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INLEIDING. 

Voor studenten van de vakgroep Produktie -en Automatisering, 
subgroep specifieke produktiemiddelen, is het "toetsen" van 
theoretische kennis aan de praktijk in de vorm van een 
onderzoeksopdracht verplicht. Deze opdracht vormt een 
voorbereiding op het afstudeerprojekt. 
De onderzoeksopdracht, waarvan dit verslag de uitwerking 
beschrijft, is opgesteld door prof. ir. J.M. van Bragt. 
Er is in de industrie vraag naar een overzetter die tijdens de 
overzetbeweging een zo klein mogelijke werkruimte inneemt. 
De opdracht is een constructieve uitwerking te maken met daaraan 
gekoppeld een globaal ontwerp met concept tekening. 
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SAMENVATTING. 

Het doel van deze opdracht is te komen tot constructieve 
uitwerking van een overzetter die aan alle eisen voldoet. 
Door eerst te bekijken aan welke eisen en wensen deze overzetter 
moet voldoen, wordt via een analyse van alle deelproblemen een 
concept oplossing aangedragen. Veel aandacht wordt besteed aan 
het de mogelijke mechanismen voor de te realiseren functies. 
Het uiteindelijke resultaat van het concept wordt in bijlage 4 in 
de vorm van een globale werktekening beschreven. 
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HOOFDSTUK 1 DE OPDRACHT. 

PARAGRAAF 1.1 Opdrachtsomschrijving. 

Het doel van de opdracht is een globaal ontwerp te maken van een 
machine die in staat is produkten over te zetten. In het vervolg 
wordt deze machine ' overzetter ' genoemd. 

De bedoeling is om produkten c.q. onderdelen over te zetten vanaf 
een magazijn naar een draagblok. Dit draagblok is op zijn beurt 
weer op een transportbaan geplaatst die een stap-rust beweging 
uitvoert. De vorm van de produkten c.q. onderdelen is niet 
bekend, evenals de vorm of afmetingen van het magazijn en 
draagblok. 
De onderdelen moeten binnen de cyclustijd van de transportbaan 
overgezet worden. 
De beweging van de overzetter moet 
roteren, strekken, zakken. Dit met 
werkruimte en een kleine massatraagheid 
Figuur 1.1 geeft dit schematisch weer. 

zijn: heffen, intrekken, 
het oog op een kleine 
tijdens het roteren. 

boven aunz1c.ht 

draag blok magazijn 

figuur 1.1 

De plaats van het aanbieden en wegzetten van de onderdelen moet 
binnen bepaalde ruimtelijke grenzen vrij te programmeren zijn. 
Dit houdt in dat zowel de rotatiehoek als de slaglengte vrij te 
programmeren moeten zijn.De hefhoogte is voor elk produkt en elke 
plaats van opnemen en wegzetten hetzelfde. 
Figuur 1.2 geeft het bewegingsdiagram van de overzetter weer. 
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OPDRACHT 

figuur 1.2 

Stel een lijst op van eisen en wensen waaraan de 
overzetter moet voldoen. 

- Maak een giobaal ontwerp van een overzetter die 
aan de gestelde eisen en wensen voldoet. 
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P ABAGRMF 1 • 2 De aanpak 

De aanpak van de opdracht geschiedt volgens de projectstrategie. 
Een projectstrategie is een logische uiteenrafeling van een 
opdracht in een aantal deelprocessen (oriëntatie, planproces, 
uitvoering ) en deel- of subopdrachten, die elk worden afgesloten 
met een toets. Struktuur volgens figuur 1.3 

_/ __ op_d::--r_oc_h_t---J/ 

oriëntotie fa se 

plan fase 

gel"'(?.G.lis .doelstelL 

figuur 1.3 f lowschema projektstrategie 

Afhankelijk van het resultaat van de toets wordt de opdracht 
vervolgd of wordt er een stapje terug gedaan en een subopdracht 
herhaald of aangevuld. Deze manier van werken heeft tot doel een 
opdracht op een geordende en gestruktureerde manier uit te 
voeren,waarbij de voortgang in het proces eenvoudig af te lezen 
valt in een flowschema. Hierbij moet worden opgemerkt dat een 
projektstrategie niet eenmalig wordt bepaald, maar dat deze 
gedurende het projekt of opdracht herhaaldelijk wordt bijgesteld. 

Voor deze opdracht is een f lowschema opgesteld volgens de 
projektstrategie. Tevens is er in het flowschema een tijdsbalk 
gezet om een goede greep op de opdracht te houden. 

Voor f lowschema : zie bijlage 1 
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PARAGRAAF 1.3 Eisen- en wensenpakket. 

Eisen 

1) Maximaal te hanteren massa : 10 kg. (inclusief grijper) 

2) 

3) 

4) 

5) 

De beweging moet zijn heffen,intrekken, roteren, strekken, 
zakken 

Met: de rotatie-hoek vrij programmeerbaar 
de slaglengte vrij programmeerbaar 
de hefhoogte vast 

Het werkgebied: - rotatie-hoek 
- slaglengte 

0 tot 3600 
200 mm minimaal 
800 mm maximaal 

- hefhoogte 60 mm Cvastl 

Figuur 1.4 geeft schematisch het werkgebied weer. 

Nauwkeurigheid 

Cyclustijd 

figuur 1.4 

~ 0,2 mm herhalingsnauwkeurigheid. 

max. 4 seconden ( heffen, intrekken, 
roteren, strekken,zakken) 

6) Pols beschrijft een horizontaal vlak. Dit wil zeggen dat de 
pols bij elke willekeurige slaglengte op dezelfde hoogte 
boven het draagblok of magazijn blijft. 

7) De arm enkel uitvoeren. 
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Wensen 

1) De richting van het neerzetten en oppakken 
c.q.produkten het liefst vertikaal. Dit 
misschien geen extra as in de pols 
aangebracht om de produkten te richten. 

van de onderdelen 
is omdat er dan 
hoeft te worden 

2) Oplossing of deel-oplossingen proberen te gebruiken uit het 
afstudeerverslag van van der Hurk. Dit verslag beschrijft 
het ontwerp van een simultane overzetter. 
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HOOFDSTUK 2 ANALYSE VAN HET OVERZETPROBLEEM. 

PARAGRAAF 2.1 ; Inleiding. 

Bij deze analyse gaan we kijken naar verschillende aspekten 
zonder nog met concrete oplossingen te komen. Dit kijken bestaat 
uit het uitéénrafelen van de verschillende deelproblemen die 
binnen deze opdracht aan te wijzen zijn. Deze analyse vormt de 
basis van het ontwerpproces zoals in hoofdstuk 3 wordt 
beschreven. 

PARAGRAAF 2.2 ; Haalbaarheidsanalyse. 

Bij deze analyse wordt er gekeken of de verschillende eisen ook 
wel mechanisch haalbaar zijn. 

Binnen de cyclustijd van 4 sec. moet er geheven, geroteerd, 
ingetrokken, gestrekt en gezakt worden. 
Aannamen . hef fen 0,3 sec . ( 60 mm ) . 

zakken 0,3 sec. ( 60 mm ) 

intrekken 1,2 sec. (600 mm ) 
strekken 1,2 sec. (600 mm ) 

roteren 1,0 sec. ( 1800 ) 

De minimale versnelling die hierbij nodig zijn worden berekend 
volgens figuur 2.l b met t(2)=0 

!L ___ r ____ ll_ ----....-t1 

1 

0 0 

figuur 2.1 
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heffen/zakken: t(l)=0,15 sec. met x= 30 mm 

a = 2 * x = 2 * 30 = 2,7 m 
ta 0,152 

v = v ( 2 * a * x ) = v ( 2 * 2,7 * 0,03 ) = 0,4 

strekken/intrekken t(l)= 0,6 sec. met x=300 mm 

a = 2 * x = 2 * 300 = 1,7 m 
ta 0,62 5""2 

v = v ( 2 * a * x ) = v ( 2 * 1,7 * 0,3 ) = 1 m 
s 

roteren t(l) = 0,5 sec. met B = 900 

« = 2 * B * R = 2 * 90 * R = 13 rad 
ta * 180 0,5 2 * 180 s2 

w = y ( 2 * « * B * R ) = y ( 2 * 13 * 90 * R ) 
180 180 

m 

= 7 rad 
~-s 

Een analyse voor de haalbaarheid van de nauwkeurigheid valt zeer 
moeilijk te maken daar nog niets over de stijfheid gezegd kan 
worden omdat er (nog) niets van het ontwerp bekend is. 

CONCLUSIE Versnellingen en snelheden z1Jn mechanisch haalbaar. 
Over de nauwkeurigheid valt nog niets te zeggen. 

PARAGRAAF 2.3 Analyse van de beweging. 

Is het mogelijk om de bewegingen te integreren, d.w.z. is het 
mogelijk verschillende bewegingen met één aandrijving te 
bewerkstelligen? 
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mogelijkheden: 

a} rotatie met slag integreren. 
b} rotatie met heffen/zakken integreren. 
c} slag met heffen/zakken integreren. 
d) a, b en c samen. 

ad a. 

Niet mogelijk omdat de bewegingen beide vrij programmeerbaar 
moeten zijn. Bij een aandrijving is dit niet mogelijk. 

ad b. > 

Zijn niet te integreren daar de zakking en heffing pas plaats 
vindt als de strekking volbracht is. Dit wil zeggen de zakking 
treedt nooit tegelijk of direct opvolgend aan de rotatie op. 
Wel is het mogelijk dat met een signaal vanuit de besturing een 
soort overhaalmechanisme wordt geactiveerd en dat dezelfde 
aandrijving van de rotatie gebruikt gaat worden voor de 
zakking/heffing. Het nadeel is echter dat dit de flexibiliteit 
niet ten goede komt en er toch nog een tweede aandrijving 
(overhaalmechanisme) nodig is. 

ad c. 

Zijn niet te integreren, daar de slag variabel is en de 
zakking/heffing dus niet op dezelfde moet beginnen.Wel mogelijk 
met een soort overhaalmechanisme ( zie ad b. ). 

Is overlap van de bewegingen mogelijk? 

Er is maar betrekkelijke overlap van de 
de rotatie begint en de slag nog 
voordeel van de kleine inbouwruimte 
tijdens het roteren niet benut. 

bewegingen mogelijk. Als 
niet is afgelopen, is het 
en kleine massatraagheid 

De zakking is niet of nauwelijks mogelijk als 
nog niet is afgelopen omdat anders de grijper 
produkten kan beschadigen die ernaast staan. 

de slag of rotatie 
of produkt andere 

CONCLUSIE Integratie of overlap van de verschillende beweging
en is niet relevant • 
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HOOFDSTUK 3 GLOBALE ONTWERP. 

PARAGRAAF 3.1 Inleiding. 

De volgende bewegingen zijn te onderscheiden: 

a) roteren : variabel, flexibel, vrij programmeerbaar. 
b) strekken/intrekken: variabel, flexibel, vrij programmeerbaar. 
c) heffen/zakken vast, star. 

In de volgende paragrafen wordt het ontwerpproces beschreven om 
aan een constructieve uitwerking te komen voor de realisatie van 
deze bewegingen. 
Bij dit ontwerpproces is het onmogelijk om voor elke beweging 
afzonderlijk een optimale oplossing te gaan zoeken zonder de 
overzetter integraal met al zijn bewegingen te bekijken. 
De werkwijze is eerst een mechanisme te zoeken die de 
strek/intrek beweging moet realiseren omdat deze de basisbeweging 
vormt van de overzetter. Vanuit dit mechanisme wordt een 
oplossing gezocht voor de rotatie en het heffen/zakken. 

PARAGRAAF 3.2 Het ontwerpproces. 

Als eisen aan het strekken/intrekken worden gesteld: 

- Pols moet een horizontale rechte beschrijven. 
- Totale intrekking bij rotatie. 

Na een literatuurstudie (1) werden de volgende oplossingen 
gevonden 

1) Oplossing zoals Van der Hurk die in zijn afstudeerverslag 
beschrijft. 
( figuur 3.1 } 

Principe : Een nok CD} op een as die kan roteren en zorgt voor de 
slaglengte ( punt c tussen B en B ) door een stang die 
scharnierend is opgehangen (A) op en neer te bewegen. 

Probleem Bij verschillende slaglengtes moet er een vertikale 
compensatie van punt A zijn wil punt C over de 
rechte 1 bewegen. 
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2) 

A 

D 

~E 

+ ------1--- ----
B ( B 

Schaarmechanisme. 
( figuur 3.2 ) 

figuur 3.1 

pi 
1 

figuur 3.2 
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Principe 

Probleem 

2 stangen die scharnierend met elkaar z1Jn verbonden 
(D) en aan de andere scharnierend zijn bevestigd 
(A en A ). De punten A en A bewegen over de rechte p 
waarbij de afstand van A naar 0 gelijk blijft aan de 
afstand van A naar O. Het punt C beweegt dan over de 
rechte 1. 

S(2) bevindt zich onder de lijn 1. Dit kan problemen 
geven met de hoogte van het magazijn of draagblok 
omdat S(2) er dan "doorheen snijdt". 

3) Scott-Russell-rechte-lijn-mechanisme. 
(figuur 3.3 ) 

m 

figuur 3.3 

Principe: 2 stangen (1 en k) met lengte van 1 is twee maal de 
lengte van k, worden scharnierend met elkaar verbonden 
in punt A. Stang k wordt scharnierend aan de vaste 
wereld verbonden en stang l scharnierend in punt c, 
Punt C wordt over de lijn k bewogen. Punt D beweegt 
dan over lijn m. 
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4) Andere mechanismen (b.v. -mechanisme) die wel de goede 
uitgangsbeweging kunnen creeren hebben het nadeel dat deze 
niet ingetrokken kunnen worden bij het roteren. 
Dit geldt ook voor uitvoeringen met lineaire-assen met 
draai-voet. 

KEUZE : Het Scott-Russell-rechte-liin-mechanisme wordt gekozen om 
zijn éénvoudige uitvoering voor het realiseren van de goede 
beweging n.l. door het transleren van één punt kan de gewenste 
beweging gerealiseerd worden. 

Voor de gewenste beweging moet punt C (figuur 3.3 ) worden 
getransleerd over lijn k. Deze translatie moet vrij 
geprogrammeerd kunnen worden, d.w.z. er moet een constructie 
gevonden worden die vanuit de besturing in elke gewenste stand 
kan worden gebracht. 
Hiervoor worden constructies met nokken, cilinders (pneumatisch 
of hydraulisch ) of stangenmechanismen als niet geschikt 
beschouwd. 
Om de nauwkeurigheid van 
te kunnen houden moet 
zeer hoge nauwkeurigheid 

Mogelijkheden : 

de totale overzetter binnen de % 0,2 mm 
deze translatie met minimale speling en 

kunnen geschieden. 

- geleiding :(de translatie kan dan door b.v. een (staal)draad of 
tandriem geschieden.) 

- tandheugel met tandwiel. 
- schroefspindel met omloopmoer. 

De keuze : Schroefspindel met omloopmoer. 

Voordelen : 

- In de handel verkrijgbaar. Dit is bij de uitvoering met 
geleidingen niet zo, wat weer extra moeilijkheden met zich mee 
kan brengen. 

- Zeer goed voor te spannen. Spelingsvrij met hoge 
nauwkeurigheid. 

- Hoge stijfheid. 
Makkelijk aan te drijven. Dit is niet het geval bij een 
uitvoering met tandheugel met tandwiel. 

- Eenvoudige constructie. 
- Hoge betrouwbaarheid. 

In figuur 3.4 wordt geschetst de uitvoering met schroefspindel. 
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SPINDEL 

figuur 3.4 

De plaats van de aandrijving voor de spindel hangt af van de rest 
van de constructie. 

De rotatie moet worden ingevoerd bij het scharnierpunt B (fig. 
3.3 ). Dit moet omdat dit het enige vaste punt is van het Scott
Russell-rechte-lijn-mechanisme. Het moment voor de rotatie van de 
gehele arm wordt via dit punt ingeleid. Figuur 3.5 laat zien hoe 
de constructie er schematisch uit moet zien. 

T 
figuur 3.5 
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De plaats voor de aandrijving voor de rotatie zal onder zijn 
omdat daar het scharnierpunt geroteerd moet worden. 
Voor de keuze van de aandrijving met overbrengingen voor de 
spindel en de rotatie van het scharnierpunt: zie par. 3.4 • 

De heffing en zakking van 
wensenpakket is beschreven, 
gegenereerd. (dit houdt in dat 
gemaakt kan worden.} 

de gr1Jper wordt, zoals in het 
het liefst niet in de pols 

er geen cilinder aan het uiteinde 

Voor het hef fen/zakken zal de gehele arm op en neer bewogen 
moeten worden. Dit houdt in dat de gehele spindel met 
scharnierpunt B op en neer zal moeten kunnen gaan. 
Om de te heffen massa zo laag mogelijk te houden worden de 
aandrijvingen naast de spindel en het scharnierpunt geplaatst. 
Het probleem is echter dat bij het inleiden van het moment voor 
de rotatie er tegelijk een op- en neergaande beweging mogelijk 
moet zijn. 

Deze taken kunnen verricht worden door een rechtgeleiding van het 
fabrikaat T.H.K •• Zie figuur 3.6 • De werking is alsvolgt: de 
geleidings-as is voorzien van drie ruggen, geplaatst onder hoeken 
van 1200 • Om de as schuift een bus, die 6 kogelomloopbuisjes 
bevat. Deze buisjes zijn zo geplaatst dat de kogels aan beide 
zijden van elke rug lopen. Op deze manier kunnen koppels in twee 
draairichtingen worden doorgeleid. 

Ool hole Lo•d·carrv1ng balt row f\Jon-load·carrv1ng bal! row 

figuur 3.6 T.H.K. geleiding. 

De geleidingen zijn er in drie uitvoeringen, te weten met 
speling, licht voorgespannen of zwaar voorgespannen. De 
voorspanning wordt bereikt door een overmaat van kogels te 
gebruiken. 
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Voor de constructie van de overzetter worden twee T.H.K. 
geleidingen met twee bussen toegepast. De één om de spindel aan 
te drijven, de ander om de rotatie van de arm te bewerkstelligen. 
Het heffen/zakken kan nu vr1J plaatsvinden zonder dat de 
slaglengte of rotatie-hoek beïnvloed wordt. 
Om voor dit heffen/zakken maar één aandrijving te gebruiken 
worden de spindel en scharnierpunt c (fig 3.3 ) met een 
taatslager met elkaar verbonden. Zie figuur 3.7. 

THK-AS 

WERKING ; 

b.v. TANDl<IEM 

---.---r - -~ ~-= t-

~~-TAATSL.6.GER 

_ _ _ -~ TANDrnEM 

1----- T HK-AS 

figuur 3.7 

De T.H.K. bus boven is voor de helft gelagerd bevestigt aan de 
vaste wereld, de andere helft wordt gebruikt voor de aandrijving 
van de spindel. Deze T.H.K. as waar deze bus overheen zit is vast 
verbonden met de spindel, welke zorgt voor de translatie van de 
omloopmoer. Op deze wijze wordt de slaglengte bepaald. 
De T.H.K. bus onder is ook voor de helft gelagerd bevestigd aan 
de vaste wereld, de andere helft wordt gebruikt voor het roteren 
van de arm. De T.H.K. as waar deze bus overheen beweegt, is vast 
verbonden met het scharnierpunt naar de arm,welke zorgt voor de 
rotatie van de gehele arm. 
De heffing/zakking kan vrijelijk worden ingebracht door de 
centrale as heen en weer te bewegen waardoor de gehele arm ook op 
en neer wordt bewogen. 
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PARAGRAAF 3.3. ;Eyaluatie van concept-ontwerp. 

Dit ontwerp brengt vele deelproblemen met zich mee ten opzichte 
van - voldoende stijfheid voor goed dynamisch gedrag. 

- voldoende stijfheid voor nauwkeurigheid. 
- goed besturingsconcept voor coördinatie van de assen. 
- fabricage nauwkeurigheid. 

Deze verschillende problemen zijn te onderkennen in de volgende 
delen van het ontwerp : 

- Verbinding van de spindel met de THK-assen. 
Het probleem is om de assen zo te verbinden dat ze precies in 
elkaars verlengde liggen. Bijkomend probleem is de driehoekige 
vorm van de THK-as. De stijfheid die verlangt wordt van deze 
verbindingen moet groot zijn zodat de as hier niet onder de 
belasting gaat uitbuigen. 

- De koppelingen van de stangen met de THK-as, de omloopmoer en 
met elkaar. 
De koppeling van de onderste stang met de THK-as moet het 
koppel doorleiden voor de rotatie. De traagheidskrachten 
doorleiden mag niet gepaard gaan met een slecht dynamisch 
gedrag van de arm tijdens roteren. Deze koppeling dient dus 
voldoende stijf en spelingsvrij te zijn. 
Dit zelfde geldt voor de koppeling van beide stangen. De 
koppeling tussen kogelomloopmoer en bovenste stang is 
niet zo zwaar belast. 

- De bevestiging van de THK-bus aan het frame. 
Via deze THK-bussen wordt de rotatie van de as bewerkstelligt. 
De onderste voor de rotatie van de arm,de bovenste voor de 
slaglengte. 
Dit houdt in dat onder een groot koppel moet worden doorgeleid 
met lage omwentelingssnelheid en boven een laag koppel met 
hoge omwentelingssnelheid. De THK-bussen moeten gelagerd aan 
het frame bevestigd worden en tevens geschikt zijn om via een 
motor te worden aangedreven. Het op deze manier bevestigen van 
zowel de onderste als de bovenste bus maakt het noodzakelijk om 
een zeer nauwkeurige maatvoering te eisen om b.v. excentrici
teit te voorkomen. Tevens moet de bevestiging voldoende stijf 
zijn omdat via deze bussen de totale constructie aan het frame 
bevestigd is en hier dus zijn steun aan ontleent. 

CONCLUSIE Het concept (voortgekomen uit het eisenpakket) 
voldoet aan de gestelde eisen, maar heeft echter nog veel 
aandacht nodig om zowel de hoge nauwkeurigheid als een goed 
dynamisch gedrag te kunnen garanderen. 
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HOOFDSTUK 4 GLOBALE UITWERKING CONCEPT. 

PARAGRAAF 4.1. Dimensionering van het mechanisme. 

De volgende onderdelen zullen 
gedimensioneerd moeten worden: 

voor dit globale ontwerp 

A) De spindel. 
B) De bovenste stang van het mechanisme. 
C) De onderste stang van het mechanisme. 

ad Al (zie bijlage 2) 

We vinden voor de minimale diameter van de as : d(min) > 48 mm 

We nemen voor de spindel een waarde van 60 mm (de diameter was 
berekent voor een massieve as) met daarop aangesloten een THK-as 
met een diameter van 60 mm. 
De verbinding van deze twee assen vindt onder via een taatslager 
plaats en boven via b.v. een boring in beide assen waar een 
verbindingsstuk in wordt geschoven. 

ad B) (zie bijlage 2) 

We vinden hier een minimaal traagheidsmoment van 125 
4 

cm . 

Voor de keuze van een goede stang moet er gestreefd worden naar 
een minimale massa. 
Keuze is een rechthoekige buis met een traagheidsmoment van 
126 cm~ en een gewicht per meter van 7,26 kg . 

ad Cl (zie bijlage 2) 

Deze wordt belast op druk. De knikbelasting is echter zeer laag 
zodat er niet op deze grond een keuze gedaan wordt. 
Via deze stang moet de gehele kracht worden doorgeleid voor de 
rotatie van de arm. Het moment wat hiervoor nodig is is 91 Nm. 
De dimensionering is hierop gericht om een grote stijfheid te 
verkrijgen tijdens het roteren om het dynamisch gedrag van de 
overzetter tijdens dit roteren zo goed mogelijk in de hand te 
houden. 
De keuze is tevens gericht op een minimaal gewicht. 
Er wordt gekozen voor een rechthoekige buis van 40x20x3 . 
Deze heeft een gewicht van 2.55 kg per meter en een 
traagheidsmoment om de x-as van 6.1 cm~ . 

OPMERKING: De overige onderdelen zullen niet exact worden 
gedimensioneerd. Daarvoor is een diepgaandere studie voor nodig, 
wat niet binnen het kader van deze opdracht valt. 
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PARAGRAAF 4.2. Constructieve deeloplossingen. 

Voor de volgende onderdelen in 
constructieve uitwerking gegeven : 

het concept wordt een 

A) Koppeling onderste stang aan de bovenste via een scharnier. 
B) Koppeling onderste stang aan THK-as. 
C) Koppeling van bovenste stang aan de kogelomloopmoer. 

OPMERKING De verbindingen (scharnierpunten van onderste met 
bovenste buis en bovenste buis met kogelomloopmoer) 
vinden niet plaats in het midden van de buis, maar 
eronder. Dit is gedaan om een stijvere construktie te 
kunnen maken terwijl er toch gebruik gemaakt wordt 
van het grote traagheidsmoment van de buis. 

ad Al (zie bijlage 3) 

Via deze koppeling moet de kracht doorgeleid worden om de arm te 
roteren. Deze dient voldoende stijf te zijn om dynamisch gedrag 
in de hand te houden en dient spelingsvrij te zijn. 
Een mogelijke constructieve oplossing hiervoor is te zien in 
bijlage 3. 
Werking: Aan uiteinde van de onderste buis wordt een massief 
blokje gelast met daarin een half gedeeld gat welke met twee 
bouten te stellen is (om as te stellen en te borgen). 
Op de bovenste buis wordt een U-vormig blokje gelast waarin 
overdwars twee lagers geplaatst kunnen worden. Een as zorgt voor 
de verbinding tussen bovenste en onderste buis. 

ad B> (zie bijlage 3) 

Zelfde principe als bij A). Hier is de verbinding van het U
vormig blokje niet aan de buis , maar aan de THK-as. Nu wordt het 
blokje met een beugelvormige klem aan de as bevestigd. 

ad Cl (zie bijlage 3) 

Zelfde principe als bij A). Hier is de 
massieve blokje niet aan de buis, maar aan 
Door een speciale kogelomloopmoer te nemen 
kunnen we deze verbinding maken met bouten. 

verbinding van het 
de kogelomloopmoer. 
met een vlakke kant 

OPMERKING Bij het detailleren van overige onderdelen valt 
buiten het kader van deze opdracht. Deze onderdelen 
die op de globale overzichtstekening staan zijn 
vrij gekozen en de keuze ervan wordt hier niet 
onderbouwt. 
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bijlage 1. 
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Bijlage 2 : Dimensionerlng van het mechanisme. 

Voor het dimensioneren gaan we eerst het krachtenspel bekijken 
in de constructie zoals die in fig 3.7 staat afgebeeld. 
Hierbij moeten we enkele aannamen doen : Zie figuur 3.8 

gegeven 
aannamen 

G = 100 N 
= 110 N 

35 N 
F(a) 
F(b} = 

met Gis de hanteermassa (inclusief grijper). 
F(a) is de massa van de bovenste stang plus de massa van 
de koppeling om belde stangen te verbinden. 
F(b) is de massa van de onderste stang. 

G 

figuur 3.8 

I.: H G + F(a) + F(b) - F(3) - F(2) = 0 (1) 

I: V F(l) + F(4) = 0 (2) 

I.: M 0.25*b*F(b) + O.S*b*F(a) + b*G - a*F(4) = 0 (3) 

F(2) = F(l) * tan « (4) 
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Dimensionering van de onderste stang van het mechanisme. 

G 

Deze wordt alleen belast met een maximale drukbelasting van: 

F = F(a) + (2 * G) = 110 + 200 = 1300 N 
sin « sin 140 

Knikbelasting: 

F = it' * E * I 
12 

F = drukbelasting 
E = elasticiteitsmodulus 
I = traagheidsmoment 
1 = lengte van stang 

I(min) = 1300 * (412)2 
210000 * 1[2 

1 !(minimaal) = 106 mm~ 

De minimale waarde van het traagheidsmoment is dusdanig laag dat 
deze niet de bepalende factor is voor de dimensionering van de 
stang. 
Er moet namelijk via deze stang de rotatie van de arm worden 
ingebracht. 
Om de bij deze rotatie benodigt moment te kunnen bepalen zal 
eerst een analyse van de massatraagheid plaats vinden. 
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Voor de uiterste stand: b = 800 mm en a = 200 mm volgt: 

F(l) = F(4) = 645 N 
F(2) = 160 N 
F(3) = 75 N 

Voor de ingetrokken stand b = 200 mm en a = 800 mm volgt: 

F(l) = F(4) = 40 N 
F(2) = 160 N 
F(3) = 75 N 

De verloop van kracht F(4) in de spindel (van belang voor de 
dimensionering van deze spindel) • 

F(4) = c*x + d . invullen, . 
800 

645 = 200 * c + d ( 1) 
75 = 800 * c + d ( 2 ) 

volgt c = -0,95 
d = 835 

dus verloop: IF(4) = -0,95 * x + 8351 

Dimensionering spindel: 

Hierbij wordt eerst aangenomen dat we met een massieve as te doen 
hebben. 

f = F * x2 * (1-x)a 
3 * E * I(y) * l 

l = 800 mm 
E = 210000 N/mma 

f = doorbuiging spindel. 
x = afstand vanaf begin spindel. 
1 = lengte van de spindel. 
E = elasticiteitsmodulus. 
l(y)= traagheidsmoment om y-as van 

de spindel. 
F = kracht loodrecht op spindel. 

I(y)= u * d d = diameter van de spindel. 
64 

F = F(4) = -0,95 * x + 835 

De grootte van de kracht is plaatsafhankelijk. De doorbuiging is 
dus niet in het midden het grootste maar heeft ergens anders een 
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maximum. Via numerieke oplosmethode wordt dit optimum gevonden. 

Maximale doorbuiging bij : x = 330 mm 

We stellen de maximale doorbuiging op 0,1 mm. Dit is zo klein 
om de totale nauwkeurigheid in de hand te houden. 
Als we alle voorgaande gegevens invullen volgt voor de minimale 
diameter: 

1 

mm 

1 d > 48 . 

Dimensionering van de bovenste stang van het mechanisme: 

G = hanteermassa = 100 N 
« = hoek bij totale strekking van de arm (dan grootste 

doorbuiging) = 140 

Volgt: K = G * cos « = 97 N 

f = K * l 
8*E*I(y} 

1 = lengte van de stang = 825 mm 
E = Elasticiteitsmodulus = 210000 N/mma 
I(y)= traagheidsmoment om y-as. 

Aanname: doorbuiging maximaal 0,05 mm. 

volgt: ICy>Cminimaal} = 125 cm4 

Als we nu op zoek gaan naar een stang die dit traagheidsmoment 
heeft en een kleine massa vinden we bijvoorbeeld: 

Rechthoekige buis: 

lt 
I{y)= 126 cm 
gewicht per meter = 7,26 kg. 
afmeting : 100 * 60 * 3 
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Krachtenspel bij rotatie: 

l 

l. 

M a 
Mg 

J(totaal) = 1/3*M(a)*l(l)z + 1/3*M{b)*l(2)2 + M(g}*1(3)a 
= l/3*3,5*(200)a + l/3*11*(400}2 + 10*{800)a 

J(totaal) = 7 kg mi (massatraagheid van spindel zelf is 
verwaarloosbaar) 

Moment wat wat nodig is om een hoekversnelling van 13 rad/seca te 
geven (zie par. 2.2 ): • 

M = J(totaal) * w 
= 7 * 13 

M = 91 Nm l 
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BIJLAGE 3 : Constructieve deeloplossingen. 

Verbinding onderste en bovenste buis. 

figuur 1 

- BIJLAGE 3 -



f ig 2 Doorsnede blokje A (zie fig 1) 

- f ig 3 Zijaanzicht blokje B (zie fig.1) 
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Verbinding THK-as met onderste buis. 
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Verbinding omloopmoer met bovenste buis. 

--------·-·-

figuur 5 
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fig.6 doorsnede blokje c (zie fig.5} 
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bijlage 4. 

globale overzichtstekening van overzetter. 






