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SAMENVATTING 

Een nokmechanisme is een mechanisme dat uit drie ten opzichte van 
elkaar bewegende schakels bestaat (nok, gestel en volger). 
Minstens een schakel van dit mechanisme heeft een b~zonder 
gekromd oppervlak (de nok) , waar een andere schakel overheen kan 
rollen, glijden. We onderscheiden vele soorten nokmechanismen, de 
belangrijkste zijn: 

-Nokschijf met (ex)centrischrechtgeleide volger. 
-Nokschijf met slingervolger. 

Bij het ontwerpen van een nokmechanisme is het voor een goede 
uitvoering nodig, dat men de verwachte levensduur van dat 
mechanisme kan bepalen. Een goede definitie van de levensduur van 
een nokmechanisme is: de levensduur van een nokmechanisme is het 
aantal overrollingen, waarbij de maximale absolute versnelling 
van het volgmechanisme b.v. 2 maal groter is, dan bij het 
opstarten. Er zijn verschillende aspecten die, van invloed zijn 
op de levensduur van een nokmechanisme, hoe groot de invloed van 
de aspecten is, zal uit onderzoek moeten blijken. 

In het verleden zijn er door diverse instituten onderzoeken 
gedaan naar de toelaatbare belasting van nokmechanismen. Ook op 
de TH Eindhoven. V~~r het beproevingsapparaat op de THE zijn 
enkele aanpassingen geconstrueerd zodat een groot aantal van de 
aspecten die misschien invloed hebben op de levensduur van het 
nokmechanisme kunnen worden beproefd. Mochten hiermee nog niet 
voldoende aspecten beproefd kunnen worden, zijn enkele eisen en 
constructies v~~r een nieuwe proefstand uitgewerkt. 

Enkele aanbevelingen voor het voortzetten van het onderzoek zijn: 
-Begin met een literatuurstudie in recente publicaties. 
-Doe kleine statistisch verantwoorde beproevingen die een 
indicatie geven van een bepaald aspect op de levensduur. 
-Bekijk of er meer proefstanden naast elkaar kunnen worden 
gebruikt. 
-Bekijk of het interessant genoeg is om de constructie van de 
nieuwe proefstand uit te werken. 
-Beproef niet te veel materiaal combinaties. 
-Tijdens een onderzoek naar nieuwe materialen en bewerkings-
methoden moet de nokrol zeker niet verwaarloosd worden. 
-Misschien zijn er interessante gegevens te halen uit versleten 
nokken met hun toepassing. 
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VOORWOORD 

Ter afsluiting van m1Jn H.T.S. studie heb ik een afstudeerproject 
gehad op de Technische Hogeschool Eindhoven, afdeling der 
werktuigbouwkunde binnen de vakgroep Produktietechnologie en 
Bedri~mechanisatie. In deze vakgroep heb ik mij binnen de 
bedrijfsmechanisatie bezig gehouden met een onderzoek naar de 
levensduur van nokmechanismen. 

V~~r de prima begeleiding van mijn afstudeerproject zou ik Ir. P. 
W. Koumans hartelijk willen bedanken. Ook wil ik Kees Mokveld 

l:---~-,_~ 

bedanken voor het uitlenen van zijn Daisywheel printer. En ten 
slotte wil ik alle medewerkers en studencen bedanken die hebben 
bijgedragen aan de gezellige tijd die ik op de TH Eindhoven heb 
gehad. 
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HOOFDSTUI< 1 INLEIDING. 

Een nokmechanisme is een mechanisme dat uit drie ten opzichte van 
elkaar bewegende schakels bestaat. Minstens een schakel van dit 
mechanisme heeft een bijzonder gekromd oppervlak, waar een andere 
schakel overheen kan rollen of glijden (zie fig. 1.1). Oat 
oppervlak, dat ook weI de komandobaan wordt genoemd, kan worden 
opgevat als een geheugenelement dat bepalend is voor de vaste 
relatie tussen ~ en ¢ . De volger kan uit een onderdeel bestaan, 
maar meestal zijn het meer schakels die tesamen een apart te 
onderscheiden volgmechanisme vormen. De nok is meestal niet 
alleen een geheugenelement, maar zorgt ook voor de overdracht van 
de kracht aan de volger. 

kornmaadobaan 

nok 

o M 

Fig. 1.1 Voorbeeld nokmechanisme. 

We onderscheiden onder andere de volgende nokmechanismen: 
-Nokmechanismen waarvan de nok ronddraait (roterende 

nok zie fig. 1.2a). 
-Nokmechanismen waarbij de nok heen en weer draait 

(kantelnok zie fig. 1.2b). 
-Nokmechanismen waarbij de nok rechtlijnig heen en weer 
beweegt (schuifnok zie fig. 1.2c). 

-Nokmechanismen waarbij de nok stil staat {b.v rails 
(nok) met trein (volger». 

a c 

Fig. 1.2 Diverse nokmechanismen. 
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Omdat roterende nokmechanismen het meeste worden toegepast en 
omdat de werking en de belasting van de diverse nokmechanismen in 
principe het-zelfde is, beperken we ons verder tot roterende 
nokmechanismen. 

1.1 Roterende nokvormen. 

Er zijn diverse soorten roterende nokvormen te onderscheiden. 
Uitgaande van de baan van de volger, is er een overzicht te maken 
in groepen: 

-Nokvormen met een rechte werklijn van de volger. 
-Nokvormen met een cirkelvormige werklijn van de 
volger. 

De meeste nokmechanismen hebben een volger met een werklijn van 
een van deze typen, omdat deze het beste realiseerbaar zijn. 

1.1.1 Roterende nokvormen met volgers met een rechte werklijn. 

Bij roterende nokvormen met een volger met een rechte werklijn 
worden de volgende nokvormen het meeste gebruikt (zie fig.1.3). 

nokkeg~l nOKcilindcr nok-hyperboloide 

noklchijf 

Fig. 1.3 Volgers met een rechte werklijn. 

1.1.2 Roterende nokvormen met een cirkelvormige werklijn. 

Bij roterende nokvormen met volgers met een cirkelvormige 
werklijn onderscheiden we de volgende nokvormen (zie fig. 1.4). 

noklchijf nokbol noktoru. noktorus polynomische torus 
als nok 

Fig. 1.4 Volgers met een cirkelvormige werklijn. 
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Een andere onderscheiding die we kunnen maken bij roterende 
nokken is: 

-Vlakke nokken. 
-Ruimtelijke nokken. 

De meest gebruikte uitvoeringen van ruimtelijke nokken zijn 
gegeven in fig. 1.3 en fig. 1.4. 

1.2 Vlakke nokken. 

Bij vlakke nokken onderscheiden we: 
-Nokschijf met centrisch rechtgeleide volger. 
-Nokschijf met excentrisch rechtgeleide volger. 
-Nokschijf met slingervolger. 

1.2.1 Nokschijf met centrisch rechtgeleide volger. 

Fig. 1.5 toont een nokmechanisme bestaande uit een nokschijf en 
een centrisch rechtgeleide volger. De volger (in dit geval een 
roll wordt zo genoemd omdat deze beweegt volgens een rechte lijn 
die de rotatieas van de nok snijdt. 

Fig. 1.5 Centrisch rechtgeleide volger. 

De volger wordt door een veer op de nokschijf gedrukt. Door de 
veerkracht even groot te maken als de maximale kracht, die moet 
worden overgebracht, blijft de volger altijd op de nok. Hiervan 
kan gebruikgemaakt worden wanneer de machine beveiligd dient te 
worden tegen overbelasting~die b.v. ontstaat als een machinedeel 
vastloopt of een produkt klem zit (Let op: deze beveiliging is 
eenzijdig). Wanneer de volger ~p de nok wordt gedrukt door een 
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kracht (b.v. veerkracht, 1uchtcy1inder) spreekt men van een 
eenzijdig krachtges10ten nokmechanisme. 

Wanneer het be1angrijk is, dat het vo1gmechanisme a1tijd terug 
komt, b.v. een grijper die een produkt tussen dure matrijzen moet 
1eggen, of wanneeer er geen p1aats is voor het monteren van een 
veer die de vo1ger op de nok drukt, wordt een vormgesloten 
nokmechanisme gebruikt, b.v. een groefnokschijf(a) en een 
rugnokschijf(b) (zie fig. 1.6). 

a 0 b 

Fig. 1.6 Vormges1oten nokmechanisme. 

1,.2.2 Nokschijf met excentrisch rechtgeleide vo1ger. 

Fig_ 1.7 toont een nokmechanisme bestaande uit een nokschijf met 
excentrisch rechtge1eide vo1ger (de werklijn van de volger snijdt 
de rotatieas van de nok niet). Het is een krachtgesloten 
mechanisme. 

Fig. 1.7 Excentrisch rechtge1eide volger. 
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1.2.3 Nokschijf met slingervolger. 

Fig. 1.8 toont een nokschijf met slingervolger. Dit nokmechanisme 
wordt zo genoemd omdat de volger roteert (slingert) om het 
draaipunt van de hefboom. 

Fig. 1.8 Slingervolger. 

Als de nok naar het draaipunt van de hefboom loopt spreekt men 
van een tegenlopend nokmechanisme. Als de nok van het draaipunt 
van de hefboom af loopt spreekt men van een meelopend 
nokmechanisme (zie fig.1.8). 

De nokschijf met slingervolger is in de machinebouw verreweg het 
meest toegepaste nokmechanisme, omdat het eenvoudig te maken is. 
Er zijn geen nauwkeurige rechtgeleidingen nodi~maar een aantal 
eenvoudige draaipunten (b.v. kogellagers). 

1.3 Nokvolgers. 

We onderscheiden twee belangrijke soorten nokvolgers: 
-Rollende nokvolgers (nokrollen). 
-Glijdende nokvolgers. 

1.3.1 Nokrollen. 

Nokrollen worden vaak toegepast met een gewelfd oppervlak (zie 
fig. 1.9b). Dit heeft als voordeel, dat wanneer deze door 
doorbuiging of toleranties een beetje schuin zouden komen staan 
het dragend oppervlak gelijk blijft. Bij een cylindrische nokrol 
draagt deze bij een kleine schuinstand nog maar op een klein 
oppervlak aan de zijkant van de nok (kantbelasting zie fig. 
1.9a). Dit heeft tot gevolg dat de zijkant van de nok zwaar 
belast wordt en hierdoor eerder zal uitbrokkelen. Gewelfde 
nokrollen worden op.de markt gebracht door b.v. SKF en INA (zie 
fig.1.9b). 
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a b 

~ ..... --. , . ~. ~.~. , 
1 "00 ; 

I ! I 
I 1 

~ .. ,' 
~ 
'---' 

Fig. 1.9 Nokrollen. 

V~~r lichte belastingen kunnen nokrollen eenvoudig zelf gemaakt 
worden of kunnen gewone diepgroefkogellagers gebruikt worden. 

1.3.2 Glijdende volgers. 

De eenvoudigste glijdende volger is die, waarbij de volger gewoon 
over de nok glijdt .' De relat'ieve slip kan iets 
worden verminderd door de volger excentrisch te plaatsen en een 
mogelijkheid te geven om te kunnen draaien (zie fig. 1.10 ). 

Fig. 1.10 Glijdende volger. 

Door de volger aan de onderkant een welving te geven, voorkomt 
men een kantbelasting van de nok bij eventuele hoekfouten ten 
gevolge van doorbuiging en toleranties. 
Verder is bij glijdendevolgers een goede smering vereist. 

Er worden ook nog enkele andere glijdende volgers gebruikt: 
-Puntvolgers (3-dimensionale nokken). 
-Schuitvormige volgers. 
-Wigvormige volgers. 
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1.4 De kommandobaan (heffunktie) van de nok. 

De kommandobaan, de baan die de nok aan de volger opdringt, kan 
in principe door een oneindig aantal funkties worden beschreven. 
De meest bekende heffunkties (kommandobaan funkties) zijn: 

-De rechtelijn. 
-De parabool. 
-De sinuslijn. 
-De scheve sinuslijn. 
-De 3-4-5 polynoom. 

In fig. 1.11 is van deze heffunkties de momentane hefhoogte(h), 
snelheid, versnelling en ruk (afgeleide van de versnelling) tegen 
de tijd uitgezet. 

II 

t ~ 
II h h 

! t 1 
I 

v 

! 
v v v v 

f t f t .. 
f 

a a a a 

f ! t t 
.; .. .. 

.-I .. .. a .. a i. 

t t t t .. 
e 

1ft 
t 

tm t t 
III 

rechtelijn parabool sinus scheve sinus 3-4-5 polynoom 

Fig. 1.11 De verschillende heffunkties. 

wat de beste heffunktie is hangt van de toepassing af. Men zal 
zoveel mogelijk een heffunktie kiezen, die geen sprong in de 
versnelling of de snelheid heeft. Hierdoor vallen de rechtelijn, 
parabool en sinus af. Bij de funkties die weI aan de bovenstaande 
eis voidoen, wordt vaak gekeken naar de grootte van de 
versneIIing en de ruk en in tweede instantie naar de grootte van 
de snelheid. 

1.5 De levensduur van een nok. 

Bij het ontwerpen van een nokmechanisme is het voor een goede 
uitvoering nodig, dat men de verwachte levensduur van dat 
mechanisme kan bepalen. Om daar een betrouwbare voorspelling van 
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te geven bIijkt erg moeilijk. Voorbeeld: de toelaatbare 
contactspanning tussen nok en nokrol wordt in de Iiteratuur 
verschiIIend gegeven. Zij varieert b.v. voor dezeIfde _ 
materiaalkombinatie tussen 1027 N/mm~ (Peterson) en 1970 N/mro.~ 
(Cram). Ook wordt in de Iiteratuur niet uitgeIegd wat bij een 
bepaalde Ievensduur en toelaatbare contactspannin~de slijtage 
is. 

Mijn opdracht was: 
-Te bestuderen wat de Ievensduur van nokken kan 
beinvIoeden. 

-Een bestaand beproevingsapparaat aan te passen zodat 
zoveel mogelijk van deze invIoedsfactoren gemeten 
kunnen worden. 

-Evt. een nieuw beproevingsapparaat construeren waarmee 
de met het oude apparaat niet te meten invIoedsfac
toren weI gemeten kunnen worden. 

1.6 De opbouw van het verslag. 

In hoofdstuk 2 wordt besproken wat aIIemaal van invIoed kan zijn 
op de Ievensduur van een nokmechanisme. In hoofdstuk 3 worden 
enkele bestaande proefstanden voor het beproeven van nokken 
besproken. Daarna wordt in hoofdstuk 4 uitgeIegd hoe een reeds 
op de TH aanwezige proefstand kan worden aangepast voor het 
bekijken van meer invIoeden. Verder is in hoofdstuk 5 besproken 
hoe een eventueel nieuw te construeren proefstand eruit zou 
moeten zien. Ter afsIuiting zijn in hoofdstuk 6 enkele 
aanbevelingen gedaan v~~r het voortzetten van het onderzoek. 
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HOOFDSTUK 2 DE LEVENSDUUR VAN NOKKEN. 

Om te kunnen praten over de levensduur van nokmechanismen zal men 
eerst moeten definieren wanneer een nokmechanisme versleten is. 
De levensduur is immers de tijd tussen het starten van het 
mechanisme en het tijdstip waarop het versleten is. Door de 
levensduur uit te drukken in het aantal overrollingen van de nok 
wordt deze onafhankelijk van toerental en de inschakelduur. Een 
nokmechanisme is versleten als het niet meer goed genoeg 
functioneert. Dit kan b.v. zijn: 

-Wanneer het zoveel is afgesleten dat het niet meer de 
benodigde hefhoogte haalt. 

-Wanneer de op en afloop van de nok dermate zijn gesleten dat 
er pieken in het versnellingsverloop komen, en dat de 
hierdoor veroorzaakte trillingen het functioneren van het 
mechanisme niet goed genoeg mogelijk maken. 

In de praktijk is gebleken dat er op het nokoppervlak golven 
kunnen ontstaan. De versnellingen (trillingen) die ontstaan bij 
het doorlopen van deze vaak nauwelijks 0.01 mm diepe golven, zijn 
relatief groote 

Om tot een goede definitie van de levensduur van een 
nokmechanisme te komen spreken we af, dat de levensduur van een 
nokmechanisme het aantaloverrollingen is, waarbij de maximale 
absolute versnelling van het volgmechanisme b.v. 2 maal groter is 
dan bij het opstarten van het mechanisme. Het is waarschijnlijk 
beter uit te gaan van b.v. de maximale absolute versnelling na 
10000 overrollingen in de plaats van die bij het opstarten, omdat 
de zachte (niet geharde) nokken aan het begin nog inlopen. Het 
oppervlak is na een aantal overrollingen (waarschijnlijk enkele 
duizenden) gladder dan na de produktie. De bewerkingsruwheden 
zijn dan glad gerold, dit heeft een beter dynamisch gedrag tot 
gevolg. 

2.1 Invloeden op de levensduur. 

Aspecten die van invloed kunnen zijn op de levensduur van 
nokken en nokrollen zijn: 

-De smeringsconditie. 
-De uitlijning van de volger. 
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-De zijdelingse stijfheid van het volgmechanisme. 
-De torsie stijfheid van de hefboom. 
-Het mee- of tegenlopend zijn van het nokmechanisme. 
-Het dynamischgedrag van het nokmechanisme. 
-De aanwezigheid van spe1ing. 
-De soort lagering van de nokrol. 
-Het v1ak- of gewelfd zijn van de nokrol/glijdende 
volger. 

-Het excentrisch plaatsen van de glijdende volger. 
-De omwentelingssne1heid. 
-De produktiemethode. 
-De materiaa1keuze van de nok/vo1ger. 

2.1.1 De smeringsconditie. 

De smeringsconditie is zowe1 bij glijdende a1s ro1lende vo1gers 
van invloed op de 1evensduur. Bij filmsmering (geen meta1isch 
contact tussen nok en vo1ger) blijkt de levensduur ongeveer 3 
keer hoger te 1iggen (-14-) dan bij grenssmering (nauwe1ijks olie 
op het contactv1ak). Wanneer geen smering wordt toegepast is de 
1evensduur nog Kleiner dan bij grenssmering. 

2.1.2 De uitlijning van de volger. 

De vo1ger(nokrol) kan 2 soorten uit1ijnfouten hebben: 
-Ben rotatiefout om de x-as(zie fig. 2.1 a)· 
-Ben rotatiefout om de z-as(zie fig. 2.1 b) 

Ook is een combinatie van deze fouten moge1ijk. 

a b 

t'J 
.. ~ 

Fig 2.1 Rotatiefout om x-as(a), z-as(b). 
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Een rotatiefout om de x-as heeft bij cylindrische nokrollen en 
vlakkevolgers een verandering van de kontaktvorm tot gevolg (zie 
fig 2.2). Fig. 2.2 a toont een zuiver lijnkontakt, dit komt 
echter nooit voor vanwege vervormingen en ontwerptoleranties van 
het nokmechanisme. Bij de gevallen b en c is er een hoekfout, die 
tot gevolg heeft, dat de belasting niet gelijkmatig over de nok 
verdeeld is, 01J c zelfs zo erg, dat de nok niet meer over de 
volle lengte van de nok raakt. 

Fig 2.2 Belasting nok door cylindrische volger. 

Het is ongunstig als aan de zijkant de maximale drukspanning 
optreedt. De kans dat daar materiaal uitbreekt is veel groter, 
dan wanneer die spanning ongeveer in het midden aanwezig is.Om 
dat te bereiken worden vaak volgers met een enigszins gewelfd 

" oppervlak (r=400 a 500 mm) toegepast (zie fig 2.3), De belasting-
verdeling van zoln puntkontakt is meestal gunstiger (-1-) dan bij 
een ontaard lijnkontakt. 

Fig 2.3 Gewelfde nokrol. 

Omdat bij cylindrische/vlakke volgers de drukspanning niet overal 
gelijk is, zal de volger de neiging hebben opzij te bewegen in de 
richting van de laagste spanning. 

Een rotatiefout om de z-as is bij een glijdende vlakke volger 
niet van toepassing. Bij een nokrol heeft het tot gevolg dat er 
altijd een puntkontakt komt en dat de nokrol opzij zal willen 
bewegen (zie 2.1.3). 
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2.1.3 De zijdelingse stijfheid van het volgmechanisme. 

Door de twee in de vorige paragraaf besproken rotatie fouten die 
er altijd zijn, ontstaat er een kracht in de richting van de 
nokrolas(FHA ) die de nokrol over de nok wil bewegen (zie fig. 
2.4) 

n 
/ 

Fig 2.4 Krachtenspel nokrol. 

V~~r elk van de bovenstaande situaties bestaan twee gevallen: 
-Meelopend nokmechanisme(zie 1.2.3) 
-Tegenlopend nokmechanisme(zie 1.2.3) 

-Rotatie om de z-as, meelopend nokmechanisme. 
De maximale axiale nokrolkracht is die kracht waarbij de nokrol 
slipt over de nok (-12-). 

FNAM~X=maximale axiale nokrolkracht (N) 
}A=wrijvingscoefficient 
F=contactkracht (N) 

De kracht FNA heeft tot gevolg dat de nokrol zijdelings van de 
nok wil lopen (shimmy).De nokrol zal doorlopen totdat tengevolge 
van de doorbuiging van de hefboom de hoekfo nul is geworden 
(eigenlijke shimmy), of totdat de veerstijfheid van de hefboom 

.,vermenigvuldigd met de uitwijking van de hefboom gelijk is aan de 
max. FNA (schokshimmy). Bij schokshimmy onstaat na instelling 
van de nokrol een relatieve slip tussen nok en nokrol, in de 
richting van de nokrolas. 

f=doorbuiging hefboom (m) 
Cz=zijdelingse stijfheid hefboom (N/m) 
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Uit metingen(zie bijlage 1) die zijn gedaan bij de vakgroep woe 
op de THE blijkt dat FWR waarschijnlijk een funktie is vanJA 
en F en misschien ook van)3 • 

-Rotatie om de z-as, tegenlopend nokmechanisme 
Bij een tegenlopend nokmechanisme is de maximale axiale 
nokrolkracht ook: 

F NAmdX =)J- x F (N) 

T.g.v. deze kracht zal de nokrol zijdelings weglopen. Bij het 
meelopende nokmechanisme wordt de hoek~ steeds kleiner.Bij het 
tegenlopende nokmechanisme wordt de hoek ~ steeds groter(zie fig. 
2.5). Doordat de situatie instabiel is,spreken we hier van 
instabiele shimmy. De nokrol zal zover uittreden, dat de 
stijfheid van de hefboom maal de verplaatsing gelijk is aan de 
ontbonden kracht FN~ (zie fig. 2.5). Als de nokrol zich heeft 
ingesteld is er een relatieve slip tussen nok en nokrol in de 
richting van de nokrolas. 

FNAmax x cos ~ =}A x F x cosf3 =f x C 

f3 =hoekfout om z-as (rad) 

Fig. 2.5 Tegenlopend nokmechanisme, rotatie z-as. 

-Rotatie om de x-as: 
Een rotatie om de x-as zal ook een axiale nokrolkracht tot gevolg 
hebben(zie fig.2.4), deze kracht werkt in de richting van de 
laagste drukspanning tussen volger en nok. De nokrol zal opzij 
bewegen totdat de stijfheid van de hefboom vermenigvuldigd met de 
zijdelingse verplaatsing van de hefboom,gelijk is aan de maximale 
kracht FHA • De maximale FN~ treedt op bij slip van de nokrol. 
Wanneer het volgmechanisme te slap i~ loopt de nokrol van de nok. 
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Doordat de nokrol zijdelings uitbuigt zal er ook nog een hoekfout 
om de z-as ontstaan die het hele effect nogeens versterkt. 

In bovenstaande gevallen is de contactkracht niet constant(t.g.v. 
van het verloop van de versnelling, veerkracht, contacthoek). FNA 
is een funktie van F en dus niet constant, dit heeft tot gevolg 
dat de nokrol een zijdelingse beweging maakt over de nok. 
Merkwaardig i~dat nokrollen die toevallig goed zijn uitgelijnd, 
een vrij ruw oppervlak van de nokschijf veroorzaken. Dit in 
tegenstelling tot de minder goed uitgelijnde nokrollen,die door 
de shimmy een glimmend glad oppervlak krijgen (-12-). wat de 
invloed van de slip bij schok en instabiele shimmy op de 
levensduur heeft zal uit onderzoek moeten blijken. 

2.1.4 De torsiestijfheid van de hefboom. 

De torsiestijfheid wordt van belang wanneer de nokrol niet in het 
midden van de hefboom is gemonteerd en er dus een moment om de x
as van de hefboom staat (zie fig.2.6). 

2 

Fig. 2.6 Rol aan de zijkant van hefboom. 

Afhankelijk van de torsiestijfheid en het moment, veroorzaakt 
door de kracht F, krijgt de hefboom een hoekverdraaiing! over de 
x-as. Deze ~oekverdraaiing heeft weer een axiale nokrolkracht tot 
gevolg (zie 2.2.3), welke overeenkomstig de zijdelingse 
stijfheid, een beweging van de nokrol over de nok veroorzaakt. 
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2.1.5 Het mee- of tegenlopend zijn van het mechanisme. 

In 2.2.3 zijn de verschillen genoemd tussen mee- en tegenlopende 
nokmechanismen. Of de invloed van deze verschillen op de 
levensduur groot is zal uit onderzoek moeten blijken.Een 
tegenlopend nokmechanisme moet zijdelings stijf geconstrueerd 
worden omdat anders de nokrol, t.g.v. een hoekfout (zowel em x
als om z-as) van de nok zal lopeno Bij een meelopend 
nokmechanisme met een rotatiefout om de z-as zal dit niet 
gebeuren omdat de nokrol hier naar het midden loopt ( de hoekfout 
wordt steeds kleiner). Een manier om een zijdelings stijf 
volgmechanisme te maken is gegeven in fig. 2.7. 

Fig. 2.7 Een zijdelings stijf volgmechanisme. 

2.1.6 Bet dynamisch gedrag van het nokmechanisme. 

Bepalend voor de levensduur van een nokmechanisme is de 
kontaktkracht tussen nok en volger. Deze is te bepalen m.b.v. de 
versnelling en de gereduceerde massa van het volgmechanisme en de 
contakthoek tussen nokrol en nok. De contactkracht(F) is: 

F=K x cos oc.. (N) (zie fig 2.8) 
K=mge'" x a (N) 

F=kontaktkracht (N) 
K=radiale nokkracht (N) 
~=kontakthoek (rad) 
m~c.,. =gereduceerde massa (kg) 
a=versnelling (m/s~) 
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-
Fig. 2.8 Contactkracht nok. 

Hierbij moet worden uitgegaan van de werkelijke versnelling. Deze 
is vaak veel groter dan de door de heffunktie veroorzaakte 
nominale versnelling. V~~r het bepalen van de werkelijke 
(dynamische) versnelling zijn diverse modellen bedacht. Het 
eenvoudigste(zie fig. 2.9a) is, het model waarbij de nok wordt 
voorgesteld als een eenparig bewegende schuifnok, en het 
volgmechanisme wordt gereduceerd tot In len Massa veersysteem(een 
punt Massa met massaloze veer). Het model is te verbeteren door 
rekening te houden met de demping. Deze wordt veroorzaakt door 
visceuze en coulombse wrijving. Verder blijkt dat de snelheid van 
de nok niet constant is. Dit komt doordat de aandrijving niet 
oneindig stijf is (belasting afhankelijkheid motor,torderen 
nokkenas en askoppeling en het doorbuigen van de nokas). Het 
uitgebreide dynamisch model is gegeven in fig. 2.9b. In bijlage 2 
is de differentiaal vergelijking voor dit model afgeleid. 

Ook geeft evt. speling een verhoging van de versnelling(zie 
2.2.7). 

a xU! b 

Fig. 2.9 Dynamisch model nokmechanisme 

De trillingstijd van het nokmechanisme is: 

T=2 x1t xymiC (s) 
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T=trillingstijd (s) 
m=vervangende massa volgmechanisme (kg) 
C=gereduceerde veerstijfheid nokmechanisme (N/m) 

In de praktijk is gebleken dat er op het nokoppervlak golven 
kunnen ontstaan waarvan de golflengte gelijk is aan de weg, die 
doorlopen wordt door de nokvolger in de trillingstijd van hat 
mechanisme. Doordat het mechanisme op deze wijze wordt 
aangestoten in de eigenfrequentie hebben die golven de neiging 
steeds dieper te worden. De diepte van deze golven (in het Duits 
Rattermarken genoemd) bereikt uiteindelijk een bepaalde waarde 
waarvan de grootte o.a. afhangt van de demping van het 
mechanisme. De trillingen die ontstaan bij het doorlopen van deze 
golven geven relatieve grote versnellingen in het volgmechanisme. 

2.1.7 De aanwezigheid van speling. 

Bij een nokmechanisme waarbij de rol in een groef loopt(b.v. 
groefnokschijf zie fig. 1.6), is altijd een zekere speling nodig, 
om de draaiing van de rol mogelijk te maken. Deze speling(zie 
fig. 2.10) wordt doorlopen op het moment dat de belasting tussen 
nok en volger van teken verwisselt. 

Fig. 2.10 Speling nokmechanisme 

Tijdens het doorlopen van de speling zal de versnelling constant 
zijn, waarbij de grootte afhankelijk is van de uitwendige 
(veer)kracht op het nokmechanisme, en de massa van het 
mechanisme. Dit maakt dat er snelheidsverschil(in hefrichting) 
tussen nok en nokrol ontstaat, dat even later door een botsing 
weer moet worden opgeheven. Deze botsing veroorzaakt een trilling 
die vooral van invloed is op de dynamische versnelling, die 
hierdoor een extra impuls krijgt. Fig. 2.11 toont het 
versnellingsverloop van 2 nokmechanismen, een met een speling van 
0.001 maal de hefhoogte(a) de andere met een speling van 0.01 
maal de hefhoogte(b). 
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b 

Fig 2.11 Effect speling op versnellingsverloop. 

2.1.8 Soort lagering van de nokrol. 

Er zijn verschillende soorten lageringen v~~r nokrollen(zie fig. 
1 .9) : 

-Glijlager 
Meestal worden geharde pennen en rollen gebruikt 
die gesmeerd op elkaar lopeno 

-Kogel lager 
Bij lichte belastingen worden weI eenr~J~ge diepgroef
kogellagers gebruikt. Speciale lagers met een extra 
dikke bUitenring worden als looprollen geleverd. Een 
uitvoeringsvorm hiervan heeft een tweerijig hoek
kontaktlager. 

-Naaldlager 
Ook hiervan worden speciale uitvoeringen met 
verstevigde buitenring als looprol geleverd. 

De keuze van het type nokrol zal van invloed zijn op de 
levensduur van het nokmechanisme. 

De uitvoeringen met een glij- of naaldlager z~Jn niet axiaal 
gelagerd. Wanneer er door een uitlijnfout een axiale kracht op de 
nokrol komt, zal deze aanlopen tegen de afstandplaatjes of de 
hefboom. De bij deze wrijving ontstane warmte was bij proeven op 
de THE, waar een hardweefsel nok en een naaldgelagerde nokrol 
gebruikt werden waarschijnlijk de reden dat de rol vastliep. 

2.1.9 Het vlak of gewelfd zijn van de nokrol/volger. 

Door vervormingen en toleranties krijgt men bij vlakke 
nokrollen/volgers altijd een kantbelasting(zie 2.2.2), hierdoor 
zal de rand van de nok eerder uitbreken. Bij gewelfde 
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nokrollen/volgers(R=400 '500) zal het puntkontakt bij hoekfouten 
ongeveer in het midden blijven. Een nadeel van deze gewelfde 
rollen is de wat duurdere fabrikage en de vaak wat grotere 
tolerantie op de diameter. 

2.1.10 Het excentrisch plaatsen van de glijdende volger. 

Door de glijdende volger excentrisch te plaatsen(zie fig. 1.10) 
en een mogelijkheid te geven om te kunnen draaien kan de 
relatieve slip en hiermee de levensduur tussen nok en volger 
aanzienlijk verbeterd worden. 

2.1.11 De omwentelingssnelheid. 

De wens om de machines steeds sneller te laten lopen maak~dat de 
belastingen op de nokken aanzienlijk zullen toenemen. Daarom is 
het nodig dat men een beter inzicht krijgt in de levensduur van 
nokmechanismen. 

2.2.12 De produktiemethode. 

ledere nok heeft na de produktie een bepaalde oppervlakte 
ruwheid. Deze ruwheid veroorzaakt een extra trilling. Bij zachte 
(niet geharde) nokken neemt door inlopen de ruwheid af. Verder 
zal de nok nooit exact de gewenste vorm krijgen. De afwijking 
hiervan zal bij numerieke fabrikage klein zijn, maar bij 
fabricage op een boormachine en daarna bijwerken, groot en sterk 
afhankelijk van de vaardigheid van de vakman. 

2.1.13 De materiaalkeuze van de nok/volger. 

De toelaatbare contactspanning blijkt v~~r een groot deel bepaald 
te worden door de volgende materiaaleigenschappen: 

-hardheid 
-verloop van de hardheid 
-homogeniteit van het materiaal 

Zeer . interessant v~~r het vergroten van de levensduur 
(belasting, omwentelingssnelheid) lijkt het toepassen van nieuwe 
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materialen en produktiemethodes. Hierbij moet gedacht worden aan: 
-CNC draadvonken. 
-Lasersnijden. 
-Oplassen, opspuiten harde metalen. 
-Hardmetalen nokken. 

2.2 De levensduurberekening van nokmechanismen. 

Bij de berekening van de levensduur van nokken wordt uitgegaan 
van de maximaal toelaatbare kontaktspanning tussen een bepaalde 
materiaalcombinatie. Naar de grootte van deze maximale spanning 
is door diverse instituten en bedrijven onderzoek gedaan. Doordat 
niet op de zelfde wijze werd beproefd en omdat de levensduur niet 
eenduidig werd gedefinieerd zijn ze tot zeer verschillende 
waarden gekomen. In bijlage 3 zijn de onderzoeks resultaten van 
de diverse instituten weergegeven. 

De werkelijk optredende kontaktspanning kan bepaald worden met de 
formules van Hertz (-13-). De berekening van de werkelijke 
contactspanning (Hertze spanning), en van de werkelijke 
contactkracht is gegeven in bijlage 4 (-1-). Wanneer een nokrol 
gebruikt wordt moet behalve de contactspanning ook de belasting 
van het lager gecontroleerd worden. V~~r een naald of 
kogelgelagerde nokrol kan hiervoor gebruik worden gemaakt van de 
normale wentellager berekeningen. 
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HOOFDSTUK 3 REEDS BESTAANDE PROEFSTANDEN VOOR HET 
BEPALEN VAN DE LEVENSDUUR VAN NOKMECHANISMEN. 

In het verleden hebben verschillende instituten en bedrijven 
onderzoek gedaan naar de levensduur van nokmechanismen. AIle op de 
THE bekende zijn: 

-THE vakgroep WPB. 
-Tech. Universitat Dresden (DDR). 
-United Shoe Machinery Corp. (USA). 
-Tech. Universi~at Karlsruhe (BRD). 
-Worcester Polytechnic Institute (GB). 

In de volgende paragraven zijn de door hun gebruikte proefstanden 
besproken. 

3.1 Nokbeproevingsapparaat THE (-2-) (-3-). 

In de proefstand van de THE (zie fig. 3.1) wordt de nokrol(1) met 
behulp van een perslucht cylinder(2) op de nok gedrukt. De nokrol 
en de cylinder zijn met elkaar verbonden door de bovenbalk(3). 
V~~r deze cylinder is een membraam cylinder gekozen, omdat deze 
geen slip-stick heeft en omdat hiermee een groot zuigeroppervlak 
(en dus een grote belasting) mogelijk is. Door toepassing va~ een 
luchtcylinder is het mogelijk het nokmechanisme constant te 
belasten. De bovenbalk en dus de nokrol en de zuiger worden 
rechtgeleid m.b.v. twee kogelbusgeleidingen(4). Een elektromotor 
drijft via twee tandriemoverbrengingen de nokas aan. V~~r deze 
aandrijving is gekozen omdat deze spelingsvrij en stijf is. Met 
een versnellingsopnemer wordt de versnelling gemeten om hieruit 
later de kontaktkracht te berekenen. 

Fig. 3.1 Nokbeproevingsapparaat THE. 



26 

Met bovenstaand beproevingsapparaat kunnen momenteel de volgende 
nokmechanismen worden getest: 

-Centrisch rechtgeleide nokken, 
-gesmeerd en ongesmeerd. 
-met glijdende volger. 
-met cylindrische en gewelfde rol. 

Omdat de nokrol een veel kleinere omtrek heeft dan de nok, maakt 
deze veel meer belastingwisselingen door. Wanneer twee materialen 
met ongeveer een gelijke toelaatbare belasting worden getest (b.v. 
geharde nokrol op geharde nok), zal de nokrol veel eerder 
versleten zijn dan de nok. Omdat het onmogelijk is op deze 
proefstand rollen van gelijke diameter te testen is het onmogelijk 
geharde materialen te testen. 

Door de constructie aan te passen wordt het misschien mogelijk: 
-De invloed van een Kleine hoekfout zowel om de z- als 

om x-as te bepalen. 
-De dynamische axiale beweging van de nokrol over de nok 
te bekijken bij ve~schillende constante hoekfouten en 
zijdelingse stijfheden. 

-De grootte van de axiale nokrolkracht te meten. 
-De invloed van verschillende volgers te bekijken. 

Waarschijnlijk zullen deze aanpassingen weI ten koste gaan van de 
maximale hefhoogte. 

De proefstand heeft de volgende voordelen: 
-Hij is realistisch. 
-De aandrijying is spelingsvrij. 

De proefstand heeft de volgende nadelen: 
-De mogelijkheden zijn beperkt. 
-Het is niet mogelijk geharde materialen te testen. 

3.2 Nokbeproevingsapparaat Tech. Universitat Dresden (-4-) (-5-). 

Dit nokbeproevingspapparaat (zie fig. 3.2) werkt als voIgt: De 
nok(1) wordt via een elektromotor aangedreven. De nok heeft deze 
vorm opdat de contactspanning bij deze vorm op de gebolde 
oppervlakken constant zou zijn (kromtestraal en belasting 
constant). Dit is niet het geval omdat bij deze nok sprongen in de 
versnelling zeer grote trillingen laten ontstaan. Als volger wordt 
een slingervolger(2) gebruikt die m.b.v. een veer op de nok wordt 
gedrukt. 
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Fig. 3.2 Nokbeproevingsapparaat Tech. Universitat Dresden. 

Het is met deze proefstand mogelijk slingervolgers met 
cylindrische en gewelfde nokrollen te testen. 

Het apparaat heeft het volgende grote voordeel: 
-Het apparaat is vrijwel geheel opgebouwd uit standaard 
onderdelen (goedkoop). 

Een nadeel is dat er nokken worden getest met sprongen in het 
versnellings verloop, deze worden in de praktijk nauwelijks 
gebruikt. 

3.3 Nokbeproevingsapparaat United Shoe Mach. Corp. (-10-). 

Met behulp van het apparaat uit fig. 3.3 is in meer dan 30 jaar 
tijd van diverse nok en tandwiel materialen de toelaatbare Hertze 
spanning bepaald. 

Fig. 3.3 Beproevingsapparaat United Shoe Mach. Corp •• 

In deze proefstand worden twee even grote rollen(1) door een veer 
tegen elkaar gedrukt. Een van de rollen wordt aangedreven. M.b.v. 
de tandwieloverbrenging(2) is het mogelijk een gedefinieerde slip 
te laten optreden. 

De voordelen van deze proefstand zijn: 
-Er kan bij hogere snelheden worden beproefd(dus sneller 
resultaat). 
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-AIle materialen kunnen worden beproefd (zowel harde als 
zachte). 

-Er wordt de maximale Hertze spanning bepaald van twee 
over elkaar rollende lichamen, deze wordt bepaald, 
onafhankelijk van andere invloedsfactoren (behalve evt. 
slip) • 

De nadelen van deze proefstand z~Jn: 
-er kunnen geen andere invloedsfactoren bepaald worden. 

3.4 Nokbeproevingsapparaat Universiteit van Karlsruhe (-9-). 

Op de universiteit van Karlsruhe zijn twee proefstanden gebouwd, 
een voor het doen van druk, temperatuur en wrijvingsmetingen aan 
twee over elkaar rollende rollen, en een voor het doen van de
zelfde metingen aan een nok met een vlakke glijdende volger. 

De temperatuur en de druk tussen de nok en de volger worden in 
beide opstellingen gemeten door op de rol/volger gedampte metalen 
waarvan de weerstand evenredig verandert met de druk en de 
temperatuur. 

Bij de proefstand met de rollen (zie fig. 3.4) wordt de 
wrijvingskracht gemeten door een as met aandrijving (1) 
wrijvingsloos op te hangen, en dit via een hefboom op een drukdoos 
(krachtopnemer) (2) te laten afsteunen. 

Fig. 3.4 Rollen proefstand Universiteit van Karlsruhe. 

Bij de proefstand van de nok met vlakke glijdende volger (zie fig. 
3.5) wordt de wrijvingskracht gemeten door de bij de lagering 
altijd dezelfde kant opgerichte wrijvingskracht rechtstreeks te 
meten m.b.v. rekstrookjes. 
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Fig. 3.5 Nok met vlakke volger proefstand (Karlsruhe). 

3.5 Nokbeproevingsapparaat Worcester Polytechnic Institute (-8-). 

Dit beproevingsapparaat (zie fig. 3.6) is speciaal gebouwd voor 
het bekijken van de invloed van de gebruikte produktiemethode van 
de nok, op het functioneren van de nok. 

Fig. 3.6 Nokbeproevings apparaat Worcester Polytechnic Institute. 

In deze proefstand is gebruik gemaakt van een gebalanceerde nokas 
(1).Om de juiste balancering te behouden worden nokschijven(2) 
gebruikt met 2 dezelfde heffunkties die 180

0 
zijn verschoven. Aan 

de nokas zit een zeer groot en zwaar vliegwiel(3) dat wordt 
aangedreven met een wrijvingswiel(4). Dit wiel kan worden 
losgekoppeld zodat de metingen geen invloed kunnen ondervinden van 
trillinge~veroorzaakt door de aandrijving. Als belasting van het 
nokmechanisme wordt een instelbare veer gebruikt. 
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HOOFDSTUK 4 RET AANPASSEN VAN DE NOKPROEFSTAND OF DE THE. 

Om een beter inzicht te krijgen in de levensduur van 
nokmechanismen zullen meer van de in 2.1 genoemde 
invloedsfactoren bekeken moeten worden. 

Door de constructie aan te passen wordt hat mogelijk hat volgende 
te meten: -De invloed van smering. 

-De invloed van een kleine hoekfout om zowel de x- als 
de z-as van het nokmechanisme (zie fig. 2.1). 

-De axiale beweging van de nokrol over de nok bij 
verschillende constante hoekfouten en zijdelingse 
stijfheden. . 

-De grootte van de axiale nokrolkracht. 
-Bovenstaande metingen voor verschillende volgers 

(zowel glijdend als rollend). 
Het bovenstaande weI aIleen voor rechtgeleide nokmechanismen met 
niet geharde nokken (evt. kunnen ook twee even grote geharde 
r.ollen beproefd worden) .. 

Hiervoor zijn de volgende constructieve aanpasingen nodig: 
-De hoekfouten zowel om x- als om z-as moe ten 
instelbaar worden. 

-De volger moet een variabele zijlingse stijfheid. 
krijgen .. 

-De grootte van de axiale nokrolverplaatsing en de 
kracht moet dynamisch gemeten kunnen worden. 

Ais men de maximale hefhoogte van de te testen nokken (zie fig. 
3.1) 75 mm wil laten, dan mag de afstand, tussen bovenkant 
bovenbalk(3) en hart nokrol(1) maximaal met 25 rnrn toenemen, dit 
is erg weinig ruimte om de bovenstaande aanpassingen te 
realiseren. 
In de volgende paragraven is aangegeven hoe de aanpassingen zijn 
gerealiseerd. 

4.1 De instelmogelijkheid van de hoekfouten. 

Hoekfouten van de nokrolas t.o.v. de nokas kunnen ontstaan ten 
gevolge van doorbuiging (van aIle schakels van het nokmechanisme) 

, en van afwijkingen ontstaan tijdens de produktie. Er zijn twee 
soorten hoekfouten'van belang,een rotatie om de z-as en een 
rotatie om de x-as (zie fig. 2.1). De hoekfouten zijn erg klein 
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waarschijnlijk tussen 0 en 1 graad (een as van 50 mm 0.2 mm 
scheef levert 0.23°).Om te kijken of de levensduur afhankelijk is 
van de hoekfout zal om de 0.10 gemeten moeten worden. Op deze 
O. 1° is een maximale fout denkbaar van 0.02". 

Bij het realiseren van de hoekinstelling is het het beste dat de 
nokrol roteert om het aangrijpingspunt tussen nok en nokrol. 
Wanneer hij om een ander punt roteert krijgt de nokrol ter 
plaatse van het aangrijpingspunt een grote zijdelingse 
verplaatsing (zie fig. 4.1) waardoor de nokrol op de zijkant van 
de nok gaat lopen of zelfs tegen de lagerstoelen kan botsen. 

Fig. 4.1 Zijdelingse verplaatsing nokrol bij rotatie. 

Hoekinstelmogelijkheid om de x-as. 
Via diverse alternatieven (zie bijlage 5) is voor de constructie 
uit fig. 4.2 gekozen. 

:L :L, i 

Fig. 4.2 Instelmogelijkheid rotatie om de x-as. 

Bij deze constructie roteert de nokrol over het contactpunt 
tussen de nokrol en nok (punt A zie fig. 4.2). De nokrol(1) zit 
gemonteerd in de nokrolhouder(2) welke weer gemonteerd zit op het 
ondersegment(3). Het middensegment(4) zit via een slede vast aan 
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de bovenbalk. Door de bouten(S) los te draaien, kunnen het 
boven(6) en onder segment ten opzichte van het middensegment 
verdraaid worden. Her onder, midden en boven segment in deze 
constructie zijn eenvoudig te maken uit een gedraaide pijp of 
as(alleen ondersegment). De tolerantie op het ondersegment is zo 
gekozen dat deze altijd een iets grotere straal heeft dan de 
binnenzijde van het middensegment, hierdoor ontstaat een stabiele 
oplegging. Fig. 4.3 toont het verschil van deze maatvoering 
(4.3b) met die waarbij de straal van het ondersegment kleiner is 
dan die van het middensegment(4.3a). Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor de bovenzijde van het middensegment en het bovensegment. 

a b 

Fig. 4.3 Maatvoering segmenten. 

Bij deze constructie kan voor de instelling van de hoek geen 
gebruik worden gemaakt van een gradenboog met nonius omdat deze 
niet ingebouwd kan worden. Daarom is voor de hoekverstelling 
gekozen voor een inbouwmicrometer(7). Door de micrometer in of 
uit te draaien kan de hoek nauwkeurig worden versteld. Het nadeel 
van deze methode is dat niet de hoek evenredig is met de 
verstelling maar met de tangens van de hoek (zie bijlage 6). De 
maximale fout van de hoekinstelling is 0.013° (zie bijlage 6). 

Hoek instelmogelijkheid om de z-as. 
De constructie van deze mogelijkheid lag erg voor de hand en is 
ook niet erg moeilijk. De constructie is gegeven in fig. 4.4. 

Fig. 4.4 Instelmogelijkheid rotatie om de z-as. 
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De schijf(1) kan roteren in de bovenbalk(2). De schijf kan aan de 
bovenbalk worden vastgeschroefd m.b.v. 2 bouten(3) die door 
slobgaten in de bovenbalk, in de schijf zijn geschroefd. De 
afstandplaten(4) zorgen ervoor, dat de schijf niet uit de 
bovenbalk valt, tijdens het instellen van de hoek wanneer de 
bouten(3) zijn losgedraaid. Omdat bij de rotatie om de x-as geen 
gradenboog met nonius kon worden gebruikt, is ook hier een 
micrometer(S) instelling gebruikt. De verplaatsing van de 
micrometer uitgezet tegen de hoekverdraaiing is gegeven in 
bijlage 6. De maximale fout van de hoekinstelling is O.01g0 (zie 
bijlage 6). Voor de micrometersteun zijn twee paspennen 
geplaatst, en aan de steun is een borst gemaakt zodat na 
demontage de micrometersteun weer exact op dezelfde plaats kan 
worden terug-gezet. Hierdoor hoeft de proefstand slechts een keer 
geijkt te worden. 

4.2 De variabel zijdelingse stijfheid •. 

Wanneer we de nokrol een variabele zijdelingse stijfheid geven 
ten opzichte van de bovenbalk zal de nokrol zich bij de 
aanwezigheid van een zijdelingse kracht verplaatsen. Het is 
belangrijk dat de nokrol tijdens deze eventuele zijdelingse 
verplaatsingen exact dezelfde hoekfout behoudt. Vanwege deze eis 
vallen aIle bladveerconstructies (zie bijlage 7) af, bovendien is 
het bij deze constructies niet eenvoudig de veer te verwisselen 
Fig. 4.5 toont de constructie v~~r de zijlingse stijfheid die is 
toegepastJL 

A-A 

Fig. 4.5 De zijdelingse stijfheid. 

Er is gekozen v~~r een constructie waarbij de rechtgeleiding van 
de nokrol en de sti~heid los van elkaar zijn gerealiseerd. V~~r 
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de rechtgeleiding is gekozen voor een M-V rechtgeleiding van 
INA(1 zie fig. 4.5). De stijfheid wordt aangebracht m.b.v. de 
drukveer(2) (spiraal of schotelveer afhankelijk van de grootte 
van de stijfheid). Deze drukveer wordt gemonteerd in de 
veerbus(3}. In de veerbus zit een bout waarmee de veer kan worden 

;, 
afgesteld. Door deze constructie is de veerstijfheid in een 
richting altijd nul. am te voorkomen dat de nok in die richting 
loopt is aan de schijf(zie fig. 4.4 (1» een bout(6) gemonteerd 
die dit voorkomt. Als men metingen met een zeer grote zjdelingse 
stijfheid wil uitvoeren is dit mogelijk door de slede ook in de 
andere richting te blokkeren met een bout(7). In de slede zijn 
geharde paspennen geperst om te voorkomen dat de bouten(6,7) de 
slede uithameren. 

4.3 Het meten van de diverse grootheden. 

4.3.1 Het meten van de contactkracht. 

De contactkracht wordt berekend uit de te testen nokkromme 
(drukhoek~) en de versnelling die wordt gemeten m.bv. een 
versnellingsopnemer. Omdat de berekening nogal wat tijd vraagt is 
het misschien interessant om de gemeten versnellingscurve via 
een transtent recorder in de computer in. te lezen, en hiermee te 
bewerken. Dit is in principe met de in de vakgroep WPB aanwezige 
HP computer mogelijk. 

4.3.2 Het meten van de axiale nokrolverplaatsing. 

Voor het meten van de axiale nokrolverplaatsing is tegen de slede 
«( zie fig. 4.5) een electronische verplaatsingsopnemer 
geplaatst. Het signaal van deze opnemer wordt versterkt en daarna 
op een osciloscoop zichtbaar gemaakt. 

Omdat de slede niet mee roteert om de x-as zal de werkelijke 
verplaatsing de gemeten verplaatsing vermenigvuldigd met de 
cosinus van! zijn(zie fig. 4.6). 

~ 

~ 
Fig. 4.6 De meetfout. 
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De gemeten fout zal overeenkomstig de hoeklklein zijn. Mocht dit 
niet te verwaarlozen zijn, dan kan x~r eenvoudig worden 
berekend. 

4.3.3 Ret meten van de axiale nokrolkracht. 

V~~r het bepalen van de axiale nokrolkracht wordt de axiale 
nokrolverplaatsing vermenigvuldigd met de zijdelingse stijfheid. 

De samenstellings en detailtekeningen van deze constructie zijn 
te vinden onder nummer WB 68-05-00 en volgende. 
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HOOFDSTUK 5 DE AANZET TOT HET CONSTRUEREN VAN EEN 
NIEUWE PROEFSTAND. 

Verschillende van de in 2.1 genoemde invloeden op de levensduur 
van nokmechanismen zijn ook met de aangepaste versie van het 
nokbeproevingsapparaat op de THE nog niet te beproeven. De 
belangrijkste hiervan zijn: 

-Geharde nokken kunnen niet goed beproefd worden. 
-Er kunnen geen slingervolgers worden getest. 
-De invloed van het mee- of tegenlopend zijn van een 
slingervolger kan niet bepaald worden. 

-Bij de aangepaste THE proefstand is het wel mogelijk 
de invloed te bepalen van een constante hoekfout. Het 
is echter niet mogelijk deze hoekfout dynamisch te 
laten veranderen. Dit gebeurt in de praktijk door 
doorbuigingen van het volgmechanisme. 

Willen we de bovenstaande invloeden wel kunnen bepalen, dan moet 
een proefstand worden geconstrueerd, die aan de volgende eisen 
voldoet: -Het moet een slingervolger zijn. 

-De nokas moet zowel links-als rechtsom kunnen draaien. 
-Hij moet eenvoudig en goedkoop zijn. 
-De bevestiging van de nokrol moet variabel zijn. 
-Er moeten ook gehard.e materialen beproefd kunnen 

worden. 
-De vervangende massa van de hefboom moet variabel 
zijn. 

-De belasting moet constant zijn. 
-De hoekfouten moe ten instelbaar zijn (zowel om x- als 

om z-as) 
-De stijfheid moet in twee richtingen variabel zijn 
(t.b.v. een variabele torsie en zijdelingse 
stij fheid) • 

-De kontaktkracht en de zijdelingse verplaatsing moeten 
dynamisch kunnen worden gemeten. 

De bovenstaande constructie-eisen zullen waarschijnlijk leiden 
tot een complexe constructie. In de volg~nde paraqrav~n worden 
verschillende oplossingen v~~r de bovenstaande constructie-eisen: 
met hun v~~r-en nadelen gegeven. 
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5.1 De eenvoudig realiseerbare constructie eisen. 

Door de aandrijving zo te maken dat de nokas zowel links als 
rechtsom kan draaien, is een meelopend nokmechanisme eenvoudig 
tegenlopend te maken. De aandrijving is eenvoudig van linksom 
rechtscm draaiend te rnaken door twee aansluitdraden van de 
draaistroommotor te verwissselen. 

Een nokmechanisme moet een zeer lange levensduur hebben, b.v. 30 
miljoen omwentelingen. Doordat de omwentelingssnelheid van de 

\ 

nokas beperkt is, duren de proeven erg lang. Wanneer een goedkope 
proefstand wordt geconstrueerd is het misschien mogelijk meerdere 
proefstanden te laten maken, die tegelijk kunnen draaien. De 
proeven leiden dan eerder tot resultaat. Een proefstand wordt 
goedkoop door de constructie eenvoudig te houden en door zoveel 
mogelijk gebruik te maken van standaard onderdelen. Naarmate de 
proefstand complexer is, worden de metingen steeds meer beinvloed 
door niet gedefinieerde spelingen, doorbuigingen, wrijving enz. 
in de proefstand. Ook hierdoor is het nodig de constructie zo een
voudig mogelijk te houden. 

Verschillende types nokrollen kunnen getest worden als v~~r de 
bevestiging van de nokrol op de hefboom wordt uitgegaan van een 
standaardblok. Door op de:f.i1Jf't>oom een aantal aanslagen te 
maken kan het standaardblok met zijn diverse nokrolconstructies 
steeds exact op de zelfde plaats op de hefboom worden 
gemonteerd. Door deze constructie wordt het zelfs mogelijk . 
groefnokschijven te testen. 

Fig. 5.1 Fixatie nokrolblok. 

5.2 Bet testen van geharde materialen. 

In een nokmechanisme maakt de nokrol veel meer omwentelingen 
(belastingwisselingen) als de nok. Om dat de maximaal toelaatbare 
contactspanning (o;z) afhankelijk is van het aantal 
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belastingwisselingen is deze voor de nok en de nokrol 
verschillend. Bij het bepalen van \J;l. moe ten invloeden als 
scheefstanden van de nokrol, produktiemethode enz. geelimineerd 
worden. Deze moeten apart bekeken worden. De toelaatbare 
bela sting van nokrollen is bij inkoopnokrollen al door de 
fabrikant bepaald. Hierdoor is men vooral geinteresseerd in de cr;~ 
van nokmaterialen. 

Bij het beproeven van geharde nokschijven moet de nokrol ongeveer 
het zelfde aantal belastingen krijgen als de nok, omdat de rol 
anders al is versleten voordat de nok is versleten. Dit kan'men 
bereiken door v~~r de nok en de nokrol ongeveer even grote 
schijven te kiezen. Wanneer men de nokschijf iets kleiner maakt 
dan de nokrol, weet men zeker dat de nokschijf en de nokrol op 
verschillende plaatsen contact maken. Door het toepassen van 
ronde schijven treden geen versnellingen op in het volgmechanisme 
en kan het toerental worden opgevoerd (dus eerder resultaat). 

V~~r het testen van nokrollen kan gebruik worden gemaakt van een 
grote geharde ronde schijf met een relatief kleine nokrol. 

5.3 De variabel vervangende massa. 

Een variabel vervangende massa van de hefboom kan worden 
verkregen door een massa te monteren die op verschillende 
plaatsen kan worden vastgezet (zie fig. 5.2). 

Fig. 5.2 Variabel vervangende massa. 

Door de vervangende massa .van de hefboom te veranderen kan de 
trillingstijd van het volgmechanisme worden veranderd. Dit is 
vooral interessant voor het onderzoek naar Rattermarken (zie 
2.2.6). 
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5.4 De constante belasting 

Wanneer de kracht K (zie fig. 5.3) over de hele hefhoogte van de 
nok constant wordt gehouden, is de verwerking van de meetgegevens 
uit de proeven, veel eenvoudiger. 

Fig. 5.3 Belasting nok. 

Bij een slingervolger verandert de hoek tussen veer en hefboom 
tijdens het doorlopen van de op en afloop van de nok. Dit is er 
de oorzaak van dat de kracht K niet constant is. De door de hoek 
van de hefboom veroorzaakte krachtafname kan gedeeltelijk 
gecompenseerd worden door de veerstijfheid van de belastingsveer. 
Dit kan gerealiseerd worden met een luchtcylinder met vat en met 
een gewone spiraalveer (zie fig. 5.4). 

Fig. 5.4 Compensatie hoek hefboom via veerstijfheid. 

Het systeem met de luchtcylinder heeft als voordeel dat de 
belasting eenvoudig verhoogd kan worden door de druk te verhogen. 
Bij de veer kan de belasting verhoogd worden door de voorspanning 
te veranderen. Een nadeel is dat bij hoge belastingen met 
relatief kleine veerstijfheden de veer erg lang moet zijn. 

-Door de kracht constant te houden en de hoek van aangrijping van 
de kracht constant 90° te houden, blijft de kracht K constant. 
Een oplossing die hieraan voldoet is gegeven in (fig. 5.6). 
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Fig. 5.5 Constant kracht K door constante kracht 
en aangrijpingshoek. 

In deze oplossing zal vrij veel wrijving optreden (hysterese). De 
wrijving kan worden verminderd door de rollen uit te voeren als 
kogellagers. V~~r de persluchtcylinder, die zorgt v~~r de 
constante kracht, kan het beste een membraamcylinder worden 
gebruikt, omdat deze minder last heeft van slip-stick 
verschijnselen dan een gewone standaardcylinder. Een nadeel van 
deze cylinder is dat deze gemaakt moet worden en dat er een 
aparte rechtgeleiding nodig is. 

Het Duivelsprentenboek 64b (-11-) toont een manier om een 
constante kracht te krijgen. Door de veer te koppelen met een 
geschikte "variabele overbrenging" is het mogelijk een constante 
belasting te krijgen (zie fig. 5.7). 

Fig. 5.6 Constante kracht door variabele overbrenging. 

De belasting kan zowel met een veer als met een persluchtcylinder 
worden gerealiseerd. 

5.5 De instelbare hoekfouten. 

De hoekfouten die ten gevolge van produktiefouten in het 
nokmechanisme voorkomen zijn klein, waarschijnlijk kleiner dan 1~ 
De hoek moet dus zeer nauwkeurig in te stellen zijn (maximale 
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fout 0.02°). De hoekinstellingen om de x- en z-as kunnen op 3 
plaatsen gerealiseerd worden: 

-Bij de scharnier van de hefboom. 
-Bij de nokas ophanging. 
-Bij de nokrol. 

Om te zorgen dat de nokrol, ook wanneer deze een hoekfout heeft, 
op het midden van de nok, blijft lopen is het belangrijk dat de 
assen waar omheen geroteerd wordt zo dicht mogelijk bij het 
contactvlak tussen nok en rol liggen. 

Fig. 5.7 Realisatie hoekinstellingen. 

Hieruit volgt dat de rotatie om de z-as het best gerealiseerd kan 
worden door de nokas te roteren, en de rotatie om de x-as het 
best g~realiseerd kan worden door de nokrol of de.hefboom te 
laten roteren.(zie fig. 5.7). 

M.b.v. gatscharnieren (zie duivelsprentenboek (-11-)) kunnen de 
rotaties eenvoudig en spelingsvrij worden gerealiseerd. Door de 
verstelling met een schroef met kleine spoed uit te voeren kan de 
hoek nauwkeurig worden ingesteld. Het beste kunnen 
zelfinstellende lagers worden gebruikt, maar ook gewone 
diepgroefkogellagers kunnen hoekfouten tot een graad opnemen. 

5.6 De variabele stijfheid van de hefboom. 

De stijfheid van de hefboom moet in twee richtingen variabel zijn 
om te kunnen kijken wat de invloed van de torsie stijfheid, 
zijdelingse stijfheid en de stijfheid in bewegingsrichting op de 
levensuur is. 

Een Manier om de stijfheid te varieren is een constructie waarbij 
de hefbomen gemakkelijk verwisselbaar zijn en waarbij een~ aantal 
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hefbomen wordt: gebruikt met verschillende stij fheden. Het 
voordeel van deze constructie is dat hij eenvoudig is. Nadelen 
zijn dat de juiste hoekinstelling van de nokrol weer afhankelijk 
is van de produktie toleranties op de hefboom. 

De stijfheid (C) van een hefboom is : 

c=F/f=(3 x E x I)/l) (N/m) 

C=stijfheid van de hefboom(N/m) 
F=kracht (N) 
f=doorzakking hefboom (m) 
E=elasticiteitscoefficient(N/m~) 
I=lineair traagheidsmoment(m~) 
l=lengte hefboom (m) 

Door het lineair traagheidsmoment en de lengte te veranderen kan 
de stijfheid worden veranderd. 

Het lineairtraagheidsmoment (en dus de stijfheid) kan worden 
veranderd door op een basisbalk (balk met laagste stijfheid die 
men wil beproeven), een strip te klemmen (zie fig. 5.8). De strip 
moet zo zijn gedemensioneerd dat sarnen met de basisbalk de juiste 
st,ijfheden worden verkregen. Zo In op de basisbp.lk geklemde strip . 
mag aIleen aanliggen op de klempunten, omdat anders de bij de 
buiging ontstane wrijving een hysterese in de meting veroorzaakt. 

Fig. 5.8 Aanpassen stijfheid via I. 

De lengte (1) kan aangepast worden door een relatief zeer stijve 
hefboom langs de eigenlijke hefboom (met nokrol) te monteren, zo 
dat de eigenlijke hefboom op verschillende plaatsen op de stijve 
hefboom kan.worden vastgeschroefd. Een nadeel is dat de 
doorbuiging (f) en de verdraaiing (r> niet evenredig veranderen. 
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Wanneer een hefboom bestaat uit twee hefbomen in elkaar, die 
m.b.v. van een kogelscharnier vrij t.o.v. elkaar kunnen roteren 
(2 richtingen), en die via een drukveer op elkaar steunen(zie 
fig. 5.9), kan door verwisselen van de veren een hefboom met 
variabele stijfheid worden verkregen. 

Fig. 5.9 Variabele stijfheid hefboom met drukveren. 

De verhouding tussen de doorbuiging (f) en de hoekverdraaiing (') 
is v~~r een balk op doorbuiging en v~~r de bovenstaande 
constructie niet het zelfde. Het grote nadeel van deze 
constructie is dat hij erg gecompliceerd is. 

5'.7 Het dynamisch meten van de krachten en de verplaatsingen. 

Bij deze beproevingen zijn we geinte~seerd in de 
contactkracht, de axiale nokrolkracht en de axiale verplaatsing 
van de nokrol. 

Deze kunnen gemeten worden door zowel in de bewegingsrichting als 
in de zijdelingse richting versnellingsopnemers aan te brengen. 
Door de signalen van deze opnemers m.b.v. een computer of een 
signaal analyzer 1 of 2 keer te integreren kan respectievelijk de 
snelheid en de verplaatsing in beide richtingen worden verkregen. 

Wanneer de zijdelingse stijfheid bekend is kan de zijdelingse 
nokrolkracht ook worden gemeten door de verplaatsing te 
vermenigvuldigen met de stijfheid. De zijdelingse verplaatsing 
kan gemeten worden met een verplaatsingsopnemer die gemonteerd is 
op een hulphefboom die zeer stijf is en niet belast wordt. 



44 

ROOFDSTUK 6 AANBEVELINGEN VOOR RET VOORTZETTEN VAN 
RET ONDERZOEK. 

Enkele aanbevelingen voor het voortzetten van het onderzoek naar 
de levensduur van nokmechanisme zijn: 

Om het "opnieuw uitvinden van het ~"liel" te vcorkomen lijkt het 
verstandig om het vervolgonderzoek te starten met een 
literatuuronderzoek in meer recente publikaties. Bij dit 
onderzoek kan ook gekeken worden naar de geldigheid van voor 
tandwielen gevonden toelaatbar~ Hertzespanningen. De tanden in 
een tandwieloverbrenging rollen op de steekcirkel ook over 
elkaar. Bij het begin en eind van de aangrijping is er een 
aanzienlijke slip tussen de tanden. De toelaatbare Hertze 
spanningen voor nokken liggen waarschijnlijk hoger dan die voor 
tandwielen. 

Een uitgebreide serie beproevingen waaruit allerlei kentallen 
volgen, waarmee voor een bepaald nokmechanisme exact de 
toelaatbare belasting kan worden berekend, lijkt om financiele 
redenen niet haalbaar bovendien vraagt het teveel tijd. ~et moet 
wei mogelijk zijn. om kleine statistisch verantwoorde series 
beproevingen te doen die een indicatie geven van de invloed van 
een bepaalde situatie (scheefstand, ,produktiemethode en~.) op de 
levensduur. Aan de hand van deze indicaties zouden dan 
constructie richtlijnen kunnen worden opgesteld. 

Om enigszins betrouwbare beproevingsresultaten te krijgen zullen 
veel proeven moeten worden uitgevoerd. Om toch redelijk snel 
resultaat te krijgen, kunnen meerdere proefstanden naast elkaar 
gebruikt worden. 

Als het duidelijk is hoe het vervolgonderzoek er uit ziet moet 
bekeken worden of het interessant genoeg is om de constructie
voorstellen voor een nieuw beproevingsapparaat uit te werken. 

De beproevingen moeten zich niet uitstrekken over een grote range 
van materialen maar zich beperken tot de 4 of 5 meest gebruikte 
materiaalcombinaties voor nokmechanismen. 

Wanneer de meetgegevens automatisch worden verwerkt zijn ze veel 
eenvoudiger vergelijkbaar met elkaar en met theoretische 
modellen, ook betekent het een aanzienlijke besparing op het 
aantal manuren nodig voor het onderzoek. 
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Wanneer onderzoek naar nieuwe materialen en bewerkingsmethoden 
gedaan wordt moet de nokrol zeker niet verwaarloosd worden, omdat 
deze veel vaker belast wordt. 

Het moet ook mogelijk zijn interessante gegevens te halen uit 
versleten nokken en hun toepassing dit b.v. in samenwerking met 
Philips. 
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Voorbeeld nokmechanisme. 
Diverse nokmechanismen. 
Volgers met een rechte werklijn. 
Volgers met een cirkelvormige werklijn. 
Centrisch rechtgeleide volger. 
Vormgesloten nokmechanisme. 
Excentrisch rechtgeleide volger. 
Slingervolger. 
Nokrollen. 
Gljdende volger. 
De verschillende heffunkties. 
Rotatiefout x-as(a), z-as(b). 
Belasting nok door cylindrische volger. 
Gewelfde nokrol. 
Krachtenspel nokrol. 
Tegenlopend nokmechanisme, rotatie z-as. 
Rol aan de zijkant van hefboom. 
Een zijdelings stijf volgmechanisme. 
Contactkracht nok. 
Dynamisch model nokmechanisme. 
Speling nokmechanisme. 
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Nokbeproevingsapparaat THE. 
Nokbeproevingsapparaat Tech. Universitat Dresden. 
Beproevingsapparaat United Sho~ Mach. Corp •• 
Rollen proefstand Universiteit van Karlsruhe. 
Nok met vlakke volger proefstand (Karlsruhe). 
Nokbeproevings apparaat Worcester Polytechnic Institute. 
Zijdelingse verplaatsing nokrol bij rotatie. 
Instelmogelijkheid rotatie om de x-as. 
Maatvoering segmenten. 
Instelmogelijkheid rotatie qm de z-as. 
De zijdelingsestijfheid. 
De meetfout. 
Fixatie nokrolblok. 
Variabel vervangende massa. 
Belasting nok. 
Compensatie hoek hefboom via veerstijfheid. 
Constante kracht K door constante kracht en 
aangrijpingshoek. 
Constante kracht door variabele overbrenging. 
Realisatie hoekinstellingen. 
Aanpassen stijfheid via I. 
Variabele stijfheid hefboom met drukveren. 
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BIJLAGE 1: Metingen woe. 

Binnen de vakgroep woe op de THE zijn metingen gedaan aan 
spoedvariators. Bij de spoedvariator (zie fig. 1) wordt een as 
aangedreven via een wrijvingswiel dat onder een hoek op deze as 
staat. Een bepaald punt OP deze as maakt een spiraalbeweging, de 
spoed van deze beweging kan worden ingesteld door de hoek tussen 
het wrijvingswiel en de as te varieren. 

P----~ ... _...L-_ --'oiiiI ....... a£ -::----- ..... '_-_-. ----

Fig. 1 De spoedvariator. 

Fa is de kracht die axiaal op de as werkt. 
Fn is de normaalkracht tussen de rol en de as. 

Er zijn metingen gedaan naar wat bij een bepaalde Fn/Fa 
verhouding de slip is. Dit v~~r: 

-Verschillende waarden van Fn. 
-Verschillende spoedhoeken. 
-Verschillende smeringscondities. 

V~~r nokmechanismen zijn we vooral geinterresseerd in de kracht 
Fa waarbij 100% slip optreedt. Hiervan zijn echter maar zes 
metingen gedaan (zie tabel 1) aIle bij relatief lage belastingen. 

spoed Fn(N) Smering Fa/Fn 100% slip Fa(N) 
1 .07 300 geen 0.079 23.7 
1 .07 180 geen 0.075 14 
4.25 180 geen 0.085 15 
8.42 180 geen 0.059 1 1 
8.42 300 ruirn 0.055 16.5 
1.52 1000 geen 0.013 13 

Tabel 1 Metingen woe 
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De spoedhoek kan niet worden berekend omdat de as diameter 
onbekend is. 

Oit dit kleine aantal metingen kunnen nauwelijks conclusies 
worden getrokken. De enigste conclusie zou kunnen zijn dat Fa 
waarschijnlijk een functie is van Fn en de wrijvingscoefficient 
en misschien van de spoedhoek. 
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BIJLAGE 2: Afleiding dynamisch model nokmechanisme. 

De afleiding van het dynamisch model van een nokmechanisme is 
overgenomen uit diktaat 4042 van de THE (-1-). 

Het nokvolgmechanisme wordt hierbij teruggebracht tot een veer en 

een massa (afb. 9-10), die zich kunnen bewegen langs de hartlijn I. 

x(t) 

afb. 9-10 Model van een 
nokmechanisme 

De puntvormige volger rust op een een-

parig bewegende schuifnok. Als het 

verloop van de hefhoogte tegen de tijd 

{h(t)} bekend is, kan het verloop van 

de verplaatsing van de volgmassa m 

tegen de tijd {x(t)} worden bepaald. 

Hiervoor kan een eindige different ie-

. methode gebruikt worde~ [9.{1. Bij deze 

beschouwingen is het zinvol om de tril

lingstijd van het volgmechanisme (T) 

te vergelijken met de tijd waarin de 

nokkurve doorlopen wordt (t ). 
m 

Hierbij wardt het kenmerk T ingevoerd., waarbij T = Tit •• (9.15) 

Bij een een-massa-veersysteem is T = 2~ ~ ••• .~. (9.16) 

Afb. 9-11 en 9-12 tonen het verschil in weg van m en de volgerpunt 

(x-h) bij twee waarden van T en het verloop van x en fi bij die 

waarden. 

Om tot het model te komen is het nodig om een meestal gekompliceerd 

volgmechanisme terug te brengen tot een-massa-veersysteem. 

Koster ~.5,9.~1 geeft een methode waarmee dit betrekkelijk eenvoudig 

kan worden gerealiseerd. Hij heeft aangetoond dat het terugbrengen 

tot een een-massa-veersysteem verantwaord is, omdat de laagste 

eigen-frekwentie van het volgsysteem de meeste invloed heeft op de 

afwijking op de nominale beweging van de eindschakel. 
Zie voor deze methode ook hoofdstuk t5,aanhangsel 4. 



x-h 
hm 

f 

X 

ii 

t 

-10/. tm 

afb. 9-11 Trilling en ver
snelling van m bij L • 0,16 
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.. ' t 

x-h 
hm 

t 
1% 

X 
.I 

h 

t 

afb. 9-12 Trilling en versnelling 
van m bij L = 0,26 

~, x( t) 
Sij de genoemde methode wardt het volgmecha

nisme teruggebracht tot een aantal punt

massa's met tussengeschakelde veren (bijv. 

afb. 9-13) en de laagste eigen frekwentie 

bepaald. De op deze wijze gevonden waarde 

van T benadert in de meeste gevallen de 

werkelijkheid voldoende nauwkeurig ~. 7] • 

afb. 9-13 Een volg
systeem met puntmassa's 
en veren. 

Tot nu toe is geen rekening gehouden met 

demping in het volgmechanisme. Deze 

demping wordt veroorzaakt door visceuze 

en Coulombse wrijving. Het voorspellen 

van de grootte van deze demping in de ver

schillende delen van het mechanisme is tot 

nu toe niet goed mogelijk. In (9.~ wardt 

aangegeven dat deze kan liggen tussen 5 en 

25% van de kritische demping. 

Afb. 9-14 toont de invloed van een kleine 

demping op het verloop van x uit afb. 9-12. 

_t 
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x 
Ii 

t 

afh. 9-14 Versnellingsverloop van valger en massa bij T= 0,26 en 
een damping van 5% 

afh. 9-15 Belasting van de nokkenas 
door een nokschijf 

In afb. 9-15 moet de nokval

ger een kracht F doorleiden 

naar het voigmechanisme. Deze 

kracht maakt dat de as in 

Z-richting daarbuigt. 

De komponent van deze kracht 

groat F.tan a veroorzaakt een 

doorhuiging in Y-richting. 

Verder werkt in de as een kop

pel groat F.tan a.r. Die kop

pel veroorzaakt een torderen 

van de as en een belasting 

van de aandrijving. De nok 

roteert daardoor niet maer 

eenparig. 

In afh. 9-15 wordt aangenomen dat het uiteinde van de as eenparig ro

teert met een hoeksnelheid w. Dit zal in werkelijkheid nooit het geval 

zijn. Door de eindige stijfheid van de aandrijforganen (tandwielen, 

kettingen, riemen, andere assen en dergeIijke) zal hoogstens aIleen 

de motor eenparig roteren. 

Meestal is het toerental van de motor afhankeIijk van de belasting 

(bijv. een asynchrone draaistroom), waardoor deze bij een"wisselende 

belasting oneenparig gaat lopeno De mate van oneenparigheid is het 

kleinst in de motoras en neemt dan toe in de verschillende schakels van 

het aandrijfsysteem en zal het grootst zijn op de plaats van de nokschijf. 
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Als de machine meer dan een nokschijf heeft, kunnen de nokmechanismen 

elkaar wederkerig betnvloeden~ Het is daarom duidelijk dat er bepaalde 

eisen gesteld moeten worden aan de stijfheid van de aandrijving. 

Hierop zal nog nader worden ingegaan. 

De buigstijfheid in Z-richting, in Y-richting en de torsiestijfheid van de 

as en de aandrijving"kunnen worden samengevoegd tot een gezamelijke 

stijfheid (c ). Deze stijfheid is de reciproke van de verplaatsing van 
w 

de nokvolger onder invloed van een eenheidskracht in de richting van F 

(- de elasticiteit van de aandrijving). De stijfheid c kan bepaald 
w 

worden oyer het verloop van de nokkurve en uitgezet worden tegen de 

verdraaiingshoek $ (afb. 9-16). 

Cwmax Cwmax 

o 

c is minimaal in de buurt waar 
w 

de drukhoek maximaal is. 

Het verloop van c kan gedeel-w 
telijk in rekening gebracht 

worden door als stijfheid van de 

aandrijving c te nemen, wg 
waarbij c voIgt uit: wg 

2 - ,. + •• (9.17) 
cwg Cw max Cw min 

In (9.17) is c de reciproke wg 
afb. 9-16 De invloed van de drukhoek 
op de stijfheid van de aandrijving 

waarde van het rekenkundig ge-

middelde van de uiterste waarden 

van de elasticiteit. 
x(t) 

afb. 9-17 Model van een nok
mechanisme met gedeeltelijk in 
rekening gebrachte stijfheid van 
de aandrijving 

Hiermee ontstaat dan het model afb. 9-17. 

Hierin is c de stijfheid van het nokvolgx 
systeem. 

De invloed van de toegevoegde c is te wg 
zien door afb. 9-11 te vergelijken met 

afb. 9-12. Rierbij is c in beide afbeel
x 

dingen gelijk genomen. 

c - 2 c en c . = 0,4 c • w max x w m1n x 

Dit maakt dat T toeneemt van 0,16 tot 0,26. 
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9.3.3 Een verder verbeterd model --------------------------
In 9.3.2 is de verandering in stijfheid van het aandrijfsysteem in 

rekening gebracht door de maximum-waarde en de minimum-waarde ervan 

reciproke te middelen. 

De werkelijkheid worde beter benaderd als het verloop in de stijfheid 

volledig in rekening wordt gebracht ~.5J9.~ • 

afb. 9-18 Belasting van ~e nokkenas 
door de volgerkracht F 

2 
F .tan CL gevolge groot h = y. tan CL .. ,;;;....;.~;;;;....;:;;..-

y c 
y 

Op de nok werkt een moment F.tan CL.r • 

Stel de kracht langs de werklijn 

van de volger gelijk aan F 

(afb. 9-18). 

De doorbuiging in Z-richting 
F is dan h ,.

z c 
z 

(9.18) 

waarin c z 
de stijfheid van 

de as tegen doorbuiging in 

Z-richting voorstelt. 

De doorbuiging in Y-richting 
F.tan (.t 

is y = • waarin c de c y 
y 

stijfheid tegen doorbuiging 

in Y-richting is. 

De doorbuiging y heeft een 

zakking van de volger ten 

(9.19) 

Als de torsiestijfheid ka is, wordt F.tan (.t.r ,. a.k
a 

(9.20) 

Hierin is a de hoekverdraaiing van de nok onder invloed van het moment 

F.tan (.t.r • 

Deze hoekverdraaiing veroorzaakt een zakking van de volger groat 

he ... e. r. tan (.t • 2 2 

Met (9.20) wordt dit : h = F.r .tan CL 
a ke 

(9.21) 

De totale verplaatsing van de nokvolger is dan: 

h .. h{w.t) - hz - hy - he (9.22) 

In deze beschouwingen is aangenomen, dat r.~ + y klein is t.o.v. ~ .r. 
m 

zadat de verandering van de drukhoek te verwaarlozen is als de omtrek 

van de nok over r.e + y verplaatst wordt. 

Voor het volgmechanisme gelde: 

m~ + c (x - h) = 0 x 

Met (9.22) wordt die: 

(9.23) 
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mx + c (x-h(wt) + h + h + he ) • 0 x z y 
(9.24) 

F = -c (x-h) dus F'" mx x . (9.25) 

(9.25) met (9.18), (9.19), (9.21) in (9.24) geeft: 

c (x-h(wt»+ c mx( __ l + 
2 2 2 

mx + tan o. + r tan 0) = 0 
ka x . x c c 

of z y 
c 

mx + x (x-h(oot» ... 0 
2 2 2 

1 +c (-2. + tan 0 r tan 0) + x c c ka z y 
dus 

mx + (x-h(oot» = 0 (9.26) 
2 2 2 2- + _1_ + tan 0 + r tan 0 

c c c ka x z y 

Dit systeem kan worden beschouwd als een een-massa-veersysteem met 

vier in serie geschakelde veren (afb. 9-19). 

x t) 

afb. 9-19 Model met volledig in 
rekening gebrachte stijfheid van 
de aandrijving 

Bij deze beschouwing is ervan 

uitgegaan dat de massa van de 

nok verwaarloosbaar is t.o.v. 

de massa van de volger. 

De massa van de nok geeft een 

zekere vliegwie1werking aan de 

rotatie van de as. 

Verwaarlozing van die massa 

maakt dat de waarde van he te 

groot wordt. Hierdoor lijkt 

het bewegingspatroon van de 

volgmassa wat ongunstiger dan 

in werkeIijkheid. 

Deze benadering geeft dus een 

zekere veiligheid. 

De veren met de stijfheid c Itan2
0 en ke/r2tan2

0 kunnen vervangen 

gedacht worden door een vee~ met stijfheid k Ir2tan2
0 en de veren w 

met stijfheid c en c door een veer met stijfheid c . x 2'i q 
2 2 2 2 -2 

Dit mag, mits tan 0 
+ r tan 0 r tan 0 = c ke k y w 

of weI 2 2 1 +.!... r (9.27) 
c ke 

=it 
y w 
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en 
1 1 1 -+-=-

C C C x z q 

Hiermee wordt (9.26): 

cq.(h(wt) -x) 
i • ~~------------

cq 2 2 
m(l + it,r tan a) 

w 

De volgende dimensieloze grootheden worden ingevoerd: 
h x t dH I dX I 

H .. h ; X ... h ; T • t Stel verder dT ... H en dT = X 
m m m . .. 2 

t h.tm 
Dan is H '" --h 

II h.t
m 

, x.t
m H ... ----, X ... ---, 

h' h' 

•• 2 
If x.tm 
X ""--h m m m m 

dh dh dt h 
Verder is tan a .. ~~- '" - - == -r.d$ r.dt' d$ r.w 

Dit geeft in (9.29): 

Of 
" Cq(H - X)t; cq (H - X)t; 
X '" ~~----~~~---- ... ~------~~--.--

c 12 h 2 C h 2 2 
m(l + f,H ( w.~ ) ) m(l + k q($m) .n ) 

w m w m 

Volgens Koster @. ~ zal gesteld worden dat 
C n 

Fa ""k
q
·(t)2 

w m 

(9.28) 

(9.29) 

(9.30) 

(9.31) 

F is een maat voor de verhouding tussen de stijfheid van het volga 
mechanisme en van de aandrijving en wordt daarom de faktor voor de 

aandrijfstijfheid genoemd. 

F is niet onafhankelijk van r omdat k dat niet is (formule 9.27). a w 
Bij nokcilinders heeft F een vaste waarde. Het blijkt dat bij nok

a 
schijven het trillingspatroon weinig veranderd als inplaats van r 

'2 
r + lh gebruikt wordt, mits c > ke/{r ). Dit is haast altijd het 

o m y 
geval. 

Als de volger op een koncentrisch deel van het profiel rust, is de 

trillingstijd van het volgmechanisme Tk • (Daar is tan a. "" 0) on 

T .. 2n\ £ 
kon . V c-:: 

q 
(9.32) 
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T 
In het vervolg zal kon genoemd worden. (9.33) --a T 

tm 
De formules (9.15) en (9.16) blijven voor model afb. 9-10 geldig omdat 

daar c - eo, 
Z 

(9.31), (9.32) en (9.33) in (9.30) geven: 

" (2w)2 H - X 
X= - '--rr 

'T I+H.F 
a 

(9.34) 

Als voorbeeld wordt het nokmechanisme genomen dat het trillingspatroon 

van afb. 9-13 heeft als geen rekening gehouden wordt met de stijfheid 

van de aandrijving.Als 
2 ka/r = 0,5 c en a 

x max 

verder aangenomen wordt dat c = c = 2c , z y x 
= 450 is met formule (9.34) het trillingspatroon 

te vinden (afb. 9-20). Afb. 9-14 geeft het trillingspatroon als uitge-

gaan wordt van dezelfde gegevens, maar waarbij de varierende stijfheid 

met formule (9.]7) tot een vaste waarde is omgerekend. 

II 
X 

t 

Versnellingsverloop van volgerpunt en massa 

X-H 

1 

afb~ 9-20 Verschil van heffing massa en volgerpunt 
Gegevens: F = 0,4 ; T = 0,2 ; ~ = 0 a 
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x( t) Ret model van afb. 9-19 kan worden 

uitgebreidmet een visceuse demper 

(dempingskonstante p) en een uit

wendige kracht F (afb. 9-21). 
u 

h(t) 

afE. 9-21 Een model van een 
nokmechanisme met een visceuse 
demper en een uitwendige kracht 

Riermee verandert (9.29) in : 

Voor de eenvoud wordt Fu konstant 

gahoudeu. 

- . 
mx • -""";;""""2-"""2- • (h-x) - p (x-h) - F u ••• (9.35) 

L + r tan CI. 

c k 
q w 

h Eveneens wordt ingevoerd R .. ~; X 
m 

Stel bovendien 

(; .. p 

2 v-;:::; 
q 

en 

x 
:lI-

b 
m 

• T :II 2~ ~ 
t kon 'VC: q 

(9.36) 

(9.37) 

(; worde de dempingsfaktor of dempingsverhouding genoemd. Deze wordt 

soms in procenten aangegeven, Ret systeem is kritisch gedempt als 

1; .. 1. 

Hier zal met (; gerekend worden. betrokken op het koncencrische deel. 

Met (9.31), (9.32) en (9.33) gee£t dit alles in (9.35): 

••• (9.38) 
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X 
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If 

X 

f 

T 

" ~ 

f 
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afb. 9-22 F ~ O,4;t = 0,2;~ = 0,05; 
a A = ° 

afb. 9-23 

afb. 9-24 

F = 0,4; t = 0,2; t "" 0,05; a A = 12,5 

.. t 

A -12,5 

F = 0,4; T • 0,2; ~ = 0,05 a 

Afb. 9-22 bat het vedoop 
tf 11 

van X en H zien met dezelfde 

gegevens als afb. 9-20 met 

daarbij een demping ~ = 5%, 

F = 0. 
u 

In afb. 9-23 is het verloop van 
II ,I 
X en H getoond, waarbij 

A - 12,5 is genomen. 

Het verschil in het verloop 
If 

van X is bijzonder klein. 

Groteris het verschil in ver

loop van X - H zoals afb. 9-24 

laat zien. 

Afb. 9-25 laat het versnellings

verloop zien bij een mechanisme 

met gegevens als afb. 9-22, 

maar waarbij de aangepaste 

sinus als heffunktie genom en 

is. 

afb. 9-25 Aangepaste sinus 
F = 0,4; T "" 0,2; ~ = 0,05; a 
A "" 0 
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x(t) 

p 

h(t) 

afb. 9-26 Een model van een nok
mechanisme met speling 

afb. 9-27 Het doorlopen van speling 
van een rol in een groef 

Bij een nokmechanisme, waarbij 

de rol in een groef loopt, is 

altijd een zekere speling tus

sen rol en groef nodig om 

draaiing van de rol mogelijk 

te maken. 

In afb. 9-27 is deze speling 

overdreven voorgesteld. 

Aangenomen wordt dat ten tijde 

Tl de rol de ene groefwand 

loslaat, oversteekt naar de 

andere zijde en daar aankomt 

op T2• De a£gelegde weg door 

de rol in de richting van de 

werklijn 1 is HT - HT - s. 
2 I 

Deze is gelijk aan i(T2 - T1). 
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BIJLAGE 3: Diverse toelaatbare Hertzespanningen. 

In tabel 2 zijn de verschillende toelaatbare Hertze spanningen 
tussen twee rollen gegeven. 

Toelaatbare Hertzespanning (N/mrn1 
) 

Nummer publ. -- 1 2 3 4 5 6 7 
t Materiaal + 

geleg. cemetst. 2160 1880 
cemteerst. 1970 1765 1930 1860 1800 1070 
mach. st. gehard 1570 1520 1570 1600 761 
nodulair GG 638 660 620 510 650 670 305 
grijs GG 450 430 450 335 410 440 
hardweefsel 115 105 90 

Tabel 2 Diverse toelaatbare Hertze spanningen. 

Literatuurlijst: 
1: Cram Machine design 1956 bIz. 38 
2: Morrison Machine design 1968 august (-10-) 
3: 66002 Engineering datascienes data 66002 (-7-) 
4: Beard Tribology handbook, Butterworths London 1973 
5: Niemann Machine elemente Band 1 Springer verlag 1953 
6: Koumans THE diktaat 4042 (-1-) 
7: Wear control Handbook 1980 (-14-) 
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BIJLAGE 4: Levensduurberekening nokken. 

De levensduur berekening is overgenomen uit diktaat 4042 van de 
THE (-1-). 

Deze berekening bepaalt hoofdzakelijk de materiaalkeuze. 

Bij de meeste nokken worden de krachten via een nokrol doorgeleid. 

De slijtage, die hierbij het meest op de voorgrond treedt is de 

drukslijtage of putvorming, veroorzaakt door vermoeidheid van het 

materiaal. Hiernaast spelen ook andere vormen van slijtage een rol, 

zoals abrasieve sliJtage door vuil, ploegslijtage en adhesieve slij

tage door kleine glijbewegingen tUBsen rol en nok. Bijv. bij nok

schijven is de hartlijn van de nokrol nooit exakt evenwijdig met de 

rotatie-as van de nok. zodat naast rollen ook een kleine zijdelingse 

slip zal plaatsvinden. 

Bij de berekening van de levensduur van de nokken en de rollen wordt 

uitgeg~an van de maximaal toelaatbare kontaktspanning. 

De werkelijk optredende kontaktspanning wordt berekend met de formules 

van Hertz. 

Sij een lijnkontakt tussen twee rollen geldt: V2.1 ,12.2J 
3 

- -Z\rF 2 
'1d - 190 €:E V it N/mm (lijnvormig kontakt) ••• (12.1) 
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Hierin is , • de kontaktkracht in N 

r • de gereduceerde kromtestraal in mm, waarbij 
I I 1 
--- +-r r

1 
r

2 
(12.2) 

1 • de lengte van de kontaktlijn in mm 

~ • aail korrektiefaktor voor de samenwerkende materialen 

(:ie tabel 12-1) 

ad • de maximum optredende drukspanning in N/mm
2 

De halve breedte van het kontaktvlak b volgt uit: 

(mm) (12.3) 

Onder invloed van de belasting ontstaat een toenadering van beide 

oppervlakken groot o. 

2 7 ,0,9 
o - 0,0023 s ' • (mm) 

1°,8 
(12.4) 

50ms worden rollen gebruikt die niet cilindervormig zijn, maar die 

over de breedte iets bolvormig zijn. Er ontstaat dan geen lijnvormig 

kontaktvlak, maar een ellipsvormig. 

Bij dit z.g. puntkontakt is de maximale drukspanning: (12.~ 

f ~' ad • -! 2' 
E:E r . 

(ellipsvormig kontakt) ••• (12.5) 

Hierin is fa een faktor t die afhankelijk is van de kromtestralen 

(zie grafiek afb. 12-2) 

r de gereduceerde rolstraal in mm 

1 1 ---r r
I 

1 
+ r

2 
' hierin zijn r 1 en r 2 de kromtestralen 

in het vlak van de rolrichting. 

De halve lange as van het ellipsvormig kontaktvlak volgt uit: 

(mm) ... (12.6) 

De halve korta as b is: 

b - fb'<E V-;:; (mm) . . . . .. . ... (12.7) 

Hierin zijn fa en fb faktoren, die afhankelijk zijn van de welvings

faktor (:ie grafiek afb. 12-2). 
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. . . 
Hierin is R de gereduceerde welvingsstraal. 

1 1 1 ---+-
R Rl RZ 

... (12.8) 

(12.9) 

RI en R2 zijn de kromtestralen in het vlak loodrecht op de rolrichting. 

De toenadering van'beide oppervlakken (o) bedraagt: 

2 \3r;r 
o ,. fo·eE V i- (mm) •••• •• 

b2 a 2 b2 a2 
Ook geldt : 0 .. 2r + 2R .. 2r + z;r 

de samenwerkende E 2 eE materialen in N/mm 

staal 206000 1 staal 206000 

staal 206000 1 , 12 gietijzer GG 25 118000 

staal 206000 1,03 perl. nod. gy. GGG 60 172000 

staal 206000 2,47 hardweefsel Hgw 2082 6900 

tabel 12-1 Tabel voor de korrektiefaktor €E 

500 
w 400 \ 

\ 
1 l' I 

I 

2 
E:E 

1 

I ,25 

1,06 

6,12 

~ 300 

I 200 

f<7;10-2 j \ , V fa' 1 0
2 

100 
80 

60 
50 
40 

30 

20 

)0 

i 

\ 
1. 
1 

\ 

\ 
,\ 
\ 

~ 
1\ , if 

J 

~ 
J 

i\ I 
\ I 

,I 
~ 

f\ 
I \ 

I f a,105 
!( 

\ 
\ f b • t 03 

1\ \ 

3/2 
eE 

1 

t , J 8 

1,04 

3,89 

1 ,.5 2. 3 4 5 7 I 0 15 20 30 40 SO 70 100 

afb. 12-2 Grafiek voor de bepaling van fa' fb , fa en fo 

( 12.10) 

(12.11) 
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Op verschillende plaatsen zijn onderzoekingen verricht naar de' 

toelaatbare drukspanning in afhankelijkheid met het aantal belastings

wisselingen voor verschillende materialen. 

De verkregen uitkomsten verachillen vaak nogal wat. Dit wordt o.a. 

veroorzaakt door de niet gelijke proeiomscandigheden en door het 

niet eenduidig vastleggen van het kriterium "ainde levensduur". 

label 12-3 vermeldt een klein aantal vaak gebruikte nokmaterialen 

met de daarvoor toelaatbare drukspanning bij 108 belastingswis

.alinaen. 

aanduiding in N/mm 2 
materiaal bijzonderheid ad 

volgens DIN norm 

cementeerst. e 15 gecem. en gehard 1800 (12.3J 
machine st. Ck 45 oppervl. gehard 1600 U2 .4J 
perl. nod. gy. GGG 60 670 . Q 2.3] 

perl.gy. GG 25 440 [12.3J 
hardweefsel HSW 2082 90 Q2.SJ 

Tabel 12-) Veel gebruikte nokmaterialen met bijbehorende ad 
voor 108 belastingswisselingen 

De opgege~en waarden van ad gelden voor de samenwerking van het 

materiaal met een gehard stalen role Het kontaktvlak is lijnvormig 

en er is,behalve bij hardweefsel, smering toegepast. 

Belangrij'ke andere litteratuurbronnen voor ad zijn [12,6 - 12.9J 

Bij belastingskondities, die verschillen van de bij tabel 12-3 

genoemde~ moeten korrektiefaktoren worden toegepast om de toelaat

bare drukspanning te vinden. 

°d toel. 

Hiarin is jl 

j2 

• add I ·j2 ... (12.12) 

van de invloed van de smeringskondities 

voor de belastingsverdeling over de lengte 

van het kontaktvlak 

• de faktor 

- de faktor 

De faktor jl • 1 bij smering met olie van een viscositeit van 1),SoE 

(100 c Stokes) bij de bedrijfstemperatuur 

it • 0,85 bij amering met olie van l,SoE (6,2 c Stokes) 

Voor omstandigheden zonder amering zijn geen goede gegevens bekend. 

Aangenomen wordt dat jt - 0,7 voor nodulair en gewoon gietijzer en 

dat jl - 0,6 voor de geharde staalsoorten. 
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Bij hardweefsel is j) = 1, omdat ~d is opgegeven zonder smering. 

De faktor j2 wordt bepaald door de belastingsverdeling over de 

lengte van het kontaktvlak. Een zuivere lijnkontaktspanning komt 

niet voor. Door de eindige lengte van het lijnkontakt is de ruim

telijke spanningstoestand aan de einden anders. Onder invloed van 

de belastingen treden vervormingen in de machinedelen op, zoals 

het doorbuigen van assen en torderen van hefbomen. Deze vervor

mingen maken dat heL kontaktvlak van vorm verandert. Afb. 12-4 b 

en c tonen hiervan voorbeelden. 

2b 

a£b. 12-4 

a 

I 

Afwijkingen 
van het lijn
kontakt 

In het geval c raken beide oppervlakken 

elkaar niet meer over de volle lengte. 

Het is ongunstig als de maximale druk

spanning aan een zijkant optreedt. De . 
kans dat daar materiaal uitbreekt is 

veel groter dan wanneer die spanning 

ongeveer in het midden aanwezig is. 

Om dit laatste te bereiken past men 

vaak nokrollen toe, die over de breedte 

enigzins gewel£d zijn (afb. 12-5). 

Ook als de assen niet geheel evenwijdig 

zijn kan de grootste kontaktspanning 

toch in het midden vallen. 

I 
De belastingsverdeling bij zorn 

puntkontakt is niet ongunstiger 

r 
... 

dan bij een zuiver lijnkontakt 

omdat gebleken is dat de toelaat

bare drukspanningen bij puntbe

lasting 1,4 tot 1,7 maal zo groot 

mogen zijn 02.10J . 
Voor de faktor j2 zijn geen ge

meten waarden bekend. Hiervoor 

worden de volgende schattingen 

gedaan: 

. 
J ,.-

-
afb. 12-5 Een gewelfde nokrol 

geeft een ellipsvormig 
kontakt 

voor nokrollen met een gewelfd'oppervlak 

voor cilindrische rollen en gietijzeren of zacht stalen 

nokken, waarbij 1 • 0,5 maal de straal van de nokrol . max 
voor cilindrische rollen en geharde stalen nokken, 

waarbij 1 = O,S maal de straal van de nokrol max 
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Bij de berekening van de toe te laten belasting op een nok wordt de 

kracht beschouwd, die loodrecht op het oppervlak werkt. 

afb. 12-6 Verband tus
sen F en K 

Ale K de kracht is in de bewegingsrichting 

van de nokvolger (afb. 12-6), dan is 

F • K/cos a • Hierin is a de drukhoek op de 

plaate waar F aangrijpt. 

De kracht K is samengesteld uit een aantal 

krachten, die ieder een andere oorsprong 

hebben. 

K-K +K +K +K b'" a v wr ar 
(12.13) 

Hierin is: 

K • de versnellingskrachten, die optreden in het volgsysteem. Deze a 
krachten worden bepaald door de te versnellen massa's, de a£ te 

leggen weg, de tijdsduur van de beweging en de heffunktie. 

Kv • de krachten, die uitgeoefend worden door een veer of de zwaarte

krache om te zorgen dat de nokvolger steeds in kontakt blijft met 

de nok (krachtgesloten overbrenging) 

Kwr - de wrijvingskrachten, die in de machine optreden onder invloed 

van de beweging van de nokvolger 

Karb- de kracht. die de machine vraagt om de bewerking uit te voeren. 

leder van deze krachten varieert in grootte tijdens het draaien van de 

nok. 

Men mag voor de versnellingskrachten Ka niet zonder meer de kr~chten 

nemen. die volgen uit de theoretische heffunktie, maar men moet hier

&an toevoegen de krachten, ontstaan ddor trillingen in het vol~echanisme 

veroorzaakt door de vora van de nokkromme. de oppervlakteruwheden en de 

spelingen. Men kan daarom K opgebouwd.denken uit~ a 

... (12.14) K - (c1x c2)K + K + K a ao on sp 

Hierin is: 

K - de versnellingskracht, die volgt uit de hefhoogte, de kommandoao 
tijd en de heffunktie ( de nominale versnellingskracht). 

C
1 

- de faktor voor de trillingen bij de nominale heffunktie 

c2 - de faktor voor de vormnauwkeur~gheid van het nokprofiel 

Kon • de extra versnellingskracht, die ontstaat door oneffenheden 

(oppervlakteruwheid) 

K - de botskracht, die ontstaat na het doorlopen van spelingen sp 
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De faktor c
l 

Bij het doorlopen van een nokkromme ontstaan trillingen door veran

deringen van de ~rsnellingen. Deze trillingen veroorzaken een verhoog

de belasting van de nok. In hoofdstuk 9 wordt hier nader op ingegaan. 

De maximum versnelling is te ~epalen met par. 9.5 • Door vermenigvul

diging met de massa van het tot een massa gereduceerde volgsysteem 

vindt men cJKao • V~~r de scheve sinus geidt: c I- (I+T). 

De faktor c2 

De vormnauwkeurigheid van het nokprofiel hangt af van de fabrikagemethode. 

Er zijn nog geen n~uwkeurige waarden van c
2 

bekend. De volgende waarden 

djn geschat. 

Fabrikagemethode c
2 

Numeriek bestuurde nokkenfreesmachine 1,05 

Kopieerfrees- of slijpmachine 1 , I 

Nauwkeurige fabrikage van punt tot punt 1,3 op een freesmachine en bijwerken 

Fabrikage op boormachine en bijwerken J,5 

K on 

Een nieuwe nok heeft een oppervlakte-ruwheid, die bepaald wordt door 

de bewerking. Deze ruwheid veroorzaakt een extra trilling. Het is alsof 

de nokrol een groot aantal oneffenheden doorloopt. Meestal is de tijd 

voor het doorlopen van een oneffenheid klein in verhouding tot de 

trillingstijd van het aangestoten systeem. Dan is K • c.~ • on -D 
c • de stijfheid van het systeem en ~ • de hoogte van een oneffenheid. 

Uit voorbeelden, bijv. [12.11) , blijkt dat de grootte-orde van Kon 

weI 0,1 K kan zijn. ao 
Door het inlopen van de rol ap de nok vermindert de oppervlakte-

ruwheid. Soms ontstaat dan een andere vorm van oppervlakte-ruwheid, die 

veroorzaakt wordt daor trillingen in het nokmechanisme. Hierbij komen 

golven in het oppervlak met een onderiinge afstand, gelijk aan de weg, 

die dooriopen wordt door de nokvolger in de trillingstijd van het 

mechanisme. 

Doordat het mechanisme op deze wijze aangestoten wordt in de eigen 

frekwentie hebben die golven de neiging om steeds dieper te worden. 
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De diepte van deze solven ( in het duits "Rattermarken" genoemd) 

bereikt uiteindelijk een bepaalde waarde, waarvan de grootte o.a. 

afhangt van de demping in het mechanisme [12.12J . Gietijzeren 

nokken zijn hierin duidelijk in het voordeel t.o.v. zacht stalen 

nokken. De trillingen, die ontstaan bij het doorlopen van deze golven 

geven relatief s~ote versnellingen in het volgmechanisme. 

K.sp 

De invloed van spelingen is zeer groot. Vaak is de kracht, die ont

staat als een speling doorlopen wordt, faktoren groter dan de ver

snellingskrachten ontstaan door het volgen van de nokkromme. 

In par. 9.6 wordt aangegeven hoe de maximum versnelling kan worden 

bepaald, die ontstaat door het door10pen van de speling. Vermenig

vuldiginS van deze versnelling met de geredUCeerde volgmassa. geeft 

K sp 

De grootte van F v 

De veerkracht moet zo groot zijn, dat de nokvolger steeds in kontakt 

blijft met het nokprofiel (afb. 12-7). Omdat de vertragingskrachten 

groter zijn dan K . is het ao 

K 

I 
o 

afb. 12-7 

/ 
v max 

I tK 

K ao 

De grootte van Kv 

_t 

nodis om een veiligheid 

in acht te nemen, die vari

eert van 1,2 bij zeer 1ang

zaam lopende machines tot 

2 a 2,5 bij snellopende 

machines [0. 4J . 

~~~ __ ~!£-2!2!!!a-!!n_2!_!!!!~S!_g!~~!E!nnins\ 

Biervoor is het nodig om het verloop van die spanning over de hele 

nokkromme te kennen. Er moet daarbij rekening gehouden worden met 

de drukhoek en de kromtestraal van het nokprofiel. Dit vergt veel 

rekenwerk, terwijl er onzekere faktoren een rol spelen in de bepaling 

van de kontaktkracht. 

Voor een aantal gevallen is deze volledige berekening niet nodig. 

Ala bij een groefnok de versnellingskrachten 'de grootste krachten 

vorman, ereedt de maximum drukspanning op bij de plaats van de 

maximum versnelling. 
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Op die plaats is de kromtestraal van het profiel negatief. Ken goede 

benadering is de gereduceerde straal gelijk te stellen aan de rolstraal. 

Bij nokschijven met een terugbrengveer is de drukspanning maximaal 

halverwege de heffing, mits de versnellingskrachten de belangrijkste 

zijn en de veiligheid van de veer ongeveer twee is. 

Op die plaats is de kromtestraal van het profiel zo groot, dat ook 

hier de gereduceerde straal gelijk aan de rolstraal gesteld kan worden. 

Deze grafiek geeft voor vijf materialen de afhankelijkheid van de 

maximale kontaktkracht tot de roldiameter bij een te verwachten 
<, 8 

levensduur van 10 overrollingen. 

De grafiek is opgesteld voor nokrollen met een dwarswelvingsstraal 

van 500 mm. Ook voor cilindrische rollen is de grafiek bruikbaar, mits 

de nokrolbreedte en de nokschijfbreedte groter zijn dan 1/3 van de 

nokroldiameter. 

De belasting geldt voor niet gesmeerde oppe~Tlakken. Bij smering 

mag de belasting zeker met een faktor twee vergroot worden. 

Verder is een voorwaarde dat de kromtestraal van het nokprofiel 

nergens kleiner is dan de nokrolstraal. 

Als vuistregel kan gesteld worden dat een twee maal grotere belasting 

de levensduur met een faktor tien verkleind. 

12.2 De konstruktie van de nok 

De konstruktie van de nok is soms zodanig dat een aantal materialen 

niet toegepast kunnen worden. Als voorbeeld wordt hier een nokschijf 

met een naaf gegeven (12-9). 

a 

db. 12-9 

b 

a Een nokschijf met naaf; been nokschijf met losse naaf; 
c een gedeelde nokschijf 
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Hardweefsel: geen smering 

Andere materialen: iets 
gesmeerd 

RoUen: gewelfd met R-SOO mm 

8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 

.. diameter nokrol (mm) 
Afb. 12-8 Toegelaten kontaktkracht tussen roI en nokprofiel bij een 

levensduur van 108 overrollingen. 
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Afb. 12-9a Voor het bevestigen van de naaf op de as is het haast 

altijd nodig dat die naaf zacht is (verpennen). Bij de keuze van 

een gehard materiaal moet men dus een materiaal nemen dat gedeeltelijk 

gehard kan worden, zoals cementeerstaal, nitreerstaal of materialen, 

die induktief of vlamgehard kunnen worden. 

Afb. 12-9Q Bij een losse schijf kan men weI materialen nemen, die 

door en door gehard worden. 

Afb. 12-9c Bij gedeelde nokschijven is induktief harden niet moge

lijk omdat de omtrek van de nokschijf geen gesloten circuit vormt 

binnen de induktiespoel. Bij de deelnaad brandt dan materiaal weg. 

Bij het toepassen van' vlamharden van machinestaal moet men rekening 

houden met de benodigde ruimte voor de brander. Daarom moeten bij 

groefschijven de groeven groter zijn dan ongeveer 25 Mm. De wand

dikten moeten groter genomen worden dan ongeveer 8 mm om de vervor

mingen klein te houden. 

12.3 De fabrikagemethode 

De mogelijkheden in de werkplaats kunnen soms de keuze van materialen 

beperken. Dat kan komen door het ontbreken van een gewenste hardings

methode of door de onmogelijkheid van het nauwkeurig naslijpen. 

12.4 De prijs van de nok 

Ook de fabrikagekosten van de nok kunnen doorslaggevend zijn in de 

materiaalkeuze. Een nok van vlamgehard machinestaal is ongeveer 30i. 

duurder dAn van ongehard staal. Cementeren en harden is nog duurder 

(c.a. 100%). Soms is de prijs van een nok zo belangrijk, vooral bij 

massafabrikage, dat men zijn toevlucht neemt tot andere material en 

en andere fabrikagemethoden, bijv. spuitgieten van zinklegeringen 

of kunststoffen zoals nylon, delrin. 
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BIJLAGE 5: Alternatieve constructies instelmogelijkheid 
hoekfouten. 

Fig. 2 

'......t:....-A--+-~""'---'~~...4 __ ---~ 2 e.l ri n sle.l Len 
t..3at."l l~e. r~ 

Fig. 3 

ni e.l:. t.e.. lioa p 
me..'c. z.o'n C3rote. 

St.:cdaL. 
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Fig. 4 

Fig. 5 

Ro'tal::."\(2. doc,," 'noogt.e. ve:(!l'te.\le.", 
d!)'t.~"1->e.'fI" 

5l:.a'("('e be.ve..=-b9 i. "'9 
I 
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BIJLAGE 6: Nauwkeurigheid instelmogelijkheid rotaties. 

De hoekinstellingen kunnen de volgende afwijkingen (zie fig. 2) 
hebben: -Speling op het rotatiepunt alleen bij rotatie om de z

as (max. speling = 0.03 mm). 
-De onnauwkeurigheiu van de micrometer (± 0.005 mm). 
-De afstand y tot het rotatiepunt voor z-as 70.t: 0.15 mm 

voor x-as 55 ± 0.30 mm 
-De schuinstand't' van de micrometer. 
-Het verlopen van het contactpunt A wanneer een hoek 
wordt ingesteld. 

x 

\ 
Pig. b Nauwkeurigheid hoekinstelling. 

De laatste twee afwijkingen hebben op beide hoekinstellingen maar 
een zeer klein effect (%0.0001°) omdat de punt van de micrometer 
een afronding heeft met een straal van 3mm. 

Rotatie x-as: 

De maximaal te meten hoek is 1.500°. 

x = 55 x tan(1.50) =1.440 mm 
Xmax = 1.440 +0.005 = 1.445 rom 
Ymin = 55 - 0.30 = 54.70 mm 

Jwer = arctan(1.445 / 54.70) = 1.513
0 

o 
De maximale fout van de hoekinstelling om de x-as is 0.013 • 
In grafiek 1 is het verband tussen de micrometer instelling en de. 
hoek (} gegeven. 
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Rotatie z-as: 

o 
De maximaal te meten hoek is 1.500 • 

x = 70 x tan (1 .5° ) = 1 .833 mm 
Xmax = 1 .833 + 0.005 +0.015 = 1 .853 mm 
Ymin = 70 - 0.15 = 69.85 mm 
~wer =arctan(1.853 / 69.85) = 1 • 51 9

0 

o De maximale fout van de hoekinstelling om de z-as is 0.019 • 
In grafiek 1 is he~ verband tussen de micrometerinstelling en de 
hoekpgegeven. Dit is nagenoeg lineair. 

\,'2. 

o,b 

0,'2. 

q4 0,8 ~ " r, :1 
----- m\c.'·ra VY'le.t.e.V'sl:.aV"lc! Lx) LVYlm..1 

Grafiek 1 Verband micrometerinstel. en hoek. 
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BIJLAGE 7: Alternatieve constructies zijdelingse stijfheid. 

Fig.7 
"'> ... , 

. -,--

~ ( 
1 ! 

", 
I 
I 

Fig. 8 
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