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Opdrachtamschrijving: 

In het transportsysteem dat zich in het laboratorium voor 
Bedrijfsmechanisatie bevindt worden dempers gebruikt om de 
draagblokken soepel tot stilstand te brengen. 
Het gewicht van deze draagblokken kan varieren tussen 20 en 
100 kilogram. Omdat de dempers niet instelbaar zijn kan 
worden gesteld dat de demperwerking niet voar aile draag
blokken optimaal is. 

1. Onderzoek de werking van de toegepaste demper. 

2. Onderzoek de dempende werking op draagblokken van uiteen
lopende gewichten. 

3. Ga na wat de mogelijkheden zijn om het voorgaande te ver
beteren. Te denken valt dan aan een zichzelf instellende 
demper of eventueel aan een flexibele demper. 
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Inleiding. 

Het is nodig om voor dit stop-probleem een andere oplossing 
te vinden, want de huidige methode functioneert niet naar 
tevredenheid. De oorzaak van deze ontevredenheid zou gelegen 
zijn in het feit dat voor de uiterste gebieden van het totale 
massabereik de dempende werking niet aan de eisen voldoet. 
In het midden van dit massabereik functioneert de demper wel 
conform de gestelde eisen. Ook zou er sprake van zijn dat er 
verkeerde en weI te lichte dempers in het systeem gemonteerd 
zijn voor onze toepassing. 

NB. Hier heb ik de cruciale fout gemaakt door aan te nemen 
dat de stops inderdaad niet functloneerden, zonder 
dlt eerst zelf te verlfi~ren. 
Ik ben dus gelijk van start gegaan op zoek naar een 
oplossing voor dit probleem. 

Op het eerste gezicht lag het voor de hand om het probleem op 
te lossen volgens het huidige principe, dus zoeken naar een 
stop die weI het hele massabereik bestrijkt. Pas als dit 
niet naar tevredenheid lukt is het nodig om een alternatieve 
oplossing te gaan zoeken. Het aIleen hoeven aan te passen 
van de huidige situatie zou namelijk ook ideaal zijn met het 
oog op de geringe veranderingen die dit met zich mee zou 
brengen voor de rest van het systeem. Hierbij valt te denken 
aan het inbouwen en aan de besturing. 

De nieuwe stop moet dus voldoen aan de volgende eisen. Het 
soepel afremmen van draagblokken met een gewicht tussen 20 en 
100 kilogram. De snelheid is onafhankelijk van het gewicht 
en altijd gelijk aan 0,24 meter per seconde. Het afremmen 
moet gebeuren binnen de willekeurig vastgestelde en uit de 
ervaring redelijk geachte tijdsduur van 1 seconde, na deze 
ene seconde moet altijd de eindstand van de demper bereikt 
zijn. Verder mag aan het einde van de slag geen restschok 
optreden want dit zou wijzen op onvoldoende dempende werking 
gedurende de slag. 
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Aanslagen in het algemeen. 

Alvorens het gedrag van de stops in het systeem bekeken 
wordt, zal eerst het probleem van stops in het algemeen 
belicht worden. 
Er zijn vele verschillende manieren om bewegende voorwerpen 
tot stilstand te brengen. De belangrijkste worden hier 
genoemd en kort toegelicht. 

De vaste aanslag. 
Deze aanslag spreekt voor zich. Bijvoorbeeld een eenvou
dige uitstekende pal. Duidelijk is dat een dergelijke vorm 
van afremmen totaal geen demping geeft en een aanzienlijke 
botsing veroorzaakt. ( Onder dempende werking wordt hier 
verstaan het soepel afremmen van een bewegende massa. ) Bij 
een vaste aanslag wordt de eindstand dus steeds bepaald door 
de plaats van de vaste aanslag. (Hierbij wordt er vanuit 
gegaan dat er geen terugvering zal optreden.) 

Een rubberblokje. 
Deze aanslag heeft al enige dempende werking en daardoor 
wordt ook de botsing minder. Bij een rubberblokje wordt de 
eindstand bepaald door de massa van het af te remmen voor
werp. ( Ook weer zonder terugvering ). 

Een lineaire veer. 
weer is er, afhankelijk van de stijfheid van de veer, meer 
de mpende werking en minder botsing. Een veer heeft echter 
het probleem, dat de aangeboden energie niet omgezet wordt in 
warmte die daarna aan de omgeving wordt afgegeven. Deze 
energie wordt namelijk opgeslagen in het systeem. En 
aangezien de veer streeft naar een positie van minimale 
energie, wil hij deze energie weer afgeven en dus probeert 
hij te ontspannen en zal derhalve een hulpmiddel nodig zijn 
om de veer in zijn nulstand vast te houden. (Met deze 
nulstand wordt bedoeld de stand waarbij de snelheid nul is 
gewerden en dus aIle bewegingsenergie is omgezet en in het 
systeem is opgeslagen.) Bij een veer wordt deze nulstand 
bepaald door de op de veer werkende kracht. 

Hoewel deze manieren van stoppen relatief goedkoop zijn, zijn 
ze zeer inefficiint en hebben ze een zeer beperkt gebied van 
bruikbaarheid. Dit beperkt zijn heeft bijvoorbeeld 
betrekking op hoge snelheden, hoge belastingen of zeer 
nauwkeurige toepassingen. Deze stops hebben namelijk enkele 
zeer ongewenste eigenschappen. Bijvoorbeeld: De energie die 
in het bewegende voorwerp aanwezig is wordt niet·omgezet en 
afgegeven maar deze wordt omgezet en in het element 
opgeslagen als potentiile energie en niet als warmte. 
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Wrijving. 
Oak wrijving kan gebruikt worden om een voorwerp tot 
stilstand te brengen. Oit gebeurt dan door twee vlakken over 
elkaar te laten lopen en de kinettsche energie die dan 
aanwezig is in het bewegende voorwerp wordt door coulombse 
wrijving omgezet in warmte. 

De viskeuze demper. 
Het principe van een viskeuze demper komt er op neer dat de 
kinetische energie van het lichaam dat tegen de demper 
aanloopt in de demper omgezet wordt in warmte. Oit gebeurt 
door de in de cylinder aanwezige olie door fijne gaatjes naar 
buiten te persen. De weerstand die de olie hierbij 
ondervindt levert wrijving die op zijn beurt weer ten 
grondslag ligt aan de uitelndelijke warmteontwikkeling. Deze 
ontwikkelde warmte wordt aan de omgeving afgegeven en hiermee 
is de energie omgezet en afgevoerd. De dempkracht is 
afhankelijk van de snelheid waarmee het af te remmen voorwerp 
de demper raakt. Een lage snelheid geeft weinig weerstand en 
dus een lage dempkracht, omgekeerd geeft een hoge snelheid 
een hoge weerstand en dus een hoge dempkracht. De eindstand 
die de demper bereikt wordt niet bepaald door snelheid, massa 
of energie, maar door de slag van de demper. Een ideale 
demper zal namelijk altijd zijn eindstand bereiken als er een 
uitwendige kracht op uitgeoefend wordt. In werkelijkheid 
gebeurt dit niet bij te lage energietoevoer als gevolg van 
inwendige wrijving of een eventuele terugbrengveer. Het 
voordeel van een viskeuze demper in deze toepassing is dat 
altijd onafhankelijk van de massa en de snelheid dezelfde 
eindstand bereikt wordt. Oit is een groot voordeel met het 
oog op het regelen van de besturing van het transportsysteem. 
Oaardoor kunnen eindstandmelders toegepast worden. Hier komt 
nog blj dat met de demper de draagblokken soepel afgeremd 
worden en er dus geen stoten op zullen treden zoals die bij 
een vaste aanslag of bij een rubberblokje voorkomen, als de 
demper tenminste niet boven z~n maximum belast wordt. Oak 
terugveren zoals dat bij een veer of een rubberblokje 
gebeurt, komt bij een ideale viskeuze demper niet v~~r. 

Een nadeel van de conventionele viskeuze demper is, de 
vormgeving van de doorstroomopeningen in de kop van de 
zuiger, deze zullen in eerste instantie niet in staat zijn 
aIle olie binnen de gewenste tijd door te laten. Hierdoor 
veroorzaakt de weerstand een zeer hoge aanvangsdruk, daarna 
neemt de druk en de weerstand gedurende de slaglengte af. 
Aan het begin van de slag ontstaat dus een krachtpiek. De 
optimale oplossing voor dit probleem wordt verkregen als men 
de energie over een gegeven slaglengte lineair afbouwt 
(omzetten in warmte). Oit betekent een gelijkblijvende 
vertraging en een konstante remkracht. 
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Krachtverloop voor verschillende stops. 

KraCht 

Slag 

Veerdempers he bbe n een stijgende vertragingsgrafiek. De 
grootste belasting is aan het einde van de slag. Veerdempers 
slaan de energie op en veren dus terug. 

Kracht 

Hydraulische remcilinders hebben maar 1 smooropening. De 
doorlaat verandert niet waardoor de weerstand een zeer hoge 
aanvangsdruk veroorzaakt. Oaarna neemt de druk en de 
weerstand gedurende de slaglengte af. Aan het begin van de 
slag ontstaat dus een krachtpiek. 

Kracht 

ACE Industrie stootdempers nemen de massa zacht op en 
vertragen gelijkmatig over de gehele slaglengte. Over de 
gehele weg blijft de inwendige druk constant. Hierdoor 
onstaat een lineaire kracht/weg grafiek. 
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De werking van dit principe is als voIgt: Er wordt gewerkt 
met een veelvoud van smooropeningen. De vormgeving en de 
plaatsing van deze smooropeningen zijn zeer zorgvuldig 
bepaald. Bij het aanlopen tegen de demper wordt de zuiger 
naar binnen gedrukt. De olie die zich voor de zuiger 
bevindt, wordt gelijktijdig door aIle smooropeningen geperst. 
Proportioneel met de afgelegde weg en verminderde energie 
neemt het aantal openingen af. De snelheid wordt Minder en 
de druk welke v~~r de zuiger heerst blijft, door deze 
bijzondere plaatsing en vormgeving van de smooropeningen 
constant. Dit principe zet zich over de gehele slaglengte 
voort en zorgt dus voor een constante vertraging en remkracht 
tijdens de hele slag. Aldus krijgen we een zeer goede 
oplossing voor het afremmingsprobleem. 

De werking van de track-stop. 

Het Philips VTS-l00 transportsysteem voert draagblokken 
binnen een dubbele geleiding middels een aangedreven ketting 
waaraan vrijdraaiende wieltjes zijn bevestigd langs diverse 
werkstations. Bij dergelijke werkstations worden de 
draagblokken gestopt door zogenaamde "track-stops", di t zijn 
kleine viskeuze dempertjes, die aan het eerder beschreven 
principe voldoen van konstante vertraging en remkracht 
tijdens de hele slag.(ln het ideale geval van lineair 
afnemende kinetische energie. ) 

track-stops van andere firma's. 

De eerder genoemde ''track-stops'' die nu in het systeem zi tten 
zijn van het type ACE MC150M van de firma Doedijns. Vandaar 
dat onze aandacht in eerste instantie ook uitgaat naar dit 
type, maar ook andere firma's hebben soortgelijke dempertjes 
in hun pakket. Enkele voorbeelden: 

• Enidine. 
• Norgren Martonair. 
• CDK-Shock-Killer. 
• Subaki. 
• Festo. 

Samen met Doedijns en ongetwijfeld nog vele anderen hebben 
deze firma's de zogenaamde zelf-compenserende niet instelbare 
industrie stootdemper in hun pakket. Al deze dempers werken 
volgens hetzelfde principe van een serie smooropeningen die 
dusvoor een constante vertraging over de hele .slaglengte 
zorgen, doordat proportioneel met de overblijvende slag het 
aantal openingen afneemt. 
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Vergelijking tussen conventionele hydraulische dempers met 1 
smooropening en de ACE Industrie stootdemper met meerdere 
smooropeningen. a. Energie-opname. 

b. weerstandskracht. 
c. Remtijd. 

(Steeds links de conventionele demper, rechts de ACE-demper) 

- ---------- - - - - ---1r-,..,..-;'r';r.,.....,....-y'""7'-""""'-""""'_ 

Kracht 
(N) 

Remcilinder 

a. Energie-opname. 

Kracht 
(N) 

Bij gelijke slaglengte en maximale kracht kan de ACE 
stootdemper een veelvoud aan energie opnemen. De produktie
snelheld kan 80 tot 100 procent verhoogd worden. 

Kracht 
(N) 

Remcllmder 

I 
Q 

Remweg 

b. weerstandskracht. 

Kracht 
(N) 

Stootdemperslag 

Bij opname van een gelijkblljvende hoeveelheid kinetische 
energie en gelijke remweg wordt met een ACE stootdemper de 
belasting van de machine met 70 tot 80 procent verlaagd. 
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---------------

---J t 

Remcilinder L... ____ ~_-:-___ -

RemtlJd 

c. Remtijd. 

RemtlJd 

Bij opname van een gelijkblijvende hoeveelheid 
energie en bij gelijke slaglengte is de remtijd 
industrie stootdempers 60 tot 70 procent korter. 

kinetische 
van ACE 
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TtHUUlllagklap $moolopeninll"n 
~ 

•••••••• ----

Track-stop 

Dwarsdoorsnede van de ACE Industr1e stootdemper. 

De track-stop zoals deze aan de baan is gemonteerd'. 
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Het verschil tussen de diverse firma's, afgezien van de 
verschillen in werkbereik, uitvoering, toelaatbare belasting, 
enzovoort, is de manier waarop men tot een keuze komt voor de 
juiste demper ineen bepaalde toepassing. 
In grote lijnen kan men twee verschillende methodes 
onderscheiden. De ene werkt via een analytische weg, hier 
worden aIle optredende krachten en energieen uitgerekend en 
vervolgens vergeleken met een tabel voor maximaal toelaatbare 
energieen. Hieruit voIgt de keuze voor de juiste demper. 
De andere methode werkt via een grafische weg. Hier wordt 
met behulp van een grafiek waarin de werkgebieden van diverse 
dempers zijn ondergebracht de juiste keuze vastgesteld. Aan 
de hand van de optredende snelheid en de af te remmen massa 
wordt namelijk een bedrijfspunt bepaald, dat dan in ~en van 
deze werkgebieden valt en zodoende gelijk de juiste demper 
aangeeft. 
Tussen de verschillende analytische methoden zijn ook nog 
enkele verschillen aan te geven. 20 wordt er bij ~~n 
fabrikant aIleen gekeken naar de maximaal toelaatbare 
kinetische energie. Nadeel hiervan is dat ook met hele grote 
massa's en hele kleine snelheden middels ~.m.v2 steeds aan 
deze maximale waardes voldaan kan worden. Om dit probleem te 
elimineren hebben ze bij Ooedijns (en ook bij Norgren 
Martonair) getracht om de optredende energieen te combineren 
met de heersende snelheid. Hieruit is een grootheid ontstaan 
die luistert naar de naam effectieve massa. De grootte van 
deze effectieve massa wordt bepaald door twee maal de op de 
demper werkende energie te delen door de aanstootsnelheid in 
het kwadraat. De betekenis van deze effectieve massa (of 
werkelijk uitgeoefende kracht) is eigenlijk niets anders als 
de werkelijke massa of het gewicht vermeerderd met een 
theoretische massa ontstaan door aandrijfkracht of 
overbrenging. 
De ervaring leert echter dat deze effectieve massa op zich 
een vrij onoverzichtelijke grootheid is en daarom altijd in 
combinatie met de maximaal toelaatbare kinetische energie en 
de snelheid gezien moet worden. Verder geldt dat 
ondersteuning middels een grafiek zeer verhelderend werkt. 
Als we verderop het gedrag van de toegepaste demper proberen 
te analyseren zullen zowel deze onoverzichtelijkheid als het 
grafisch ondersteunen aan de orde komen. Eerst wordt 
namelijk aIleen gewerkt met die effectieve massa maar later 
wordt er een grafiek bij geconstrueerd naar voorbeeld van 
Enidine en de combinatie van beiden brengt het beste inzicht 
in het gedrag van de demper en wat deze zal doen bij het 
opvoeren van snelheid en/of massa. 



Track-stop 

- 13 -

Berekening aan de toegepaste demper. 

Nu wordt getracht om met behulp van de voor handen zijnde 
gegevens het gedrag van de toegepaste dempers (ACE MC150M) te 
analyseren en te verklaren. Hiertoe wordt het 
berekeningsYoorbeeld gevolgd, dat in de folder van Doedijns 
gehanteerd wordt en waarbij dus gebruik gemaakt wordt van die 
effectieve massa. 

~~r .f. --....:: -m-
-- ,', 

/ 

schets situatie 

De berekening loopt yoor ons geval als Yolgt: 

Eerst wordt de kinetische energie van het af te remmen 
yoorwerp bepaald: 

met m = 20 - 100 kg 
Y = 0,24 m/s (snelheid transportsysteem) 

Vervolgens moet er nog een energie geabsorbeerd worden die 
het gevolg is van een aanwezige aandrijfkracht, die nog op 
het draagblok werkt. Ook nadat de demper is bereikt. 

~ = ~.m.g.s met m • 20 - 100 kg 
g = 9,81 m/s2 
s • 12,5 mm (slag van de demper) 
~ • 0,17 (wrijvingscoefficient) 
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De waarde voor ~ is opgegeven voor staal t.o.v. het 
toegepaste kunststof van de wieltjes want het contact waar de 
wrijving optreedt is tussen dit kunststof (wieltjes) en staal 
(de asjes door deze wieltjes). 

II: W2 - 0,417 - 2.085 Nm II 

Dan kan de totale te absorberen energie bepaald worden en die 
is dan gelijk aan: 

W3-W1 +W2 met W1 en W2 zoals hierboven bepaald. 

II W3 = 0,993 - 4,965 Nm 1\ 

Met deze totale energie kunnen we dus de effectieve massa 
bepalen en die is zoals al eerder gesteld gelijk aan: 

~ me - 34.479 - 172,396 kg II 

~tend dat er dempers getnstalleerd zijn van het type MC150M 
geschikt voor effectieve massa's tussen 0,9 en 10 kg was het 
hier geen moeilijke conclusie dat het niet gek was dat deze 
dempers niet aan de eisen voldeden. Er werd dus eerst 
gezocht naar een zelfde type demper dat weI het hele gebied 
van 34,479 tot 172,396 kg bestreek en deze werd gevonden in 
de MC225MH (me .. 23 - 230 kg). 

NS. Het feit dat ik uitgegaan was van de stelling dat de 
dempers niet zouden functioneren en dat dit nu door de 
berekeningen bevestigd werd was de reden om aan te ne
men dat ik op de goede weg was en dat het probleem in
derdaad eenvoudig op te lossen was met een nieuw type 
demper. 
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Correctie op de meeneemkracht. 

Hier bleek overigens dat W2 veel te groot genomen was want er 
is geen sprake van een aangedreven draagblok, want als het 
draagbiok tegen de demper is aangelopen wordt het niet meer 
aangedreven er is aIleen nog sprake van een zogenaamde 
meeneemkracht die een direct gevolg is van de wrijving tussen 
de wieItjes en het draagblok. Oeze meeneemkracht is gemeten 
met behulp van een trekveer met schaalaanduldlng en bleek 
afhankelijk van de massa van het draagblok. De grootte van de 
kracht lag voor de verschillende massa's tussen minimaal 10 
N. en maximaal 62 N. 

Met deze waardes voor F verandert W2 in F.s (s is weer de 
slag van de demper). 

W2 = 0,125 - 0,775 Nm 

Hiermee veranderen ook W3 en me. 

II W3· 0,701 - 3,655 Nm II 

II me = 24, 34 - 126, 91 kg II 

Nog steeds voldoet MC225MH bij deze nieuwe effectieve massa. 

Verificatie van de werking van de demper d.m.v. valproef. 

Omdat deze dempers nogal prijzig zijn wordt besloten om eerst 
de werking te bekijken van de MC150M bij de effectieve 
massa~s van 0,9 - 10 kg. Hiertoe wordt zeer provisorisch een 
valproef gedaan en de massa's van het vallende voorwerp en de 
hoogte waarvan het valt worden zo op elkaar afgestemd dat er 
sprake is van effectieve massa's van 0,9 - 10 kg. 
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Schets proefopstelling. 

De demper houdt zich goed en dempt inderdaad deze range van 
effectieve massa's naar behoren. Wat weI opvalt tijdens deze 
proeven is dat wanneer een blok van 10 kg van een hoogte van 
30 cm op de demper valt (dit komt overeen met een effectieve 
massa van 10 kg> de botslng op de demper veel heviger ls als 
wanneer een draagblok van 20 kg met een snelheld van 0,24 m/s 
tegen de demper loopt, terwijl dit overeenkomt met een 
effect1eve massa van 24 kg. 

NB. Op d1t punt blljkt deze effectieve Massa dus niet een
duld1g bepalend te z1jn voor het weI of niet functione
ren van de demper. Sterker nog het heeft m1j een hoop 
verwarring gebracht. 

Terugkerend naar het transportsysteem wordt de verwarr1ng 
aIleen nog maar groter als blijkt dat niet aIleen de lege 
draagblokken maar ook de zwaarste naar tevredenheld afgeremd 
worden. Voor aIle du1del1jkheid b1j deze zwaarste 
draagblokken van 100 kg is er sprake van een effectieve Massa 
van bijna 130 kg en d1t wordt zeer behoorlijk afgeremd. 
(Deze conclusie 1s gebaseerd op waarnemingen aan de baan en 
hierbij is als criterium gesteld dat het niet optreden van 
een restschok aan het elnde van de slag betekent dat het 
draagblok naar tevredenheid gestopt wordt. Deze restschok 
zou namelijk duiden op het niet volledlg afgebroken zljn van 
aIle aanwezige energie.) En dlt terwijl dlt dempertje slechts 
geschikt Is voor effectleve massa's tot 10 kg. 

NB. Dus na eerst aannemelijk te hebben gemaakt dat het heel 
loglsch was dat de dempers niet aan de elsen voldeden 
moet er nu een ultleg gevonden worden voor het felt dat 
ze eigen11jk zeer behoorlijk voldoen. 
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De vraag is waarom kan dit kleine dempertje, geschikt voor 
effectieve massa's tot 10 kg, toch deze veel grotere 
effectieve massa's tot 130 kg en meer verwerken. Een eerste 
stap in de richting van een verklaring voor dit feit kan zijn 
dat niet deze effectieve Massa maar de maximaal toelaatbare 
kinetische energie bepa1end is voor het a1 of niet naar 
behoren functioneren van de demper. 

De maximaal op te nemen kinetische energie bedraagt voor deze 
demper namelijk 17 Nm per slag. Deze begrenzing aan het 
toepassingsgebied van deze demper wordt veroorzaakt door de 
aard en de hoevee1heid van de toegepaste olie, deze twee 
gegevens zijn namelijk bepalend voor de maximaa1 op te nemen 
kinetische energie per slag. De grootste kinetische energie 
die in het systeem optreedt is 3,655 Nm, Terwij1 bij de 
valproef een maxima1e waarde van 15,6 Nm bereikt werd. Het 
feit dat zowe1 3,655 Nm a1s 15,6 Nm onder de grens van 17 Nm 
blijven verklaart dat de demper in beide geva11en kan voldoen 
aan de gestelde eisen. Het feit dat de 15,6 Nm van de 
valproef vee1 groter is als de 3,655 Nm van het systeem kan 
een verklaring zijn voor wat is waargenomen omtrent de 
hevigheid van de botsingen op de de mpe r in deze beide 
geval1en. 

Deze maxima1e waarde van 17 Nm ge1dt niet meer boven een 
sne1heid van 6,1 m/s en een effectieve Massa van 200 kg. Oit 
is een gevo1g van het feit dat de kromme die Ekin = 17 Nm 
aangeeft in de figuur op bladzijde 20 boven de lijn v = 6,1 
m/s niet meer doorgetrokken mag worden. Anders gezegd: Er 
ge1dt Ekin = 17 Nm a1s de grens voor de procesvariabelen 
snelheid en Massa in elke mogelijke combinatie zolang de 
sne1heid maar niet hoger wordt dan 6,1 m/s en de effectieve 
Massa niet hoger dan 200 kg. Voorbeeld: Een Massa van 0,5 kg 
zou om net aan de maxima1e grens van Ekin = 17 Nm te voldoen 
een snelheid mogen hebben van 8,25 m/s maar dit is dus niet 
toegestaan. Deze grenzen aan snelheid en MaSsa zijn door de 
fabrikant opgegeven. Deze bovengrenzen brengen ook 
ondergrenzen met zich mee zo geldt voor het grensgeval van 
6,1 m/s bij 17 Nm een effectieve Massa van 0,914 kg. Voor 
kleinere massa's ge1dt dus volgens ~.m.v2 en met de maximale 
sne1heid van 6,1 m/s een maximale kinetische energie van 
~.m.37,21. (voor een effectieve massa van 0,5 kg ge1dt dus 
bijvoorbeeld dat de maximaal toe1aatbare kinetische energie 
gelijk is aan 9,3025 Nm.) Op soortge1ijke manier hoort er ook 
bij de bovengrens van 200 kg een ondergrens voor de sne1heid, 
deze heeft een grootte van 0,412 m/s. Voor kleinere 
snelheden geldt dan ook voor de maximaa1 toelaatbare 
kinetische energie ~.200.V2. Oit betekent voor bijvoorbeeld 
de snelheid in het transportsysteem van 0,24 m/s dat de 
toe1aatbare kinetische energie gelijk is aan 5;76 Nm per 
slag. De optredende kinetische energie (3,655 Nm) blijft 
onder deze grens en dus zal de demper aan de eisen voldoen. 
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Construeren grafiek naar voorbeeld van Enidine.(zie bIz. 20) 

Aan de hand van de gegevens die nu over deze demper bekend 
zijn omtrent snelheden massa~s en maximaal toe 1 aatbare 
kinetische energie kunnen we naar het voorbeeld van de firma 
Enidine een grafiek construeren die de bereikte resultaten 
nog iets kan verduidelijken. Hierin zijn uitgezet de 
snelheid van het af te remmen voorwerp op de verticale as en 
de optredende effectieve massa op de horizontale as. (De 
effectieve massa wordt ondanks de slechte ervaringen toch 
weer gebruikt omdat hierin weI aIle op de demper werkende 
energieen zijn verwerkt en in die hoedanigheld is hij hier 
goed bruikbaar. ) Verder is in deze grafiek de curve 
aangegeven die de grens van maximaal toelaatbare kinetische 
energie voorstelt. Tenslotte zijn in deze grafiek een 
drietal gebieden aangegeven die ieder het in de folder 
aangegeven gebied representeren voor de drie verschillende 
dempers. Want naast de Me150H zijn er ook nog de Me150MH en 
de Me150MH2. Het enige verschil tussen deze drie dempers is 
het bereik in effectieve massa's. 

Als dan ook nog d.m.v. een lijn het gebied wordt aangegeven 
waarin de demper belast wordt respectieveIijk bij de valproef 
(B) en in het transportsysteem (A) dan bIijft er nog maar een 
conclusie over en die is: De demper zal in het 
transportsysteem aan de eisen van maximaal toelaatbare 
energie voldoen maar gelet op de relatief lage snelheid van 
0,24 m/s is de Me150H niet de beste keus uit deze drie 
beschikbare dempers. Want hoewel de demper dus aan de 
gestelde eisen voldoet en het absoluut niet nodig is om ze te 
vervangen daar dit aIleen maar onnodige kosten met zich mee 
zou brengen, ligt het in de lijn van de eerder gevolgde 
redenatie om aan te nemen dat een demper van het type 
Me150MH2 wellicht dichter bij de theoretisch optimale manier 
van afremmen komt, dit gezien het aangegeven gebied voor dit 
type en het feit dat de belastingssituatie zoals die in het 
transportsysteem optreedt hier geheel in valt. Maar al Iijkt 
de andere demper vermoedelijk beter te zijn, de huidige is 
goed genoeg. 

Nogmaals kijkend naar de geconstrueerde grafiek wordt 
duidelijk dat in eerste instantie waarin aIleen werd 
uitgegaan van de effectieve massa de Me150H nooit zou kunnen 
functioneren omdat de Iijn die de belastingssituatie aangeeft 
niet valt binnen het bereik van effectieve massa~s voor dit 
type demper. Maar toen hier in tweede instantie de Iijn voor 
maximaal toelaatbare energie werd bijgehaald was te verklaren 
waarom de demper weI functioneerde zoals hij in werkeIijkheid 
ook doet, welliswaar niet optimaal maar dat 1's in deze 
toepassing ook niet vereist. 
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weI meet worden aangetekend dat deze grafiek slechts een 
hulpmlddel is en verder niet als perfect sluitend bewijs kan 
gelden maar aangezien de vermoedens en de praktijk aardig 
overeenstemmen en er op het eerste gezicht geen 
onverklaarbare dingen in terug te vinden zijn is er geen 
reden om deze werkwijze meteen te verwerpen. 

De conclusie mag dus zijn dat in tegenstelling tot de aanname 
in de opdracht de dempers naar tevredenheid functioneren en 
er dus geen reden 1s om een geheel nieuwe flexibele demper te 
ontwerpen. weI dient gezegd te worden dat de dempers niet 
voor iedere Massa optimaal werken maar ze voldoen weI voor 
iedere massa aan de gestelde eisen en daar gaat het in wezen 
toch om. 

Enkele opmerkingen: 

Er is gekozen voor een In(me)-schaal om de verhoudingen beter 
ult te Iaten komen. 

De MC150M is bIijkens de ervaringen aan de baan in staat om 
bij snelheden lager dan 2 m/s zijn functie uit te voeren. Er 
is dan echter geen sprake meer van het eerder beschreven 
principe van constante tegenwerkende kracht. 

De gebieden die in de grafiek zijn aangegeven, 
gebieden waarbinnen dit principe weI of in ieder 
benadering geldt. (Het kan dus best zijn, dat ook 
dergeIijk gebied de demper nog aan de eisen 

zljn die 
geval blj 
buiten een 
voidoet. ) 
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Het afremmen van verschillende massa's. 

Om een idee te krijgen in hoeverre het gedrag van de de mpe r 
van optimaal afwijkt wordt voor het afbouwen van de snelhe1d 
gedurende de slag het theoret1sche optimum vergeleken met wat 
in werkelijkheid aan de baan is waargenomen. Figuur A geeft 
een beeld van het afbouwen van de snelheid gedurende de slag. 
Lijn A geeft het ideale beeld weer; Een constante vertraging 
(figuur B) en een kwadratisch aflopende snelheid. Oe lijnen 
B en C geven het verloop van de snelheid weer in geval van 
sterk afwijkende massa's t.o.v. de effectieve massa's 
waarvoor de demper geschikt is. Oit gebied is een smalle 
strook rond lijn A waarbinnen de demper bij benadering ideaal 
werkt. Ook voor het verloop van de versnelling en de 
tegenwerkende kracht zijn soortgelijke gebieden aan te geven. 
Deze zijn beide constant over de slag in het ideale geval. 
Maar naarmate de massa verder afwijkt van de effectieve massa 
wijkt het verloop van de versnelling en de tegenwerkende 
kracht ook steeds verder af van een constante waarde en weI 
zo dat bij te kleine massa's sprake is van een aanvangsstoot 
die groter wordt al naar gelang de massa verder afwtjkt van 
de effectteve massa. Bij te grote massa's treedt juist aan 
het einde van de slag de grootste vertraging en tegenwerkende 
kracht op. Oit verloop van de versnelling is direct terug te 
vertalen naar de snelheid enwel als voIgt: Een relatief 
kleine massa heeft dus een relatief grote tegenwerkende 
kracht aan het begin van de slag tot gevolg en dus ook een 
relatief grote vertraging. Oit betekent weer dat in de 
eerste helft van de slag het grootste deel van de snelheid 
wordt afgeremd. Voor relattef grote massa's geldt precies 
het omgekeerde. Dus een relatief grote tegenwerkende kracht 
en vertraging aan het einde van de slag en het grootste deel 
van de snelheid wordt dus ook aan het einde van de slag 
afgeremd. 
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De figuren Al,A2,Bl,B2,Cl,C2 geven een beeld van de afbouw 
van de snelheid (A1,B1,C1) en van de tegenwerkende Kracht 
(A2,B2,C2) voor de drie verschillende dempers. A1 en A2 voor 
de MC150M, B1 en B2 voor de MC150MH en C1 en C2 voor de 
MC150MH2. 

In deze figuren stelt gebied I steeds de begrenzing voor van 
de capaciteit van respectievelijk de MC150M, de MC150MH en de 
MC150MH2 wat de effectieve massa's betreft oftewel het gebied 
waarbinnen mag worden uitgegaan van de theoretisch optimale 
situatie, dus een constante vertraging en tegenwerkende 
Kracht over de gehele slaglengte. Gebied II geeft aan hoe de 
drie verschillende dempers reageren op de door het systeem 
aangeboden belastinssituatie. 

Hieruit kunnen we weer concluderen dat de MC150MH 
waarschijnlijk in vergelijking met de MC150M en de MC150MH2 
een betere dempende werking zal leveren in onze toepassing 
gelet op het feit dat bij de MC150MH de gebieden I en II 
elkaar overlappen terwijl dit bij de MC150M en de MC150MH2 
niet het geval is. 
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Het opstellen van een rekenmodel voor het beschrijven van het 
verloop van de snelheid, de kracht en de versnelling. 

Het verloop van de snelheid, de kracht en de versnelling 
zoals dit in de voorgaande pagina's is verondersteld, is 
gevoelsmatig afgeleid van hetgeen op de baan is waargenomen. 
Om te toetsen in hoeverre deze veronderstellingen kloppen, 
zal getracht worden om het verloop van de snelheid, de kracht 
en de versnelling te beschrijven. 
Alvorens hiervoor een rekenmodel opgesteld kan worden zullen 
eerst enkele aannames gedaan moeten worden. De tegenwerkende 
kracht die door de demper geleverd wordt, is aIleen 
afhankelijk van de snelheid. Dus bij de maximale snelheid 
van 6,1 m/s treedt ook de maximale tegenwerkende kracht op 
(bij de Me150M). Bij de beide andere dempers treedt de 
maximale tegenwerkende kracht op bij respectievelijk 1,94 en 
0,70 m/s. (deze waardes zijn bepaald door in ~.m.v2 = 17 Nm 
(Dit is de maximaal toelaatbare kinetische energie) de 
ondergrens voor de massa van het toepassingsgebied in te 
vullen van beide dempers. Dit is respectievelijk 9 en 70 
kg). Oit alles wordt nog even extra toegelicht met de 
onderstaande figuur, waarin de drie toepassingsgebieden van 
de drie dempers zijn terug te vinden met hierin aangegeven 
het punt voor de maximale snelheid alwaar ook de maximaal 
tegenwerkende kracht heerst. 

3 

o I J 
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Als vervolgens uitgegaan wordt van een kwadratisch aflopende 
snelheid en een constante versnelling, dan wordt via v • a.t 
en s • ~.a.t2: s = ~.v.t met s is de slag (12,5 mm) en v is 
vmax (6,1 m/s). Dit levert een waarde voor t (4,1 ms) en 
v~~r a (1487,8 m/s2). Met F = m.a voIgt dan voor de maximale 
tegenwerkende kracht 1339 N. Bij lagere snelheden geldt, 
uitgaande van een rechtevenredig verband tussen kracht en 
snelheid (wat bij viskeuze dempers het geval is), voor de 
tegenwerkende kracht Ft • v/6,1.1339 N. De versnelling voIgt 
dan uit a = Ft/m - ~, omdat in eerste instantie het evenwicht 
de voorwaarde geeft: Ft = m.a + ~.m. waarin ~.m (in Newtons) 
bij benadering de grootte van de meeneemkracht voorstelt. 
Als het draagblok is afgeremd geldt voor de resterende slag:a · ° en Ft • ~.m, omdat dan aIleen de meeneemkracht nog werkt. 
Bij de twee andere dempers zijn de waardes voor t, a, Ftmax 
en Ft respectievelijk: t (12,9 ms en 35,7 ms) a (150,4 m/s2 
en 19,61 m/s2) Ftmax (1353 N en 1373 N) en voor Ft geldt dan 
v/l,94.1353 N en v/O,70.1373 N. 

20 is dus bij elke demper voor elke beginsnelheid en voor 
elke massa de tegenwerkende kracht en de versnelling aan het 
begin van de slag te bepalen. Met deze gegevens en nadat de 
slag in N gelijke stappen is verdeeld, kan na elk van deze 
stappen de snelheid, de kracht en de versnelling berekend 
worden. Als voorbeeld dient demper 1 (MC150M) voor een massa 
van 15 kg en een beginsnelheid van 0,24 m/s. Dit levert dus 
met Ft· v/6,1.1339 N voor de tegenwerkende kracht: 52,68 N 
en voor de versnelling met a = Ft/m -~: a· 3,01 m/s2. De 
slag voor hierbij verdeeld in 20 gelijke stappen. 

Nu wordt berekend hoelang het duurt voordat ~~n twintigste 
deel van de slag is afgelegd. Volgens s = vO.t - ~.a.t2 met 
s = 1/20.0,0125 m. ; vO • 0,24 m/s; a • 3,01 m/s2, Hieruit 
voIgt voor t: t = 2,65 ms. (De tweede waarde voor t die uit 
de vierkantsvergelijking gevonden wordt voldoet niet, omdat 
deze t groter is als de totale t waarbinnen de slag wordt 
afgelegd). Met deze t wordt de snelheid na 1120 deel van de 
slag: vt • vO - a.t; vt = 0,2320 m/s. 

Aangezien uitgegaan was van een kwadratisch aflopende 
snelheid, had deze hier 0,24.~(19/20) = 0,2339 m/s moeten 
zijn. De werkelijke waarde ligt dus te laag en zal dus door 
een kleiner wordende tegenwerkende kracht gecompenseerd 
moeten worden. Bij vt • 0,2339 zou Ft 52,68 N. blijven. Nu 
wordt Ft kleiner en weI 0,232/0.2339.52,68 • 52,25 N. Met 
deze nieuwe kracht zal ook de versnelling veranderen. Deze 
wordt volgens a = Ft/m - ~ • 2.98 m/s2. Deze procedure wordt 
vervolgens voor aIle twintig stappen herhaald. 

Op de twee volgende pagina's zal eerst de uitkomst van de 
gevolgde rekenprocedure in getalwaardes gegeven worden en 
daarna wat dit grafisch oplevert. 
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De hieronder staande tabel geeft de resultaten weer die na 
ieder van de twintig stappen bereikt worden. De eerste kolom 
bevat de getallen van 1 tot en met 20, dit wil telkens zeggen 
aan het begin van welke stap het programma is. De tweede 
kolom bevat de snelheid aan het begin van de stap. De derde 
kolom bevat de waardes voor de snelheid zoals deze zouden 
moeten zijn in het geval dat de snelheid een kwadratisch 
aflopend patroon zou volgen. Kolom vier bevat de 
tegenwerkende kracht en kolom vijf tenslotte de versnelling. 

1 0.2400 0.2400 52.683 3.012 
2 0.2320 0.2339 52.255 2.984 
3 0.2238 0.2277 51.794 2.953 
4 0.2154 0.2213 51.295 2.920 
5 0.2068 0.2147 50.752 2.883 
6 0.1979 0.2078 50.159 2.844 
7 0.1887 0.2008 49.507 2.800 
8 0.1792 0.1935 48.785 2.752 
9 0.1693 0.1859 47.979 2.699 

10 0.1590 0.1780 47.072 2.638 
11 0.1483 0.1697 46.038 2.569 
12 0.1370 0.1610 44.846 2.490 
13 0.1252 0.1518 43.447 2.396 
14 0.1126 0.1420 41.772 2.285 
15 0.0991 0.1315 39.711 2.147 
16 0.0845 0.1200 37.081 1.972 
17 0.0683 0.1073 33.539 1.736 
18 0.0500 0.0930 28.333 1.389 
19 0.0276 0.0759 19.173 0.778 
20 0.0276 0.0537 7.500 0.000 

In het verloop van de negentiende stap wordt het draagblok 
tot stilstand gebracht het gevolg hiervan is dat aan het 
begin van de twintigste stap de tegenwerkende kracht gelijk 
is aan de meeneemkracht (In dit geval ~.m voor m = 15 kg is 
deze kracht dus gelijk aan 7,5 N.) en dat de versnelling 0 
wordt en dus dat voor de resterende slag de snelheid dezelfde 
blijft als aan het begin van de negentiende stap. 

De grafieken die volgen uit deze getalwaardes worden op de 
volgend pagina afgebeeld. 

Het principe komt er dus op neer dat na iedere stap de 
snelheid berekend wordt en vervolgens deze snelheid wordt 
vergeleken met de snelheid die gegolden zou hebben bij een 
kwadratisch aflopende snelheid. Het verschil in deze twee 
snelheden wordt gecompenseerd door een oplopende c.q. Minder 
wordende tegenwerkende kracht en versnelling. 
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Het krachtverloop wat verondersteld was ziet eruit als in de 
linkse figuur. Het krachtverloop waar nu mee gewerkt wordt 
ziet er echter uit als in de rechtse figuur. De kracht wordt 
nu constant verondersteld gedurende het verloop van iedere 
stap. 

r 
1= S2.,hS N '1 ____ 

-----

o o 5 -----I ...... 

Aan het begin van iedere stap wordt steeds de kracht 
bijgesteld, naarmate de snelheid verder of Minder ver af ligt 
van de verwachte snelheid. 

Naarmate het aantal stapjes toeneemt, neemt ook de 
nauwkeurigheid toe. Dit komt omdat de kracht dan vaker 
bijgesteld en dus eerder aangepast wordt en omdat het 
verschil tussen de twee snelheden relatief Minder ver zal 
oplopen. Oneindig ver opvoeren van het aantal stappen heeft 
echter weinig nut. Ten eerste wordt de nauwkeurigheid dan 
nog weI iets beter maar aangezien het om een tamelijk grof 
model gaat is deze mate van nauwkeurigheid niet relevant 
meer. Ten tweede wordt de rekentijd evenredig met het aantal 
stappen langer en dit is een groot nadeel, toch zeker als het 
aan nauwkeurigheid geen beduidende verbeteringen meer 
oplevert. Een praktisch aantal stappen met voldoende 
nauwkeurigheid en niet te hoog oplopende rekentijd ligt, zo 
leert de ervaring, in de orde van 200 a 1000 stappen. 

Om de invloed van verschillende factoren op het verloop van 
de snelheid te verduidelijken zullen in de volgende pagina's 
een aantal grafieken afgebeeld worden waarin deze invloed 
naar voren komt. Achtereenvolgens zal beschouwd worden: 

-De invloed van de massa bij verschillende dempers. 
-De invloed van de demper bij verschillende massa's 
-De 1nvloed van de beginsnelheid. 
-De invloed van de meeneemkracht. 
-De invloed van het aantal stappen. 
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Conclusies n.a.v. de figuren. 

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat bij de MC150M en de 
MC150MH daadwerkelijk de extreem hoge krachten en 
versnellingen zullen optreden zoals deze uit de berekeningen 
volgen. Oit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de 
optredende snelheid van 0,24 m/s ver ligt van het 
toepassingsgebied van deze stop (6,1 - 1,94 m/s) resp. (1,94 
- 0,70 m/s). 

Met het oog op de constantheid van de kracht moet nog worden 
opgemerkt dat er gezien de geometrie van de demper en dan met 
name de aanwezigheid van een serie smooropeningen 
onvermijdbaar sprongetjes in de kracht zullen optreden bij 
het sluiten van een volgend gaatje. Een en ander wordt 
verduidelijkt door onderstaande figuren. 

----------------1ll,S'IIM'" 

o 
~ r r 

Oit zal ongetwijfeld ook nog enige invloed hebben op de 
verschillende grafieken. Het gaat echter te ver om dit ook 
nog in het model te verwerken, ook gezien de onbekendheid met 
de exacte dempergeometrie. Maar gezien het resultaat dat nu 
bereikt is met het constante-kracht-model en het feit dat dit 
aardig overeenkomt met de waarnemingen en de veronderstellin
gen kan toch geconcludeerd worden dat de opzet om een eerste 
inzicht te krijgen in het verloop van de snelheid, de kracht 
en de versnelling naar tevredenheid is gelukt. 

Aan de hand van de verkregen resultaten zou in tegenstelling 
tot eerdere veronderstellingen in deze richting niet demper 3 
(MC150MH2) maar demper 2 (MC150MH) het beste passen bij de 
situatie zoals deze op de baan heerst. Deze vertoont 
namelijk in het totale bereik van de massa's de beste 
benadering voor de ideale snelheid. 
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Welke massa zou ideaal afgeremd 'WOrden ? 

Het is zelfs mogelijk om bij elk van de drie dempers een bij 
benadering ideale massa te berekenen uitgaande van het 
rekenmodel. Oeze massa zou dan moeten voldoen aan de 
relatie: 

Fz.s .. ~.mi.v2 + ~.mi.s 

Hieruit voIgt voer de ideale massa mi: 

2.Fz.s 
mi .. 

V2 + 5 

Dit geeft voor de drie dempers: 
I 

MC150M 

MC150MH 

MC150MH2: 

Fz = 52,68 N. 

Fz = 167,44 N. 

Fz = 470,67 N. 

mi = 18,79 kg. 

mi = 59,71 kg. 

mi = 167,85 kg. 

Oeze berekening is neg een extra reden om aan te nemen dat de 
MC150MH waarschijnIijk de beste oplessing voer 
toepassing zou zijn, aangezien de ideale massa in dat 
precies in het midden van het toepassingsgebied valt. 
100 kg). 

onze 
geval 
(20 -
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Proef met een versneIIingsopnemer. 

Ter afsiulting zljn aan de baan nog een drietal proefjes 
gedaan met een versneIIingsopnemer van het type BrUel & Kjaer 
en weI in de volgende drie situaties. (Om een betere 
gevoeligheid te krijgen bij de metingen is gebruik gemaakt 
van een Iadingsversterker tussen de opnemer en de 
oscilloscoop van het type Kistler. ) 

- Botsing van een draagbiok van 60 kg op de demper. 
- Botsing van een draagblok van 100 kg op de demper. 
- Botsing van een draagblok op een ander draagblok. 

De resultaten hiervan zijn nageschetst van een oscilloscoop 
weergegeven op de volgende pagina. 

De resuitaten van de proef met 60 kg en met 100 kg vertonen 
vele overeenkomsten, de twee beelden zijn zelfs bijna 
identiek. Enige verschillen zijn te ontdekken, nadat we het 
beeid in drie stukken hebben verdeeld, in het tweede deel. 
Daarom is aIleen van de meting bij 60 kg het volledige beeid 
gegeven en van 100 kg aIleen het tweede deel. De 
verschiIIende delen representeren achereenvolgens: Deel A: 
Hier vinden de eerste botsingen plaats tussen het draagblok 
en de demper, waarna nag terugkaatsen optreedt en het biok 
opnieuw naar de demper toegevoerd wordt. Deel B: Vanaf dit 
punt ligt het draagblok aan op de demper, vanaf hier zal dus 
de eigenlijke slag van de demper doorlopen worden. Op te 
merken valt een piek in het begin en aan het einde van de 
slag met daar tussenin een bij benadering constante waarde 
voor de vertraging. tenslotte deel C: Hier is het draagbiok 
tot stiistand gekomen en trilt de waarde van de versnelling 
om nul vanwege het bewegen van de ketting. 

Het verschil in traject B tussen 60 en 100 kg is een iets 
kortere tijd voordat de slag van de demper is volbracht en 
een iets hogere gemiddelde waarde van de vertraging. 

Een oorzaak voor het feit dat de demper niet gelijk een hoge 
versnelling (of eigenlijk vertraging) levert zou kunnen zijn 
dat de in de demper aanwezige olie eerst op druk gebracht 
meet worden voordat voldoende tegenwerkende kracht geleverd 
kan worden. 

Dan nag een opmerking over de botsing op de rubberblokjes 
tussen de draagblokken: Deze botsing is Minder hevig als de 
eerste botsingen op de demper. Dit is het gevolg van het 
feit dat het rubber zachter is dan het kunststof wat zich op 
de demper bevindt. Het tweede wat opgemerkt kan worden is 
dat het aanmerkelijk langer duurt eer het blok stil staat, 
0,65 sec tegen 0,11 sec van de demper. Dit komt.omdat het 
blok verder terugkaatst van het rubberblokje dan van de 
demper. 
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OSCILLOSCOOPBEELD 

B C 

2 Mfs2. 

DEEL B 
60 Kg 

2. ""Is
DEEL B 
100 Kg 

60 Kg 

t >-

(tIl sec. 

RUBBERBLOKJE 


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Aanslagen in het algemeen.
	Krachtverloop voor verschillende stops.
	De werking van de track-stop.
	track-stops van andere firma's.
	Vergelijking tussen conventionele
	Dwarsdoorsnede
	De track-stop
	Berekening aan de toegepaste demper
	Correctie op de meeneemkracht
	Verificatie van de werking
	Construeren grafiek naar voorbeeld
	De geconstrueerde grafiek.
	Het afremmen van verschillende
	Figuren bij afremmen
	Het opstellen van een rekenmodel
	Uitkomst rekenmodel in getalwaarden
	Uitkomst rekenmodel in grafieken
	Invloed van de massa 
	Invloed van de demper
	Invloed van de beginsnelheid
	Invloed van de meeneemkracht
	Invloed van het aantal stappen
	Conclusies n.a.v. de figuren
	Welke massa zou ideaal afgeremd 'WOrden
	Proef met een versnellingsopnemer.

