusfÜl 
rung 

Zähne. 
zahl 

max. 
Bohrun! 

M L J 

10XL037 
l l X L 0 3 7  
12X LO37 
14XL037 
15XL037 

16.17 
17.79 
19.40 
22.64 
24.26 
25.87 
29.1 1 
32.34 
33.96 
35.57 
38.81 
42.04 
45.28 
48.51 
51.74 
58.21 
64.68 
67.91 
71.15 
77.62 
97.02 

116.43 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
18 
20 
21 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
36 
40 
42 
44 
48 
60 
72 

6.4 
6.4 
7.9 
9.3 

11.1 
12.7 
14.3 
17.5 
17.5 
19.1 
20.6 
18.0 
23.8 
27.0 
23.0 
23.0 
23.0 
23.0 
23.0 
23.0 
23.0 
23.0 

6F 
6F 
6F 
6F 
6F 
6F 
6F 
6F 
6F 
6F 
6F 
6F 
6F 
6F 
6 
6 
6 
6W 
6W 
6W 
6A 
6A 

19.8 
19.8 
19.3 
19.8 
18.8 
19.8 
19.8 
22.2 
22.2 
22.2 
22.2 
22.2 
22.2 
22.2 
25.0 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 

5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
7.9 
7.9 
7.9 
7.9 
7.9 
7.9 
7.9 

11.1 
11.1 
11 .I 
11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
11.1 

9.5 
11.1 
12.7 
14.3 
15.9 
17.5 
20.6 
23.8 
23.8 
25.4 
27.0 
30.0 
30.2 
34.9 
38.0 
38.0 
38.0 
38.0 
38.0 
38.0 
38.0 
38.0 

16XL037 
.->7rrmE- 

5oxLo37 
21XL037 
22X LO37 
24x  LO37 
26XL037 
28XL037 
30XL037 
32XL037 
36X i 0 3 7  
40XL037 
42XL037 
44X i 0 3 7  
48X i 0 3 7  
60Xi037 
72Xi037 



Bijlage 4. Doorbuigingsberekening van het luchtlager 





Bijlage 5. Eindontwerp van het luchtlager 

De ontwerptekening (1:l) is aanwezig bij C.M. Menken. 



Bijlage 6.  Spanningsberekening van de hoogte-instelling 

1. Probleemstelling 

Ten behoeve van een fijnafstelhg is gebruik gemaakt van een constructie zoals in figuur 
1. De vereiste nauwkeurigheid van de fijnaf'stelling is 0,05 mm. In de figuur zijn ook de 
afmetingen aangegeven. Het gebruikte materiaal is staal (E=2,1 *i@ N/mm2, vloei- 
spanning = 240 N/mm2) of messing (E=1,0 *i@ N/mm2, vloeispanning = 200 N/mm2). 
De werking van het mechanisme is schematisch weergegeven in figuur 2. De ver t ide  
slag van het mechanisme moet 0,3 mm bedragen. Bovendien grijpt er een kracht aan op 
de Werbovenhsek va13 rnzxirnad IKlO N. L4tieke paten  zijn de s p m ~ h g  In de 
elastische scharnieren en - in verband met de instelnauwkeurigheid - de stijfheid van de 
constructie. Gevraagd wordt het probleem (semi-)analytisch te benaderen en het daarna 
met GIFTS M te rekenen. 

2. Semi-anaìytische benadering 

De complete berekening is gegeven in bijlage 6.1. 

De maximaai berekende optreúende spanning in de messing constructie is 147 N/mm2, 
75% van de vloeispanning. De maximaal berekende optredende spanning in de stalen 
constructie is 268 N/mm2, 112% van de vloeispanning. De stalen constructie wordt dus 
plastisch vervormd, volgens deze berekening, terwijl bij de messing constructie de 
vervormhg elastisch blijft. 

Ter verkorthg van de rekentijd zal slechts een deel van de constructie worden be- 
schouwd, zie figuur 3. Daarbij zullen de juiste randvoorwaarden moeten worden opgege- 
ven. Er zal gebruik worden gemaakt van de 4-hoops vlakspanningselementen QM4. 
Hierbij wordt opgemerkt dat dit een te mooie weergave van de werkelijkheid is, omdat 
vooral in de omgeving van de elastische scharnieren de materiaaldikte veel groter is dan 
de breedte. In het midden van het materiaal kan er daardoor een supplementaire spanning 
ontstaan doordat het materiaal wil samentrekken terwijl dat wordt verhinderd door 
omliggend materiaal. Er wordt dus aangenomen dat dit effect verwaarloosbaar is. 
'Wanneer biijict dat de spanning erg áicnt in de buun van de vioeispanning iigt zal deze 
aanname wellicht moeten worden herzien. 

Voor het maken van de elementverdeling wordt het te beschouwen gebied opgesplitst in 5 
deelgebieden, zie figuur 3. Het voor ons interessante gebied met betrekking tot spannin- 
gen bevindt zich in gebieden I1 en IV. Daar is de elementverdeling dan ook het fijnst. Om 
met name in het elastische scharnier een mooie verdeling te krijgen is bias toegepast op 
de gatranden. 



De randvoorwaarden in het model zijn in figuur 4 aangegeven. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen kinematische en dynamische randvoorwaarden. Als dynamische randvoor- 
waarden is behalve een kracht van 1000 N op punt 1 ook een verdeelde belasting aan de 
linkeronderkant opgegeven. Deze laatste representeert de snedekracht. Hierbij is aangeno- 
men dat de verticale kracht aan de rechterkant van de constructie uniform over de 
bevestiging wordt opgenomen. De snedekracht heeft dan een grootte van 60/85*1000 = 
700 N. Over een lengte van ongeveer 20 mm wordt dat een verdeelde belasting van 35 
N/mm. Een nog betere representatie van de werkelijkheid zou zijn om het weggesneden 
materiaal te representeren door een aantal elementen met de geschatte stijfheid ervan. 
Omdat deze stijkeid moeilijk te schatten is: wordt hier gekozen voor de eerst genoemde 
ni,ode!!ering. 

Als  kinematische randvoorwaarden zijn de volgende opgegeven: 

- Een voorgeschreven verplaatsing van 2 0.12 mm op punt 11. Deze is verrekend 

- Een inklemming aan de rechterzijde. Deze komt overeen met de werkelijkheid. 
- Een verticale geleiding van de punten 16 en 17. Dat heeft te maken met het feit dat 

de verplaatsing van het middenstuk wordt opgelegd ten opzichte van het linkerstuk. 
- Een vastlegging van de rotatie om de z-as van de lijn 17-18. Aan deze lijn zit 

namelijk in werkelijkheid nog materiaal vast die de betreffende hoekverdraaiing 
verhindert. Barerigem is gebleken dat deze rônd~~orwaarde wordt gei%mineercl 
door BULKF. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er slechts een 2- 
dimensionale spanningstoestand wordt bekeken. 

met de gevraagde slag van 2 0,3 mm. 

Deze gegevens zijn ook in de bijlagen te vinden in de invoerfiles. In bijlage 2 is een 
overzicht gegeven van de verschillende invoerfiles, die op bijgeleverde floppy staan. 

4. Berekening met GIFTS 

De berekening is zowel voor staal als voor messing gemaakt. Allereerst wordt begonnen 
met alleen de voorgeschreven verplaatsing. Zo kan er al een eerste modelcontrole 
uitgevoerd worden. Diverse randvoorwaarden bleken te moeten worden aangepast tot die 
welke genoemd zijn in paragraaf 2. 

Hierna zijn berekeningen uitgevoerd met zowel de kinematische als de dynamische 
randvoowaarden. Hierbij bleek dat een voorgeschreven verplaatsing naar rechts het meest 
kritisch was. Bij beide materialen kwam de spanning boven de vloeigrens uit. Een 
mogelijke verklaring hiervan is dat de elementverdeling in het interessante gebied wat aan 
de grove kant is. Bovendien is op die plek de "aspect ratio" van de elementen nogal groot. 
De elementen zijn lang en smai. Ook is er een vrij grote spanningsgradiënt over sommige 
elementen nl. ongeveer 150 N/mm'. 

.^ 



Daarom zijn er supplementaire berekeningen gemaakt van het belangrijke gedeelte met 
betrekking tot de spanning. Hiertoe is het interessante gedeelte losgesneden van de rest 
van de constructie en zijn er voorgeschreven verplaatsingen opgelegd die overeenkomen 
met resultaten uit de globalere berekening. Hieruit bleek dat de spanning bij beide 
materialen onder de vloeigrens bleef. Bij messing is er een ruime marge (maximale Von- 
Misesspanning = 70%), bij staal was er een erg kleine marge (maximale VM-spanning 
96%). De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel i. 

1 materiaal soort modei verpl.richting VM, TRES, vert.verpl. 
I I I I b m >  

links 119% 134% 0,468 

rechts 147% 168% -0,386 
globaal 

Staal links 89% 89% - 
rechts 95% 96% - 
links 96% 108% 0,514 

rechts 

lokaal 

107% 122% -0,341 
globaal 

Messing links 68 % 68% - 
rechts 70% 70% - lokaal 

I 

Op grond hiervan wordt gekozen voor staal. Daarvan is echter de spanning aan de hoge 
kant. Bovendien is de aanname van vlakspanningstoestand in deze situatie kritiek. Hoewel 
de constructie enigszins mag vloeien - er treedt namelijk versterking op hierdoor - wordt 
er uit veiiigheidsoogpunt voor gekozen de dikte van de constructie met 10 mm te 
verhogen. 

5. Conclusies 

De constructie is zowel semi-analytisch als met GIFTS berekend. Zowel voor staal als 
voor messing zijn diverse berekeningen uitgevoerd. De resultaten van de spanningstoestan- 
den geven weinig verschil tussen de semi-analytische en de numerieke benadering. Bij de 
stalen constructie is het kleine verschil echter wel significant: volgens de semi-analytische 
berekening treedt er vloeien op, volgens de numerieke berekening niet. Deze onzekerheid 
zou een reden kunnen zijn om voor messing te kiezen. Op grond van stijfheid wordt er 
echter wel voor staal gekozen. Wegens de kritieke spanning is ewoor gekozen de dikte 
van de constructie te verhogen met 10 mm.. 
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Bijlage 7. Controleberekening op luchtkamers 
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F I W I K T E  

GEGEVEN 

GAATJES- 

DIAMETER 

GEGEVEN 

Voorwaarde 

L a g e r k e n t a l  

O p t i m a a l  l a g e r k e n t a l  

O p t i m a l e  gaatjes d i a m e t e r  
(voor l u c h t  van 2ooc) 

D r a a g k r a c h t  

O p t i m a l e  s t i j f h e i d  

L u c h t v e r b r u i k  

O p t i m a a l  l a g e r k e n t a l  

O p t i m a l e  f i l m d i k t e  
( v o o r  l u c h t  van 20°C) 

D r a a g k r a c h t  

O p t i m a l e  s t i j f h e i d  

L u c h t v e r b r u i k  

I N H E R E N T E  

W E E R S T A N D  

m i t s ;  hF .: d/10 a l s  hR = O 

B =------- 

- PS 

PA 
1. = 1 .79  - 

zl = 0 , 3 5  (1.2) (Ps-PA)2BL 

?I = 1.08 
h F  

2L <Ps - PA)2BL 
Zl = 0 , 3 8  (i +$) 
H = 0.50.10-2ndh F S  P 

hp 

8 = 2,87 
PA 

2(L-LR) nd 

ps 
hF2 = 6,83.10-* -- 

G1 = 0 . 4 4  (I. + 2 ) ( P s  -PA)2BL 

2 = 0.78 

ci O ,  425. 1 0 - z n d ~ P s  

G A A T J E S  

W E E R S T A N D  
~~ 

m i t s ;  (h +hp) d/1,2 

= 1 , 7 9  
PA 

ndz = 36 ,5  2(L-LR) h F 3P S 

i j  -o = 0 , 3 5  ( 1 c -  :,j (PS-PA)ZBL 

f = 1 . 6 2  
hF 

2L (P  - P  )2BL 
go = 0 .57  ( 1  +-$)y 

= 0,125.10-*nd2P 

2(L-LR) nd* 

ps 
hF3 =‘2.02.10-2-- 

i = 1 .32  

hF 

co = O ,  115. 10-2nd2Pc 

Tabel 4.4.2 Benaderingsformules voor een langwerpig basiselement 

m e t  optimale s t i j f h e i d  gesmeerd met lucht  (naar  Holster 

(1967)) .  In de t a b e l  is verwerkt da t  CD = 0,75 en d a t  

e r  voor lucht  g e l d t ;  rl = 18.10-6Ns/m2, ic‘ = 1,4, 

R = 288Nm/kg°Ken T = 20 O C =  293 OK.De drukken P 
P 
2 d Ps/PA d 10 en 0,Ol < L /L < 0 , 8 .  Kies als r i c h t l i j n  R 
dat  de s teek  van de toevoergaat jes  k l e i n e r  is dan de 

afs tand van het  g a a t j e  t o t  de rand vasihet  lager .  ( n  
i s  he t  a a n t a l  toevoergaat j  es.  ) 

en s 
z i j n  absolute  drukken. D e  formules z i j n  g e l d i g  voor A 

’ 

- 119a - 
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M O  

5 0  
Ch, 
2LBC 

2 0  

1 0  

OM 

o. 20 

o 1c 

O 05 

o o2 

o o1 
O O I  o 0 2  005 0 1  0 2  o 5  i o  z o  5 0  io N M im 

B=C a & B e  
'6 h: 

Figuur h.4.13a; voor u = 4 = 0,OI. 
E LI 

J 
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10 o 

1. o 

o. 50 

o. N 

o. 10 

O. 05 

o. o2 

o. o1 
0.01 0.02 0.05 0.1 0 . 2  0.5 ! .O  2.0 5.0 10 N M 1W 

i 

R 
Fieuiir 4.4.130; voor cí = r = 0,:. 

Fipu 'z  L.4.Î3aYb De dimensieloze s t i j f n e i ä  S als func t i e  van ne t  la- 
u 

gerkental  B geldig voor een iengwerpig bas i s i e l e -  

ment met gaatjesweerstand (bij een inherente  weer- 

s tand i s  de s t i j f h e i d  2 / 3  x zc k l e i n ) ( n a a r  Tang b. 

Gross (1962)). Zie voor de d e f i n i t i e  van de opti- 

male s t i j fheden  s , ,  S en 3 paragraaf 4.4.4~. 
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i 2  
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Bijlage 8. Knikberekening van de ophangplaten 
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figuur 6.1 Werking van de besturing. Schakelaars zitten beneden, LEDs boven. 
1. STOP 
2. Richting: omhoog 
3. Richting: omlaag 
4. Display snelheid 
5. Snelheidsregeling 


