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SAM ENVATTI NG 

Sinds 1978 wordt blnnen de produktdivisie Licht van Philips gebruik gemaakt van de serie baslsmo

lens met decentrale aandrijving. De te bewerken produkten worden bij de basismolen stapsgewljs 

getransporteerd door middel van een rollenwiel-omzetschijfcomblnatle. Het rollenwiel is gelagerd met 

behulp van een standaard draadkogelJager met een diameter van 230 tot 1730 mm. 

Er Is onderzocht op welke wijze het probleem van de niet goed beheerste lagernauwkeurigheld 

opgelost kan worden. De onnauwkeurigheid van het lager wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 

speling In het lager ten gevolge van thermische uitzettingsverschillen, die ontstaan indlen de 

produkten bij hogere temperaturen worden bewerkt. 

Gezocht is naar een lagerconstructie waarbij het uitzettingsverschil dat In het lager ontstaat 

gecompenseerd wordt, waardoor het lager spelingsvrij blijft. Voorts is gestreefd naar een hogere 

lagernauwkeurigheid dan die van het bij de basismolen toegepaste draadkogellager, gezien de 

invloed van het lager op de positioneringsnauwkeurigheid van de produkten ten opzichte van de 

gereedschappen. 

Voor het concept van de oplossing zijn twee alternatieven opgesteld die onderzocht zijn: 

1. De constructie met een omzetschijf en een verbeterd lager; 

Hierblj wordt het rollenwiel, zoals bij de basismolen, doorgezet door middel van een omzetschijf. 

Voor het lager z/jn een aantal alternatieven opgesteld. 

2. De constructle met drie omzetschijven; 

Hierbij wordt het rollenwiel doorgezet door middel van drie omzetschijven. De drie omzetschijven 

zijn 120" ten opzichte van elkaar verschoven gepositioneerd en zorgen ervoor dat het rollenwiel 

statisch bepaald is in het rotatievlak, een voorspanmechanisme zorgt voor de noodzakelijke 

krachtsluiting. De constructie bestaat verder uit een axiaallager. 

Er is gekozen voor de constructie met drie omzetschijven (alternatief 2) omdat hiermee een hogere 

positionerlngsnauwkeurigheid van de produkten ten opzichte van de gereedschappen berelkt wordt. 

Uitgaande van de ongunstigste situatie die kan optreden bedraagt de theoretisch haalbare positione

ringsnauwkeurlgheid 33 tot 53 JLm, afhankelijk van de afmetingen van de molen. In de praktijk zal de 

positioneringsnauwkeurigheid hager zijn aangezien het onwaarschijnlijk is dat de ongunstigste 

situatie die kan optreden, ook werkelijk zal optreden. 

Het concept van de constructie met drie omzetschijven is uitgewerkt tot een voorontwerp, waarbij is 

uitgegaan van basismolen nummer 14. De interface-afspraken die gelden voor de huidlge serie 

baslsmolens zijn behouden gebleven. Met het voorontwerp is de realiseerbaarheid van de constructie 

aangetoond. Gezien de kleine diameter van de molen waarvoor het voorontwerp Is gemaakt, kan de 

constructie hoogstwaarschijnlijk bij de gehele serie molens gerealiseerd worden. 
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SUMMARY 

The Philips product division Light uses the series basic mills with decentralized drive since 1978. The 

products, which have to be processed, are moved step by step by a roller wheel - indexing cam 

combination. The bearing of the roller wheel is a standard wire ball bearing with diameter 230 up to 

1730 mm. 

In this project the possibilities to improve the improper controlled bearing accuracy are examined. 

The main cause of the bearing inaccuracy is the backlash of the bearing which is caused by 

differences in thermal expansion, which occurs when products are processed at higher temperatu

res. 

The design of a backlash free bearing construction, which is not influenced by differences in thermal 

expansion, is the aim of this project. Further the bearing accuracy should be better than the 

accuracy of the standard wire ball bearing of the basic mill, because the bearing accuracy is related 

to the positioning accuracy of the products in relation to the tools. 

There are presented and examined two alternatives for the concept of the (bearing) construction: 

1. The construction with one indexing cam and an improved bearing; 

Whereby the roller wheel, as by the basic mill, is indexed by one indexing cam. For the bearing 

there are presented a number of alternatives. 

2. The construction with three indexing cams; 

Whereby the roller wheel is indexed by three indexing cams. The three indexing cams are with 

respect to one another positioned with an included angle of 1200 and realize a static defined 

position of the roller wheel in its plane of rotation, a preload mechanism accomplishes the 

necessary force closing. The construction has a seperate axial bearing. 

The construction with three indexing cams (alternative two) has been choosen, because the 

positioning accuracy of the products in relation to the tools is better. In worst case situation the 

theoretical attainable positioning accuracy is 33 up to 53 pm, depending on the size of the mill. In 

practice the positioning accuracy will be higher. 

On the basis of basic mill number 14, a first design has been made from the concept of the 

construction with three indexing cams. The first design proves that the choosen construction can be 

realized. Because of the small diameter of this mill it is most probably that the construction is 

applicable to the whole series mills. 
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1. INLEIDING 

1.1 Baslsmolen met decentrale aandrijvlng 

Tot 1978 heeft men In de proouktdivisie Licht van Philips gebrulk gemaakt van voor ieder prOOukt 

specifiek ontwikkelde machines. Daarna is men begonnen met de ontwikkeling van een MOOulair 

Bouwsysteem v~~r PrOOuktiemachines. Hiermee is het mogelijk om met standaard componenten 

specifieke machines te bouwen, zOOat veel werk aan ontwikkeling wordt bespaard en men parallel 

aan verschillende deelconstructies kan werken. De doorlooptljden van mechanisatleprojekten kunnen 

hierdoor verkort worden. 

Tandkrans 

Ornzetkast 

Motor 

Tussenas 

Flguur 1 Basismoien met decentraie aandrijving 

Een belangrijke component voortgekomen uit deze ontwikkeling is de serle basismolens met 

decentrale aandrijving zeals weergegeven In figuur 1. De basismolen is bedoeld als basis voor een 

specifieke mechanlsatie-machine. De hoofdfunktie is het transporteren van de te bewerken prooukten 

langs de bewerkingsapparatuur en het continu aandrijven van de bewerkingsapparatuur. De 

specifieke prOOuktafhankelijke apparatuur en de prOOukthouders dienen door de gebruiker te worden 

ontworpen. De basismolen wordt geleverd In 43 hoofdtypen. Daze verschillen onderling in steek en 

voudigheid, dit wil zeggen de hoeveelheid ruimte respectievelijk het aantal posities voor prOOukten 

en bewerkingsunits. 

De prOOukten worden stapsgewljs getransporteerd door mlddel van een ornzetschijf-rollenwielcombi

natle. De bewerklngsunits zijn voorzien van een nokkenas en een rondsel, en worden aangedreven 

door een om de molen liggende tandkrans. De basismolen is voorzien van een open centrum om 

onder andere doorvoer van media naar de prOOukten mogelijk te maken. Het rollenwiel is gelagerd 
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met behulp van een standaard draadkogelJager waarbij de kogels ruslen op geharde stalen draden. 

De diameter van het draadkogellager bedraagt 230 tot 1730 mm. 

Voor verdere informatie over de basismolen [1] wordt verwezen naar biJlage 1. 

1.2 ProbleemomschriJving 

Indien op de molen bewerkingen plaatsvinden waarbij warmte vrijkomt wordt deze warmte doorge

leid naar het rollenwiel, dit Is het roterende deel van het lager. Deze warmte dringt In veel mindere 

mate door tot het vaste dee! van het lager, aangezlen dit deel verbonden Is met het relalief koude 

frame en het smeermiddel tussen beide rlngen een warmtebarriere vormt. De uitzettingsverschillen 

die hleruit volgen leiden tot speling in het lager en dus een plaatsonbepaaldheid van de produkten 

ten opzichte van de gereedschappen. 

In het veri eden zijn er ideeen ontwikkeld voor een lagerconstructie van grote diameter die spelings

vrij blljft ondanks uitzettingsverschillen [2]. Deze ideeen hebben echter nlet tot een bruikbaar ontwerp 

geleid. 

Verder wil de produktdivisie Ucht van Philips Inspelen op de waargenomen tendens dat produkten 

steeds gecompllceerder, klelner en nauwer getolereerd worden. Men verwacht dat de huidlge serle 

basismolens In de toekomst nlet meer toepasbaar zal zijn voor wat betreft de positioneringsnauwkeu

rlgheid van de produkten ten opzlchte van de gereedschappen. De positioneringsnauwkeurigheid 

wordt bepaald door een groot aantal faktoren (zle bljlage 2). Tijdens deze eindstudie wordt aileen 

gekeken naar de invloed van het lager van het rollenwiel op de positioneringsnauwkeurigheid. 

Deze opdracht kan gezien worden als een deelprojekt - het lager - van een projekt waarblj ondanks 

thermlsche uitzettlngen de positionerlngsnauwkeurigheid binnen voorspelbare grenzen blljft. 

1.3 Opdrachtomschrijving 

De opdracht luidt: Los het probleem van de nlet goed beheerste lagernauwkeurigheid op door het 

ontwerp van een spelingsvrije lagerconstructie van grote diameter voor mol ens van produktiernachi

nes. In bijlage 3 staat de opgestelde opdrachtomschrijving. 

1.4 Projektstrategie 

De projektstrategie [3] Is een ten behoeve van het ontwikkelen en maken van produktlemlddelen 

opgestelde methode om het ontwerpproces te structureren en te beheersen. Dit wordt berelkt door: 

- het projekt op te delen in deelprojekten 

- elk deelprojekt af te sluiten met een aileen bij hoge uitzondering omkeerbare beslissing 

- een tijdsplanning op te stellen. 

tn bijlage 4 is de projektstrategie weergegeven zoals toegepast blj de uitwerking van deze 

eindstudie-opdracht. 



2. HET CONCEPT 

2.1. Inleiding 

In deze elndstudle moet het probleem van de nlet goOO beheerste lagemauwkeurlgheid worden 

opgelost. De onnauwkeurigheid van het lager wordt hoofdzakelljk veroorzaakt door de speling In het 

lager ten gevolge van thermische uitzettlngsverschillen. 

Dit probleem zou opgelost kunnen worden door: 

- het ontstaan van een ultzettlngsverschll In het lager te vermijden of te beperken 

- het uitzettingsverschll dat In het lager ontstaat te compenseren 

- te kiezen voor een ander posltionerlngs- en/of aandrljfprinclpe waarbij het lager geen InvloOO heeft 

op de positloneringsnauwkeurigheid. 

In bljlage 5 wordt nader Ingegaan op deze drle oplosslngen en worden de bijbehorende voor- en 

nadelen beschreven. Blj deze eindstudie-opdracht wordt gezocht naar een lagerconstructle waarblj 

het uitzettingsverschil dat in het lager ontstaat gecompenseerd wordt, waardoor het lager spelingsvrlj 

blijft. Hierblj wordt er van ultgegaan dat het doorzetten van de produkten geschiedt middels een 

rollenwlel-ornzetschijfcomblnatle en er geen arr~teermechanisme wordt toegepast. 

In bijlage 6 staat het elsenpakket dat voor het nleuwe lager is opgesteld. Tevens wordt beschreven 

hoe deze elsen zijn bepaald. Het Jager dlent spelingsvrlj te zijn onafhankelijk van de temperatuur. 

Verder wordt gestreefd naar een hogere lagernauwkeurigheid dan die van het blj de baslsmolen 

toegepaste draadkogellager, gezien de InvloOO van het lager op de posltionerlngsnauwkeurlgheid 

van de produkten ten opzlchte van de gereedschappen. 

2.2. Alternatieven voor het lagerconcept 

Het rollenwiel heeft zes graden van vrijheid, zie figuur 2. Een lichaam is statlsch bepaald indien elke 

graad van vrljheid juist een keer wordt voorgeschreven. Men wil het rollenwiel, lietst statlsch bepaald, 

lageren met als enige graad van vrijheid de hoekrotatle rp. 

Hleruit volgen vier statisch bepaalde lagerconcepten. waarblj het lager tel kens twee punten (M1 en 

M2) van de rotatiehartlijn van het rollenwlel vastlegt. 

Altematief 1 (zie figuur 2, A 1) Het onderste lager legt hierblj de coordinaten x, y en z van M1 vast. 

De resterende vrijheidsgraden van het rollenwlel, de hoeken (J en "p, worden vastgelegd door van een 

ander punt op de rotatiehartlijn de x- en y-coordlnaat vast te leggen. De z-coordinaat van dlt punt 

dient vrlj te zijn aangezlen het rollenwlel anders overbepaaJd is. In de flguur gebeurt dlt door middel 

van het aandrukllchaam dat zonder zijdelingse spellng in z-richtlng vrij kan bewegen, het bovenste 

lager legt zo de coordinaten x en y van M2 vast. Het aandruklichaam zorgt tevens voor de voorspan

nlng In axiale en radiale richtlng. 

Alternatlef 2 (zle figuur 2, A2) Het radiale lager legt hlerbij de x- en y-coordinaat van M2 vast, de z· 

coardlnaat van M2 is vrij. De resterende vrijheidsgraden, z, (J en "p, van het rollenwiel worden door 

het axlale lager vastgelegd, de x- en y-coOrdinaat van M1 is vrlj. Het radiale lager dient te zorgen 
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Flguur 2 Vrijheidsgraden van het rollenwiel en de alternatieven 1, 2 en 3, met: 
1 = roIlenwiei, 2 = aandruklichaam, 3 = axiaallager, 4 .. radiaallager, 5 = axiaal voorspanfager 

voor de voorspanning in radiale richting. Indien het gewicht van het rollenwiel voor onvoldoende 

voorspannlng in axiale richting zorgt dient hiervoor een extra voorzlening aangebracht te worden, in 

de figuur gebeurt dit middels het axiale voorspanlager. 

A1tematief 3 (zie figuur 2, A3) Oit a1ternatlef Is een comblnatle van voorgaande altematleven. Het aan

druklichaam legt de x- en y-coordlnaat van M2 vast en laat de z-coordinaat vrlj. Het axiale lager legt 

de resterende vrijheidsgraden van het rollenwiel vast. Het aandruklichaam zorgt tevens voor de 

voorspanning in axiale en radiale richting. 

In figuur 3 staan zes methoden, waarbij of een 

ring of het tussenlichaam flexibel is uitgevoerd, 

om het lager in axiale en/of radiale richtlng 

voor te spannen. Per methode kunnen con

structieve varianten worden bedacht, dit is in 

bijlage 7 weergegeven. Door deze varianten 

per methode indien mogelijk te combineren 

met de beschreven lagerconcepten ontstaat 

een groot aantal mogelijke constructieve uit

voerlngen. Blj de in flguur 2 getekende altema-

1. FLEXlBEL.e RING 

1.1m:3 
2. FLEXlBEl TUSSENUCHAAM 

2.1 

uu3 
2.3-===: I , 

- . 
/7777 

tleven 1 en 3 zorgt het aandrukllchaam v~~r Flguur 3 Methoden om In radiale en/ofaxiale 

de voorspannlng In axiale en radiale richting. richting voor te spannen 

dit is methode 1.2. 
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A1ternatlef 4 Een geheel Ander statisch bepaald lagerconcept Is weergegeven In figuur 4. 
Het thermisch centrum TC is het punt van een lichaam waar relatieve verplaatsingen ten gevolge van 

een uniforme temperatuurverandering hun "pool. vlnden. Thermische uitzetting van het rollenwlel is 

toegestaan als de rotatiehartlijn op zljn plaats blljft. Het thermisch centrum van het rollenwiel dient 

dus op de rotatiehartlijn te liggen. 
Hoe dlt kan is schematisch weergegeven in flguur 4A. In de oplegpunten worden de vrijheidsgraden 

u1, u2 en u3 vastgelegd een koppel T zorgt voor de krachtslulting, het lichaam is dus statisch 

bepaald In het vlak. In elk oplegpunt heerst volkomen vrljheid in radiale richtlng. hlerdoor IIgt het 

thermisch centrum TC vast ten opzichte van de vaste wereld. 

A 

\ 

"u2 

u3 
4 

I 

B 

Figuur 4 Alternatief 4 A: schematisch, B: constructie met drie omzetschijven 

Dit principe kan ook toegepast worden als radiaal lager voor het rollenwiel. zools weergegeven in 

figuur 46. Door drle omzetschijven 1200 ten opzichte van elkaar verschoven te positioneren en een 

koppel T op het rollenwlel uit te oefenen ontstaat dezelfde situatie als geschetst in figuur 4A. De 

resterende vrijheldsgraden. z. I) en .,p. van het rollenwlel worden door het axiale lager vastgelegd. dit 

axiale lager Is gelijk aan het axiale lager van alternatief 2. 

In 1981 is door de produktdlvisie Wcht van Philips een prototype beproefd van een molen waarbij het 

rollenwiel werd doorgezet door middel van drle ornzetschijven [4]. Hierbij werd echter geen 

voorspanmechanisme toegepast dat de speling tussen de nokrollen en de omzetschljven wegdrukt. 
Voor verdere Informatie over dit prototype wordt verwezen naar bijlage 8. 

In flguur 2 en 3 zijn de lagers voor de duidelijkheid getekend als kogellagers. Er kunnen echter ook 

andere lagerprincipes worden toegepast om de lagernauwkeurigheid te verhogen. Uit een literatuur

studie voigt dat de volgende lagerprinclpes toegepast kunnen worden: 
- Wentellagers 

- Uitwendig van druk voorziene lagers; dit zijn aerostatische en hydrostatische lagers 
- Magneetlagers. 

In bijlage 9 worden deze lagerprincipes besproken en wordt aangegeven waarom andere lagerprinci
pes nlet toepasbaar zijn. 
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2.3. Keuze van het concept 

De constructies die volgen uit de alternatieven voor het lagerconcept kunnen onderverdeeld worden 

In twee groepen: 

1) De constructie met drie omzetschijven 

Hierbij wordt het rollenwiel doorgezet door middel van drie ornzetschijven, die tevens het radiale 

lager van het rollenwiel vormen. De constructie bestaat verder uit een voorspanmechanisme dat het 

koppel T levert en een axlaallager. 

2) De constructle met asn omzetschijf en een lager 

Hierbij wordt het rollenwiel doorgezet door middel van een omzetschijf. Het lager van het rollenwiel 

kan uitgevoerd worden als alternatief 1, 2 of 3 voor het lagerconcept. 

De basismolen Is een constructie met asn ornzatschljf en een lager. 

Aangezien gestreefd wordt naar het verhagen van de positioneringsnauwkeurigheid· van de 

produkten ten opzichte van de gereedschappen Is dit het criterium aan de hand waarvan hat 

concept (voor het lager en de hieruit volgende constructie) wordt gekozen. 

Met oositioneringsnauwkeurigheid wordt bedoeld dat een punt op het produkt zich tijdens het 

bewerken bevindt binnen een boI, met straal RbeI, gekoppeld aan het gereedschap. 

De positioneringsfout is de afwijking tussen de werkelijke en de gewenste positie van dit punt. De 

positioneringsfout bestaat uit een axiale, radiale en tangentiele component (respectievelijk a.f., r.f. en 

tf.), zoals weergegeven in figuur SA. 

A 
a..f. 

r.f. 

~-+-.J-- t. f. 

I"liddelpunt bol is 

gewenste positie 

B c 

M.f.v. 

.J'---t-~ t. f. 

M.t.f. 

+ is werkeljJke positie 

Figuur 5 Positioneringsnauwkeurigheid, moge/ijke positioneringsfouten 

~~~t.f. 

M.f.v. 

De maximale positioneringsfout in axlale richting m.a.f. die kan optreden wordt bepaald door het 

axiale lager van het rollenwiel (of een gecombineerd axiaal-radlaallager). Aangenomen wordt dat de 

haalbare m.a.f. voor belde constructles gelijk Is. BIJ de vergelijklng van de constructies wordt daarom 

aileen gekeken naar de positioneringsfouten in het vlak van het rollenwiel (d. en tf.). 

In bijlage 10 worden vergelljkingen afgeleid voor de maximale positioneringsfout in radiale en 

tangentiele richting (respectievelijk m.r.f. en m.tt.) die bij belde constructles kan optreden. In 2.3.1. 

voigt een samenvatting van de faktoren die m.rJ. en m.t.f. bepalen, voor verdere Informatie wordt 

verwezen naar bijlage 10. 

Aan de hand van de afgeleide vergelijkingen worden een aantal constructies, die behoren tot asn 

van de twee hierboven beschreven groepen, in bljlage 10 met elkaar vergeleken. In 2.3.2. voigt een 

samenvatting van de resultaten van deze vergelljking en wordt het concept (voor het lager en de 
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hieruit volgencle constructie) gekozen. 

2.3.1. Maximale positioneringsfouten die op kunnen treden 

De positioneringsfouten die optreden kunnen onclerverdeeld worden in twee groepen: 

1) positioneringsfouten ten gevolge van virtuele speling 

2) positioneringsfouten ten gavolge van geometrische afwljklngen. 

De maximale positloneringsfout in radiale en tangentiele richting die bij beide constructies kan 

optreden voigt uit de sommatie van de maximale positioneringsfouten ten gevolge van virtuele 

speling en de maximale positioneringsfouten ten gevolge van geometrlsche afwijkingen. 

ad 1) Virtuele speling is een plaatsonbepaaldheld. onzekerheid ten aanzien van de werkelijke 

positie. die veroorzaakt wordt door de wrijving en de stijfheid in een bepaalde richting. Ten gevolge 

van virtuele speling ontstaat een positioneringsfout In radiale en tangentiele richting. Blj de vergelij

king van de constructies wordt uitgegaan van gegevens die volgen uit statische metingen aan de 

basismolen. Voor verdere informatie wordt verwazen naar bijlage 10. 

ad 2) De geometrische afwijkingen worden veroorzaakt door maat- en vormtoleranties van de 

onderdelen. Bij de afleiding van de vergelijkingen voor de maximale positioneringsfouten worden de 

geometrische afwijkingen ingedeeld in twee graepen: 

a. de excentriciteit van het rollenwiel ten gavolge van het lager. 

Deze wordt bepaald door de diameter en de constructieve uitvoering van het lager. 

b. de (fictieve) slingering van de omzetschijf 

Daze wordt bepaald door een aantal faktoren die terug te voeren zijn tot een axiale verplaatsing van 

de omzetschijf. De faktoren die de (fictiave) slingering van de omzetschijf bepalen zijn: 

- stseknauwkeurigheid van de nokrolpengaten 

- invloed van de nokrol-nokrolpencomblnatie 

- speling tussen de omzetschijf en de nokrol 

- slingerlng van de omzetschijf 

- thermische uitzetting van de as van de omzetschijf tijdens bedrijf. 

Bij de vergelijking van de constructies wordt uitgegaan van de maximale waarden die gelden voor de 

basismolen (zie bijlage 10). Verder wordt gesteld dat de (fictieve) $lingering van de omzetschijf gelijk 

is aan de sommatie van de maxlmale waarde van de deelfaktoren. In de praktijk is het vrijwel 

uitgesloten dat daze waarde zal optreden. aangezien het onwaarschijnlijk is dat aile deelfaktoren 

maximaal in dezelfde richting werken. 

Opmerking De invloed van de excentriciteit van het rollenwiel ten opzichte van het lager en de 

ovaliteit van het rollenwlel op de positioneringsfouten is niet meegenomen. aangezien daze volgens 

Verhagen [5] verwaarloosbaar Is. Verder heeft sen ovaliteit van het rollenwiel geen invloed op de 

positioneringsfouten die bij de constructie met drie omzetschijven optreden (zie bijlage 10). 

Bij de constructie met een omzetschijf en een lager vertoont het rollenwiel een excentriciteit ten 

gevolge van het lager en de omzetschijf een (fictieve) sllngering. Blj de constructie met drle 

omzetschijven vertoont ledere omzetschijf een (flctieve) sllngering. 

Ten gevolge van de geometrische afwijkingen vertoont het rollenwiel een excentriciteit e en sen 
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hoekfout rp. De excentriciteit van het rollenwiel wordt 

bij de constructie met een omzetschijf en een lager 

veroorzaakt door het lager van het rollenwiel. BiJ de 

constructie met drle omzetschijven wordt de excentri

citeit en de hoekfout van het rollenwiel bepaald door 

de momentane waarde van de (fictleve) sllngering 

van de drle omzetschijven, dit wordt het 

middelpuntzoekend effect genoemd. 

De positloneringsfout In radiale en tangentiele richting 

die ontstaat ten gevolge van de excentriciteit e (a,b) 

en de hoekfout rp van het rollenwiel Is afhankelijk van 

" , , , , , . · · · · · · .....--· · · · • · . . . , , , , 

, 
" 

;;"" 

""0'''' 

. ·Werkcirkel 

de positle op de werkclrkel (Ow,") oftewel de pro- Figuur 6 Positioneringsfout afhanke/ijk van 

duktpositie, zoals weergegeven in figuur 6. de positie op de werkcirkel (produktpositle) 

Bij de afleiding van de vergelijkingen voor maximale positioneringsfout In radiale en tangentieie 

richting (m.d. en m.t.f.) wordt bij beide constructies uitgegaan van de ongunstlgste situatie die kan 

optreden. 

2.3.2. Het vergelijkingscriterium 

Voor beide constructles geldt dat de maximale positioneringsfout in radiale en tangentiele rlchting 

nlet gelijktijdig op een produktpositie kunnen optreden. Indien op een produktpositle de posltlone

ringsfout In tangentiele richting maximaal is (U. = m.t.f.) dan is de positlonerlngsfout in radiale 

richting op dazeltde produktpositle nul (r.t. = 0). en omgekeerd. Het gebled van mogelijke posltione

ringsfouten In het vlak van het rollenwlel vormt dus een ellips. dit Is weergegeven In figuur 5B. 

Als vergelijkingscriterium wordt daarom de maximale positioneringsfout In het vlak van het rollenwiel 

m.f.v. genomen. Daze is gelijk aan de maximale waarde van m.tt. en m.r.f.; m.f.v. = max(m.r.t..m.t.f.). 

Oit Is juist indien gesteld wordt dat een positioneringsfout In radiale richting even erg Is als In 

tangentiele richtlng. Bij de In figuur 5B weergegeven situatie is m.f.v. gelijk aan m.tt .. Voor verdere 

informatie ten aanzien van het vergelijklngscriterium wordt verwezen naar bijlage 10. 

2.3.3. Vergelijking van de constructies, keuze van het concept 

In bljlage 10 worden, aan de hand van de afgeleide vergelijkingen. de volgende constructles (die 

behoren tot een van de twee In 2.3. beschreven constructies) met elkaar vergeleken : 

C1. Huidlge basismolen, met een draadkogellager 

Oit is een constructle met een omzetschijf en een lager. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 

de speling ten gevolge van een thermisch ultzettingsverschil. 

C2. Basismolen met een nauwkeuriger (spelingsvrij) lager 

Oit is een constructie met een omzetschijf en een lager. Hierbij wordt uitgegaan van een lager met 

een excentriciteit die een faktor 2 kleiner is dan die van het bij de huldige basismolen toegepaste 

draadkogellager. 
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C3. Constructie met drie omzetschijven (inclusief voorspanmechanisme). 

Hlerbij wordt ultgegaan van onderdelen met dezelfde nauwkeurlgheid als blj de huidlge basismolen. 

BIJ de constructie met drie omzetschl]ven wordt de speling tussen de nokrol en de omzetschljf 

weggOOrukt door het voorspanmechanisme. Aangezien dit tot een vertekend beeld zou kunnen 

leiden, worden verder de volgende twee constructies bij de vergelljklng betrokken: 

C4. Constructie met drie omzetschljven zonder voorspanmechanisme. 

Daze constructle is geen oplossing voor het probleem dat tijdens deze eindstudie opgelost dlent te 

worden aangezien het lager van het rollenwlel nlet spelingsvrlj Is. 

CS. Baslsmolen met een tweemaal zo nauwkeurig lager en een mechanlsme dat de spellng 

tussen de nokrol en de omzetschijf wegdrukt (constructle met een omzetschijf en een lager) 

C6. Verder is nagegaan wat de maxlrnaal haalbare posltioneringsnauwkeurigheid van de 

constructle met drie omzetschijven is. Twee faktoren die de (fictieve) slingering van de omzetschijf 

bepalen, kunnen gerOOuceerd worden, dlt zijn: 

- de thermische ultzettlng van de as van de omzetschi]f tijdens bOOri]f. 

Deze kan nagenoeg tot nul gereduceerd worden door het vaste lager van de as van de omzetschijf 

zo dicht mogeUjk bll de omzetschljf te plaatsen. 

- de slingerlng van de omzetschijf. 

Deze wordt veroorzaakt door de omzetschijf, de as en de lagering. Bi] de huidige baslsmolen is de 

slingering van de omzetschijf na montage in de omzetkast getolereerd op 30 pm. Door de 

omzetschijf nauwkeuriger te bewerken en eventueel een nauwkeurlgere lagering toe te passen kan 

de slingering van de omzetschljf na montage In de omzetkast gerOOuceerd worden tot 20 pm. 

Voor deze zes constructies zijn in bijlage 10 de maximale positionerlngsfouten In radiale en 

tangentiele richting bepaald die op kunnen trOOen. 

De relatieve positioneringsnauwkeurlgheld !:::. Is de verhoudlng tussen de m.f.v. van de huidlge 

baslsmolen en de m.f.v. van de beschouwde constructle, en is een maat voor de toename van de 

posltloneringsnauwkeurigheid ten opzichte van de huidige baslsmolen (C1). De In tabel 1 gegeven 

waarden van t:. zljn gemlddelde waarden voor de gehele serie molens. Voor de beschouwde 

constructies blijkt te gelden dat de maximale positioneringsfout in het vlak van het rollenwlel m.f.v. 

gelijk is aan de maximale positlonerlngsfout In tangentiele richting m.t.f. (zle figuur 5B). 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

I t:. 1 1,31 2,68 1,66 1,72 4,26 

Tabel 1 Verge/ijking van de constructies 

Uit tabel 1 kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

- Het toepassen van een tweemaal zo nauwkeurig (spelingsvrij) lager bij de baslsmolen leidt in 

verhouding tot de constructie met drie omzetschijven slechts tot een geringe verbetering van de 

posltloneringsnauwkeurigheid (1,31 ten opzichte van 2,68). 
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~ Ook zonder voorspanmechanisme Is de constructle met drie omzetschijven nauwkeurlger dan de 

huidlge basismolen (1,66). 

~ Het toevoegen van een mechanisme dat de speling tussen de nokrol en de omzetschijf wegdrukt 

aan de baslsmolen met een tweemaal zo nauwkeurig lager leidt niet tot een opzlenbarende 

verbetering van de posltioneringsnauwkeurigheid (1.72 ten opzichte van 1,31). 

- Het reduceren van de twee faktoren blj de constructle met drie omzetschijven leidt tot een 

aanzienlijke verbetering van de posltioneringsnauwkeurigheid (4,26 ten opzichte van 2,68). 

Er wordt gekozen voor de constructie met drle omzetschijven (inclusief voorspanmechanisme) 

aangezien de haalbare positloneringsnauwkeurigheld veel hoger is dan die van de basismolen met 

een nauwkeuriger (spelingsvrij) lager. Het middelpuntzoekend effect bij de constructie met dne 

omzetschljven blijkt een gunstlge invloed op de posltlonerlngsnauwkeurigheid te hebben. 

Ultgaande van de ongunstlgste sltuatle die kan optreden bedraagt de theoretisch haalbare positions

ringsnauwkeurlgheld (m.f.v.) 33 tot 53 J,'m, afhankelijk van de afmetingen van de molen. In de praktijk 

zaI de positioneringsnauwkeurigheid hoger zijn aangezien: 

- het onwaarschijnlijk is dat aile faktoren die de (fictleve) s1lngering van de omzetschljf bepalen 

maxlmaal in dezelfde richtlng werken 

- het onwaarschljnlijk is dat de ongunstigste situatie, waarblj de omzetschijven gelijktljdlg de 

maxlmale (fictieve) s1ingering vertonen, ook werkelljk zal optreden. 

Voor verdere Informatie wordt verwezen naar bljlage 10. 

2.4. Risieo-analyse 

BI1 een risieo·analyse wordt gezocht naar oorzaken van bulten af die het projekt kunnen frustreren. 

Met andere woorden: welke oorzaken van bulten af kunnen ertoe leiden dat de gekozen oplosslng 

toch nlet wordt toegepast ondanks dat het een goede oplossing Is. 

In bljlage 11 is de rislco.snalyse weergegeven. Ten aanzien van de verdere uitwerklng van de 

constructle met drle omzetschljven voigt hlerult een aantal maatregelen die getroffen dienen te 

worden om de acceptatle van de molen met drie omzetschljven te waarborgen. 
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3. UITWERKING VAN HET CONCEPT 

3.1. Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk Is gekozen voor het concept van de constructie met drle omzetschij

ven. De constructle bestaat onder meer ult drie ornzetschijven incluslef aandrijving, een 

voorspanmechanlsme en een axiaal lager. 

In dit hoofdstuk wordt het concept van de constructle met drle omzetschljven verder ultgewerkt. 

Hlerblj dient de huidlge serle basismolens als ultgangspunt. omdat: 

- dlt resulteert In een mlnimale ontwerpinspanning. Delen van de huidlge basismolen 

kunnen behouden blijven of hoeven slechts in geringe mate aangepast te worden. 

- dan de interface-afspraken behouden blijven, waardoor bijvoorbeeld bewerkingsunits uitwlsselbaar 

zijn tussen de huidige basismolen en het nieuwe ontwerp. 

Bij de uitwerking van het concept wordt nog geen keuze gemaakt ten aanzien van de afmetlngen 

van de molen. Aangezlen het ontwerp toepasbaar dlent te zijn voor de gehele serie molens, dlent bij 

de uitwerking van het concept rekening gehouden te worden met het beschlkbare bouwvolume. 

Het eerder vermelde eisenpakket heert aileen betrekklng op het lager van het rollenwlel (zle bljlage 

6). De constructle met drle omzetschijven heert echter betrekking op de gehele molen, daarom is 

een nieuw eisenpakket opgesteld. 

3.2. Eisen. en wensenpakket 

Elsen 

- De positioneringsnauwkeurigheid dient hoger te zijn dan die van de huidige basismolen. Er wordt 

gestreefd naar een zo hoog mogelijke positloneringsnauwkeurigheid. 

- Het dynamisch gedrag van de constructle dient goed te zijn. 

- Het lager van het rollenwlel dlent spellngsvrij te zlln onafhankelijk van de temperatuur. 

- Er dient aangegeven te worden welke bewerklngskrachten toelaatbaar zljn. 

- Elsen ten aanzien van de constructieve uitvoering: 

* Het ontwerp dient toepasbaar te zljn In het Modulair Bouwsysteem voor Produktlemachines van de 

produktdivisle Licht van Philips. 

* Het ontwerp dient toepasbaar te zijn voor de gehele serle molens. 

* Interface-afspraken die gelden voor de huidige basismolen dienen behouden te blijven. Dlt zljn 

onder andere interface-afspraken ten aanzlen van de positle van de bewerkingsunlts en de positle 

waar de bewerklngen plaatsvlnden. 

* Het aantal bewerkingsunlts dat aan de omtrek van de molen geplaatst kan worden dient gelijk te 

blijven aan het aantal blj de huidige basismolen. 

* De diameter van het open centrum dient gelijk te blijven aan de diameter van het open centrum btj 

de huldige baslsmolen. Deze els geldt voornamelijk voor de klelnere mol ens. 

* Delen van de constructie mogen nlet boven de bedplaat komen aangezlen dit deel ter beschikking 

staat van de gebruiker. 
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* De constructie dient modulair van opbouw te zl)n. 

Wensen 

- De maximaal toelaatbare beclrijfstemperatuur beclraagt 150°C. 

- Het maximaal toelaatbare temperatuurverschU tussen het vaste en roterende deel van de 

constructle beclraagt 100°C. 

- De standtl)d Oevensduur) van de molen bedraagt SO.OOO bedrijfsuren. 

- Er wordt gestreefd naar minlmale kosten, dlt wordt berelkt door onder andere: 

* zoveel mogelljk standaard onderdelen te gebruiken 

* zovee! mogelljk onderdelen die voor de huidige basismolen zijn ontwikkeld te hergebruiken. 

3.3. Gevolgde werkwijze 

Onder modulalr construeren wordt verstaan het opbouwen van een produkt ult baslselementen 

(funktlemodulen) die ult meerdere onderdelen bestaan en een of meerdere funkties kunnen vervullen. 

Een bljzondere eigenschap van een funktiemodule is dat deze onafhankelijk van de rest van de 

constructle waar hi] deel van ultmaakt ontworpen, getest, gemonteerd en afgesteld kan worden [6]. 

Hiertoe dienen eenduidige afspraken te worden gemaakt ten aanzien van Interfaces tUSS9n en 

eigenschappen van de diverse funktlemodulen. 

Ultgaande van een globaal idee van de totale constructie is de constructie weergegeven in een 

b10kschakeling van funktlemodulen die in bijlage 12 staat. Elk blok representeert hlerin een 

funktlemodule. De verbindlngslijnen tUSS9n funktlemodulen representeren interface-afspraken. De 

interface-afspraken kunnen in dit stadium s/echts globaal gedefinieerd worden. De blokschakeling 

van funktlemodulen dient als startpunt voor de verdere ultwerking. Het Is geen star schema waar 

tijdens de ultwerking van het concept niet van afgeweken mag worden. De ultwerking van het 

concept Is in werkelljkheid namelijk een min of meer Iteratlef proces is waarbij de totale constructle 

nlet uit het oog verloren mag worden. BI] de ultwerklng van het concept wordt bepaald hoe de 

diverse funktiemodulen gerealiseerd worden. 

De volgende funktlemodulen zijn gelljk aan de huidlge baslsmolen of dienen slechts In gerlnge mate 

aangepast te worden: 

1. Centrale aandrljving. 

Deze funktlemodule bestaat ult een motor die via een variabele V-riemoverbrenglng een tuSS9nas 

aandrijft. Vanuit deze tussenas worden via tandriemoverbrengingen de diverse delen van de 

constructie aangedreven. Het voordeel van dlt aandrijfprinclpe Is dat de diverse delen van de 

constructie mechanisch op een hoog toe rental met elkaar gekoppeld zijn, hetgeen gunstig is in 

verband met de synchronlsatie van deze delen. 

2. Aandrijving van de bewerklngsunlts. 

Deze funktlemodule bestaat ult een tandriemoverbrenglng die via een wormoverbrenglng de 

tandkrans aandrijft die zorgt voor de aandrijvlng van de bewerkingsunlts. Zowel de wormoverbren

glng als de tandkrans zljn geen standaard componenten maar speciaal voor of door de produktdivl

sie Ucht van Philips ontwlkkeld. 
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3. Rollenwiel 

De steek en de voudigheid van de molen wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal nokrollen en 

de diameter van het rollenwiel. Het rollenwiel dient aangepast te worden afhahkelijk van de 

aangrenzende funktiemodulen die nieuw ontworpen worden. 

De volgende funktiemodulen dienen nieuw ontworpen te worden: 

1. voorspanmechanisme 

2. aandrijving van de drie omzetschijven 

3. omzetschijf 

4. axiaal lager 

5. overbrenging 1 

6. overbrenging 2. 

De uitvoering van de funktiemodulen overbrenging 1 en overbrenging 2 is afhankelijk van de 

uitvoering van de andere funktiemodulen die nieuw ontworpen dienen te worden. 

Per nieuw te ontwerpen onafhankelijke funktiemodule worden alternatieven aangedragen en wordt 

het beste alternatief gekozen. Uiteindelijk worden de funktiemodulen samengevoegd tot drie totale 

constructies waaruit een keuze wordt gemaakt. Bij de keuze van de totale constructie wordt tevens 

nader ingegaan op de funktiemodulen overbrenging 1 en overbrenging 2. 

In bijlage 13 is de gevolgde werkwijze schematisch weergegeven. 

3.4. Funktiemodule voorspanmechanisme 

De funktie van het voorspanmechanisme is het wegdrukken van de speling tussen de nokrollen en 

de omzetschijven. Er is dan sprake van driepuntscontact waardoor de oplegging van het rollenwiel 

statisch bepaald is in het rotatievlak. 

Eisen ten aanzien van het voorspanmechanisme. 

- Het voorspanmechanisme mag geen vrijheidsgraden van het rollenwiel vastleggen in verband met 

de statische bepaaldheid van de oplegging van het rollenwiel. 

- Het voorspanmechanisme dient een koppel van krachten op het rollenwiel uit te oefenen. V~~r 

verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 14. 

De voorspanmechanismen kunnen onderverdeeld worden in twee groepen. 

1. Voorspanmechanismen die gedurende de gehele cyclus de speling wegdrukken. 

2. Voorspanmechanismen die aileen gedurende de arretperiode de speling wegdrukken. 

ad 1. Voorsoanmechanismen die gedurende de gehele cyclus de sceling wegdrukken. 

Voorspanmechanismen uit deze groep dienen ervoor te zorgen dat het resulterend moment op het 

rollenwiel, dit is de som van het moment ten gevolge van de massatraagheid en het moment dat het 

voorspanmechanisme op het rollenwiel uitoefent, niet van teken wisselt. De speling tussen de 

nokrollen en de omzetschijven wordt dan niet doorlopen. 
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A1ternatief 1. De geprogrammeerde band rem 

Bij een geprogrammeerde bandrem worc!t de kinetische energie 

tijdens de vertragingsperlode middels een gestuurde coulombse 

wrijvingskracht aan het rollenwiel onttrokken. Tljdens de versnel

lingsperlode wordt de tegenwerkende wrljvingskracht uitgescha

keld waardoor de aandrljvlng nlet extra wordt belast. Het verloop 

van de momenten op het rollenwiel Is In bijlage 15 weergegeven. 

Dekker [7] beschrijft in zljn verslag een aantal bandremmen. De 

-meegevendeR bandrem volgens figuur 7 blljkt de gunstigste 

uitvoerlngsvorm te zlln, hlerblj Is het zwaarst belaste dee! van de 

bandrem via een veer verbonden aan de vaste wereld. Bij deze 

uitvoerlngsvorm kan de rem met een relatief klelne kracht be

F 

dlend worden (er geldt: S2 ::: SI.ef
" met f::: wrijvingscoefficient Figuur 1 De geprogrammeerde 

en a= omsnoerlngshoek), Is de afhankelijkheld van het remmo- 'meegevende' bandrem 

ment van de wrljvingscoefficient relatlef klein en is er altljd een 

kracht tegen de bewegingsrlchting In aanwezlg. 

De band rem oefent op het rollenwlel een grote resulterende radiale kracht ult, zie bijlage 14. Om 

deze kracht te el/mineren dient een tweede band rem gespiegeld tegenover de andere geplaatst te 

worden, er wordt dan een koppel van krachten op het rollenwiel uitgeoefend. Er zlln dus minlmaal 

twee bandremmen nodig. In verband met de posltle van de omzetschijven en de voorgeschakelde 

overbrenging zl)n er waarschljnlijk drle bandremmen nodlg. 

Nadelen van de bandrem zi]n: 

- Het bouwvolume en de kosten (minimaal twee bandremmen) 

- De werking van de band rem berust op wrijvlng 

* er Is altijd onzekerheld ten aanzlen van de grootte van de wrljvingscoefficient. 

* de klnetlsche energie wordt omgezet In warmte, dit leidt vooral bij snellopende mol ens tot een 

aanzienlijke warmte-ontwikkeling. 

* de wrljving in tangentiele rlchting neernt toe, dit leidt tot een toename van de positloneringsfout In 

tangentiele richtlng ten gevolge van virtuele spellng. 

Alternatlef 2 De voorgespannen veerconstructie 

Blj dit alternatief is een eenparlg roterende ring via voorgespannen veren verbonden aan het 

rollenwlel [8]. Het toerental van de roterende ring Is gelijk aan het gemlddelde toerental van het 

rollenwiel. Er zi)n twee uitvoeringsvormen: de negatief voorgespannen veerconstructie en de posltief 

voorgespannen veerconstructie, deze zijn weergegeven in figuur 8. 

Negatief voorgespannen wll zeggen dat de voorspanrichtlng qJ* tegengesteld Is aan de draalrichtlng 

van het rollenwlel. Bij de positief voorgespannen veerconstructle wordt de versnellingsenergie gele

verd door de veren, tljdens de arretperlode spannen de veren weer op. 

Indien het rnassatraagheldsmoment van het deel dat wordt doorgezet en het toerental van het 

rollenwlel bekend is kan de optlmale torsiestijfheid van de veerconstructie en de vereiste voorspan

ning berekend worden. Optimaal wil zeggen dat het maximale resulterend moment op het rollenwiel 

minimaal Is. In de praktijk kan de torslestijfheld van de veerconstructle afwijken van de berekende 
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Negatiefvoorgespannen 

Roterende 
ring 

Figuur 8 De voorgespannen veerconstructie 

---

Po~tiefvoorgespannen 

optimale waarde, om ervoor te zorgen dat het resulterende moment niet van teken wisselt dient de 

voorspannlng verhoogd te worden. V~~r de berekening van de voorgespannen veerconstructie wordt 

verwezen naar bijlage 16. In bijlage 15 is het verloop van de momenten op het rollenwlel weergege

ven voor beide uitvoeringsvormen. Hieruit voigt dat het maximale resulterend moment op het 

rollenwiel nlet veel groter is dan het maximale moment op het rollenwiel ten gevolge van de 

rnassatraagheid. 

De nokrolovemame, dit is het moment dat de volgende nokrol inloopt, vindt bij de gekozen ornzet

schijf (zle 3.6.1.) plaats aan het begin van de opzet. Deze nokrolovername vindt bij de negatief 

voorgespannen veerconstructie plaats op een laag krachtnlveau, de botskrachten ten gevolge van de 

nokrolovemame en de trlllingen die hierdoor ontstaan zullen daardoor lager zijn dan bij de positief 

voorgespannen veerconstructie. De negatief voorgespannen constructie verdient daarom de 

voorkeur. 

Nadelen van de voorgespannen veerconstructie zijn: 

- kosten van de roterende ring en de aandrijving hiervan 

- het resulterend moment op het rollenwiel neemt gedurende de arretperiode lineair af, hierdoor 

ontstaat een (voorspelbare) positioneringsfout. Dit zou opgelost kunnen worden door een veer te 

nemen met een zeer lage veerstijfheid die zeer ver wordt voorgespannen of door een luchtcilinder te 

nemen. De veerconstructie oefent dan een constant moment op het rollenwiel uit. Het verloop van de 

momenten op het rollenwiel is weergegeven in bijlage 15 (Mv= constant). Hieruit voigt dat het 

maximale resulterend moment op het rollenwiel tweemaal zo hoog is als het maximale moment ten 

gevolge van de massatraagheld. De aandrijvlng wordt dus extra belast hetgeen niet wenselijk is. 

Het voordeel van de voorgespannen veerconstructie is het bouwvolume en de betrouwbaarheid. 

Verwacht wordt dat de voorgespannen veerconstructie gezien het bouwvolume reallseerbaar zal zijn 

bij de gehele serie mol ens, binnen de systeemgrenzen die volgen uit het eisenpakket. 

In bijlage 17 staan neg een aantal andere alternatieven voor voorspanmechanismen die gedurende 

de gehele cyclus de speling wegdrukken. Deze alternatieven leiden echter tot een complexe en dure 

constructie. Verder is het benodigde bouwvolume groter dan het beschikbare bouwvolume. 
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ad 2. Voorspanmechanismen die aileen gedurende de arretperiode de speling wegdrukken 

Aangezlen aileen gedurende de arretperiode een hoge positloneringsnauwkeurigheid vereist Is, zou 

men ervoor kunnen kiezen om aileen gedurende de arretperlode de speling tussen de nokrollen en 

de ornzetschljven weg te drukken. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van drle tangentleef opgestefde 

verende pennen die aan het begin van de arretperlode ingrljpen. Het ingrijpen dient snef te gebeuren 

in verband met het verlies aan bewerkingstijd. 

Het nadeel van deze groep van voorspanmeehanismen is de extra positioneringsfout die optreedt ten 

gevolge van trillingen. De trillingen worden veroorzaakt door de botsing die ontstaat Indien de 

speling tussen de nokrollen en de ornzetschijven wordt doorlopen. Deze spellng wordt halverwege 

de opzet en blj het actlef worden van het voorspanmeehanlsme doorlopen. Ten gevolge van het 

doorlopen van de speling halverwege de opzet, dit Is de overgang van de versnellingsperiode naar 

de vertragingsperlode, ontstaat in de arretperlode een resttrilling. Door deze resttrilling Is er op het 

moment dat het voorspanmechanlsme aetlef wordt altijd speling aanwezig tussen de nokrollen en de 

omzetschijven. Onafhankefijk van de rlehling waarin het voorspanmeehanisme voorspant. zaI deze 

speling doorlopen worden op het moment dat het voorspanmechanisme aetief wordt. 

De amplitude van beide trllllngen zal nog groter zijn aangezien de speling bij de drie ornzetsehijven 

niet gelljktljdig doorlopen wordt, er ontstaan dus drle trillingen die efkaar kunnen versterken. 

Een orienterende berekenlng wijst uit dat de amplitude van de totale trilling groot zaI zijn. In leder 

geval groter dan de theoretlsehe positionerlngsnauwkeurigheid van de eonstruetie met drle omzet

sehijven van 33 tot 53 }.'m. 

Er wordt gekozen voor de (negatiet) voorgespannen veereonstructie aangezien: 

- de positioneringsfout die dit voorspanmechanlsme veroorzaakt gering is 

- het een betrouwbare eonstruetie vormt 

- verwacht wordt dat dit voorspanmeehanisme gezlen het bouwvolume reallseerbaar zal zijn bij de 

gehefe serle molens. blnnen de systeemgrenzen die volgen uit het elsenpakket. 

Aangezien dlt voorspanmeehanisme gedurende de gehele eyclus voorspant zaI ook de spefing in de 

aandrljving niet doorlopen worden, doordat het torslemoment op de omzetschljf nlet van teken 

wlsselt. Het verloop van het op de omzetsehijf uitgeoefende torslemoment is in bijlage 16 berekend 

en weergegeven. 

De roterende ring van de voorgespannen veerconstructle wordt uitgevoerd als een tandkrans. Een 

standaard onderdeel dat een eombinatie Is van een groot tandwiel met een open centrum en een 

lager. 

3.5. Funktiemodule "aandrijving van de drie ornzetschijven" 

De funktie van de funktiemodule ftaandrijvlng van de drie omzetschijvenh is het aandrijven van de drie 

omzetsehljven via overbrenglng 2 vanult een eentraal aandrljfpunt, zoals weergegeven in bijlage 12. 

Criteria bij de keuze van het altematlef zljn: 

1. betrouwbaarheid 
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2. bouwvolume 

3. stijfheid van de aandrijving 

4. kosten 

De stijfheid van de aandrijvlng is van belang In verband met het dynamlsch gedrag van de 

constructie en de synchronlsatJe van de omzetschlJven. Indlen de omzetschijven nlet synchroon 

lopen gaat dlt gedurende de opzet gepaard met een wlsselende excentricltelt en hoekfout van het 

rollenwlel. zle bijlage 10. Oeze synchronlsatiefout verdwijnt weer gedurende de arrAtperiode. Ook zaI 
het rollenwiel later tot stilstand komen indien de omzetschijven nlet synchroon lopen waardoor de 

stUstandtijd van hel rollenwiel afneemt. 

Altematieven 

1. Men zou elke omzetschijf kunnen voorzien van een elgen aandrijfmotor, dit altemallef wijkt af van 

de in bijlage 12 weergegeven blokschakeling. Het nadeel van dlt a1ternatief Is dat de omzetschijven 

elektrlsch gesynchroniseerd worden, dlt Is moeiliJk le verwezenlijken en gevaarlijk. Indien een 

aandrljfmotor uitvalt zijn de omzetschijven nlet meer gekoppeld en maakt het rollenwiel een 

ongecontroleerde beweging. Andere nadelen van dit alternatlef zijn het benodigde bouwvolume en 

de kosten. 

2. Tandriem 

Bij dil alternatlef worden de omzetschljven aangedreven door een tandriem. Oil altematlef werd 

toegepast bij het prototype van de op drle punten gedreven intermitterende molen dat in 1981 werd 

beproefd. zle bljlage 8. Nadelen van dil alternatlet zijn: 

- de betrouwbaarheld: indien er tandriembreuk optreedt zijn de omzetschijven nlet meer gekoppeld 

en maakt het rollenwiel een ongecontroleerde beweging. Verder gaat tandriembreuk gepaard met 

een langdurige stilstand en dus produktieverlies aangezlen de omzetschijven opnleuw ingesteld 

dlenen te worden. 

- stijfheld van de aandrijving 

De benodigde tandriemlengte is gezien de afstand tussen de omzetschijven (zeker bij de grotere 

molens) groot waardoor de stljfheld van de tandrlem gering Is. Oil zou opgelost kunnen worden door 

na de tandriemoverbrenging een zeer kleine overbrengingsverhouding i toe te passen. Ter plaatse 

van de uitgaande beweging geldt namelijk dat de stijfheden van de onderdelen gelegen tussen de 

vaste wereld en de overbrenging gedeeld moeten worden door het kwadraat van die overbrengings

verhoudlng (cu~= cdeelj2). Indien een zeer kleine overbrengingsverhouding wordt toegepast wordt de 

tandriemsnelheid zeer hoog, dit resulteert onder andere in een hoog geluidsniveau en een korte 

levensduur. 

Voordelen van dit alternatief zl]n: 

- relatlef lage kosten 

- eenvoudige montage en demontage. 

3. Tandkrans. 

Oit is een standaard onderdeel dat een combinatie is van een groot tandwiel met een open centrum 

en een lager. Oit alternatief leidt tot een analoge constructie als blJ de aandriJvlng van de bewerkings

units. 

Voordelen van dit altemalief zijn: 
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- betrouwbaarheid; de ornzetschijven zljn te allen tilde mechanlsch gekoppeld 

- gering bouwvolume; het open centrum is gewaarborgd 

- hoge stijfheid 

- standaard onderdeel. 

De kosten van dit a1ternatief zijn waarschijnlijk hoger dan die van alternatief 2. 

Er wordt gekozen voor het alternatief waarbij de drie omzetschijven worden aangedreven door sen 

tandkrans. Het belangrijkste criterium is de betrouwbaarheid, daze is bij de tandkrans het hoogst 

aangezien de omzatschijven te allen tijde mechanlsch gekoppeld zijn. Verder is de stijfheid van een 

tandkrans zeer hoog. 

3.6. Funktiemodule "0mzetschljf 

De funktle van de funktlemodule "Ornzetschljr Is het ornzetten van een continu roterende beweging 

van de Ingaande as In een Intermitterende beweglng van het rollenwiel. 

3.6.1. Keuze van de omzetschijf 

De alternatieven voor de omzetschijf zijn 

(zie figuur 9): 

1. Nieuwe omzetschijf 

Waarbij het middelpunt van het rollenwiel op 

hat snijpunt van de raaldijnen aan een zijde 

van de arretrug van de ornzetschijven ligt. 

2. Huidige omzetschljf 

Waarbij het middelpunt van het rollenwiel op 

het snijpunt van de lijnen door het midden 

van de arretrug van de ornzetschijven ligt. 

Nleuwe omzetschljf Hukllge omzetschljf 

Figuur 9 Altematieven voor de omzetschijf 

ad 1. Daze ornzetschijf werkt volgens het in figuur 4 weergegeven principe van de constructie met 

drie omzetschijven. Het voordeel van daze omzetschljf is dat er geen positle-afwijking In tangentiele 

richtlng optreedt ten gevolge van een unlforme temperatuurverandering van het rollenwiel. De 

nadelen van dit type omzetschijf zijn: 

- de omzetschijf is s1echts toepasbaar v~~r een draairichting van het rollenwiel doordat de 

arretrug niet symmetrisch ten opzichte van de hartlljn ligt 

- kosten; er dient een nieuwe omzetschijf ontworpen te worden en de fabrikagetechniek dlent 

veranderd te worden. 

ad 2. Voordelen van de omzetschljf die bij de huidige baslsmolen wordt toegepast zijn: 

- Kosten; het Is een blnnen Philips gestandaardiseerd onderdsel waarvan de fabrikagetechnlek 

bekendis 

- de ornzetschljf is toepasbaar v~~r beide draalrlchtingen van het rollenwiel doordat de arretrug 

symmetrisch ten opzlchte van de hartlijn Iigt. 

Het nadeel van de huidige omzetschijf is dat ten gevolge van de thermische uitzetting van het 

rollenwlel sen (reproduceerbare) positle-afwijking in tangentlele rlchtlng ontstaat. In bljlage 18 wordt 
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deze positie-afwiJking bepaald, bij een temperatuurverschil tussen het frame en het rollenwiel van 

100 °C bedraagt de positie-afwijking in tangentiele richting 23 J£m uitgaande van de afmetingen van 

molen nummer 14. 

Er wordt gekozen voor de standaard omzetschijf die ook bij de huidige basismolen wordt toegepast. 

Het enlge nadeel van deze omzetschlJf Is de positie-afwijklng in tangentiele richting ten gevolge van 

een thermische uitzetting van het rollenwlel, deze posltie-afwljklng is echter reproduceerbaar en even 

groot als blj de huidlge basismolen. De beweringen ten aanzien van de posltioneringsnauwkeurigheid 

van de constructie met drie omzetschijven worden niet be'invloed door de keuze voor deze 

omzetschijf. 

3.6.2. Lagering van de omzetschljf en de koppeling tussen de as van de omzetschijf en 

funktiemodule overbrenging 2 

In figuur 10 is de omzetkast van de huidlge 

basismolen weergegeven. De ornzetkast is 

ultgevoerd als een gesloten kast waarin de 

ornzetschijf en de worm-wormwielcomblna

tie is ondergebracht. Aan de wormwlelzljde 

Is de as van de omzetschijf vast gelagerd 

met behulp van twee spelingsvrije hoekcon

tactlagers in O-opstelling. Aan de zijde van 

de omzetschljf is de as gelagerd met behulp 

van een eenrljlg cilinder1ager die (ngesioten 

zit op de as en waarvan de buitenrlng met Rguur 10 Omzetkast van de huidige basismoien 
een losse passing is bevestlgd In de bus 

van de behuizing. Het gevolg van deze constructle is dat ten gevolge van de thermische uitzetting 

van de as, ten gevolge van opwarming tijdens bedrijf, de positie van de omzetschijf verandert. Dit is 

een van de faktoren die de (fictleve) slingering van de omzetschljf bepalen. zie 2.3.1. 

Door de as aan de ziJde van de omzetschijf vast te lageren, met behulp van twee hoekcontactlagers 

In O-opstelling, verandert de positie van de ornzetschijf niet ten gevolge van een thermlsche 

uitzetting van de as. Aan de aandrijfzljde wordt de as verschuifbaar gelagerd. 

De koppeling tussen de as van de omzetschljf en de ultgaande as van funktiemodule overbrenglng 2 

dient de thermische uitzetting van de as en eventuele uitlijnfouten tussen de assen op te vangen. 

A1ternatieven voor deze koppeling zijn: 

1. spieverbinding (of spllneverbinding) waarblJ de uitgaande as van de funktiemodule overbrenging 2 

wordt uitgevoerd als een holle uitgaande as 

2. elastische koppeling 

3. torsiestijve koppeling 

De koppeling vormt verreweg de slapste component in de aandrljfketen, eerdere pogingen om de 

stijfheid te verhogen door te kiezen voor een tandkrans zouden teniet gedaan worden door te kiezen 

voor een elastische koppeling. Het nadeel van een torsiestljve koppeling is de hoge kostprijs en het 

bouwvolume. Door te kiezen voor een spieverbinding en een overbrenging met een holle uitgaande 

as kan de overbrenging rechtstreeks op de ornzetkast bevestigd worden, hetgeen een aanzienlijke 
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ruimtebesparlng oplevert. Andere voordelen van een spleverbinding zijn de lage kostprljs en de hoge 

stljfheid. Er dient enlge spellng In deze koppellng aanwezlg te zijn om eventuele uitlijnfouten op te 

vangen. Deze speling wordt nlet doorlopen aangezlen het torsiemoment op de omzetschijf door de 

keuze van het voorspanmechanisme niet van teken wisselt. 

3.7. Funktiemodule axiaallager 

De funktie van het axiale lager is het vastleggen van de vrijheidsgraden z, tP en IJ van het rollenwlel, 

zle figuur 2. De resterende vrijheidsgraden worden vastgelegd door de drie ornzetschlJven, het axlale 

lager dient deze vrljheldsgraden vrlj te laten aangezien de oplegging van het rollenwiel anders 

overbepaald is. 

3.7.1. Keuze van het lagerprlnclpe 

Uit bijlage 9 voigt dat de volgende lagerprinclpes toegepast kunnen worden: 

1. Uitwendig van druk voorzlene lagers (u.d.v.-Iagers). Deze zijn onder te verdelen In: 

1.1. aerostatische lagers 

1.2. hydrostatische lagers 

2. Wentellagers 

3. Magneetlagers, deze zijn onder te verdelen In: 

3.1. aelieve magneetlagers 

3.1. passieve magneetlagers 

Voor een beschrijving van deze lagerprincipes en de bijbehorende voor- en nadelen van deze 

lagerprlnclpes wordt verwezen naar blJlage 9. 

Het lagerprincipe wordt gekozen aan de hand van de volgende criteria: 

1. bouwvolume 

2. virtuele speling 

3. vlakloopnauwkeurigheid 

4. kosten 

~ 

In bijlage 9 Is de specifleke draagkracht [N/mm~ en stljfheid [N/pm/mm~ van de lagerprlncipes 

bepaald. Dit is een maat voor het benodlgde lageroppervlak (en bouwvolume) am een bepaalde 

draagkracht of stijfheid te verwezenlijken. De specifieke stljfheid van magneetlagers is zeer gering, er 

Is dUs een groat lageroppervlak nodig am een hoge stijfheid te verwezenliJken. Verder zlJn de kosten 

van magneetlagers haag. Dit lagerprinclpe wordt am deze redenen nlet verder beschouwd. 

Virtuele speling is een plaatsonbepaaldheid, ter grootte van 2W Ic, die veroorzaakt wordt door de 

wrljving W en stijfheid c In een bepaalde richting. De wrijving in radiale en tangentiele richting wordt 

veroorzaakt door het axiale lager en de afdichtlngen van de constructie. BIJ de bepaling van de 

positionerlngsfout in radiale en tangentiele richting ten gevolge van virtuele speling bij de constructie 

met drie ornzetschijven is aangenomen dat de wrijving in radiale en tangentiele richting gelijk is aan 

de wrijvlng In tangentiele richtlng bij de huidige basismolen, zie bijlage 10. Hieruit voigt een 

positionerlngsfout ten gevolge van vlrtuele speling van 6,7 pm in radiale richting en 3,7 tot 5,7 pm In 

tangentiele richting. De winst die men kan bereiken door te kiezen voor een u.d.v.-Iager, waarbij de 
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wrijving zuiver visceus is en er dus geen is sprake van rustwrijving, is gering aangezlen het aandeel 

van de afdichtingen van de constructle In de totale wrljving even groot blijft. BI] hydrostatlsche lagers 

veroorzaken de verelste afdichtingen van het lager nog een extra rustwrijving. 

De vlaldoopnauwkeurigheld Is bepalend voor de positloneringsfout in axiale richting. De vlaldoop

nauwkeurlgheid van u.d.v.-Iagers is hoger dan die van wentellagers. De vlakloopnauwkeurigheid van 

wentellagers Is een direct gevolg van de variaties In de dlmensies van de lageronderdelen. De 

vlakloopnauwkeurigheid van het draadkogellager dat blj de huidige basismolen wordt toegepast 

bedraagt afhankelijk van de diameter van het lager 17 tot 73 J.'m. Volgens Verhagen [5] veroorzaken 

de draden de groo18te onnauwkeurigheid. Aangezlen bij het axiale lager geen draden worden 

toegepast zal de bereikbare vlakloopnauwkeurigheid indien een wentellager wordt toegepast 

mlnlmaal 17 tot 73 J.'m bedragen. De maxlmale posltionerlngsfout In axiale richtlng Is gelijk aan de 

helft van de vlakloopnauwkeurigheid en bedraagt dus maximaal 8,5 tot 36,5 J.'m. De haalbare 

vlakloopnauwkeurigheid van wentellagers is voor deze toepassing ruim voldoende. 

Op grond van de voorgaande argumenten en aangezien het bouwvolume en de kosten van een 

wentellager kleiner zljn dan van de andere lagerprlnclpes wordt gekozen voor een wentellager. 

3.7.2. Constructieve uitvoering van het axlale lager 

Aangezien het axlale lager aileen de vrijheidsgraden z, "" en () van het rollenwlel mag vastleggen zljn 

aileen axiale wentellagers met evenwljdlge loopvlakken toepasbaar, dit zijn geen standaard 

onderdelen. Voor het wentelllchaam kan gekozen worden tussen een kogel en een cllinder. Er wordt 

gekozen voor een kogel aangezlen de belastbaarheid en stijfheid gezien de diameter van het lager 

ruim voldoende is, de wrljving in zowel radiale als langentiele richting wordt veroorzaakt door 

rolweerstand en de uitvoering van de kogelkool eenvoudig is. 

De plaatsbepaling van de kogels in radiale richting kan geschieden door een loopvlak tevoorzien 

van een groef of door de kogelkooi in radiale rlchtlng op te slulten. Er wordt gekozen voor het 

alternatief waarblj de kogelkooi in radiale rlchting wordt opgesloten. De fabrlkage van de loopvlakken 

kan dan goedkoper en nauwkeuriger geschieden, aangezien er geen nauwkeurige groef In een van 

beide loopvlakken aangebracht hoeft te worden. 

3.7.3. Voorspannen van het axiale lager 

Men kan het axiale lager voorspannen met behulp van een massa, vacuum, een magneet of een 

tweede lager. Gekozen wordt voor een tweede lager aangezien; het toevoegen van massa leidt tot 

een stljglng van het massatraagheidsmoment van het deel dat wordt doorgezet, en de kosten en het 

bouwvolume van voorspannen met behulp van vacuum of een magneet zeer hoog zljn. 

Of het lager voorgespannen dlent te worden is afhankelijk van de bewerklngskrachten en het tolale 

gewicht van het rollenwlel, de bovenmolen, de produktdragers en de produkten. Ten gevolge van de 

bewerkingskrachten wordt op het rollenwiel een kantelmoment en een resulterende axiale kracht 

uitgeoefend. Blj de toepassingen van de huidige basismolen zijn de bewerkingskrachten verwaar

loosbaar, zie bijlage 6. Het axiale lager hoeft dan njet voorgespannen te worden, er dlent wei een 

voorziening aangebracht te worden voor transport. 

Aangezien de molen unlverseel toepasbaar dient te zijn en er situatles zijn waarbij de bewerklngs

krachten niet verwaarloosd kunnen worden, dient het lager voorgespannen te kunnen worden. Het 

lager dient voorgespannen te worden indien de bewerkingskrachten hoger ziJn dan een bepaalde 
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waarde die afhankelijk is van het totale gewicht van het rollenwiel, de bovenmolen, de produktdra

gers en de produkten. Bij het voorontwerp wordt nader ingegaan op de bepaling van deze grens. 

3.8. De totale constructie 

In de constructie wordt voor de volgende funkties een tandkrans gebruikt: 

1. aandrijving van de bewerkingsunits 

2. aandrijving van de drie omzetschijven 

3. aandrijving en lagering van de roterende ring van het voorspanmechanisme 

Door de funkties van de tandkransen te combineren ontstaan drie alternatieven voor de totale 

constructie. 

Bij het eerste alternatief wordt de tandkrans die dient als aandrijving van de drie omzetschijven 

gecombineerd met de tandkrans die dient als aandrijving en lagering van de roterende ring van het 

voorspanmechanisme. 

Bij het tweede alternatief wordt voor iedere funktie een aparte tandkrans gebruikt. 

Bij het derde alternatief wordt de tandkrans die dient als aandrijving van de bewerkingsunits 

gecombineerd met de tandkrans die dient als aandrijving van de drie omzetschijven. 

In bijlage 19 zijn deze alternatieven voor 

de totale constructie weergegeven, te

vens wordt in deze bijlage aan de hand 

van een keuzematrix de gunstigste totale 

constructie gekozen. Hieruit voigt dat de 

voorkeur uitgaat naar de totale construc

tie waarbij voor iedere funktie een aparte 

tandkrans wordt genomen. De totale 

constructie is schematisch weergegeven 

, 
I , 

-l-....,.;:t-,_ ==_=====J=========== , 

I 

in flguur 11, hierin is de tandkrans die de Figuur 11 De gekozen totale constructie 
bewerkingsunits aandrijft niet getekend. 

De toerentaldistributie naar de omzetschijven vindt bij dit alternatief plaats op een hoog toe rental 

hetgeen leidt tot een goed dynamisch gedrag. De kosten zijn redelijk (even hoog als bij alternatief 

drie) en de constructie is te verwezenlijken binnen de systeemgrenzen die volgen uit het eisenpakket. 

V~~r de overbrenging voor de omzetschijf, dit is een deel van de funktiemodule overbrenging 2, 

wordt gekozen voor een haakse tandwieloverbrenging met een overbrengingsverhouding van 1/4 

(dit is de maximale overbrengingsverhouding van een standaard haakse tandwiel overbrenging). Het 

voordeel van een haakse tandwieloverbrenging is het bouwvolume, mede door de positie van de 

ingaande as ten opzichte van de uitgaande as. Funktiemodule overbrenging 1 bestaat uit een 

tandriemoverbrenging, die aangedreven wordt door de tussenas, en een overbrenging. Uit bijlage 19 

voigt dat deze overbrenging ook gerealiseerd kan worden met behulp van een haakse tandwielover

brenging. Door de haakse tandwieloverbrenging (met i= 1/4) voor de omzetschijf als standaard 

(interface-afspraak) te nemen voor de gehele serie molens, hoeft bij een afwijkende produktiesnel

heid slechts de funktiemodule overbrenging 1 aangepast te worden. 
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4. HET VOORONTWERP 

4.1. Inleiding 

Bil de uJtwerklng van het concept van de constructle met drie omzetschijven is bepaald hoe de 

diverse funktlemodulen gerealiseerd worden en hoe de totale constructie globaal uit ziet. Hierbij is 

nog geen keuze gemaakt ten aanzien van de afmetingen van de molen. Aangezien het ontwerp 

toepasbaar dlent te zjjn voor de gehele serle molens is blj de keuze van het alternatief voor de 

funktiemodulen rekening gehouden met het beschlkbare bouwvolume. 

Om de realiseerbaarheld van de constructie aan te tonen wordt de constructie met drie ornzetschlJ

ven uitgewerkt tot een voorontwerp. Hierbi] wordt ultgegaan van baslsmolen 14 waarvan in bljlage 1 

een maatschets staat. Er is gekozen voor baslsmolen 14 omdat deze vee! wordt toegepast en het 

beschikbare bouwvolume door de Idelne diameter van deze molen gering Is. Indien het bl] deze 

molen lukt om de diverse funktlemodulen te realiseren dan zal dit hoogstwaarschljnlijk ook blj de 

andere molens lukken. 

4.2. Systeemgrenzen, positie van de funktiemodulen 

De systeemgrenzen (het beschikbare bouwvolume) worden bepaald door de componenten van de 

huidlge bas/smolen die hergebruikt worden en het eisenpakket. 

De systeemgrenzen die h/eruit volgen worden vastgelegd door: 

- het open centrum; de diameter bedraagt 240 mm 

- het rollenwiel; de binnendlameter bedraagt 520 mm (aansluiting van de bovenmolen) 

- de bedplaat 

- de hoogte van de molen 

- de aandrijving van de bewerkingsunits; tandkrans en wormoverbrenging 

- de centrale aandrijving; motor, variabele V-riemoverbrenging en tussenas 

- de drie ornzetschijven. 

Uitgaande van deze systeemgrenzen is de positie van en het beschlkbare bouwvolume v~~r de 

diverse funktiemodulen bepaald. Hieruit voigt dat: 

- het axiale lager aan de omtrek van het rollenwiel dient te komen. 

- de tandkrans die de drie ornzetschijven aandrijft en de tandkrans die dient als lagering en 

aandrijving van de roterende ring, onder de ornzetschijven dienen te komen 

- de veerconstructle van het voorspanmechanisme In het vlak van het rollenwlel dient te komen. 

Het beschikbare bouwvolume voor de veerconstructle wordt begrensd door de blnnendiameter van 

het rollenwlel (520 mm), de diameter van het open centrum (240 mm) en de bedplaat. De veercon

structie en de tandkrans worden met elkaar verbonden door middel van een kokerconstructie. 

Voor de berekening van het voorspanmechanlsme en de aandrijfcomponenten wordt uitgegaan van 

de volgende gegevens: 

- rnassatraagheidsmoment van het deel dat wordt doorgezet J = 17,3 kgm2 (zie bijlage 20) 



• produktiesnelheid n= 3600 produkten per uur 

• ornzethoek van de omzetschijf p= goo (Scheve Sinus). 

Daze waarden zijn representatief voor een groot aantal toepassingen van de huidige basismolen. Er 

dient bij de uitwerking wei rekening mee gehouden te worden dat het ontwerp ook toepasbaar dient 

te zijn voor afwijkende waarden. 

Achtereenvolgens zaI nu de uitwerking van de volgende delen besproken worden: 

• het voorspanmechanisme 

• het axiale lager 

• de aandrljvlng 

- ornzetkast en de koppellng met de haakse tandwleloverbrenging. 

In bijlage 27 staan de (verkleinde) samenstellingstekeningen van het voorontwerp. 

4.3. Het voorspanmechanisme 

4.3.1. De voorgespannen veerconstructie 

Blj de uitwerking van het concept is gekozen voor de voorgespannen veerconstructie, deze bestaat 

uit een eenparig roterende ring die via voorgespannen veren verbonden is aan het rollenwiel (zie 

figuur 8. De roterende ring wordt uitgevoerd als een tandkrans die zich onder de omzetschljf bevindt. 

De veerconstructie wordt via een kokerconstructle aan deze tandkrans bevestlgd. Het beschikbare 

bouwvolume voor de veerconstructle wordt begrensd door het open centrum (diameter is 240 mm), 

de blnnendiameter van het rollenwiel (520 mm) en de bedplaat aangezien de constructie niet boven 

de bedplaat uit mag komen. 

In bijlage 21 wordt de veerconstructie berekend aan de hand van de gegevens die gelden voor de 

molen. Hlerbij wordt in eerste Instantie uitgegaan van trekveren. Zowel het aantal veren als de slraal 

waarop de veren aangrijpen wordt begrensd door het beschlkbare bouwvolume (systeemgrenzen). 

Uit de berekening voigt dat slechts een veerconstructie met zes trekveren toegepast zou kunnen 

worden, de ongespannen lengte Lo, de vertenging ilL en de vereiste stijfheid c van de veer Iigt vast. 

Er is geen veer die aan de gestelde eisen voldoet, ook het parallel schakelen van veren leidt nlet tot 

het gewenste resultaat. In bijlage 21 worden een aantal alternatieven aangedragen voor de veercon

structie, deze lelden echter tot een niet acceptabele constructle. Geconcludeerd kan worden dat de 

voorgespannen veerconstructle In principe een goede oplossing is maar binnen de gestelde 

systeemgrenzen tot een niet acceptabele constructie leidt. Er dient gekozen te worden voor een 

ander voorspanmechanisme. 

Er zijn twee alternatieven die volgen uit paragraaf 3.4., dit ziin de geprogrammeerde bandrem en de 

cilinderconstructle. De geprogrammeerde band rem Is nlet reaUseerbaar binnen de gestelde 

systeemgrenzen aangezien er minimaal twee, en door de positie van de ornzetschljven waarschijnlijk 

drle, bandremmen nodig zijn. De band rem bezit verder nog een aantal nadelen die In paragraaf 3.4. 

zijn beschreven. Indien de veren van de voorgespannen veerconstructle vervangen worden door 

luchtcilinders, die op te vatten zi]n als veren met stijfheid nul, onlstaat de cilinderconstructie, deze Is 

weergegeven In figuur 12. 
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Uit een orienterende berekening voigt dat de cllindercon

structle realiseerbaar is binnen de gestelde systeemgrenzen. 

Korte-slag cHinders fabrlkaat FESTO zl1n gezien de lengle 

van deze luchtcilinders en het beschikbare bouwvolume de 

enlge luchtcilinders die toegepast kunnen worden. In tegen

stelling tot de voorgespannen veerconstructle veroorzaakt 

de cilinderconstructie geen extra positioneringsfout aange

zlen de luchtcllinders gedurende de arr&tperiode een con

stant moment op het rollenwiel uitoefenen. 

Er wordt gekozen voor de cilinderconstructie. 

4.3.2. De luchtcilinderconstructie 

. Rollenwiel 
-----------

Roterende Ring 

Figuur 12 De cilinderconstructie 

Er zijn twee alternatieven voor het systeem van de cilinderconstructie: 

1. niet-geregeld systeem 

Hierblj wordt aan de luchtcilinders een constante druk toegevoerd waardoor de luchtcilinders een 

constant moment op het rollenwiel uitoefenen. Het nadeel van dit alternatief is dat het maxlmale 

resulterend moment op het rollenwiel tweemaal zo groot is als het maximale moment ten gevolge 

van de massatraagheid. De aandri]ving wordt dus extra belast. 

2. geregeld systeem 

Hierbij wordt het moment dat de cilinderconstructie op het rollenwlel uitoefent tijdens de versnellings

periode van het rollenwiel nagenoeg tot nul gereduceerd door de toevoerdruk van de luchtcilinders 

te regelen. De aandrljving wordt bi] dit alternatief nlet extra belast. 

In bijlage 22 worden deze a1ternatleven nader besproken en wordt aan de hand van een keuzematrix 

de gunstigste oplosslng gekozen. Het niet-geregelde systeem verdient de voorkeur aangezien dit 

leldt tot een betrouwbare oplosslng waarvan de kosten laag zljn. 

In bijlage 22 worden de luchtclllnders bepaald. Er worden drie korte-slag clllnders fabrikaat FESTO 

toegepast met een slaglengte van 50 mm en zulgerdiameter van 50 mm (type ADV-50-50-A), de 

toevoerdruk bedraagt 4,5 baro. De luchtcilinders zljn via draalpunten aan de roterende ring en het 

rollenwlel verbonden (zle bljlage 27). 

Doordat de luchtcilinders gedurende de opzet de maxlmale slag (43.3 mm) In een zeer korte tljd 

(0,19 second e) maken zal door de compressie van de lucht in de luchtcilinder de cilinderdruk hoger 

worden dan de ingestelde waarde. Afhankelijk van de omstandigheden waaronder de compressie 

plaatsvlndt stljgt de absolute druk met een faktor 11,8 (isotherm) tot 31,8 (ad labatlsch) , voor de 

berekening wordt verwezen naar bijlage 22. Er dlenen dus maatregelen getroffen te worden om 

ervoor te zorgen dal de cllinderdruk nagenoeg constant blijft. In bljlage 22 worden een aantal 

a1ternatleven besproken. Er wordt gekozen v~~r een veiligheldsventiel (andere benaming: afblaasven

tiel, Engels: relief valve). Hlerbij vindt indien de druk hoger wordt dan de ingestelde waarde 

ontluchtlng In de atmosfeer plaats. In verband met de vertragingstijden die in het systeem optreden 

dlent ledere luchtcilinder voorzien te worden van een veiligheidsventiel dat zo dlcht mogelljk bij de 

luchtcilinder wordt geplaatst. Voordelen van een veiligheidsventiel zijn: - bouwvolume; reallseerbaar 

binnen de gestelde systeemgrenzen - de druk Is instelbaar - standaard onderdeel. De nadelen van 

een veillgheidsventlel zijn het luchtverbruik, dlt Is echler gering (zie bijlage 22), en het ontluchtlngsla-
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waal, dlt Is echter verwaarloosbaar doordat het veiligheidsventiel omsloten wordt door de construc

tie. Voor nadere gegevens over het gekozen veiligheidsventiel wordt verwezen naar bljlage 22. 

Aangezlen de luchtcillnders aan de roterende ring bevestlgd zijn dient er een roterende luchtkoppe

ling aangebracht te worden die zorgt voor de overdracht van de perslucht van de vaste wereld naar 

de roterende ring. In bljlage 22 worden twee altematieven besproken. Er wordt gekozen voor een 

standaard roterende luchtkoppellng (roterende verdeler fabrikaat FESTO) aangezien de kosten 

hlervan laag zl]n. De roterende luchtkoppeling dlent In het centrum van de molen aangebracht te 

worden. De positie en de bevestiging van deze luchtkoppeling is afhankelijk van de totale constructie 

(wordt er een verdee!schijf of een centrale as toegepast, zie bijlage 22), en vormt dus een klantspecl

fiek dee!. De bevestiging van de luchtkoppellng en de toe- en afvoerleldingen zijn daarom niet verder 

ultgewerkt. 

In bijlage 22 Is het pneumatische schema van de cilinderconstructie weergegeven en zl]n de 

verschlllende delen gespeciflceerd. 

In bijlage 14 is afgeleid dal de resulterende bewerklngskracht In radiale richting maxlmaal Mv/Dr mag 

bedragen, hierin is My het moment dat de cillnderconstructie op het rollenwiel uitoefent (My= Me) en 

Dr de diameter van het rollenwiel. Voor de hier beschouwde bedrijfsomstandigheden (J, n, fJ) geldt: 

Me= 550 Nm (zie bijlage 22). Met Dr= 0,613 m voigt dan dat de resulterende bewerkingskracht In 

radiale richting maximaal 900 N mag bedragen. 

4.4. Het axlale lager 

Blj de ultwerking van het concept is gekozen voor een kogeltaatslager met evenwijdige loopvlakken. 

De plaatsbepaling van de kogels In radiale richting geschledt door de kogelkooi In radiale rlchtlng op 

te slulten. Ult de systeemgrenzen voigt dat het axiale lager aan de omtrek van het rollenwiel dient te 

komen. Het beschikbare bouwvolume wordt begrensd door de bedplaat en de omzetschijven. 

Er Is besloten om het axiale lager slechts globaal uit te werken. Aangezien het voorontwerp dient aan 

te tonen dat de constructie realiseerbaar Is binnen de gestelde systeemgrenzen dienen de afmetln

gen van de onderdelen reallstisch te zlJn. 

De diameter van het lager bedraagt 670 mm, aan de hand van de draagkracht van draadkogellagers 

Is In bijlage 23 bepaald dat 108 kogels met een diameter van 10 mm voldoen. 

Het loopvlak van de kogels is ultgevoerd als een geharde ring van kogellagerstaal met een dikte van 

5 mm die op het steunvlak wordt gelijmd met behulp van loctite, dlt leidt tot een zeer compacte 

constructie (zie bijlage 27). Een andere optie was het plaatselijk harden van het rollenwiel en de 

lagerringen die aan het frame verbonden zijn. Er wordt echter van uitgegaan dat men In de 

machinefabrieken van Philips slechts in staat is om deze onderdelen helemaal te harden. Verder is 

men op deze manier vrij In de materiaalkeuze van het rollenwiel en de lagerringen. 

V~~r het materiaal van de kogelkooi is gekozen voor de kunststof POM (Polyoxymethyleen) dit Is 

een harde, vormvaste en thermostablele kUnststof. 
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bedrljfsomstandigheden (n= 3600 produkten/uur, J= 17,3 kgm2 en p= 90°). Aangezien het ontwerp 

toepasbaar dient te zljn voor afwijkende bedrljfsomstandigheden wordt gesteld dat de belastbaarheid 

minimaal tweemaal zo hoog dient te zijn. Dit geeft een voldoende grote marge aangezien de be

schouwde bedrljfsomstandigheden representatlef zljn voor situatles waarln de huidige basismolen 

wordt toegepasl. Op een tandriemschijf na zijn aile aandrljfcomponenten gerealiseerd met standaard 

onderdelen. 

In bljlage 27 staat de samenstellingstekening van de aandrijving. 

Voor beide tandkransen is gekozen voor dezelfde tandkrans met uitwendJge vertanding In verband 

met de eenvoud van de montage aan het frame en aangezien een andere keuze ertoe leidt dat een 

overbrenging in het open centrum terecht koml. De steekcirkeldiameter van de tandkrans voigt 

iteratief uit de positie van de omzetschijf en de voorgeschakelde haakse tandwleloverbrenging, de 

steekclrkeldiameter van het drljvend rondsel van deze overbrenging en de beschlkbare standaard 

tandkrans. Hieruit voigt een tandkrans met een steekcirkeldiameter van 630 mm, de gekozen 

tandkrans Is van fabrlkaat Rothe Erde type 1<0210 Genau Lager Typ 21. De kostprljs van deze 

tandkrans bedraagt 2000 gulden en de levertl]d bedraagt drle maanden. De spellng In radiale rlchting 

en de kippspeling bedraagt bij deze tandkrans 0 tot 0,03 mm, bij de normale uitvoerlng bedraagt 

deze 0 tot 0,5 mm hetgeen nlet toelaatbaar Is In verband met de scheefstand van de roterende ring 

(hefboomeffekt). Verder Is deze tandkrans voorzlen van een geprofileerde binnenring waardoor de 

montage van de tandkransen aan het frame en de montage van de roterende ring aan de tandkrans 

compact uitgevoerd kan worden. 

4.6. Omzetkast en de koppeling met de haakse tandwieloverbrenglng 

Bl) de uitwerklng van het concept is de lagering van de as van de omzetschijf en de uitvoerlng van 

de koppeling tussen de as van de ornzetschijf en de haakse tandwieloverbrenglng vastgelegd. 

In bi]lage 27 staat de samenstellingstekenlng van de omzetkast. 

De as van de ornzetschijf is aan een zi]de van de omzetschijf vast gelagerd met behulp van twee 

hoekcontacdagers die spelingsvrlj zijn in O-opstelllng, fabrikaat FAG type 7209 B.TVP.P5.UO. Het 

andere lager is uitgevoerd als een cillnderlager die met een schulvende passing Is gemonteerd in het 

huls, fabrikaat FAG type NUP 2210E.TVP2. Tljdens de bepaling van de positionerlngsnauwkeurlgheid 

van de constructle met drle omzetschljven is gesteld dat tolerantie op de slingerlng van de 

ornzetschijf na montage in de ornzetkast gereduceerd kan worden van 30 I'm naar 20 I'm. Uit bijlage 

26 voigt dat dit inderdaad haalbaar is doordat er hoekcontactlagers van een hogere tolerantleklasse 

(P5 In p1aats ven PO) worden toegepast en de tolerantie op de slingerlng van de omzetschljf 

verhoogd wordt van 20 I'm naar 10 pm. 

De positie van de haakse tandwieloverbrenging ten opzichte van de ornzetschijt wordt in bijlage 26 

bepaald. De haakse tandwieloverbrenging is voorzien van een holle uitgaande as en wordt via een 

montageplaat rechtstreeks op de ornzetkast bevestigd. De koppeling tussen de as van de omzet

schijt en de holle uitgaande as van de haakse tandwieloverbrenging is uitgevoerd als een dubbele 

spieverbinding. De slingering van de holle uitgaande as van de haakse tandwieloverbrenglng mag de 
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s1ingering van de omzetschijf niet be'invloeden, hlertoe dient de koppeling voorzien te zljn van enlge 

speling. Deze spellng Is in bijlage 26 bepaald en bedraagt 82,2 p.m. 

4.7. Siotopmerkingen ten aanzlen van het voorontwerp 

De tandkransen en de omzetkasten worden gemonteerd op de bevestigingsplaat. Deze bestaat ult 

een ring, die voorzlen is van een pasrand voor de tandkransen, waaraan drie platen zijn gelast 

waarop de omzetkasten worden gemonteerd. De posltie van de ornzetkasten wordt bepaald door 

een ronde en een pljlpuntvormige centreerschijf. 

De hoek van de ornzetschijf is instelbaar doordat het tandwiel op de ingaande as van de haakse 

tandwieloverbrenging voor de ornzetschljf wordt gemonteerd met behulp van een zelfcentrerend 

spanset fabrikaat BIKON. De hoek van de ornzetschijf dlent onder andere instelbaar te zijn omdat de 

hoek tussen de spiegJeuven van de haakse tandwieloverbrenging nlet is vastgelegd, 

Door de posltie van de tussenas Is net zoals bij de huidige basismolen mogelijk om via een 

wormoverbrenging (fabrikaat ZAE kastgrootte E80) een centrale as aan te drijven, 

De hoogte van de mol en bedraagt 970 mm, de hoogte van de huidige serle basismolens bedraagt 

850 mm. De huidlge basis mol en en het nleuwe ontwerp zijn daardoor niet zonder meer uitwisselbaar 

in een bestaande produktlelijn, De toe- en afvoerlljnen dienen aangepast te worden of er dlenen 

bijvoorbeeld gaten in de vloer gemaakt te worden, 

In verband met de posltie van de haakse tandwleloverbrenglng voor de omzetschljf dlenen drle 

hoeken uit de steunring van de tandkrans van de bewerklngsunits te worden gefreesd (zie bijlage 

27). Een andere optie was het vergroten van de afstand tussen de bedplaat en het rollenwiel 

(16 mm). De hoogte van de molen neemt dan toe en de positie van het rollenwiel ten opzichte van 

de bedpJaat verandert, dit is niet gewenst. 

In de stuklijsten van de samenstellingstekenlngen (zle deel C van het verslag) zijn de onderdelen die 

nog gedetailleerd of aangepast moeten worden aangegeven met *. 
Bij de verdere uitwerklng van het ontwerp in een vervolgopdracht dlenen verder nog de volgende 

voorzleningen aangebracht te worden: 

- Afdichtlng van de molen. Oit kan door middel van een omkasting van de molen en een afdlchting 

tegen de roterende ring. 

- Op de as van de overbrengingen die aangedreven worden door een tandriemoverbrenging dlent 

een dlgltale hoeklndicator te worden aangebracht In verband met de synchronisatiecontrole van de 

diverse delen. Dit vormt tevens een beveiliging legen tandrlembreuk. 

- De goot die de van de nokrollen afdrulpende oIie opvangt dlent voorzlen te worden van een 

"opening" zodat nokrollen vervangen kunnen worden zonder dat de gehele molen gedemonteerd 

hoeft te worden. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1. Conclusies 

Ult deze eindstudle bUjkt dat het toepassen van een nauwkeurlger (spelingsvrlj) lager blj de 

basismolen In verhouding tot de constructle met drie omzetschljven slechts tot een geringe 

verbetering van de positlonerlngsnauwkeurigheld leldt 

De positioneringsnauwkeurigheld van de constructie met drie omzetschijven is gemlddeld een faktor 

4,26 hoger dan die van de huldige serie baslsmolens. Uitgaande van de ongunstigste situatle die kan 

optreden, bedraagt de theoretisch haalbare positioneringsnauwkeurigheld van de constructie met 

drie omzetschijven 33 tot 53 J,£m, afhankeUjk van de afmetingen van de molen. Hiertoe dient de 

tolerantle op de slingering van de ornzetschijf na montage in de omzetkast verhoogd te worden van 

30 J,£m naar 20 J,£m. Blj het voorontwerp is aangetoond dat dit realiseerbaar is. In de praktijk zal de 

posltionerlngsnauwkeurigheid hoger zijn aangezien bij de bepaling van de theoretische posltione

ringsnauwkeurigheid Is uitgegaan van de ongunstigste situatle die kan optreden maar waarvan het 

onwaarschljnlijk Is dat deze ook werkelijk zal optreden. 

Met het voorontwerp Is aangetoond dat de constructle met drie ornzetschijven realiseerbaar Is 

binnen de gestelde systeemgrenzen. Gezien de kleine diameter van de mol en waarvoor het 

voorontwerp Is gemaakt, kan de constructle hoogstwaarschijnlljk bij de gehele serle molens gereali

seerd worden. De interface-afspraken die gelden voor de huldlge serie basismolens zijn behouden 

gebleven, waardoor onder andere bewerkingsunlts ultwisselbaar zljn tussen de huldige baslsmolen 

en het nleuwe ontwerp. Wei is de hoogte van de molen toegenomen ten opzichte van de huldige 

basismolen (970 mm ten opzichte van 850 mm), waardoor het nieuwe ontwerp en de huldige 

baslsmolen nlet zonder meer ultwisselbaar zljn In een bestaande produktielijn. 

De doelstelling van de opdracht was het ontwerpen van een temperatuur-onafhankelijk spelingsvrij 

molenlager. Voorts werd gestreefd naar het verhogen van de posltioneringsnauwkeurlgheld van de 

produkten ten opzlchte van de gereedschappen. De In dit verslag gepresenteerde oplosslng voldoet 

aan belde doelstellingen. 

5.2. Aanbevellngen 

Er wordt aanbevolen een vervolgopdracht te starten waarbij het voorontwerp van de constructie met 

drie ornzetschijven verder wordt uitgewerkt. en aan de hand van metingen de werkelijke positlone

ringsnauwkeurigheld wordt bepaald. 
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SYMBOLENLlJST 

a x - component van de excentriciteit m 

a.f. positioneringsfout In axlale richting m 

A oppervlak of 

Ar; zuigeroppervlak of 

b Y - component van de excentriciteit m 

b breedte m 

c stijfheid N/m 
ca stijfheid in axiale richting N/m 

c, stijfheid in radiale rlchting N/m 

c. specifieke stijfheid N/pm/mof 

C. stijfheid in tangentiAie richting N/m 

Co stijfheid in de arrAtstand in tangentiAie richting op Rr N/m 

C draaggetal N 

d (steekcirkel)dlameter m 

de zuigerdiameter m 

d , lagerdlameter m 

D diameter m 

Dr rollenwieldiameter (nokrolsteekcirkeldiameter) m 

Ow werkdiameter m 

e excentriciteit m 

E elasticiteitsmodulus N/m2 

f wrijvingscoefficlent 

f verplaatsing m 

F kracht N 
FI) bewerkingskracht N 

Fe kracht door luchtcilinder uitgeoefend N 

F. speclfleke draagkracht N/mm2 

G zwaartekracht, gewicht N 

h (fictieve) slingerlng van de ornzetschijf m 

h spleethoogte m 

h randhoogte van het steunvlak van het axlale lager m 

hm hefhoogte m 

H hoogte produktpositie boven de bedplaat m 

overbrengingsverhouding 
J massatraagheidsmoment kgm2 

k torsiestijfheid Nm/rad 
k kantelstijfheid van het lager Nm/rad 
K kracht N 
L lengte m 

~ ongespannen lengte, referentie lengte m 

m massa kg 

m modulus m 
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m.a.f. maximale positioneringsfout in axiale rlchting m 

m.f.v. max/male positloneringsfout In het vlak van het rollenwlel m 

m.r.f. maximale posltloneringsfout in radiale richting m 

m.lf. max/male posltloneringsfout In tangentiele richtlng m 

M resulterend moment op het rollenwlel Nm 

Mc moment door cilinderconstructie op rollenwiel uitgeoefend Nm 

MOIl torsiemoment op de omzetschijf Nm 

~ moment ten gevolge van de massatraagheld Nm 

Mv voorspanmoment Nm 

n produktlesnelheid prod./uur 
n toerental omw./min. 

n aantal veren of luchtclllnders 
p overdruk N/m2 

Pc toevoerdruk luchtcillnder N/m2 

p.f. positloneringsfout m 

P absolute druk N/m2 

P vermogen Nm/sec 
p. omgevlngsdruk N/m2 

p. toevoerdruk N/m2 

r (steekcirkel)straal m 

r.f. positloneringsfout In axiale richting m 

R straal m 

Res straal van de omzetschljf m 

R, rollenwlelstraal (nokrolsteekcirkelstraal) m 

s speling m 

s hoogte luchtvolume onder de zuiger m 

s" vlrtuele speling m 

s". virtuele speling In axiale richting m 

Sw vlrtuele spellng in radiale rlchtlng m 

Svt vlrtuele speling In tangentiele richting m 

s". virtuele speling In de scheefstand van het rollenwiel rad 

51,2 kracht N 

t tijd sec 
t' verhouding t/t.n 

1.: cyclustijd sec 

t.n opzettljd sec 
If. positloneringsfout In tangentlele rlchting m 

T temperatuur °C 
T koppel Nm 

T verhouding lc;/tm 

U1• 2,3 coordinaat m 

v voudigheid van de molen 
V volume m3 

Vb buffervolume m3 

W wrijvingskracht N 
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W weerstandsmoment tegen bulging m3 

x coordinaat m 

X, ultzettlngsverschilin radiale rlchtlng m 

y coordinaat m 

z coordinaat m 

z zakking van het rollenwlel m 

z tandental 

B hoek rad 

B drukhoek van de omzetschljf rad 

B overbrengingshoek rad 

B omsnoeringshoek rad 

BT Iinealre ultzettingscoefficient l/K 

f3 ornzethoek van de omzetschijf rad 

f3 hoek rad 

A relatieve positioneringsfout 

Arad radiale positle-afwijking t.g.v. een temperatuurverschll m 

Atan tangentiale positie-afwijking t.g.v. een temperatuurverschll m 

'1 rendement 

0 hoek rad 

p dichtheid kg/m3 

U spanning N/m2 

Ub bulgspanning N/m2 

UH contactspanning N/m2 

UHz hertze spanning N/m2 
.,. schuifspanning Njm2 

fP hoek rad 

fP hoekfout van het rollenwiel rad 

fP voorspanhoek rad 

((>1 doorlopen hoek van het rollenwiel rad 

cP1 hoeksnelheid van het rollenwiel rad/sec 

<P1 hoekversnelling van het rollenwiel rad/sec2 

fP2 doorlopen hoek van de roterende ring rad 

cP2 hoeksnelheid van de roterende ring rad/sec 

rp2 hoekversnelling van de roterende ring rad/sec2 

.,p hoek rad 

.,p scheefstand van het rollenwiel rad 

W hoeksnelheid rad/sec 

~ hoeksnelheid van het drljvend rondsel van de bewerkingsunit rad/sec 

Was hoeksnelheid van de omzetschijf rad/sec 

Wr hoeksnelheid van de roterende ring rad/sec 

W1u hoeksnelheid van de tussenas rad/sec 

Wo elgenfrequentie l/sec 

0 parameter 
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8M 
Bouwsystemen voor ...... 
Produktiemachines ... ~~,,.,. 

LT 11-10/0002 

LIGHTING BASISMOLEN MET DECENTRALE AANDRIJVING 

ALGEMEEN 

De basismolen met decentrale aandrijving is bedoeld als 
basis voor een specifieke mechanisatie-machine. 
De hoofdfunktie is het doorzetten (transporteren) van te 
bewerken produkten en het kontinu aandrijven van bewer
kingsunits. 
De specifieke produktafhankelijke apparatuur en pro
dukthouders dienen door de gebruiker te worden ontwor
pen. 

1. Eigenschappen basismolen met decentrale aandrij
ving 

De specifieke eigenschappen van de basismolen met 
decentrale aandrijving ziin: 

a. Het doorzetten (indexeren) c.q. kontinu roteren van de 
molen geschiedt d.m.v. een rollenwielomzetschijfkom
binatie. 
De omzetschijf en het worm-wormwiel zijn ingebouwd 
in een kast met oliebad . 

./ 

l~~~~RIJFBASfS MET WOAMKAST 

(aandrijving landkrans) 

1989-11-01 (1987-06-01) pag.2> 

b. De bewerkingsapparatuur wordt uitgevoerd als unit met 
ge'integreerde aandrijving; hierdoor ontstaat een grote 
flexibiliteit bij .ontwerp. fabrikage en bij later gebruik. 
Koppeling van de getntegreerde aandrijvingen van de 
bewerkingsapparatuur wordt bewerkstelligd door een 
kontinu draaiende tandkrans en rondsels .. 

c. Synchronisatie tussen molenindex en bewerkingsap
paratuur geschiedt doordat de aandrijving van de index 
en de aandrijving van de tandkrans mechanisch op 
hoge snelheid zijn gekoppeld. 

d. De bovenmolen met de produkthouders wordt als 
specifiek aangemerkt en dient door de gebruiker te 
worden ontwikkeld. 

e. Er is een serie machines te verkrijgen met gelijke 
interfaces tussen basismolen en bewerkingsunits. 

AANDR1JFBASIS VOOR BEWERKINGSUNIT 

BASISMOlEN MET DECENTRALE AANDRtJVING _._--........... _--------
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BM 
Bouwsystemen voor ........ 
Produktiemachines -. ••• ,,,,, 

LT 11-10/0002 

LIGHTING BASISMOLEN MET DECENTRALE AANDRIJVING 
ALGEMEEN 

2. Eigenschappen decentraal aandrijvlngssysteem 

Zoals eerder genoemd is bij de basismolen van een 
decentraal aandrijvingssysteem uitgegaan. De grote voor
delen van dit systeem, welke eveneens ten grondslag 
hebben gelegen aan het ontwerp ervan, zijn: 

8. Verkorten doorlooptl/d mechan/satleprojekt 

De bewerkingsunits zijn uitgevoerd met een eigen nokken
as (aandrijving). De apparaten kunnen dus separaat 
ontwikkeld. gemonteerd en uitgeprobeerd worden. Dit 
maakt het mogelijk dat meerdere konstrukteurs, monteurs 
en machinestellers gelijktijdig aan de machine kunnen 
werken. hetgeen de doorlooptijd aanzienlijk verkort (zie 
onderstaande tabel). 

=~~~:: OMl.,. .. • fI.:(.""" ,.-
----~'~--~--~~~~~----------~----+-

_ .. 
I 

I 

TIJDWINST 
~"'Olct_ ... ,.~.~ftflt~CiUII" 

la~""""~I"""~""''' 

De gelntegreerde nokkenas (aandrijvingj maakt het ook 
mogelijk am de apparaten separaat uit te proberen en af te 
stell en op een proefstand. De proefstand verzorgt de 
aandrijving van de nokkenas en m.b.v. een stuurkast de 
sturing van de diverse funkties. 

- 4 . 
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b. Uitwisse/baarhe/d van de bewerkingsunits 

Bij het ontwerp van de bewerkingsunits worden de 
interfaces hetzelfde gehouden; daardoor is het mogelijk de 
bewerkingsunits uit te wisselen voor plaatsing op andere 
basismachines en voor het plegen van onderhoud. 

I ,-----

100 
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BM 
LIGHTING 

Bouwsystemen voor ~ ..... 
Produktlemachlnes - ••• ,~" 

BASISMOLEN MET DECENTRALE AANDRIJVING 

KEUZE 

LT 11-10/0004 

T oelichting keuzetabel 1989- 01-01 (1983-10-311 pag. 2 > 

In de tabel op bIz. 3 zijn 4 hoofdkolommen naast elkaar afgedrukt, die elk als voigt zijn ingedeeld: 

Macblnenummer 
Met dit nummer wordt het type basismolen aangeduid. 

youdlgbejd 
Hierin is voor aile basismolens het werkelijk aantal posities gegeven. Voor basismolens met voudigheid 
< 20. zie LT 11-11/0002. 

Type omzetschijf 
Hierin is het type omzetsehijf vermeld. Het eijfer geeft aan hoeveel keren de nokrolsteek wordt op 
gezet per eyelus. I.v.m. de maakbaarheid bestaat er een grote voorkeur voor type 1. Bij toepassing 
van type 1/2 of 2. kontakt opnemen met de Centrale Groep BM, tel. 040-755052. 

Produktsteek 
Hierin is per basismolen de afstand tussen de posities op de produkteirkel vermeld. 

prjjslndlkatie 
In deze kolom staan kentallen om de maehineverrekenprijzen van de versehillende basismolens met 
elkaar te vergelijken. Hoe hoger dit kental. des te hoger de prijs. 

Standen/aandrijfunlt 
Hierln is aangegeven hoeveel produktposities er nodig zijn om een aandrijfunit. met een breedte van 
150mm te plaatsen. Eventueel gespeeifieeerde hoofdafmetingen zijn terug te vinden in de tabenen op 
biz. 3a en 3b (funktionele afmetingen per basismolen). Op biz. 4 t.e.m. 47 staan de maatsehetsen 
van aile basismolens. 

Positloneeronnauwkeurigheld t.g.v. speling 
Hierin is opgegeven hoeveel J..lm de speling bedraagt op de produktstraal. gemeten tijdens stilstand. 

POSitlOneeronnaUWkeurbfh.Jd t.g.y. trillen -) 
Hierin is een kengetal gegeven voor de trillingsamplitude op de produktstraal. direkt na de opzet van 
het rollenwiel. Selekteer op mimimale waarde van het kenta\. 

aHa; Indlkatie Hertzse kontaktspanning *) 

Hierln is een kenta}gegeven voor de optredende Hertsze kontaktspannlng tussen nokrol en omzet
sehijf. selekteerJPt:> minimale waarde. r:-

*) De kentallen vom positioneernauwkeurigheid t.g.v.trillen en voor de Hertsze spanning zijn voor elke 
machine bepaald bij een snelheid van 3000 prod.luur en eef\....lllassa van de bovenbouw. die als voigt is 
berekend: --

- 2,5 kg per produkthouder met produkt 
- afmetingen bovenbouw als in onderstaande sehets 
- soortelijke massa van staal 

2.5kg prod.houder + produkl ,-~--.. - -. -- ----
: .. _ .... _ .•. D werk 
I 
c_~~ ____ ~ ______ ~~~ 

'--___ ,R..p_l!!;r~~ __ -f-;-+-+-= 
bovenl!l~n 
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8M 
LIGHTING 

Bouwsystemen voor ~ ..... 
Produktiemachlnes .. •• ~r"y 

BAS/SMOLEN MET DECENTRALE AANDR/JV/NG 

KEUZE 

LT 11-10/0004 

1. Keuzetabel 

~'Yf?j~;;t?S ~k/ 
1989-01-01 (1987-11-01) pag. 3 > 

(De met een • gemerkte machines zjjn niet bijgewerkt 1) 

.01 10 2 152 28 1 55 14 42 20 1 77 25 1 54 24 56 
02 10 2 164 31 1 49 6 44 20 1 83 28 1 50 7 60 
03 10 2 194 33 1 48 8 44 20 1 98 30 1 53 10 56 
04 10 2 218 36 1 47 8 36 20 1 110 33 1 55 11 46 
_~~~!LU~8 ~~T'_51 9 38 20 1 120 33 160 13 48 

06 10 2 270 37 51" 40 201131 341M 1!, ,,~ 
07 .. 20 1 163 38 1 61 iii 60 
08 20 1 183 40 1 69 12 62 
09 20 1 219 42 1 82 16 70 

026 
27 
28 
29 
30 

40 'I. 38 28 2 55 26 54 
40 'I. 41 31 2 49 8 58 
40 'I, 49 33 2 48 10 54 
40 'I, 5536 2 47 11 44 

40 1 
40 1 
40 1 
40 1 
40 1 

60 32 2 51 22 62 
68 34 2 53 7 68 
82 38 2 59 10 64 
92 42 2 62 10 51 

10944 1 74 13 56 

18 52 48 'I, 32 29 3 46 19 50 
20 54 48 'I. 34 30 3 49 23 52 
7 64 48 'I. 41 32 2 47 8 62 

10 56 48 'I. 46 34 2 45 10 54 

. . 
~ ~ 

E E E en. en. en. 

.. _'----

80 'I. 30 35 3 41 24 60 
80 'I, 34 37 3 51 7 66 
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83 55 2 77 12 75 
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64 'I, 30 32 3 42 21 54 
64 'I. 34 32 3 47 28 60 
64 'I. 37 35 3 42 8 64 
~~;L1? ~'!UQ ~7 __ _ 
64 'I. 51 42 2 56 11 47 
64 'I. 57 44 2 62 12 50 
64 'I, 68 45 2 73 18 56 

60 72 1 
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61 72 1 
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69 56 2 62 10 98 
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- 6 -

96 'I, 28 37 4 51 25 62 
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96 'I, 38 42 3 55 10 76 
96 'I. 45 48 3 61 10 50 
96 'I, 52 59 3 69 13 55 

120 'I. 30 42 4 53 38 72 
120 'I. 36 46 3 65 10 80 
120 'I. 41 58 3 69 12 70 
120 'I. 46 69 3 72 10 53 

--_J_. 
144 'I. 30 47 4 65 45 76 
144 'I. 34 59 4 62 10 84 
144 'I. 38 68 3 69 12

1
172 

144 'I. 43 75 3 79 13.60 
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BIJLAGE 2 FAKTOREN DIE DE POSITIONERINGSNAUWKEURIGHEIO BEPALEN 

Met posltioneringsnauwkeurigheid wordt bedoeld dat een punt op het produkt zlch tijdens het 

bewerken bevlndt binnen een bol met een bepaalde straal gekoppeld aan het gereedschap. 

Oe positie waar de bewerkingen plaatsvinden ligt biJ de basismolen vast middels Interface-afspraken: 

300 mm boven de bedplaat. op de werkdiameter Ow' voudigheid v. 

De positionerlngsnauwkeurigheid wordt bepaald door de volgende faktoren: 

1. nauwkeurlgheid van de beweging van de gereedschappen ten opzichte van de bewerklngsunits 

2. methode van uitlijning van de bewerkingsunits ten opzichte van het bewegende deel 

3. uitlijning van de produktdragers ten opzichte van de werkcirkel (werkdiameter Ow) 

4. lager van het rollenwlel 

5. excentricitelt van het rollenwiel ten opzichte van het lager 

6. ovaliteit van het rollenwiel 

7. steeknauwkeurigheid van de nokrolpengaten 

8. spellng tussen de nokrol en de omzetschijf 

9. slingering van de omzetschijf 

10. Jagering van de omzetschijf 

11. thermische uitzetting van de as van de omzetschijf tijdens bedrijf 

12. coulombse wrljving in combinatie met stijfheid 

13. stijfheid in combinatie met belastingen 

14. trillingen 

Bij deze eindstudie-opdracht wordt gekeken naar de invloed van het lager van het rollenwiel op de 

positioneringsnauwkeurigheid. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de Invloed van de 

temperatuur. coulombse wrijving. trillingen en stijfheld op de positionerlngsnauwkeurigheld. 

- 11 - BIJLAGE 2 



BIJLAGE 3 DE OPDRACHTOMSCHRIJVING 

TECHNlSCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE 
VAKGROEP WPA 

Eindstudie-opdracht : FJ. Coenen 

Afstudeerhoogleraar : Prof.ir. J.M. van Bragt 

Begeleider TUE : Ir. A.T J.M. Sma1s 

Onderwerp : Spelingsvrije molen lagering. 

Toelichting 

Bij het ontwerpen van een produktiesysteem voor discrete produkten wordt vaak gebruik gemaakt van een 
molen, die stapsgewijs of eenparig roteert. Op de molen zijn aan de omtrek draagblokken aangebracht, 
waarop zich produkten in wording bevinden. De moten transporteert de draagblokken langs werkblokken 
die aan de omtrek van de molen zijn opgesteld. De draagblokken dienen nauwkeurig ten opzichte van de 
werkblokken gepositioneerd te worden. 
Vaak wordt de molen gelagerd door middel van een lager van grote diameter om in het centrum van de 
molen doorvoer van media of produkten mogelijk te maken. 
Het probleem dat in deze eindstudie moet worden opgelost is de niet goed beheerste lager-nauwkeurigheid 
die voora1 door thermische uitzettingen van de Molen constructie onstaat indien produkten bij hogere 
temperaturen moeten worden bewerkt. 
Er zijn in het verleden ideeen ontwikkeld voor een lagerconstructie van grote diameter die spelingsvrij blijft 
ondanks uitzettingsverschillen. Deze ideeen hebben echter niet tot een bruikbaar ontwerp geleid. 

Opdracht 

Los het probleem van de met goed beheerstc lager-nnuwkeurighcid op, door het ontwcrpen van cen 
spelingsvrije lagerconstructie van grote diameter voor molens van produktiemachines. 

Informatie 

Informatie ten aanzien van afmetingen van mol ens, belastingen en vereiste nauwkeurigheden is te verkrijgen 
bij Ing. J. van Duppen, Centra1e Groep Bedrijfsmechanisatie Philips Lighting Eindhoven. 

Bij de secretaresse is verkrijgbaar: 
1. Richtlijnen afstuderen bij de onderwijsgroep "Specifieke Produktiemiddelen" 
2. Het memorandum "Afstuderen in de Produktietechnologie en -Automatisering~ 
3. "Wat moet waar en hoe in bet verslag" door drs. P. Westendorp. 

~ 
Prof.ir J.M. van Bragt /1. A.TJ.M. Smals 

/ 

- 12· 

FJ. Coenen 
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Concept Opdrachtomschrijvlng 

Orientatieproces (0) ,--___ ----1-___ _ 

Orientatieproces (00): 

21 - 02 - 91 

25 - 04 - 91 

Vragen stellen. 
Welke gegevens moeten verzameld 
worden om tot een duidelijk 
gespeclficeerde opdracht tEl komen ? 

/ 

Overzicht van nog tEl verzamelen / 
gegevens 

'------....,----------

Noodrem I -----------------<~~------------------~ 
~ 

l 

Niet accoord 

Noodrem 

Planproces COp): 
opstellen van het orientatieplan. 
Hoe kunnen de gegevens verzameld 
worden? 

Orientatleplan, de gegevens worden 
verzameld mlddels: 
- Gesprekken met medewerkers TUE 

en Philips 
- Door1ezen verslagen voorgangers 

( o.a. van Duuren, Barten) 
- OrientElrende literatuurstudie 
- Stage Philips (21-03-91113-03-91) 
- Door1ezen informatle Philips 
- Bezoek lampenfabriek Turnhom. 

--L Nlet accoord 
------------------.~ Toe~ ~--------------------~ 

/ 

Uitvoeringsproces (Ou): 
uitvoeren van hat or1entatieplan. 
Analyse van de belastingen, nauw
keurigheden an warmte-overdrachl 

Opdrachtomschrijving / 
Eisen I wensen - pakket 

( Ingangsspecificatie Planproces ) 

I Niat accoord 

----------------~~~~--------------------~ 
Noodrem 
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Planproces (P) 
26·04·91 

Noodrem 

2S - 06 ·91 

Noodrem 

02·08·91 

Noodrem 

04·10·91 

Orl6ntatieproces (Po): 
zoeken van mogelijkheden. 
Genereren van lagerconoepten 
UteratuurstIJdle Qagerprincipes) 

Overzlcht van mogellJke opIosslngen 

heb ik aile m?'Jelljkheden ? 

Planprooes (Pp): 
• keuze lagerconcept 
• risico • analyse 

Voorstel met argumenten ten 
aanzien van de keuze van het 
lagerconcept 

voldoet het voorstel ? 

Niet accoord 

Niet accoord 
Toets ~--------------------~ 

Uitvoeringsproces CPu): 
- specificatie van gekozen concept 

( ontwerp maken ) 
• taalkans· analyse 
- specificatie nieuwe deelprojecten 

Uitgewerkte oplossing 

Faalkans· analyse en maatregelen 

kunnen aile onderdelen funktioneren ? 
zijn de deelopdrachten onafhankelijk ? 

Toe1s 

- 15 • 
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Uitvoeringsproces (U) .--__ ~ ___ --, 

07 ·10·91 

05·12·91 

20·01·92 

Orientatieproces (Uo): 
• analyse op capaciteitsbehoefte 
• analyse van het plan op bijzondere 
maatregelen. 

Uitvoeringsproces (Uu): 
uitvoeren van het plan. 

1. Ultwerken van de constructle voor 
basismolen nummer 14. 

2. Maken van samenstellingstekenlngan 
an een aanta! detalltekeningen 

3. Verslaglegging. 

19·03-92 

1<--___ T_6k_e_n_in_9_
en

--,-e_n_E_in_d_v_ers_18_9_--'1 
_N_OO_d_~_m __________ ~c~>-________ N_ie_t_a_~ ___ ~~ 

• ? .... 
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BIJLAGE 5 ALTERNATIEVEN VeeR DE NIET GeED BEHEERSTE LAGERNAUWKEURIGHEID 

1n deze eindstudie moet het probleem van de niet goed beheerste lagernauwkeurlgheld worden 

opgelost. De onnauwkeurigheid wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de speling In het lager ten 

gevolge van thermische uitzettingsverschillen. 

Oit probleem zou opgelost kunnen worden door: 

1. het ontstaan van een uitzettingsverschll in het lager te vermijden of te beperken 

2. het uitzettingsverschil dat in het lager ontstaat te compenseren 

3. te kiezen v~~r een ander positionerings- en/of aandrijfprincipe waarbij het lager geen invloed heeft 

op de positionerlngsnauwkeurigheid. 

ad.1. Vermijden of beperken van het thermlsch uitzettingsverschil Dit kan door: 

a. het koelen of opwarmen van de molen of het lager. waardoor er geen temperatuurverschil 

optreedt. Het nadeel van deze oplossing is dat de massa van het koelsysteem het dynamisch gedrag 

beinvloedt en de afdichting vaak problemen oplevert. Het voordeel van de oplossing waarbij de 

gehele molen gekoeld wordt is dat de produktpositie niet temperatuurafhankelijk is. De produkten 

bevinden zich vaak op een metalen ring die bij een temperatuurstijging ook uitzet. 

b. het inbouwen van warmtebruggen. waardoor de warmte het lager slechts In beperkte mate 

bereikt. Olt Is slechts toepasbaar in combinatie met een van de andere oplossingen. 

c. een materiaal te nemen met een verwaarloosbare linealre uitzettingscoefficlent. zoals bijvoorbeeld 

Invar (aT= 2.10-6 Kl Het nadeel van deze oplossing is dat deze material en zeer duur zijn en de 

koppeling met andere materialen probleman oplevert waardoor men genoodzaakt is om bijvoorbeeld 

de gehele molen van Invar te maken. 

d. verschlllende materialen te nemen voor het vaste an roterenda deel met een bepaalde verhouding 

van Iinealre uitzettingscoefficienten. Het nadeel van deze oplossing is dat hi] aileen toepasbaar is 

indien het verloop van het temperatuurverschil tussen het vaste en roterende deel van het lager 

linealr is in de tijd. dlt verloop is vooraf slechts globaal te bepalen. Het lager Is ook nlet universeel 

toepasbaar. Indien er andere bewerkingen op de molen plaatsvinden. en het verloop van het 

temperatuurverschil verandert, dient een ander lager toegepast te worden. Verder zljn naast de 

IInealre uitzettingscoefficient ook de mechanische eigenschappen van een materiaal van belang blj 

de keuze en is het spectrum van lineaire uitzettingscoefficienten van bestaande material en beperkt. 

Het voordeel van oplossing a en b is dat de huldige lagering van het rollenwiel met behulp van een 

standaard draadkogelJager toegepast kan worden. Er wordt echter gestreefd naar een hogere 

posltionerlngsnauwkeurigheld waardoor het standaard draadkogellager nlet meer toepasbaar is. 

ad 2. Compenseren van het thermisch ultzettingsverschil 

Olt kan door middel van een constructieve oplossing waarbij de speling die ontstaat ten gevolge van 

een thermisch uitzettingsverschil, bijvoorbeeld door het lager voor te spannen. wordt weggedrukt. 

Het nadeel van deze oplossing ten opzichte van de oplossing waarbij de gehele mol en gekoeld 
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wordt is dat de produktpositie afhankelijk is van de temperatuur. Dit kan bijvoorbeeld opgelost 

worden door de bewerkingsunit na te richten ten opzichte van de produktdrager zoals uitgewerkt 

door Verhagen [5]. 

ad 3. Kiezen yoor een ander positioneringsprincipe en/of aandrijfprincipe 

Door te klezen v~~r een ander aandrijf- en/of positioneringsprincipe kan men ervoor zorgen dat het 

lager geen invloed heeft op de positioneringsnauwkeurlgheld. Blj de basismolen geschiedt het 

doorzetten door middel van een rOllenwiel-omzetschijf combinatie. 

a. Ander aandrijf- en positioneringsprincipe. 

Men zou de molen bljvoorbeeld op kunnen 

delen in klelne stukken met een elgen aandrij

ving. lagering en positionering. Een voorbeeld 

hlervan is de rupsmolen die schematlsch Is 

weergegeven In figuur 1. 

Blj de rupsmolen zjjn de produktdragers ge

monteerd op losse blokken, de zogenaamde 

rupsblokken. Deze rupsblokken bewegen In 

fase verschoven indexerend 'angs de bewer

kingsunits die op de stilstaande bedplaat ziJn 

gemonteerd. Er zijn al een aantal constructies 

ontworpen die op dit principe zijn gebaseerd 

[9], dlt heeft echter nlet tot een bruikbare 

constructie geleid. 

b. Ander positioneringsprincipe 

Figuur 1 Het rupsprincipe 

Aangezien aileen gedurende de arretperiode een hoge positioneringsnauwkeurlgheld Is vereist zou 

men ook een arreteermechanlsme toe kunnen passen. Men zou bijvoorbeeld drie conische pennen 

kunnen nemen die onder een hoek van 1200 aan de omtrek van het rollenwiel staan opgesteld. en 

aan het begin van de arretperiode ingrijpen en zo de positie van het rollenwiel vastleggen. In 

verband met de statische bepaaldheid is nu een lager dat enlge speling vertoont gunstig. Het nadeel 

van deze oplossing is dat het ingrijpen van de pennen gepaard gaat met een trilling. 

Bij deze eindstudie-opdracht wordt gezocht naar een lagerconstructie die het uitzettingsverschil dat 

In het lager ontstaat compenseert waardoor het lager spelingsvrij blijft. Hierblj wordt er van uitgegaan 

dat het doorzetten geschiedt middels een rollenwlel-ornzetschljfcomblnatie en dat er geen arrAteer

mechanlsme wordt toegepast. 
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BIJLAGE 6 EISENPAKKET VOOR HET NIEUWE LAGER 

Eisen ten aanzien van de statische plaatsnauwkeurjgheld, uitgaande van een positloneringsnauw

keurigheid van 50 I'm 

- Spelingsvrij onafhankelijk van de temperatuur 

- Vlrtuele spellng In radiale en axlale richting klelner dan 20 I'm 

- Stljfheid In radiale en axlaJe richting groter dan 3.107 N/m 

- Vlrtuele speling scheefstand kleiner dan 1,2.10'" rad, stijfheid groter dan 2.107 Nm/rad. 

Elsen ten aanzlen van de rondloop- en vlakloopnauwkeurigheid na montage 

- Minirnaal faktor twee beter dan de door de fabrikant opgegeven waarden voor draadkogellagers 

- Vlakloopnauwkeurigheid:17 I'm (diameter 230 mm) tot 73 I'm (diameter 1730 mm) 

- Rondloopnauwkeurigheld:20 I'm (diameter 230 mm) tot 80 I'm (diameter 1730 mm). 

Eis ten aanzlen van de dynamische plaatsnauwkeurigheid 

- Resnrillingen, beTnvloed door het lager, dlenen minimaal te zijn. 

Het maximaal toelaatbaar temperatuurverschil tussen het vaste en roterende deel van het lager 

bedraagt 100 °c. 

De maxlmaal toelaatbare bedrijfstemperatuur van het lager bedraagt 150 °C. 

De minimale levensduur van het lager bedraagt 50.000 bedrijfsuren bij de maximale belastlng. 

Bii de lagerconstructie dient aangegeven te worden welke bewerkingskrachten maximaal toelaatbaar 

zijn. 

Eisen ten aanzien van de constructieve uitvoering 

- Het lager dient toepasbaar te zijn voor aile lagerdiameters (230 mm tot 1730 mm) 

- Het lager dlent toepasbaar te zijn In het Modulalr Bouwsysteem voor Produktiemachines van de 

produktdivisie Licht van Philips. 

Wens ten aanzlen van het wrijvingsmoment van het lager 

- Er wordt gestreefd naar een kleiner wrijvingsmoment dan biJ de huidige basismolen met een 

draadkogellager. 59 Nm tot 275 Nm afhankelijk van de diameter van het lager. 

Toelichtlng op de gestelde elsen 

In de volgende delen wordt beschreven hoe de gestelde elsen tot stand zijn gekomen. 

B6.1. Maximaal toelaatbaar temperatuurverschil en de toelaatbare bedrijfstemperatuur 

86.2. Eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid van het lager 

B6.3. De maximale belastingen en de levensduur 
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86.1. Maxlmaal toelaatbaar temperatuurverschll en de toelaatbare bedriJfstemperatuur 

Warmte die bij bewerkingsprocessen ontstaat wordt via de produkten en de rest van de constructie 

doorgeleid naar de roterende ring van het lager van het rollenwiel. Deze warmte wordt in veel 

mindere mate doorgeleid naar de vaste ring van het lager. aangezlen dit deel aan het relatlef koude 

frame bevestlgd is en het smeermiddel tussen deze ring en de rest van de constructie een 

warmtebarriere vormt. De hieruit voortvloeiende temperatuurverschiUen leiden tot uitzettingsverschil· 

len met als gevolg, afhankelijk van de constructleve uitvoering. speling In of vastlopen van het lager. 

86.1.1 Faktoren die van invloed zijn op de speling die In het lager ontstaat 

1. Tijd 

Indien de molen 24 uur per dag in bedrijf is. zal zlch na een bepaalde tijd een evenwlcht Instellen dat 

daarna nlet meer veranderd. In de praktijk zal de molen nlet volcontinu draaien. de speling varieert 

hierdoor ten gevo/ge van de geleideliJke opwarmlng tussen nul en een maxlmale waarde. 

2. Temperatuurverschil. zie verder. 

3. Temperatuurverdeling 

Aangezlen nlet aile bewerklngsposities op de molen bezet zijn met warmtebronnen en ten gevolge 

van de intermltterende beweglng zal de temperatuurverdeling van de lagerringen nlet uniform zijn. dit 

heeft een onrond heid van de lagerringen tot gevolg. 

86.1.2 Lagerspeling In het draadkogellager ten gevolge van thermische ultzetting 

Lagerspeling is de afstand waarover men de ene lagerring ten opzlchte van de andere kan 

verplaatsen, van de ene uiterste stand naar de andere. zonder uitwendlge belasting. Praktijkgegevens 

over optredende temperatuurverschillen bij het huidige draadkogeUager ontbreken aangezien de 

mo/ens gekoeld worden en omdat metingen aan het lager. In verband met de bereikbaarheid, 

moellijk uitvoerbaar zljn. 

Het draadkogellager is spelingsvrij indien aile vier de 

draden in contact zljn met de kogels, zie fjguur 1. De 

voorspanning wordt bij draadkogellagers verwezen

IIjkt door de beide delen van de binnenring met be

hulp van bouten aan te draaien, de voorspanning 

wordt Ingesteld met behulp van stelplaatjes die tus

sen beide del en van de binnenring zijn aangebracht. 

Yo/gens de fabrikant Is een voorspannlng van 0,02 

r 
R 

mm in axiale richting voldoende. Een verplaatsing in Figuur 1 Geometrie draadkogellager 
radiale richting gaat bij het draadkogellager gepaard 

met een even grootte verplaatsing in axiale richting. De voorspanning van 0.02 mm Is dus verdwenen 

Indien het uitzettingsverschil tussen de binnen- en buitenring in radiale richting 0,02 mm bedraagt. 

De uitzetting van de kogel Is verwaarloosbaar ten opzlchte van de uitzetting van de binnen- en 

buitenring, aangezien de diameter van de kogel (d = 16 mm) verwaarloosbaar is ten opzichte van de 

diameter van het lager (230 ~ d, ~ 1730 mm), er geldt: 2r= 2R= d,. zie figuur 1. Voor het uitzettings

verschil in radiale rlchting x, tussen de binnen- en buitenring ten gevolge van een 
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d 
temperatuurverschil £oT tussen binnen- en buitenring geldt dan: x, = ~ "T 11 T • 

met: d,= diameter van het lager [mm] 

aT= linealre uitzettingscoefficient [11K] = 11,4.10-6 11K voor gietijzer . 

.1. T = temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenrlng [OC]. 
De voorspanning is verdwenen indien x,= 0.02 mm bedraagt. hieruit voigt: 

d, = 230 mm -> £oT = 15.3°e 

d, ::: 1730 mm ->.1.T = 2.0 "e 

Conclusie 

Er ontstaat In het draadkogellager speling Indien het temperatuurverschll tussen binnen- en 

buitenring, afhankelijk van de diameter van het lager. meer dan 2,0 °e tot 15,3 °e bedraagt. 

86.1.3. Eisen ten aanzien van het lager 

Het lager dient spellngsvrij te zijn onafhankelijk van de temperatuur. Indien wordt aangenomen dat 

een radiale speling van 1 mm het maximum is dat met het lager opgevangen kan worden dan voigt 

hieruit voor het temperatuurverschll dat maximaal mag optreden tussen het vaste en roterende deel 

van het lager: 

x.,= 1 mm --> d'ager == 230 mm --> .1.T = 760 °C 

-- > d'ager = 1730 mm --> AT == 100 0e. 

Een temperatuurverschil van 760 °e zal in de praktijk niet voorkomen, 

aangezien de temperatuur van beide ringen zal toenemen. Er wordt 

aangenomen dat het max/male temperatuurverschil dat zal optreden 

100°C bedraagt. 

Uitgaande van een maximaal temperatuurverschil van 100 "e tussen het 

vaste en roterende deel van het Jager volgen de in tabel 1 vermelde 

waarden voor het maximale uitzettingsverschil x, dat door het lager 

opgevangen dient te worden. 

De maximaal toelaalbare bedrijfstemperatuur van het lager is gesteld op 

150 °C aangezien verwacht wordt dat er geen hogere bedrijfstemperatu-

dl x, 
[mmj [mmj 

230 0,13 
360 0,21 
520 0,29 
730 0,41 
950 0,54 

1120 0,64 
1420 0,81 
1730 1,0 

Tabel1 

ren op zullen treden. Oak treden er bij hogere temperaturen problemen op ten aanzlen van het 

smeermiddel. 

86.2. Eisen ten aanzien de nauwkeurigheld van het lager 

Er zijn drie afwijkingen die op kunnen treden ten gevolge van het lager; zie figuur 2: 

1. excentriciteit evan het rollenw!el ten opzichte van de werkcirkel 

2. axiale zakking z van het rollenwiel ten opzichte van het werkvlak 

3. scheefstand .,p van het rollenwiel ten opzichte van het werkvlak 
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· Werkcirkel, Ow 
Werkvlak 

_o_-,:J H 
I z 

Rguur 2 Afwijkingen die op kunnen treden ten gevo/ge van het lager 

Met de werkclrkel wordt bedoeld de cirkel door de produktposities. dlt zljn de positJes waar de 

bewerkingen plaatsvinden. De produktposltie Iigt middels interface-afspraken vast ( op de werkdia

meter Ow. op een hoogte H van 300 mm boven de bedplaat en de voudigheid v). Met het werkvlak 

wordt bedoeld het vlak door de produktposities. 

De excentriciteit evan het rollenwlel veroorzaakt 

naast een positionerlngsfout In radiale rlchting ook 

een positioneringsfout In tangentiele rlchting, zoals 

weergegeven In figuur 3. Indlen men op een bepaalde 

plaats op de rollenwielstraal de molen flxeert, tijdens 

de arretstand bevindt de rug van de omzetschijf zich 

tussen twee nokrollen, en men stelt daar de tangen

tlele fout nul, dan wordt er een tangentiele fout recht 

tegenover de plaats waar de molen gefixeerd is ge

vonden ter grootte van tweemaal de radiale fout e. De 

tangentiele tout op de produktpositie bedraagt dan: 

(1 + Dw/Dr}.e • met Dw = werkdiameter en Dr = 

rollenwieldiameter. 

De fouten op de produktposltie die ten gevolge van e, 

.,p en z ontstaan zijn hieronder weergegeven. 

afwijking 
positioneringsfout 

radiaal tangentleel 

excentriciteit e e (1 + Dw/DJe 
zakking z - -
scheefstand .,p .,p.H -
totaal e + .,p.H (1 + Dw/Dr).e 

De totale plaatsnauwkeurigheid is opgebouwd uit: 

RoIle~wiel. 0 r 

Produktpos!tie 

Werkclrkel, Dw 

Figuur 3 TangentU~/e positioneringsfout ten 
gevo/ge van de excentriciteit e 

axiaal 

-
z 

.,p.Dw/2 

z + .,p.Dw/2 

1. rondloop- en vlakloopnauwkeurigheid van het lager na montage 

2. nauwkeurigheid van het lager onder een statische belasting; statlsche plaatsnauwkeurigheid 

3. nauwkeurigheid van het lager onder een dynamische belastlng; dynamische plaatsnauwkeurigheid 

Deze worden In de volgende delen nader toegellcht. 
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86.2.1. Rondloop- en vlakloopnauwkeurigheid van het lager na montage 

Bij aflevering van een basismolen worden een aantal metingen verricht. Een van de metingen betreft 

de rondloop- en vlakloopnauwkeurigheld van het draadkogellager na inlopen. De rondloopnauw

keurigheid (slingerlng) wordt gemeten als de totale slag van de nokrollen in radiale richtlng bij een 

volledige omwenteling. De vlakloopnauwkeurigheid wordt gemeten als de totale axiale slag van het 

meetvlak bij een volledige omwenteling. 

Bij het draadkogelfager wordt de slingering veroorzaakt door: 

- onrondheid van de kogels 

- spreiding op de diameter van de kogels 

• spreidlng op de diameter van de draaddoorsnede 

- onrondheid van de draaddoorsnede 

- onnauwkeurig aanliggen van de draden in het lager 

- onrondheid van de groef in het vaste en roterende deel. 

Uit een grafiek in de catalogus van de fabrikant van het draadkogellager 

(Franke) zijn theoretische rond- en vlakloopnauwkeurigheid at te leiden. 

Uit metingen blijkt dat de werkelijke waarden een faktor 2 Ii 3 kleiner zljn 

111· 

Elsen ten aanzlen van het lager 

d l 

{mm] 

230 
360 
520 
730 
950 
1120 
1420 
1730 

rond v/ak 
{pm] [pm] 

20 17 
24 20 
28 25 
36 31 
43 39 
50 43 
65 55 
80 73 

Tabel2 

Met het te ontwerpen lager moet minimaal een vlakloop- en rondloopnauwkeurigheid gehaald wor

den die een faktor 2 kleiner is dan de theoretische nauwkeurigheid van draadkogellagers fabrikaat 

Franke. De verelste waarden zijn weergegeven in tabel 2 (vlak= vlakloopnauwkeurigheid, rond= 

rondloopnauwkeurigheid) . 
F w 

2wt 
I 86.2.2. Statlsehe plaatsnauwkeurigheid 

Faktoren die hierbij een rol spelen zi]n: ~MM~:: 
W~f 

-:;~=E~L-""" ! 
- speling 

- virtuele speling ten gevolge van hysteresis 

- stijfheid 
- c 

Stijfheid, speling en wrijving s., = 2 W/c 

c 

W 

F 
2W t , , Virtuele speling Sy wordt bepaald door de wrij

ving W en stijfheid c van de constructie in een 

bepaalde riehting, er geldt: Sy = 2W / c. Ten 

W\l\l\l\l\l\n ~ F 
1'4 y y • 'W~'"t::~ 

----~'+~--.... ~, w 

gevolge van virtuele spellng ontstaat er een Stijfheid en wrijving, vinuele speling s., = 2 W/c 

plaatsonbepaaldheid zoals die zich ook voor- Figuur 4 Hysteresis/us 

doet in een mechanisme met speling. De groot-

te van de spellng s, de virtuele speling Sv en de stijfheid c kan men bepalen met behulp van een 

statische meting. waarbij een hysteresislus wordt getrokken. In figuur 4 is de hysteresislus weergege

ven van een mechanisme met en zonder speling s. 

Virtuele speling treedt in axiale en radiale richting en in de scheefstand van het rollenwiel op, zoals 

weergegeven in figuur 5. Ook be'invloedt het lager de virtuele speling in tangentiele richting door het 
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wrljvingsmoment dat In het lager ontstaa1. Olt wrijvingsmoment dlent mlnimaal te zijn. 

~ 
~l~F'f~ 

, 

---:;>f+:r--- f 

radiaaJ axiaal 

Flguur 5 Virtue/e spe/lng in de verschillende richtingen 

f 

scheefstand 

Gezlen de verelste reproduceerbaarheid van de positle van het produkt ten opzlchte van het gereed

schap dient het lager spellngsvrij en de virtuele speling minimaal te zijn. 

Eisen ten aanzien van het lager 

Uit statische metlngen aan de basismolens [10] blijkt dat de stijfheid In tangentiele richtlng In de 

arr~tstand gemeten op de rollenwielstraal 3.107 N/m bedraagt en er in tangentiele richtlng een 

virtuele speling van 20 Io'm optreedt, deze waarden zijn ongeveer gelijk voor aile basismolens. 

Eerdere ontwerpen v~~r het spelingsvrije lager vertoonden een virtuele spaling van 15 Io'm en hadden 

een stijfheid van 3.107 N/m in axiale en radiale richting [2]. 

Oeze waarden dlenen als richtwaarde bij het vaststellen van de eisen voor het lager. 

Virtuele speling in radiale en axiale richting maximaal 20 Io'm. 

Stijfheid In radiale en axiale rlchtlng minlmaal 3.107 N/m. 

De stijfheid op de produktpositle dlent In led ere richting minimaal 3.107 N/m te bedragen. 

Voor de relatie tussen de kantelstijfheld k (zie figuur 5) en de stljfheid c geldt k = c ( ~w r. 
Met c == 3.107 N/m voigt hieruit: k== 2,9.107 Nm/rad indien Ow= 1980 mm en k= 1,8.108 Nm/rad 

Indien Ow = 492 mm. 

Er wordt gesteld dat de kantelstijfheld minimaal 2.107 Nm/rad dient te zijn. 

De maximale virtue'e speling in de scheefstand van het rollenwiel s... die mag optreden wordt 

afgeschat aan de hand van de positioneringsfout die in axiale richtlng maxlmaal mag optreden. Oeze 

wordt gelljk gesteld aan de spellng tussen de nokrol en de omzetschijf in de arr~tstand, en bedraagt 

afhankelijk van het machinenummer 0,050 tot 0,090 mm (zie bljlage 1, [1 n. De positioneringsfout ten 

gavolge van het lager in axiale rlchting bedraagt z + .,p.Ow/2, hierin is z de afwijking In axlale rlchtlng 

en .,p is de scheefstand die optreedt. 

Indien gesteld wordt dat 0w/Or= 1,5 voigt hieruit met Z= &.a= 0,020 mm: 

Sv.= 1,2.10-4 rad indien Ow= 492 mm en s...= 3.10'5 rad indien Ow= 1980 mm 
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Gestefd wordt dat de maximaal toelaatbare virtuele speling In de scheetstand bij het lager maximaal 

1,2.10"" rad mag bedragen. 

B6.2.3. Dynamlsche plaatsnauwkeurigheid 

Tijdens de opzet ontstaan trillingen die veroorzaakt worden door de gebruikte heffunktle en ten 

gevolge van botsingen die ontstaan bij het doorlopen van de speling tussen de omzetschijf en de 

nokrol en de speling in de aandrijving. Aan het begin van de arretstand zijn deze trillingen nog nlet 

hefemaal uitgedempt, deze zogenaamde resttrilling veroorzaakt een positioneringsfout. De invloed 

van het Jager op deze resttrilling dient minlmaal te zijn. 

B6.3. De maxima Ie bela sting en, levensduur 

De belasting die op het lager werkt Is onder te verdelen in drie soorten: 

1) Statische belasting In de arretstand 

2) Dynamische belastlng tijdens het opzetten 

3) Wrljvingskrachten 

Deze worden in de volgende delen nader toegelicht. 

B6.3.1. De statische belasting In de arretstand 

De statlsche belastlng op het lager In de arretstand Is onder te verdelen in twee soorten: 

1. Bewerklngskrachten 

2. Zwaartekracht, Gewlcht 

B6.3.1.1. Bewerkingskrachten 

Het b1ljkt dat de meeste mol ens Ingezet worden voor handelingen die relatief lage bewerklngskrach

ten veroorzaken. zoals smelten, vacuum pompen en montage van lamponderdelen. Ook zijn de 
meeste bewerkingsunits krachtgesloten ultgevoerd, de krachten die door de bewerkingsunlt uitgeoe

fend worden zijn dan met elkaar In evenwicht en er zal dus geen kracht op het lager worden uitgeoe

fend. De krachten die op het lager werken ten gevolge van de bewerklngen die op de molen 

plaatsvinden zijn bij de produktie van lampen dus verwaarloosbaar. 

Het ontwerp dient echter universeel toepasbaar te zijn, en er zijn produktieprocessen waarbij de 

bewerkingskrachten nlet verwaarloosd kunnen worden. Er dient daarom blj het nieuwe lager 

aangegeven Ie worden welke bewerkingskrachten maximaal toelaatbaar zijn. 

B6.3.1.2 Zwsartekracht, Gewlcht 

Het betreft hier het gewicht van de produkten, produktdragers. bovenmolen, rollenwiel, nokrollen en 

sen deel van het lager. Aangenomen wordt dat ten gevolge van de zwaartekracht er een centrisch 

axiaal gerichte belasting op het lager werkt. 

Aangezien de produkten, de produktdragers en de bovenmolen door de gebruiker zeit ontworpen 

worden en hierin een zeer grote variatie bestaat, zal hiervoor een aanname gedaan moeten worden. 

dit wordt in 86.3.5. verder uitgewerkt. 
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86.3.2. De dynamische belasting tijdens het opzetten 

De dynamische krachten ontstaan ten gevolge van het versnellen van de massa's van het rollenwiel, 

de nokrollen, bovenbouw, pradukten en de produktdragers. De grootte van de belasting is onder 

andere afhankelljk van het massatraagheidsmoment van het deel dat doorgezet wordt en de 

praduktiesnelheid (0 tot 10.000 produkten per uur). 

Aangezien deze faktoren afhankelljk zijn van de toepassing (klantspecifiek) wordt de maximale 

belasting op het lager afgeschat aan de hand van de maximaal toelaatbare Hertze spanning tussen 

de nokrol en de omzetschijf. V~~r het berekenen van de Hertze spanning O'Hz uit de contactkracht F 

tussen de nokrol en de omzetschijf gebruikt Philips [1] de volgende formule: 

~ EF cl br oHz = 0,418 -b ,zadat na omwerken voigt: F = Hz , met: 
, 0.4182 £ 

b = breedte van de nokral, E = 2,1.105 Njmm2 (staal) en r = straal van de nokro!. 

De toelaatbare Hertze spanning is afhankelljk van het materiaal en het aantal belastingspassages 

~evensduur). In de praktijk wordt uitgegaan van een toelaatbare Hertze spanning van 600 Njmm2. 

Door uit te gaan van een toelaatbare Hertze spanning van 1000 Njmm2 wordt er een voldoende 

grote velligheid ingebouwd. In tabel 3 zijn de maximaal optredende contactkrachten weergegeven 

voor de bij de basismolen toegepaste nokrollen. 

F [N] 
r [mm] b [mm] 

O'Hz = 600 N/mm2 O'HZ = 1000 Njmm2 

12,5 12 1472 4088 
15 12 1766 4906 
20 15 2943 8176 
25 20 4906 13627 

Tabel 3 Maximale contactkracht F tussen de omzetschijf en de nokro/ 

Ten gevolge van deze contactkracht werkt op het lager een even grote radiaal gerichte kracht en 

een buigend moment, doordat de nokrol niet in het vlak van het lager IIgt. 

86.3.3. Wrijving 

Het wrijvingsmoment wordt veroorzaakt door het lager en de afdichtingen van de molen. Uit 

statische metingen aan de basismolen blljkt dat de wrijvingskracht, statische wrijvingskracht of 

rustwrijving, gemeten in tangentiele richting op de rallenwielstraal ongeveer 300 N bedraagt, 

onafhankelijk van het machinenummer. Dit komt overeen met een wrijvingsmoment van 59 Nm tot 

275 Nm. Het aandeel van het lager in het wrijvingsmoment wordt onder andere bepaald door de 

voorspanning, bij het huidige draadkogellager is moeilijk te controleren hoe groot deze is. 

Er wordt gestreefd naar een kleiner wrijvingsmoment aangezien het wrijvingsmoment, de rustwrijving, 

de vlrtuele speling in tangentiele richting bepaalt. 

- 26 - BIJLAGE 6 



86.3.4. Levensduur 

De nomlnale levensduur van een lager, gedefinieerd als de levensduur die door 90% van een vol

doende groot aantal ogenschijnlijk Identieke lagers wordt bereikt of overschreden, Is afhankelijk van 

de OOlastlng op het lager. 

Er wordt aangenomen dat de mlnimale levensduur bij de eerder omschreven maxlmale belasting 

50.000 bedrijfsuren dlent te 2ijn. 

Oit komt overeen met: - 8,3 jaar, uitgaande van: drie ploegendienst, 2000 uur per ploeg per jaar 

- 25 jaar, Uitgaande van: een ploeg per dag, 2000 uur per jaar. 

86.3.5. Afschatting van de maximale bela sting ten gevolge van de zwaartekracht 

Bil het bepalen van de maximale belas- I- Owerk 

ling wordt uitgegaan van de bovenmolen 

zoals weergegeven in figuur 6, deze is 

representatief v~~r toepassingen van de 

basismolen. 

De bovenmolen wordt meastal van 

aluminium gemaakt, hier wordt echter 

uitgegaan van staal zodat de berekende 

waarde van de totale massa een boven-

Produkt + .. i 
I 

Produkthouder i 

Bovenmolen .... 

Rollenwiel ... 

grens is. 0lager 

Verder wordt aangenomen dat de totale Figuur 6 Aanname voor de bovenmolen 
massa van het produkt en de 

produkthouder 2,5 kg bedraagt 

In tabel4 staan de volgende gegevens vermeld: 

- massa produkten + produkthouders = mp = 2,5 . voudigheid 

- massa rollenwiel + nokrollen = mr 

- massa bovenbouw = mb 

- totale massa = mp + mr + mb = mtot 

j-' 
i !Q 

i 

Uit tabel 4 voigt de maximale zwaartekracht G (= mtot.g) per lagerdiameter, zoals weergegeven in 

tabel5. 

Lagerdiameter Machinenummer G [N] 

230 11 1450 
360 6 2190 
520 31 3130 
730 30 4740 
950 37 5220 
1120 41 6250 
1420 42 6940 
1730 43 7830 

Tabel 5 Maximale bela sting op het lager ten gevolge van de zwaartekracht 
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Machine- vou- steek D_k Diage' mb mp m, rT\ot 
nummer dig-

heid [mm) [mm] [mm] [kg] [kg] [kg] [kg] 

1 20 50 492 230 62,0 50 29,6 141,6 
2 60 532 230 66,0 24,4 140,4 
3 70 628 360 94,8 35,6 180,4 
4 80 708 360 105,0 42,6 197,7 
5 80 772 360 114,1 42,6 206,7 
6 80 876 360 130,5 42,6 223,1 
7 128 1048 730 196,2 75,0 321,2 
8 128 1172 730 222,1 75,0 347.1 
9 128 1400 730 277,3 75,0 402,3 

10 24 50 492 230 62,0 60 22,3 144,3 
11 50 532 230 66,0 22,3 148.3 
12 60 828 360 94,8 32,2 187,0 
13 70 708 360 105,1 38,8 203,9 
14 80 772 520 132,1 59,4 251,5 
15 80 876 520 148,4 59,4 267,8 
16 80 1048 520 179.8 59.4 299,2 
17 133 1172 730 222,1 87,S 369,6 
18 133 1400 730 277,3 87,5 424,8 
19 32 50 628 360 94,8 80 29,4 204,2 
20 50 708 360 105.1 29,4 214,5 
21 60 772 520 132,1 45,1 257,2 
22 70 876 520 148,4 56,4 284,8 
23 80 1048 730 196,2 80,1 356,3 
24 80 1172 730 222,1 80,1 382,2 
25 80 1400 730 277,3 80,1 437.4 
26 40 50 772 520 132.1 100 38.0 270,1 
27 60 876 520 148,4 43.0 291,4 
28 70 1048 730 196.2 73,6 369,8 
29 80 1172 730 222.1 106,2 428,3 
30 80 1400 730 277.3 106,2 483,5 
31 48 50 876 520 148,4 120 51,3 319,7 
32 60 1048 730 196,2 72.8 389,0 
33 60 1172 730 222,1 72,8 394,9 
34 80 1400 1120 286,2 124,5 530,7 
35 80 1600 1120 342,5 124,5 587,0 
36 60 50 1172 730 222.1 150 82.8 454,9 
37 60 1400 950 285.8 97,2 533.0 
38 70 1600 1120 342,5 125,5 618,0 
39 80 1756 1420 379.3 160,2 689,5 
40 72 50 1400 950 285.8 180 100.6 566,4 
41 60 1600 1120 342,5 115,7 638,2 
42 70 1756 1420 379.3 149.0 708,3 
43 80 1980 1730 427,5 191,0 798,5 

Tabel 4 De geometrie en massa 
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BIJLAGE 8 HET PROTOTYPE 

In 1981 zijn door P.A. van Beuningen, In het kader van zijn afstudeeropdracht (HTS Venlo), metingen 

verricht aan een prototype van een lOOp drie punten gedreven intermitterende molen" [4]. Het doel 

van het onderzoek was het bepalen van de praktische waarde van het nieuwe concept. 

Het prototype was niet voorzien van een voorspanmechanlsme dat de speling tussen de nokrollen 

en de omzetschijven wegdrukt. Het voorspanmechanisme zorgt ervoor dat er altijd sprake Is van 

driepuntscontact waardoor het rollenwiel statisch bepaald is in het rota~ievlak. 

Bij het prototype werd gebruik gemaakt van de omzetkast van de basismole~ uit 1981. De worm

overbrenging van de omzetkast had een overbrengingsverhouding van 1/15,5. De wormassen van 

de ornzetkasten (3x) lagen in het horizontale vlak en werden aangedreven door een "Synchroflex 

tandriem" met een totale riemlengte van 4780 mm. De drijvende tandriempoelie werd via een 

V-riemoverbrenging aangedreven door een elektromotor. 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende metingen verricht: 

1. verplaatsing van het middelpunt van het rollenwiel gedurende de arretperiode en de opzetperiode 

2. optredende versnellingen 

Er voigt nu een korte opsomming van de resultaten, voor verdere informatie wordt verwezen naar het 

verslag van van Beuningen [4]. 

ad 1) De lagering van de as van de omzetschijf was niet spelingsvrij, de speling bedroeg 20 tot 

30 JLm. De speling tussen de nokrollen en de omzetschijven bedroeg 50 tot 60 JLm. 

* In rust (stilstaande omzetschijven) bedroeg de maximale verplaatsing (speling) van het middelpunt 

van het rollenwiel ± 35 JLm. 

* Het middelpunt van het rollenwiel vertoonde gedurende de arretperiode een verplaatsing van 

40 JLm, veroorzaakt door de slingering van de omzetschijven. 

* Het middelpunt van het rollenwiel vertoonde gedurende de opzet een heen- en weergaande 

beweging (maximaal 0,2 mm). De richting was onafhankelijk van de stand van het rollenwiel. De 

verplaatsing werd veroorzaakt door een synchronisatiefout tussen de omzetschijven ten gevolge 

van de geringe stijfheid van de aandrijving. 

* De verplaatsing van het middelpunt van het rollenwiel was reproduceerbaar per omwenteling van 

het rollenwiel. 

ad 2) De versnellingsmetingen zijn verricht zonder bovenmolen (klein massatraagheidsmoment J 
van het deel dat wordt doorgezet) 

* Het versnellingsbeeld en de maximaal optredende versnellingen waren reproduceerbaar per 

omwenteling van het rollenwiel. 

* De spelingen tussen de nokrollen en de omzetschijven werden niet op een en hetzelfde moment 

doorlopen. 

* De amplitude van de resttrilling direct na de opzet (niet gemeten!) was relatief groot. 
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* De frequentle van de resttrilling direct na de opzet was laag (34.5 Hz). 

Van Beunlngen doet de volgende aanbevelingen In het verslag: 

• toepassen van een kwalitatief betere (spelingsvrije) lagering van de omzetschijf. waardoor de 

frequentle van de resttrilling hoger wordt en de resttrilling sneller uitdempt. 

- toepassen van een eenvoudigere en stijvere aandrijving. 

De blj het doorlopen van speling ingelelde trilling zal bjj een stijvere aandrljvlng een klelnere 

amplitude hebben en sneller ultdempen. Een ander nadeel van de tandrlem was de korte 

levensduur. 

De slechte positlonerlngsnauwkeurigheld van het prototype wordt door medewerkers van Philips 

Licht aangedragen als de reden waarom men nlet verder is gegaan met het concept. Het Is naar 

mijn menlng echter niet mogelijk om naar aanleiding van het onderzoek van van Beuningen 

conclusies te trekken ten aanzien van de positionerlngsnauwkeurigheid van het concept. Oit 

aangezlen slechts metlngen zljn verricht In radiale richting en njet In tangentiele rlchting. Verder was 

de lagerlng van de as van de omzetschljf njet spelingsvrjj. 

Blj het In het verslag beschreven concept wordt een voorspanmechanisme toegepast dat de speling 

tussen de nokrollen en de omzetschijven wegdrukt. Hierdoor zal de positioneringsnauwkeurigheid 

hoger zijn. 

Een ander nadeel dat door de medewerkers van Philips Licht wordt aangedragen is de lage stijfheid 

van de aandrijving en de hierult volgende synchronisatiefout tussen de omzetschi]ven. Oit kan echter 

constructief opgelost worden. 
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BIJLAGE 9 LAGERPRINCIPES 

89.1. Lagerprincipes 

89.1.1. Uitwendig van druk voorziene lagers 

89.1.2. Wentellagers 

89.1.3. Magneetlagers 

89.2. Afschatting van de specifieke draagkracht en stijfheid 

89.2.1. Specifieke draagkracht en stijfheid van u.d.v.-Iagers 

89.2.2. Specifieke draagkracht en stijfheid van wenteUagers 

89.2.3. Specifieke draagkracht en stijfheid van passieve magneetlagers 

89.2.4 Conclusie ten aanzien van de specifieke draagkracht en stijfheid 
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89.1. Lagerprlncipes 

Een lager kan gedefinieerd worden als een combinatie van twee lichamen waartussen een kracht

overbrenging en een relatieve beweging mogelijk Is. 

lagers kunnen onderverdeeld worden in vier hoofdgroepen. zie figuur 1: 

-lagers met contact of glijdende wrijvlng, 

- lagers met ro"ende wrijving, zoals bij wentellagers 

- lagers die werken op grond van elastlsche verbulging. zoals bijvoorbeeld blad- en torsieveren . 

- lagers die werken op grond van andere fysische verschijnselen. dit zijn onder andere 

magneetlagers. 

contact of 
glQdende wrijving 

I rollende wrijving 

grenssmering 

1E---1 gemengde amerlng 

volle filmsmering 

>----------1 drooglopende lagers 
poreuze lagers 

zelfwerkend a6rodynamlsche lagers 
f----..., hydrodynamische lagers 

aikostatische lagers 
nlet-zelfwerkend f----..., hydrostatlsche lagers 

1----------------------11 wentellagers 

~1~_~_u~lg_,n~g __ ~-----------------------------L1 b_la_d_v_M_en ________ ~ 

I andere tyslsche 
verschljnselen r-------------------------------~I magn"~agers 

Flguur 1 Indeling van lagerprincipes 

lagers met contact of glijdende wrijvlng zijn weer onder te verdelen in lagers met: 

- grenssmering: Het contact tussen de loopvlakken vindt over het algemeen plaats via laagJes die op 

het metaal gevormd worden door substanties uit het smeermiddel. 

- gemengde smering: Een deel van de belasting wordt overgedragen door de oppervlakken zeit en 

de rest door het tussengebrachte en nlet weggewreven smeermiddel. 

- volle filmsmering: Hierbijls een continue film van het gebrulkte smeermiddel tussen de loopvlakken 

aanwezig. Het directe contact tussen de oppervlakken Is gereduceerd tot nul en de belasting wordt 

geheel door de smeerfilm overgebracht. 

Drooglopende en poreuze lagers zl1n werkzaam in het gebled met grenssmering en gemengde 

smerlng. Blj drooglopende lagers kiest men voor lagermaterialen met voor de gegeven omstandlg

heden goede loopeigenschappen. zoals kunststoffen of gesinterde material en gemengd met vaste 

smeermiddelen. zoals gratiet of Molybdeen disulfide (MoS2). BII poreuze lagers worden poreus 

gesinterde lagermaterlalen toegepast die ge'impregneerd zljn met een visceus smeermiddel. Het 

voordeel van deze lagerprincipes Is dat zij nooit meer gesmeerd hoeven te worden. 
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Lagers met volle filmsmering zijn onder te verdelen In twee groepen: zelfwerkende en nlet-zelfwer

kende lagers. 

Tot de groep niet-zelfwerkende lagers behoren hydrostatische en aerostatische lagers, ook wei 

uitwendig van druk voorzlene lagers (u.d.v.-Iagers) genaamd. Blj deze lagers wordt een vloeistof of 

gas onder druk tussen de twee loopvlakken gebracht, waardoor de loopvlakken volledig van elkaar 

geschelden worden en er volle filmsmering optreedt. Hiervoor ziln extra voorzieningen zoals een 

pomp of een compressor nodlg. Het is blJ u.d.v.-Iagers nlet noodzakelijk dat de loopvlakken ten 

opzichte van elkaar bewegen. 

Hydrodynamische en aerodynamische lagers behoren tot de groep zelfwerkende lagers. Hierblj 

wordt gebruik gernaakt van het verschijnsel dat het bewegende oppervlak van het lager een visceus 

smeermlddel meesleept In een wigvormige spleet. Hierdoor ontstaat een drukopbouw die bij een 

goed gedimensloneerd lager voldoende groot is om de loopvlakken te schelden. 

Een eerste selectie zal gemaakt worden aan de hand van de volgende criteria: 

- lntermitterend roterende beweging 

- spellng tljdens stilstand. arretstand 

- toepasbaarheld bij hogere temperaturen. 

Lagers met inwendige wrijving, zoals bladveren, worden toegepast bij een oscillerende beweging met 

een beperkte slag en zijn in dit geval dus niet toepasbaar. Hydrodynamische en aerodynamische 

lagers zijn niet toepasbaar aangezien voor de werking een snelheldsverschil tussen de loopvlakken 

nodig is en er bij stilstand altijd speling aanwezig Is. Drooglopende en poreuze lagers worden 

meestal met enlge speling ingebouwd. Voorspannen is mogelijk maar gaat gepaard met een hoge 

slljtage, en dus een beperkte levensduur, aangezien er geen volle filmsmerlng Is en er dus metallisch 

contact tussen de loopvlakken optreedt. Poreuze lagers zijn niet geschikt voor hogere temperaturen 

aangezlen het smeermiddel oxydeert. [11,12 en 13]. 

De lagerprincipes die op grond van deze criteria wei toepasbaar zijn, zijn onder te verdelen In drie 

groepen: 

1. u.d.v.-Iagers 

2. wentellagers 

3. magneetlagers. 

Er voigt nu een korte beschrijving en opsomming van de voor- en nadelen van deze lagerprincipes. 

In dee! B9.2. wordt de speclfieke draagkracht [N/mm2] en stijfheid [N/f£m/mm2] van deze lagerprln· 

clpes afgeschat. deze vormen een indicatie voor het benodigde lageroppervlak. en dus bouwvolume, 

om een bepaalde draagkracht c.q. stijfheid te verwezenlijken. 

89.1.1. Uitwendlg van druk voorziene lagers 

Het principe van u.d.v.-Iagers bestaat eruit dat een smeermiddel onder druk tussen twee loopvlakken 

wordt gebracht waardoor de loopvlakken volledig van elkaar gescheiden worden en er volle 

fllmsmering optreedt. U.d.v.-Iagers zijn onder te verdelen in twee groepen: 

a. aerostatlsche lagers; het smeermlddel is een gas 

b. hydrostatische lagers; het smeermiddel is een vloeistof. 
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Blj aerostatische lagers is het van groot belang dat de lagers goed gedimensioneerd worden, 

aangezien het vanwege de gerlnge stijfheld van aerostatische lagers van belang is dat zij in het 

gebled werken waar de stijfheid optimaal is (zle B9.2.), en zij door de compresslblliteit van het gas 

instablel kunnen worden. Door de compressibiliteit van gassen is de berekening van aerostatische 

lagers ingewlkkeld en is het gedrag nlet analytisch te bepalen. Momenteel zljn er onderzoeken 

gaande naar de optimalisatie van aerostatische lagers, In de toekomst zal de dimensionering van 

aerostatische lagers daarom waarschijnliJk minder problemen opleveren. 

Voordelen van u.d.v.-lagers ziJn: 

• zuiver visceuze wrijving, geen rustwrljving 

- zeer lange levensduur: geen mechanisch contact en dus geen mechanische slijtage 

- hoge rondloop- en vlakloopnauwkeurigheid: oppervlakte-oneffenheden worden ultgemiddeld 

- het smeermiddel kan dlenst doen als koelmiddel 

- toepasbaar In extreme omstandigheden, zoals erg hoge of lage temperatuur. Dit is vooral het geval 

bij aerostatische lagers 

- grote vrljheid In de keuze van de lagermaterialen 

Nadelen van u.d.v..lagers zijn: 

- er Is altijd een pomp of compressor nodig 

- ingewikkelde constructie 

Voordelen en nadelen van aerostatische lagers ten opzlchte van hydrostatische lagers zljn: 

- aerostatische lagers hebben, door de geringe viscositeit van gassen, een zeer geringe wrijving 

- de stljfheld van aerostatische lagers Is gering, zie B9.2. 

- de stijfheid en de draagkracht van hydrostatische lagers is hoog, zie B9.2. 

- indien lucht als smeermlddel wordt toegepast kan de lucht vrij uitstromen naar de omgeving; er Is 

geen opvang- en rondpompsysteem nodig, en er treedt geen geleidelijke verontreiniging van het 

smeermiddel op 

- aerostatische lagers hebben een zeer gering dempend vermogen, er zijn altijd krltische elgen 

frequenties waar!n het niet aangestoten mag worden. Het dempend vermogen van hydrostatische 

lagers is daarentegen zeer hoog. 

U.d.v.-Iagers worden voornamelijk toegepast wanneer er een grote precisie vereist wordt. zoals blj 

gereedschapswerktuigen en meetopstellingen. 

89.1.2. Wentellagers 

Bij wentellagers wordt de relatleve beweging tussen de twee Iichamen mogelijk gemaakt door tussen 

geplaatste wentellichamen. Het wentellichaam kan een kogel, cilinder, naald, kegel, ton of een 

asymmetrische ton zijn. 

De rondloop- en vlakloopnauwkeurigheid van wentellagers Is een direct gevolg van de variaties In de 

verschillende dimensles van de lageronderdelen. Door te lageren op veel wentellichamen en het 

lager voor te spannen kan de invloed van de variaties van de verschillende dimensies van de 

lageronderdelen sterk gereduceerd worden. Het voorspannen van wentellagers, met behulp van een 

tweede lager of een massa, heeft nog een aantal voordelen; de bedrijfsspeling wordt tot nul 
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gereduceerd. en de stljfheld wordt verhoogd doordat meer wentellichamen meedoen aan de 

belastlngsoverdracht en de stljfheldskarakterlstlek een progressief verloop heeft. Het nadeel van 

voorspannen Is dat de wrijving. rolweerstand. toeneemt en de levensduur afneemt. 

Voordelen van wente"agers zijn: 

- hoge belastbaarheld en stijfheid, zie 89.2. 

- welnlg onderhoud, laag smeermiddel verbruik 

- klein Inbouwvolume 

- dempend vermogen, echter minder dan bij hydrostatische lagers. 

Nadelen van wentellagers zijn: 

- begrensde levensduur 

- rondloop- en vlakloopnauwkeurigheld is slechter dan van u.d.v.- en magneetlagers 

- gevoelig voor stootbelastlngen, trillingen en vuil 

- wrijvlng, en rustwrijving, ten gevolge van rolweerstand 

- beperkt temperatuurgebled. 

89.1.3. Magneetlagers 

Een magneetlager is een systeem bestaande uit twee lichamen die ten opzlchte van elkaar 

gecontroleerd worden door middel van (elektro)magnetische velden. 

Voordelen van magneetlagers zijn: 

- contactloos: geen mechanlsche slijtage 

- aileen luchtwrljving: zeer hoge toerentallen mogelijk, en geen rustwrijvlng 

-lange onderhoudsvrije levensduur 

- hoge rondloop- en vlakloopnauwkeurigheld, oppervlakte-oneffenheden worden uitgemiddeld 

- ongevoelig voor vull 

- hoge betrouwbaarheid 

- geen smeermiddel: werkt ook In vacuum 

Nadeten van magneetlagers: 

- lage draagkracht en stijfheid, zie 89.2. 

- hoge Initiele kosten. echler zeer lage levensduurkosten 

- temperatuur afhankelijk gedrag 

- aantrekken van metaaldeeltjes 

Magneetlagers zljn onder te verdelen in twee groepen: 

a. passleve magneetlagers 

b. actleve magneetlagers. 

a. Passieve magneetlagers 

Het principe van passieve magneetlagers berust op de krachtwerking tussen permanente magneten, 

of elektromagneten met een constante stroom. Volgens het theorema van Earnshaw. Is het 

onmogelijk om met een systeem van slechts passief opgewekte velden een stabiele zwevende 
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constructle te verkrljgen, met andere woorden een lager dat In aile richtingen een ondersteunende 

werking heeft [14]. Wiskundig is het theorema van Earnshaw te schrijven als: Div E= 0, hetgeen wll 

zeggen dat de sommatie van de stijfheden In aile richtingen gelijk is aan nul. Het theorema is 

aanschouwelijk te maken door de krachtwerking tussen twee magneten met tegengestelde 

polarisatie te bekijken. Indien de twee magneten naar elkaar toe worden bewogen neemt de 

afstotende kracht toe, hetgeen duidt op stabiliteit. Een kleine transversale verplaatsing veroorzaakt 

eehter een transversale kraeht die de magneten in transversale richting verder uit elkaar duwt, het 

systeem Is dus Instable! in transversale rlehting. Het gevolg van dit theorema Is dat minimaal een 

vrljheidsgraad gecontroleerd dlent te worden door een aetief magneetlager of een ander 

lagerprincipe, dit resulteert In een groot aantal eomblnaties, voor verdere informatie wordt verwezen 

naar het artlkel van Lemarquand [15]. 

Passleve magneetlagers worden onder andere toegepast in de ruimtevaart waar een zeer lange 

onderhoudsvrije levensduur vereist is. Een speeifiek nadeel van passieve magneetlagers is dat er een 

apart demplngssysteem nodig is. 

b. Actieve magneetlagers 

Het werkingsprincipe van actieve magneetlagers is sehematisch 

weergegeven in figuur 2. De rotor wordt hierbij door een elektro

rnagnetische kraeht in zljn zwevende toestand gehouden. Een 

sensor meet de positte van de rotor, wordt de afstand tussen rotor 

en sensor kleiner, dan wordt door de processor een eorrectie 

berekend waarna de vermogensversterker dienovereenkomstig de 

stroom door de elektromagneten verhoogt. De magneetkraeht 

wordt daardoor vergroot en de rotor blijft in zijn oorspronkelijke 

posltle. 

elektro· 
magneet 

versterker 

rotor 

processor 

Figuur 2 Werkingsprincipe van 
De elgenschappen (stijfheid, demping en nauwkeurigheid) van een actieve magneetlagers 

aetief magneetlager worden vrijwel volledlg bepaald door de 

posltioneringsservokrlng, zodat ook de nodige aandacht aan de stabiliteit van de servokring moet 

worden geschonken. 

De stijfheid van aetieve magneetlagers is hoger dan de stijfheid van passieve magneetlagers en 

aanpasbaar binnen de stabiliteitsgrenzen van de servokring. Nadelen van actieve magneetlagers ten 

opzichte van passieve magneetlagers zijn: de levensduur en betrouwbaarheid wordt beperkt door de 

elektronische componenten, er treden stroomverliezen ten gevolge van wervelstromen op, de initiele 

en levensduurkosten zijn hoger. Actleve magneetlagers worden onder andere toegepast bij de 

lagering van spindels voor hoogtoerig frezen. Bij wentellagers was door de warmte-ontwikkeling de 

maximale omtreksnelheid beperkt tot circa 40 a 80 mis, bij magneetlagers is de maximale omtrek

snelheid, bepaald door de sterkte van de rotor ten aanzien van centrifugaalkrachten, circa 200 m/s. 
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89.2. Afschatting van de specifieke draagkracht en stijfheid 

89.2.1. Specifieke draagkracht en stijfheid van u.d.v.-Iagers 

De stijfheid S van u.d.v.-Iagers is gedefinieerd als het diffe

rentiaalquotient van de kracht W en de verplaatsing in de 

richting van de kracht. zodat: S= - dW/dh. hierin is h de 

hoogte van de lagerspleet [16]. Het verloop van de draag

kracht W als funktie van de spleethoogte h is weergegeven 

in figuur 3. Hierin is te zien dat er een gebied is. het opti

maat werkgebied. waar de stijfheid optimaal is. Het is vooral 

bij aerostatische lagers van belang om het lager zodanig te 

dimensloneren dat het in dit gebied werkzaam is. aangezien 

de stijfheid van deze lagers gering is. In het optimale werk

gebied is de draagkracht van het lager. afhankelijk van de 

Wmax 

I optlmaaJ 
_ werkgebied 

o _ 100"", 

h 

Figuur 3 Draagkracht W als funktie 
van de spleethoogte h 

uitvoeringsvorm van het lager. circa 70% van de maximale draagkracht van het lager. 

De draagkracht en stijfheid van u.d.v.-Iagers is afhankelijk van de uitvoeringsvorm. er zijn uitvoerings

vormen waarmee een hogere draagkracht en stijfheid gehaald kan worden dan de waarden die nu 

bepaald worden [16. 17]. Aangezien het om een globale vergelijking van de draagkracht en stijfheid 

van de drie lagerprincipes gaat. wordt bij de afleiding van de specifieke draagkracht en stijfheid 

uitgegaan van vuistregels die gelden v~~r u.d.v.-Iagers. 

Muijderman [16] geeft voor hydrostatische lagers een aantal vuistregels voor het bepalen van de 

draagkracht en de stijfheid. Ais vuistregel voor de draagkracht W van een hydrostatisch lager geldt: 

W= 0.2 a 0.6 (Ps - P J A. hierin is Ps de toevoerdruk. Pa de omgevingsdruk en A het oppervlak van 

het lager. Voor de stijfheid van een hydrostatisch lager geldt als vuistregel: S= 1 a 2 W/h. 

Indien gesteld wordt dat W = 0.6 (Ps - P J A en S = 2 W /h. dan voigt hieruit voor de specifieke 

draagkracht Fs en de speclfieke stijfheid cs: Fs= 0.6 (Ps -PJ en cs= 1.2 (Ps -PJ/h. 

De toevoerdruk bij hydrostatische lagers bedraagt 30 tot 200 bar en de spleethoogte h bedraagt 20 

tot 80 I'm. indien wordt genomen Ps= 100 bar en h= 30 I'm dan voigt hieruit: 

Fs= 6 N/mm2 en cs = 0,4 N/J.'m/mm2. 

Holster [18] geeft in zijn artikel een aantal benaderingsformules waarmee een aantal uitvoeringsvor

men van aerostatische lagers dusdanig gedimensioneerd kunnen worden dat zij werken in het 

gebied waar de stijfheid optimaal is. Als vuistregel geldt voor aerostatische lagers: 

S= 1.5 W/h en W= 0.7 Wm8J(= 0.7 (Ps - PJ Ae. hierin is Wmax= de maximale draagkracht van het 

Jager en A. het effectieve lageroppervlak. In de praktijk is het effectieve lageroppervlak Ae ongeveer 

gelijk aan de helft van het totale lageroppervlak A; A. = 0.5.A. Hieruit voigt voor de speclfieke 

draagkracht en de specifieke stijfheid: Fs= 0.35 (Ps -PJ en cs= 0.53 (Ps -PJ/h. 

Bij aerostatische lagers bedraagt de toevoerdruk Ps meestal 4 tot 6 bar en de spleethoogte h 10 tot 

30 I'm. indien wordt genomen Ps= 6 bar en h= 15 I'm dan voigt hieruit: 

Fs= 0.18 N/mm2 en cs= 0.02 N/J.Lm/mm2. 
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89.2.2. Specifieke draagkracht en stijfheid van wentellagers 

De draagkracht van wentellagers wordt bepaald door de toelaatbare Hertze spanning In het contact

vtak van het wentellichaam en het loopvlak. Met behulp van de theorle van Hertz [19] is, indien 

onder andere de krommingen van het wentellichaam en het loopvlak bekend zljn, uit de toelaatbare 

Hertze spanning de draagkracht te berekenen. Aangezien de draagkracht en het lageroppervlak 

afhankelijk zijn van de afmetingen van het wentellichaam en het lager is er geen bruikbare relatle 

voor het afschatten van de specifieke draagkracht te geven. 

001< de stijfheid van wentellagers Is met behulp van de theorie van Hertz te bepalen. Maar ook voor 

het afschatten van de speclfleke stljfheld Is geen bruikbare relatie te geven. 

Voor het afschatten van de specifieke draagkracht en stljfheid van wenteltagers wordt daarom 

gebruik gemaakt van gegevens van SKF over kogeltaatslagers [20]. De axiale stijfheid van het lager 

c. Is afhankelijk van de voorspanning van het lager, er wordt ultgegaan van een matige voorspan

nlng. 

De specifieke draagkracht voigt uit: C F=-
• A' 

de specifieke stijfheid voigt uit: 
c .. 

c. = A' 
met: c= dynamisch draaggetal [N] 

Ca =: axiale stijfheid van het lager [N/ J.£m] 

A= oppervlak van het lager [mm2] = t/D2-cP 
d = binnendiameter van het lager [mm] 

D= buitendiameter van het lager [mm]. 

Hieruit volgen de in tabel 1 weergegeven waarden voor F. en cs' 

d D C Fs ca 
[mm] [mm] [N1 [Njmm2

] [N/J.£m] 

10 24 8.710 23,3 170 
50 70 25.500 13,5 730 
90 120 50.700 10,2 1260 

200 340 592.000 10,0 -
400 480 403.000 7,3 -
~710 663.000 5,9 -

Cs 
[N/J.£m/mm2] 

0,45 
0,39 
0,25 

-
-
-

Tabel1 Specifieke draagkracht en stijfheid van wentellagers 

Hlerblj dlent opgemerkt te worden dat de draagkracht en stijfheid van cllindertaatslagers hoger Is 

dan van kogeltaatslagers doordat er sprake Is van Iijncontact. 
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B9.2.3. Specifieke draagkracht en stijfheid van passieve magneetlagers 

Vol gens de wet van Coulomb voor twee puntvormlge magneetpolen is de krachl tussen de 

magneetpolen omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen de magneetpolen 

+1+2 s2A2 F=--=<--
41t~r 41t~r 

met: ~i= poolsterkte van magneet, ~f= B.A [Wb] 

B == grootte van de magnetische inductie in de luchtspleet [T] 

A= oppervlak van een loodrechte doorsnede van de magneet [m2] 

/J= /Jr·/Jo= permeabillteit van de magneet [Him] 

/Jr= relatieve permeabiliteit van de magneet H 
/Jo= permeablliteit van het vacuum= 471".10.7 [Him] 
r= afstand tussen de magneetpolen [m]. 

Aangezien hierbij wordt uitgegaan van puntvormige magneetpolen, is deze relatie niet toepasbaar 

voor reele magneten, er volgen veel te hoge waarden voor de stijfheid uit. V~~r het afschatten van 

de draagkracht en stijfheid van een magneetlager is daarom uitgegaan van de berekenlngswljze 

zoals beschreven door Wilcock [21]. 

Berekeningswijze volgens Wilcock 

Het artikel behandelt het ontwerp van de lagerlng van een vliegwiel voor energle-opslag, het axiale 

lager was een passlef magneetlager. Er werd gekozen voor magneten met tegengestelde polariteit, 

afstotend ontwerp, aangezien dit een stabiel systeem levert, de afstotende kracht neemt toe als de 

afstand tussen de magneten kleiner wordt, de stijfheid is dus positlef. A1s magneetmateriaal werd 

ReCos (rare-earth permanente magneet) genomen, het voordeel van dlt type magneet is dal de 

magnetisatie oneindig lang behouden blijft en er in vergelijking met andere magneetmaterialen een 

gering magneetvolume nodig is. Deze rare-earth permanente magneten zijn de beste magneetma

terialen tot op dit moment. 

De berekeningswijze geldt voor magneetmate

rialen met /Jr = 1 en met een unlforme magnetl

satie. De genoemde rare-earth permanente 

magneten benaderen deze voorwaarden het 

best. Uitgangspunt voor de berekening vormt 

een staatvormige magneet volgens figuur 4. 

Een ringvormlge magneet kan vol gens Wilcock 

benaderd worden door een serie staatvormige 

magneten met tjw= 10. Een verhouding Ijw= 

1 Is gezien het effectieve magneetvolume het Figuur 4 twee staafvormige magneten 
beste. 

De afstotende kracht F tussen twee staatvormige magneten voldoet vol gens Wilcock aan de vol

gende relatie: 

S2 
F= -'- w2 

41t11, met: Br= remanentie [T] 
f= dimensieloze afstotende kracht [0] 
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De specifieke draagkracht F, is gelijk aan F /tw. 

De afstotende kracht tussen twee rlngvormige magneten Is een faktor t!(t+w) lager aangezlen de 

Invloed van de eindvlakken vervalt, hieruit voigt voor de specifieke draagkracht van een ringvormlg 

axlaal lager: 
2 2 

F .. ~~f=~ 
• 41t11, t+w 4'lt11, 

De dimensleloze afstotende kracht f Is afhankelijk van de afstand tussen de magneten g, of In 

dimensleloze vorm G = g/w, en de excentrieiteit e tussen de twee magneten, In dimensieloze vorm 

E= e/w. De afstotende kraeht neemt af als de exeentrieiteit toeneemt. Ten gevolge van een exeen

triciteit e ontstaat er een zijdelingse kracht Fx die toeneemt als e toeneemt en als 9 afneemt, In 

zljwaartse richting is de stijfheid dus nagatief en dus instablel (theorema van Earnshaw). Indien e= 0 

voigt het In flguur 5 en tabel 2 weergegeven verband tussen f en G. 

G [-] f[-] K {-] 

0 39,12 
148 

0,05 31,72 
89,2 

0,10 27,26 
61,8 

0,20 21,08 
42,7 

0,30 16,81 
31,5 

0,40 13.66 
21,4 

0,60 9,38 
13,5 

0,80 9,69 

Tabel 2 f en K als funktie van G, voor e = 0, 
t/w= 10 en I/w= 1 

f 

.1 .2 ./0 .S .55 

Figuur 5 Verband tussen f en G, voor 
e = 0, t/w= 10 en I/w= 1 

De dlmensleloze stijfheld K van het lager wordt benaderd vol gens: 

At 
K = - AG hleruit voigt voor de speclfieke stijfheid es: 

II, 1 1 c. = -- -- - K. 
4'lt11, 11 w 

De waarden voor K staan In tabel 2. De speclfieke stijfheid Is afhankelijk van w, daarom wordt bij het 

afschatten van de specifieke stijfheid w 20 mm genomen (deze waarde wordt oak door Wilcock 

genomen). 

Voor rare-earth permanente magneten geldt Jl.r= 1,05 en Br= 0,75 + 1,2 T (deze waarden zijn 

afhankelljk van de temperatuur) neem Br= 1 [T1, hieruit voigt voor de maximale specifieke draag

kracht F, en de maxlmale speeifieke stijfheid Cs: 
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F = 12 _1 39.12 = 0,21 N 
• 41t(1,0541t10-7 ) 11 mm2 

c. = 12 1 1 148 = 4.1 10-5 N/Ilm 
41t(1,0541t10-7 ) 11 20 10-3 mm2 

In de praktijk zal de specifieke draagkracht lager zijn aangezien 9 een waarde grater dan nul heeft. 

Wilcock neemt voor G 0.23 (g = 4,38 mm) zadat In het ontwerppunt de draagkracht gelijk Is aan de 

helft van de maxlmale draagkracht. 

Indien 9 1 mm is (G= 0,05) dan bedraagt de specifieke draagkracht F. 0.17 N/mm2. 

89.2.4 Conclusie ten aanzien van de specifleke draagkracht en stijfheid 

De berekende specifieke draagkracht en stijfheid van de lagerprincipes vormen een indicatle voor het 

benodigde lageroppervlak (en dus bouwvolume) am een bepaalde draagkracht c.q. stijfheid te 

verwezenlijken. Ult de berekende waarden. die slechts een afschatting zijn van de werkelijk 

bereikbare waarden, voor de specifieke draagkracht [N/mm2] en stijfheld [N/pm/mm2j van u.d.v.

lagers (ultwendig van druk voorziene lagers), magneetlagers en wentellagers kunnen de volgende 

conclusies getrokken worden: 

- de specifieke stijfheld van magneetlagers is zeer gering. er is dus een groat lageroppervlak. en 

bouwvolume, nodig am een hoge stijfheid te bereiken. 

- de specifieke stljfheld van aerostatische lagers Is gering. er zijn echter uitvoeringsvormen waarmee 

een hog ere stijfheid haalbaar is dan voigt uit de hier gehanteerde benaderingsformules. 

- de specifieke draagkracht en stijfheid van hydrostatische lagers en wentellagers is groot, er is dus 

een gering lageroppervlak nadig am een hoge stijfheid en draagkracht te bereiken. 
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BIJLAGE 10 VERGELIJKING VAN DE POSITIONERINGSNAUWKEURIGHEID 

810.1. Maximale positioneringsfouten ten gevolge van geometrische afwijkingen 

Indeling van de geometrische afwijkingen 

Constructie met drie omzetschijven 

Modelvorming 

Maximale positioneringsfouten bij de constructie met drie ornzetschijven 

810.1.1. 

810.1.2. 

810.1.2.1. 

810.1.2.2. 

810.1.3. Maximale positioneringsfouten bij de constructle met een ornzetschijf en een lager 

810.2. Maximale positioneringsfouten ten gevolge van virtuele speling 

810.2.1. 

B10.2.2. 

Virtuele speling bij de basismolen 

Vlrtuele spellng bij de constructie met drle omzetschljven 

810.3. Definltie van de positioneringsnauwkeurigheid. het vergelijkingscriterium 

B10.4. Vergel\jking van de positioneringsnauwkeurigheid 

Bl0.S. tnvleed van een temperatuurverschil. ovallteit en synchronisatiefout 
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B10.1. Maximale posltionerlngsfouten ten gevolge van geometrlsche afwijklngen 

B10.1.1 Indeling van de geometrische afwijklngen 

Blj de aflelding van de maxlmale positioneringsfouten die optreden ten gevolge van geometrische 

afwijkingen worden de geometrische afwijkingen onderverdeeld In twee groepen, dit zljn: 

- de (fictieve) slingering h van de ornzetschijf; deze wordt bepaald door een aantal faktoren die terug 

te voeren zijn tot een axiale verplaatsing van de omzetschljf. 

- de excentriciteit evan het rollenwiel ten gevolge van het lager 

De positloneringsfouten ten gevolge van de excentrlclteit en ovaliteit van het lager ten opzichte van 

het rollenwiel is bij de constructle met een omzetschijf en een lager niet meegenomen, aangezlen 

vol gens Verhagen [5] de ovaliteit en de excentriciteit verwaarloosbaar zijn. 

BI] de constructie met drie omzetschijven heeft een ovaliteit van het rollenwiel geen lnvloed op de 

positioneringsfouten die optreden, voor verdere inforrnatie wordt verwezen naar Bl0.5. 

De Faktoren die h bepalen 

1. Steeknauwkeurigheid van de nokrolpengaten. 

De nokrolpengaten worden In het rolienwiel gemaakt met een hoektolerantie, op de hoek tussen 

twee naburlge gaten en het centrum van het rollenwiel. van 7", dlt Is het maximaal haalbare In de 

machinefabrieken van Philips. 

Oit komt overeen met een (fictieve) slingering hg van maximaal (7/3600)(1!/180){D,/2). 

2. Invloed van de nokrol-nokrolpencombinatie. 

Voor de geleiding van de nokrol wordt gebruik gernaakt van een rol glijdend om een as. Van belang 

is de passing en de slingering van de nokrol-nokrolpencombinatie. De passing tussen de nokrol en 

de nokrolpen Is 25 G5/h5, de speling ligt tussen de 7 en 25 p'm, er kan dus een spreiding In de 

speling optreden van 18 p'm, voor de invloed op h wordt verwezen naar punt 3. 

De slingering van de nokrol bedraagt maximaal 6 p'm, dit komt overeen met een (fictleve) slingering 

hn van 6 p.m. 

3. Speling tussen omzetschijf en nokrol. 

Si] de huldige serle baslsmolens wordt gebruik gemaakt van een rug-groef-omzetschijf. Er is geen 

voorziening aangebracht om de rollen tegen de rug voor te spannen, er treedt dus speling op tussen 

de rug van de omzetschijf en de nokrol in de arretstand. Deze speling wordt gemeten door in de 

arrAtstand een hysteresislus te bepalen. De lagers van de omzetsehijf zijn spelingsvrij. De gemeten 

spe\ing. 50 tot 90 p'm op de produktstraal, zie bijlage 1, is dus van de nokrol-ornzetsehijfcombinatie 

en van de nokrol-nokrolpencombinatie. Dit komt overeen met een (fletieve) slingering h. van 33 tot 

60 p'm uitgaande van Dw/Dr= 1,5. 

Deze speling zal bij de constructie met drie omzetschijven nooit doorlopen worden. aangezien de 

nokrollen tegen de omzetschijven worden voorgespannen door het voorspanmechanisme. 

4. Slingering van de omzetschijf, deze wordt veroorzaakt door: 

- bewerkingsnauwkeurigheid van de omzetschijf 

Omdat de arretrug van de omzetsehijf geslepen wordt tussen centers treedt er altijd een slingering 
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van de arretrug op. Deze sUngering is getolereerd op 20 ",m. 

o Lagering van de omzetschijf. 

Na montage wordt de sllngering van de omzetschijf gemeten, de gemeten waarde Is dus van de 

lagerlng van de omzetschijf en bewerkingsnauwkeurigheid van de omzetschijf, deze is getolereerd 

op 30 ",m en veroorzaakt maximaal een even grote (fictieve) slingerlng ho• 

5. Thermische uitzetting van de as van de omzetschijf tijdens bedrijf. 

Door het opwarmen van de aan de wormwlelzijde vastgelagerde as van de omzetschljf verplaatst de 

ornzetschijf 1.9 ",m/K. Het blijkt dat de omzetkast na 8 uur In bedrljf te zijn geweest 19 K warmer Is 

dan de omgeving en de rest van de molen [5]. Dit veroorzaakt dus een axlale verplaatslng van de 

ornzetschljf van maximaal 36 ",m, en een even grote (fictieve) sllngerlng hr. 

De (flctleve) slingering h wordt gevonden door de sommatie van de hlerboven beschreven 

deelfaktoren; h· E (hg + hn + h. + hi) + h-d 

Het is vrijwel uitgesloten dat deze waarde in de praktijk zal optreden, aangezlen het onwaarschijnlijk 

is dat al deze faktoren gelijktijdig maximaal in dezelfde richting zullen werken. Bij de vergelijking van 

de posltionerlngsnauwkeurlgheid van de twee groepen van concepten wordt echter ultgegaan van de 

ongunstigste situatie die op kan treden. . 

De excentrlcltelt evan het rollenwlel wordt bij de constructie met een omzetschijf en een lager 

bepaald door het lager van het rolfenwiel. De grootte van de excentriciteit is afhankelijk van de 

diameter van het lager en de toegepaste lagerconstructie. 

De excentrlciteit van het draadkogellager wordt veroorzaakt door: 

o onrondheid van de groet in het stllstaande en roterende deel 

o onnauwkeurlg aanllggen van de draden In het lager 

- onrondheid van de draaddoorsnede 

o sprelding op de diameter van de draaddoorsnede 

o sprelding op de diameter van de kogels 

o onrondheid van de kogels. 
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B10.1.2. Constructie met drle omzetschijven 

B10.1.2.1. Modelvorming 

Figuur 1 Vlak van de omzetschijven (frame) Figuur 2 V/ak van het rollenwiel 

hi = (fictieve) sllngering van de omzetschijf, zie B1 0.1.1., -h/2 :S hi :S h/2 

a, fJ = drukhoek van de omzetschijf 

r = straal van het rollenwiel (= 0,/2) 

s = afstand M-P 1 

R = straal van de cirkel door de middelpunten van de omzetschijven 

rp = hoekfout 

a = x-component van de excentriciteit van het rollenwiel 

b = v-component van de excentriciteit van het rollenwiel 

e = J a2+b2 = excentriciteit van het ronenwiel 

Uit figuur 1 voigt v~~r de vergeliJkingen van I,. 12 en 13 die de momentane raaklljn aan de drie omzet

schljven representeren: 

11: xcosp - yslnp= - h1 cosp - Rslnp (810.1) 

12: xsin(; -ex) - YCOS(t- ex)= i(-J3R+~)sin(i-ex) + i(R+J3~)COS(i-cx) (810.2) 

(Bl0.3) 

Hlerbij Is aangenomen dat de raaklljnen ten gevolge van een (fictieve) slingerlng slechts evenwljdig 

aan zichzelf verplaatsen. 

Uit figuur 2 voigt v~~r de punten PI' P2 en P3 (aangezien rp < < 1, sinFCP en COSF1) die de punt

contact en van de nokrollen met de omzetschijven representeren: 
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P1- (s-cps,b+s) 

P2= (S-tv'3r+t r cp.b-tv'3 r ep-t r) 

P .. = (s+.!.v'3 r+.!. rep,b+.!. v'3 rql -.!. r) 
~ 222 2 

(810.4) 

(810.5) 

(810.6) 

De oplegging van het rollenwiel is statisch bepaald in het xy-vlak Indien voldaan wordt aan de vol

gende voorwaarden: 

Hieruit volgen drie vergelijkingen waaruit a, b en cp zijn af te leiden, dit kan omgewerkt worden tot de 

volgende vorm: 

met: 

Am oosp 

D= sinC: -IX) 

G= sin("i+IX) 

B= -slnp 

E= -oo5(1'-IX) 

H= cos(.!.+a) 
6 

J= - h1cosfi - (R-s)sinp 

of 

c= -scosp 

F= .!. rsin(.!.-IX) + .! v'3 rcos(.!.-IX) 
2 6 2 6 

1= .!rsin(.!.+cx) + .!.v'3rcos(.!.+cx) 
2 6 2 a 

K= t(v'3(r-R)+~)sin(1'-a) + t(R-r+v'3~}cos(1'-a) 

L= .!(v'3(R-r)+h )sin(.!.+cx) + .!(r-R+v'3h3)C05(.!.+a) 
2 "3 6 2 6 

(810.7) 

De momentane waarde van a, ben cp wordt dus bepaald door de momentane waarde van hI' hI! en 

ha' dit wordt het middelpuntzoekend effect genoemd. 

Asn de hand van het beschreven model zullen de maximale positioneringsfouten ten gevolge van 

geometrische afwijkingen bepaald worden die op kunnen treden in de am3tstand, er geldt dan: 

a= fJ= 0 en R= r= s 

Asn de hand van het beschreven model zou verder de Invloed van de volgende faktoren op e en cp 

bepaald kunnen worden: 

- sen temperatuurverschil tussen het rollenwiel en het frame (met: r= sen r= R(l + aT.toT» 

- een ovaliteit van het rollenwiel (met: r= R en s¢ R) 

- een synchronisatiefout tussen de omzetschijven (met: a¢ 13. hI = h2= 0 en h3= ha(a.fJ»· 

Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden tussan het gedrag gedurende de arretperiode 

(a= fJ= 0) en de opzatperiode (a, fJ¢ 0). In 810.5 wordt hler kort op ingegaan. 
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810.1.2.2. Maximale positioneringsfouten bij de constructie met drie omzetschijven 

De positioneringsfout p.f. bestaat uit een 

radiale component r.f. en een tangentiele 

component U. en Is afhankelijk van de positie 

op de werkcirkel (".Ow). zoals weergegeven in 

figuur 3. (De positie op de werkcirkel wordt 

verder aangeduld als de produktpositie). 

Hierult voigt: 

D 
r.f.- BooSljJ + bslnljJ + 2w (1-costp) 

= BCOSljJ + bsin. 

tl.= alin. - boos. - Dw sintp 
2 

• b Dw .. BSln. - cos. - - tp 
. 2 

, , , . , · · • · · · · ~-· · • · · · · · . . 
\ , , , , , , . 

1 -:,,<tf. 
1 ...... 1' \, 

/ /'q> \ 

/I.f~ \ 
-k--"" -- ----;... X : 

"" I .. -
~-~-·---1-···-'-·· . -

I · · · · , . , 
I 

Werkcirkel 

. Figuur 3 Positioneringsfout afhankelijk van de 
De positioneringsnauwkeurigheid is slechts van positie op de werkcirkel (produktpositie) 

belang gedurende de arrEHperiode aangezien 

dan de bewerkingen plaatsvlnden. Gedurende arretperiode geldt Q= /3= O. verder wordt aangeno

men dat r= s= R= 0,/2. Uit vergelijking (810.7) voigt nu: 

hieruit voigt: 

Met: ·h/2 s hi S h/2. 

Hieruit voigt dat het middelpunt en de hoek van het rollenwiel zich aanpast aan de momentane 

waarde van h1• h2 en h3• dit wordt het middelpuntzoekend effect genoemd. 

Gezocht wordt naar de maximale positloneringsfout in radiale en tangentiele richting. respectievelijk 

m.r.f. en m.tt .• die bij de constructle met drie omzetschijven kan optreden. In figuur 4 zijn de vier 

extreme situaties weergegeven die kunnen optreden. De berekende maximale positioneringsfouten 

van deze vier extreme situaties staan in tabel 1. Er geldt: m.r.f. = e en m.tt. = I a I + I f{J I Dw/2. 

~ h1 ~ h3 b m.r.f. m.t.f 
aantal 

a f{J mogelijkheden 

1 h/2 0 0 -h/3 0 h/6R h/3 l!(2+ OW) 
e Dr 

6 

2 0 h/2 h/2 h/3 0 h/3R h/3 l!(1 + DW) 6 
3 Dr 

3 h/2 h/2 h/2 0 0 h/2R 0 
hOw 2 
2 Dr 

4 -h/2 h/2 h/2 2h/3 ~R 2h/3 l!(4+ OW) 6 
6 Dr 

Tabel 1 m.r.f. en m.t.f. van de in figuur 4 weergegeven extreme situaties 
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I 
I 
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,;-
/ 

\ ,;
~. 

\. 

hl=h/2, h2=h3=O hl=~ h2=h3=h/2 hl=h2=h3=h/2 hl=-h/2, h2=h3=h/2 

Figuur 4 De vier extreme situaties die kunnen optreden 

In deze vergeJijkingen is Ow/O, de verhouding tussen de werkdiameter en de diameter van het 

rollenwiel, deze varieert bij de huidige serie basismolens tussen 1,08 en 1,72 (zie bijlage 1). Uit 

tabel 1 voigt dat de maximale radiale en tangentiele positioneringsfout, voor 1 S Ow/O, S 2, optreedt 

als de momentane waarde van de (fictieve) slingering van de drie omzetschijven maximaal en 

tegengesteld gericht is (situatie 4). 

V~~r de maximale positioneringsfout in radiale en tangentiele richting die bij de constructie met drie 

omzetschijven kan optreden geldt dus: 

I m.r.t- ~ i (610.8) 
h Dw 

m.t.f.= -(4 + -D ) 
6 , 

(B10.9) 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat de maximale positioneringsfout in radiale en tangentiele 

richting niet gelijktijdig op een produktpositie (positie op de werkcirkel, zie figuur 3) optreden. Indien 

de tangentiele positioneringsfout op een produktpositie maximaal is, is de radiale positioneringsfout 

op die produktpositie nUl, en omgekeerd. Er geldt dus: r.t. = 0 als tf. = m.t.f. en tf. = 0 als r.t. = m.r.f .. 

Oat r.f. = 0 als t.f. = m.tf. is te zien in figuur 4 rechts (situatie 4). 

In de praktijk zullen de maximale positioneringsfouten die optreden kleiner zijn aangezien: 

- het is onwaarschijnlijk dat aile faktoren die h bepalen maximaal in dezelfde richting werken (h = Lhj) 

- het is onwaarschijnlijk dat de omzetschijven geJijktijdig de maximale (fictieve) slingering zullen 

vertonen, het is dus onwaarschijnlijk dat de ongunstigste situatie die op kan treden ook werkelijk 

zal optreden. 

810.1.3. Maximale positioneringsfouten bij de constructie met een omzetschijf en een lager 

Een reeel lager vertoont altijd een excentriciteit e, men streett naar een minimale excentriciteit maar 

een ideaallager (e= 0) zal men nooit kunnen fabriceren. 

In figuur 5 is de ongunstigste situatie weergegeven die op kan treden bij de constructie met een 
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omzetschijf en respectievelijk een ideaal lager en een reeel lager. 

/ 

/ 

I 
.-1_ 

\ 
\ 

/ 

\oE-::,..----l- __ 'vi erkcirkel __ - ~ __ 

/ h/2" ~ ~/ 
\ / 

\ / 

\ I / 
~ .-1 _ ( 

/ \ 
/ 

/ 'y 

/ / "-/ 

Rollenwiel "'-
........ 

/ 

---M.t.f. 

IDEAAL LAGER REt:EL LAGER 

Figuur 5 Constructie met een omzetschijf en een lager 

V~~r de constructie met een omzetschijf en een ideaal lager voigt uit figuur 5: 

h 
." .. -

Dr 
m.t.f.= 0 h Dw 

m.t.f.= --
2 Dr 

V~~r de constructie met een omzetschijf en een reeel lager voigt uit figuur 5: 

\ 

\ 

/ 

\ 

~ 

/ 

m.r.f.= 8 (B10.10) Dw ( Dw) h Dw 
m.t.f.= 8 + 2"'= 8 1 + Dr +"2 Dr (B10.11) h/2 + 8 .,,= --=---

Dr/2 

B10.2. Maximale positioneringsfouten ten gevolge van virtuele speling 

Behalve positioneringsfouten ten gevolge van geometrische afwijkingen (maat- en vormtoleranties) 

ontstaan er ook nog positioneringsfouten ten gevolge van virtuele speling. 

Virtuele speling s.., veroorzaakt een plaatsonbepaaldheid. onzekerheid ten aanzien van de werkelijke 

positie. ter grootte van 2W Ic. hierin is W de wrijving in de constructie in de beschouwde richting en 

c de stijfheid van de constructie in de beschouwde richting. Virtuele speling treedt zowel in radiale. 

tangentiele als axiale richting op. Ten gevolge van de virtuele speling in tangentiele richting ontstaat 

onzekerheid ten aanzien van de hoek cp. De virtuele speling in radiale en axiale richting veroorzaken 

een onzekerheid ten aanzien van de werkelijke positie van het middelpunt van het rollenwiel. zoals 

schematisch weergegeven in figuur 6. De virtuele speling veroorzaakt een positioneringsfout ter 

grootte van maximaal s..,/2 in de beschouwde richting. hieruit voigt (WI en cl zijn hierbij betrokken op 

de rollenwieldiameter Dr): 
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2W, 
s --". C 

r 

2W. 
s "'-

va C • 

B10.2.1. 

l s". m.r. ... "2 

s~ Dw m.t.f.c ---
2 D, 

s m.s.!.- -.!:!. 
2 werkelijk 

Figuur 6 Invloed van virtuele speling 

Virtuele speling blj de basismolen 

(Constructie met een omzetschljf en een lager) 

Uit statlsche metlngen [10] in de arretstand van de 

basismolen voigt dat: Svt= 20 J.'m en ct= co= 3.107 Njm. 

Deze waarden zl]n ongeveer gelijk voor aile mol ens. Co is 

de stijfheid in tangentiele richting gemeten op Dr' zie 

figuur 7. De stijfheid Co wordt bepaald door de stljfheid 

van de nokrolpen, de omzetschijf en de lagering van de 

omzetschijf. De wrijvlng In radiale en tangentiele richting 

wordt hoofdzakeliJk bepaald door het draadkogellager en 

....... ; ...... ==f 

0: Sva , -

..... J...... 2 

gewel1st 

de afdichtlngen. De stljfheld In radiale en axiale rlchting 
Flguur 7 Stijfheid In tangentiele richtlng 

wordt bepaald door het draadkogellager en is gezien de In de arr~tstand 
diameter zeer haag. De virtuele speling In radiale en 

axiale richting is daarom verwaarloosbaar; Svt = 0 en Sva = o. 

y ~1.Y.aln(l. Fy ~/$Inll 
- Fx/coSII-c.x.COSIl _ FyI slnll - c.y.alnll 

- I cx• Fx/X-c.cos't(l.. _ I Cy.Fy/y-c.stn2
11.1 

Figuur 8 Ontbonden stijfheden 

B10.2.2.Virtuele speling bij de constructie met drie omzetschljven 

Hierbij wordt aangenomen dat: 

- de stijfheid Co per omzetschijf gelijk Is aan de stijfheid Co bij de huidige baslsmolen 
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- de wrijvlng In tangentiale richting WI gelijk is aan de wrijving WI bij de huidige basismolen 

- de wrijvlng In radiale rlchtlng W, gelijk is aan de wrijving In tangentiale richtlng WI 

(het axlale lager is bijvoorbeeld een kogeltaatslager met evenwijdige loopvlakken) 

- de slljfheld In axlale richting ca. bepaald door het axiale lager, Is zeer hoog. 

Voor de stijfheid In radiale en tangentiele richting voigt met behulp van de In 

figuur 8 gegeven relaties voor ontbonden stijfheden [22} en figuur 7: 

Cr= Co + 2cosin2300= 1,5.co en cl = 3.co' 

Hleruit voigt: 

Svt= 20/3= 6,7 ",m 

Sy,= 20/1.5= 13.3 ",m 

Sy.= 0 pm 

B10.3. Deflnltie van de posltionerlngsnauwkeurlgheid, het vergelijklngscriterlum 

Met positioneringsnauwkeurigheid wordt bedoeld dat een punt op het produkt zich tijdens het be
werken bevindt binnen een bol, met straal RboI, gekoppeld aan het gereedschap. de positlone

ringsnauwkeurigheid is gelijk aan ± Rbol , zle figuur 9A. 

De positioneringsfout, afwijking tussen de werkelijke en de gewenste positie. bestaat uit een radiale. 

tangentlale en axlale component (r.f.. tt. en a.f.). De r.f. en t.f. is. bij de constructle met een 

omzetschijf en een lager en de constructie met drie omzetschijven. afhankelijk van de van de posltle 

op de werkclrkel (Dw,¢) oftewel de produktpositie, zie figuur 3. In figuur 98 en 9C stelt het gearceer

de gebled de mogelijke positioneringsfouten v~~r. V~~r beide constructies is de maximale positione

rlngsfout in radiale (m.r.f.) en tangentiale (m.tt.) richting bepaald die op kan treden. De axlale 

positioneringsfout wordt bepaald door het axiale lager. de maxlmale axiale positionerlngsfout 

bedraagt m.a.f .. 

A 
a..f. 

!"'.f. 

"""'--t-+-- t. f . 

I"liclclelpunt bol is 

gewenste positie 

B 
Rbol 

M.f.v. 

--t-If--3>- t. f. 

M.t.f. 

c 

+ is werkelijke positie 

FJguur 9 Positioneringsnauwkeurigheid, mogelijke positioneringsfouten 

a..f. 

.II'---k-1~ t. f . 
M.f.v. 

De vraag is nu wat de relatie is tussen Rbel en de drie maxlmale positionerlngsfouten. Als benadering 

zou men kunnen nemen: RboI= Jm.r.f2 + m.t.f.2 + m.a.f.2, hierbij wordt aangenomen dat de 

maximale positioneringsfouten gelijktijdlg op een produktpositie kunnen optreden. Voor beide 
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construetles geldt eehter dat indien op een produktpositie tf. = m.tt. dat op dezelfde produktpositie 

geldt dat d. = O. en omgekeerd. Aile mogelijke eombinaties van positioneringsfouten op een 

produktposltie. In het vlak van het rollenwiel. vormen een ellips. zoals weergegeven In figuur 9B. De 

m.aJ. kan wei gelijktijdig optreden met m.rJ. en m.t.f .. De gestelde benadering voor ROof is dus een 

zeer grove benadering. 

De maxlmale posltioneringsfout In het vlak van het rollenwiel m.f.v., zle figuur 9, is gelijk aan de 

maximale waarde van m.r.f. en m.t.f.; 

m.I.v.: max (m.r.l,m.t.f.) 

Aangezlen de m.f.v. gelijktijdig op kan treden met m.a.f. geldt als betere benadering voor ROof: 

RboI'" J m.1. v2 + m.a.f.2 (zie figuur 9) 

De m.f.v. wordt gebruikt ter vergelijking van de posltioneringsnauwkeurigheid van de beide 

constructies. hierbij wordt aangenomen dat: 

- een positioneringsfout in radiale richting even erg Is als een positionerlngsfout in tangentiele 

rlehting. Er zijn situaties denkbaar waarvoor dit niet geldt (zoals bijvoorbeeld de situatie waarblj 

een draad axlaal wordt toegevoerd in een tangentieel opgestelde sleuf, de positioneringsfout In 

tangentiele riehtlng Is dan nlet van belang) hier wordt eehter van de algemene situatie uitgegaan 

(bljvoorbeeld een draad axiaal toevoeren in een gat) aangezien de eonstructie universeel 

toepasbaar dient te zijn. 

- de m.a.f. die haalbaar is met beide constructies is geJijk. 

810.4. VergellJking van de positionerlngsnauwkeurigheld 

De totale maximale positioneringsfout die op kan treden voigt uit de sommatie van de afgeleide 

maximale positioneringsfouten ten gevolge van geometrische afwijkingen en virtuele speling (zle 

810.1. en 810.2.) 

Voor de eonstruetie met een ornzetschijf en een lager voigt dan: 

f. Svr m.r. .= IJ + '"2 

m.tf.= IJ 1 + - + -- + --= IJ 1 + - + -(h + Syt)-( 
Dw) h Dw Syt Dw ( Dw) 1 D'II 
Dr 2 Dr 2 Dr Dr 2 Dr 

Voor de constructie met drie omzetschijven voigt dan: 

m.r.t.: 2; + ; 

f. h Dw syt Dw 
m.t.= -(4 + -) + ---

6 Dr 2 Dr 
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De maximale positioneringsfout in axlale richting m.a.f. van beide constructies wordt bepaald door 

het axiale lager, aangenomen wordt dat deze voor beide constructies ge/ijk Is. Onder deze 

voorwaarde kunnen de constructles met elkaar vergeleken worden met als criterium de maximale 

positionerlngsfout In het vlak van het rollenwiel mJ.v., hiervoor geldt (zie Bl0.3.): 

m.lv.= max(m.r.l. m.t.f.) 

De volgende constructies worden met elkaar vergeleken: 

C1. De huidige basismolen met een draadkogellager (een omzetschljf en een lager) 

Hlerbij wordt geen rekenlng gehouden met de speling die ontstaat ten gevolge van een temperatuur

verschil tussen de stilstaande en reterende ring van het draadkogellager. 

C2. De basismolen met een nauwkeurlger (speUngsvrlj) lager (aen omzetschijf en een lager) 

ca. Constructie met drie omzetschijven (incluslefaxlaal lager en een voorspanmechanlsme) 

Hierbij wordt uitgegaan van onderdelen met dezelfde nauwkeurigheid als bij de huidige baslsmolen. 

In tabel 2 staan de waarden van de fictieve slingering h en de virtuele spelingen s., en Svt, voor 

verdere informatie wordt verwezen naar B 10.1.1. en B 10.3 .. 

De excentriciteit van het lager is afhankelijk van de diameter van het lager en de toegepaste 

lagerconstructie. Uit metingen blijkt dat de excentriciteit van het draadkogellager. huidige basismo

len, een faktor 2 a 3 kleiner is dan de door de fabrikant opgegeven theoretische waarde [1, LT 11-

10/0005 pag.18]. Bll de huidige baslsmolen met een draadkogellager (Cl.) wordt daarom uitgegaan 

van een excentrlciteit die een faktor 2 kleiner is dan de door de fabrlkant opgegeven theoretlsche 

waarde. Blj de baslsmolen met een nauwkeuriger lager (C2.) wordt aangenomen dat de maximaal 

haalbare excentricitelt, gezien de haalbare bewerkingsnauwkeurlgheden, een faklor 2 kleiner is dan 

die van het draadkogellager. 

Basismolen Constructie met d rie 
(aen omzetschijf) omzetschijven 

Steeknauwkeurigheid hg (7/3600)(11"/180)(0,/2) (7/3600)(11" /180)(0,/2) 
Slingering nokrol hn 6 6 
Uitzetting as hT 0+ 36 neem 18 0+36 neem 18 
Slingerlng omzetschljf ho 30 30 
Speling nokrol-omzetschijf h. 33 + 60 neem 45 0 

(fictieve) slingering h= :Ehj 99 + hg 54 + hg 

Virtuele speling tangentieel Svt 20 6,7 
Virtuele speling radiaal s., 0 13,3 

T8OO/2 Waarden voor de (fictieve) slingering en de virtuele speling 

Voor de huldlge serle baslsmolens geldt: 1,08 sOw/Dr s 1,72 en 320 s Dr S 1834 mm. De bij de 

verge/ljking van de constructles beschouwde combinaties zijn representatief voor de gehele serle 
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(basis) mol ens. zle bijlage 1. 

In tabel 3a en 3b staan de berekende waarden voor m.r.f., m.t.f. en de relatieve positionerings

nauwkeurlgheld A van de vergeleken constructies. De relatieve positionerlngsnauwkeurigheld Is de 

verhoudlng tussen de m.f.v. van de huidige basismolen met een draadkogellager (C1.) en de mJ.v. 

van de beschouwde constructie, en is een maat voor de toename van de positioneringsnauwkeu

rig held ten opzichte van de huidige basismolen. 

A = m.l v. (huidige basismolen) 
m.f.v 

C1. Huidige baslsmolen met 

D, 
Dw draadkogellager -
Dr 

e ~. [mm] [-] [",m] [-] 

320 1,3 20 104,4 20 126.9 1 
1,7 159,7 1 

600 1,1 28 109.2 28 130,0 1 
1,3 148,4 1 
1,7 185,4 1 

1000 1,1 43 116,0 43 165,1 1 
1,3 187,3 1 
1,7 231,7 1 

1830 1,1 80 130,1 80 251,6 1 

Agemlddeld 1 

e 

[",m] 

10 

14 

21,S 

40 

C2. Basismolen met C3. Constructie met 
nauwkeuriger lager drie omzetschijven 

h mrf mtf A h mrf mtf A 

[",m] [",m] [pm] [-] [",m1 {pm] [pm] {-] 

104,4 10 103.9 1,22 59,4 46.3 56,8 2,23 
132,7 1,20 62.1 2,57 

109,2 14 100,5 1,29 64,2 49,5 58,3 2,23 
116,2 1,28 61,1 2,42 
147.6 1,26 66.7 2,78 

116,0 21,5 120,0 1,38 71.0 54.0 64,0 2.58 
137.9 1.36 67,1 2,79 
173.7 1.33 73,1 3,17 

130,1 40 166,6 1,51 85,1 63,6 76,0 3,31 

1,31 2,68 

Tabel3a Vergelijking van de positioneringsnauwkeurigheid van constructie C1., C2. en C3. 

Conclusie (tabel 3a) 

In verhouding tot de constructie met drie omzetschijven (Inclusief voorspanmechanisme) leldt het 

toepassen van een tweemaal zo nauwkeurig (spelingsvrij) lager bij de baslsmolen slechts tot een 

gerlnge verbetering van de positioneringsnauwkeurigheld. (faktor 1.31 ten opzichte van 2,68). 

Aangezien de speling tussen de nokrol en de omzetschljf bij de constructie met drie omzetschijven 

door het voorspanmechanisme wordt weggedrukt (h. = 0) en dlt tot een vertekend beeld zou kunnen 

lelden zljn verder de volgende constructies bekeken: 

C4. Constructie met drie omzetschljven zonder voorspanmechanisme (hi = 45 pm) 

Deze constructle is geen oplossing v~~r het probleem dat tijdens deze eindstudie opgelost dient te 

worden aangezlen het lager nlet spelingsvrij is. 

C5. Baslsmolen met een tweemaal zo nauwkeurlg (spelingsvrlj) lager en een mechanlsme dat de 

speling tussen de nokrol en de omzetschljf wegdrukt (hs=O) (aen omzetschijf en een lager) 
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C4. Constructie met drle C5. Baslsmolen met ca. Constr. met drie omzet-

Dr 
Ow omzetschijven hs = 45 ISm nauwkeuriger lager en hs = 0 schijven hr = 0 en ho == 20lSm -
Dr 

h mrf mtf t:. h mrf mtf t:. h mrf mtf t:. e 

[mm] [-I [ISm} [JLm] [JLm] [-I [JLm1 [JLm] [JLm] [JLm] [-I [JLm] [ISm] [JLm] [-I 

320 1,3 104,4 76,3 96,6 1,31 10 59,4 10 74,6 1,70 32.4 28,3 33.0 3.85 
1,7 102.5 1,56 94,5 1,69 36,5 4,38 

600 1,1 109,2 79,5 96,5 1,35 14 64,2 14 75,7 1,72 37,2 31,5 35,3 3,68 
1,3 100,8 1,47 86.9 1,71 37,2 3,99 
1,7 109,4 1,69 109,4 1,69 41.0 4,52 

1000 1,1 116,0 84.0 102.3 1,61 21.5 71,0 21,5 95,2 1,73 44.0 36.0 41,1 4,02 
1,3 106,8 1,75 108,6 1.72 43,2 4,34 
1.7 115,9 2.00 135,4 1,71 47,5 4.88 

1830 1,1 130.1 93,4 114,3 2,20 40 85,1 40 141,8 1.77 58,5 45.7 53,4 4,71 

Agemlddeld 1,66 1.72 4.26 

Tabel 3b Verge/ijking van de positioneringsnauwkeurigheld van constructies C3., C4. en C5. 

Conclusles (tabel 3b) 

- Ook indien geen voorspanmechanisme aan de constructie met drie ornzetschijven wordt 

toegevoegd Is deze nauwkeuriger dan de huldige baslsmolen. (faktor 1.66) 

- Het toevoegen van een voorspanmechanisme, dat de speling tussen de nokrol en de omzetschijf 

wegdrukt, aan de basismolen met een tweemaal zo nauwkeurig lager leidt niet tot een 

opzienbarende verbetering van de positioneringsnauwkeurigheld. (faktor 1,72 ten opzichte van 1,31) 

ca. Verder is nagegaan wat de maximaal haalbare positioneringsnauwkeurigheld van de 

constructie met drie ornzetschijven Is. Twee faktoren die de (fictieve) slingering van de ornzetschijf 

bepalen, zie Bl0.1.1., kunnen gereduceerd worden, dit zijn: 

- de faktor hr. veroorzaakt door de thermische uitzetting van de as van de omzetschijf tijdens bedrijf, 

kan nagenoeg tot nul gereduceerd worden door het vaste lager van de as van de omzetschijf 20 

dicht mogelijk bij de omzetschijf te plaatsen (hr 0) 

- de slingering ho van de omzetschijf, veroorzaakt door de slingering van de omzetschljf, de as en de 

lagering van de omzetschijf, kan gereduceerd worden tot 20 ISm (huldig: 30 ISm) door het 

verhogen van de bewerklngsnauwkeurlgheid (slingering) van de ornzetschijf en door eventueel een 

een nauwkeurigere lagerlng toe te passen. In bjjlage 25 wordt hler nader op ingegaan ten aanzlen 

van het voorontwerp. 

Conclusie 

Uit tabel 3b voigt dat het reduceren van deze faktoren leidt tot een aanzienllJke verbetering van de 

positlonerlngsnauwkeurlgheld. (faktor 4,26 ten opzichte van 2.68) 

Eindconclusle 

Gekozen wordt voor de constructie met drie omzetschijven (incluslef voorspanmechanlsme) 

aangezien de haalbare posltionerlngsnauwkeurigheid veel hoger Is dan die van de baslsmolen met 

een nauwkeuriger (spelingsvrij) lager. 
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Het mlddelpuntzoekend effect bij de constructie met drie omzetschijven blijkt een gunstige invloed 

op de positioneringsnauwkeurigheid te hebben. 

De haalbare positioneringsfout in het vlak van het rollenwiel m.f.v. bedraagt 33 tot 53 J.'m afhankelijk 

van het molennummer (Owen Dr). 

In de praktijk zal de positioneringsnauwkeurigheid hoger zijn aangezien: 

- het Is onwaarschijnlijk dat aile faktoren die h bepalen maximaal in dezelfde richting werken (h= l:hj) 

In de praktijk zal de waarde van de (fictieve) slingering kleiner zijn. 

- het is onwaarschijnlijk dat de omzetschijven gelijktijdig de maximale (fictieve) slingering zullen· 

vertonen. Het Is dus onwaarschijnlijk dat de ongunstigste situatie die op kan treden ook werkelijk 

zaI optreden. 

Siotopmerkingen 

De hier berekende waarden voor m.r.f. en m.t.f. zijn maximale waarden. in de praktijk zal de 

nauwkeurigheid van de diverse constructies hoger zijn aangezien het onwaarschijnlijk is dat aile 

faktoren die de positioneringsnauwkeurigheid bepalen maximaal in dezelfde richting werken. 

De absolute waarden van de berekende maximale positioneringsfouten zullen in de praktijk dus 

kleiner zijn. de relatieve waarden zijn echter betrouwbaar aangezien bij beide groepen van concep

ten wordt uitgegaan van de ongunstigste situatie die op kan treden. 

De voor de huidige basismolen afgeleide positioneringsnauwkeurigheid. c.q. m.f.v .• is veel hoger dan 

de geclaimde positioneringsnauwkeurigheid van ± 16 tot ± 50 J.'m [23]. Hierbij is echter aileen 

rekening gehouden met de speling tussen de nokrol en de omzetschijf. 

B10.5. Invloed van een temperatuurverschll, ovaliteit en synchronisatiefout 

Invloed van een temperatuurverschll tussen het rollenwiel en het frame van de molen 

Indien de temperatuurverdeling van het rollenwiel en het frame. waarop de omzetschijven gemon

teerd zijn. uniform is en het temperatuurverschil tussen beiden toT bedraagt. zal de straal van het 

rollenwiel toenemen volgens r= R(1 +O:T6T). met O:T= lineaire uitzettingscoefficient van het rollenwiel. 

Figuur 10A laat zien dat tijdens de arretstand (0:= {3= 0) een temperatuurverschil geen invloed op e 

en rp heeft. Uit figuur 10B blijkt dat tijdens de opzet (0:= {3~ 0) een temperatuurverschil gepaard gaat 

met een extra rotatie rp van het rollenwiel terwijl het middelpunt op zijn plaats blijft (e= 0). 

Invloed van de ovaliteit van het rollenwiel 

Een ovaliteit van het rollenwiel (nokrolsteekcirkel) heeft tijdens de arretstand geen invloed op e en rp. 

zle figuur 10C (r= R '" s). en leidt dus niet tot een extra positioneringsfout in radiale en tangentlele 

richting. Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat in de drie oplegpunten volledige vrijheid 

heerst in radiale richting. slechts de hoekfout tussen de nokrollen is van invloed op de positione

ringsfouten. 

Tjjdens de opzet gaat een ovaliteit van het rollenwiel gepaard met een excentriciteit e en een extra 

rotatie rp van het rollenwiel ten opzichte van het frame. dit is echter niet van belang voor de 

positioneringsnauwkeurigheid. Volgens Verhagen [5] is de ovaliteit van het rollenwlel verwaarloos-
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A 

Figuur 10 Invloed van een temperatuurverschil en ovaliteit 

baar, en zal de Invloed van de ovaliteit op het gedrag gedurende de opzet verwaarloosbaar zljn. 

Invloed van een synchronisatiefout tussen de aandrijfassen van de ornzetschijven 

Ten gevolge van het niet oneindig stijf zijn van de aandrijving en montagefouten zullen de drie 

omzetschijven niet volledig synchroon lopen. Ten gevolge van deze synchronisatiefout zal het 

rollenwiel tijdens de opzet een wisselende excentriciteit e en hoekfout ({) vertonen. die tijdens de 

arretstand weer verdwijnt. Ook zal het rollenwiel later tot stilstand komen, hetgeen een verlies aan 

bewerkingstijd tot gevolg heeft. Deze synchronisatiefout kan geminimaliseerd worden door te zorgen 

voor een stijve aandrijving van de drie aandrijfassen van de omzetschijven en ervoor te zorgen dat 

de hoek van de omzetschijf instelbaar is bij montage. 
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BIJLAGE 11 RISICO-ANALYSE 

Bij een risico-analyse wordt gezocht naar oorzaken van bulten af waardoor het projekt kan worden 

gefrustreerd. Met andere woorden: Welke oorzaken van bullen af kunnen erloe leiden dal de 

gekozen oplossing toch niet wordt toegepasl ondanks dat het een goede oplossing is. 

In de onderstaande tabel ziin de diverse oorzaken, redenen en maatregelen die getroffen dlenen te 
worden weergegeven. 

Oorzaak Reden Maatregel 

Opdrachtgever Aanpasslng van het principe van de Toets: leg het gekozen concept voor 
huidlge basismolen, met een aan de opdrachtgever. (resultaat: 
omzetschljf, Is nlet gewenst. accoord) 

Voor de huldlge basismolen Hergebrulk van zoveel mogelijk 
ontwikkelde componenten zljn nlet componenten van de huidige 
meer toepasbaar. basismolen. 

Keuze Berekening van de theoretische Narekenen (resultaat: accoord) 
positioneringsnauwkeurigheld voor Aangezien bij beide concepten uit 
beide concepten klopt niet. Er is wordt gegaan van de ongunstigste 
gekozen aan de hand van verkeerde situatie die op kan treden, zijn de 
informatie. relatieve waarden betrouwbaar. 

Markt Men houdt vast aan de conventionele Promotie 
oplossing met een omzetschiif. 

Men gelooft nlet In de constructie met Promotie. Toon mlddels metlngen 
drle omzetschijven. aan dal de posltlonerlngsnauwkeu-

righeid Inderdaad beter Is. 

De hogere kosten wegen niet op tegen Street naar minimale kosten door 
de hogere nauwkeurigheid. onder andere gebruik te maken van: 

- zoveel mogelijk componenten van 
de huidlge basismolen 

- standaard onderdelen. 

Gebruiker Bewerkingsunits zijn niet uitwisselbaar Intertace-atspraken dienen behou-
tussen de huidige basismolen en het den te blijven. 
nleuwe ontwerp. Stel duideliike systeemgrenzen op 

waar binnen de constructie dient te 
vall en. 

Produkten zijn nlet meer zichtbaar Behoud van intertace-afspraken 
doordat delen van de constructie Systeemgrenzen 
boven de bedplaat uitkomen. 

Er kunnen minder bewerkingsunits Systeemgrenzen; het aantal bewer-
toegepast worden doordat delen van kingsunits dat aan de omtrek van de 
de constructie zich aan de omtrek van molen geplaatst kan worden dient 
de molen bevlnden of boven de gelijk te blijven. 
bedplaat komen. 

Toevoer van gassen via het centrum Systeemgrenzen; het open centrum 
van de molen of het toepassen van dient geJijk te blijven aan het open -
een centrale aandrijfas is niet mogelijk centrum bij de huidige baslsmolen. 
doordat delen van de constructie zlch 
in het centrum van de molen bevinden. 

Het dynamisch gedrag van de Street naar een goed dynamisch 
constructie is slecht. gedrag. 
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BIJLAGE 13 GEVOLGDE WERKWIJZE BIJ DE UlTWERKING VAN HET CONCEPT 

Concept van de constructie met drie omzetschijven 

I Elsen- en wensenpakket I 

I Opdelen In funktiemodulen I 

I 
Nieuw te ontwerpen Funktiemodulen die Funktiemodulen waalVan 
funktiemodulen gelijk blijven de uitvoering afhankelijk 

is van nieuw te ontwerpen 

I 
funktiemodulen 

A1tematieven per 
funktiemodule 

I 

I 
Keuze van het beste 

I altematief 

I 

I orie totale constructies I 

I keuze I 

I De totale constructie I 

i 
Voorontwarp 
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SIJLAGE 14 REAC1"IEKRACHTEN OP DE OMZETSCHIJVEN 

B14.1. Aeactiekrachten op de omzetschljven 

B14.2. Toelaatbare bewerkingskracht In radiale richting indlen het voorspanmechanlsme geen 

resulterende kracht op het rollenwlel uitoefent 

814.1. Reactiekrachten op de omzetschijven 

In flguur 1 zijn de krachten weergegeven die op het 

rollenwiel werken. met: 

F '" resulterende (radiale) kracht op het rollenwiel [N} 

M = resulterend moment op het rollenwiel [N] 

Dr= diameter van het rollenwlel [m] = 2.A 

Uil het evenwicht van het rollenwiel voigt voor de reactie

krachten op de omzetschijven : 

F, =.! M + E..Fslna 
3 R 3 

(814.1) 

1) = .! M - !y'3F COScx - !F 81n« 
3 R 3 3 

Figuur 1 Krachten op het rollenwiel 
(B14.2) 

1) = ! M + !y'3F coScx - !F sln« 
3 R 3 3 

(814.3) 

De nokrol Is altljd In contact met de omzetschijf. de speling tussen de nokrol en de omzetschijf 

wordt nlet doorlopen. indien voldaan wordt aan de voorwaarde: 

F1• F2 • Fa > 0 (814.4) 

Gedurende de opzet geldt: M", MT + Mv' 
Gedurende de arretperiode geldt: M = Mv' 
Hierin is M. het moment dat het voorspanmechanisme op het rollenwiel uitoefent en MT het moment 

op het rollenwiel ten gevolge van de massatraagheid. 

Er wordt in deze bijlage aileen gekeken naar het gedrag gedurende de arretperiode (MT= 0). het 

gedrag gedurende de opzet Is vergelijkbaar. 

1. Het voorspanmechanisme oefent geen resulterende kracht op het rollenwiel uit 

Dit is het geval indien het voorspanmechanisme een koppel van krachten op het rollenwiel ultoefent, 

oftewel een moment zonder een resulterende kracht. 

Met F = 0 voigt dan: F, "" F2 :: Fs :: ! M 
SR 

Uit de voorwaarde Fi > 0 voigt dan: M > 0 
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2. Het Yoorspanmechanisme oefent een resulterende kracht op het rollenwiel uit 

In figuur 2 Is de kracht Fy die het voorspanme-

chanisme op het rollenwlel uitoefent weergege- r r 
ven. 

1\ 

N.B. Oeze situatie treedt op als er 

bljvoorbeeld een bandrem wordt toegepast als 

voorspanmechanisme. Indlen een band rem 

wordt toegepast geldt Mv= (82-81)·r en F.., Figuur 2 Kracht die het voorspanmechanisme op 
82 +81 (zie f1guur 5 van het verslag). het rollenwieJ uitoefent 

Er geldt dan: M = My = Fy.r 

F = Fv 
Substitutie van (814.7) en (814.8) in (814.1), (814.2) en (814.3) levert: 

F., ( , ) ~ :: 3" R + 2 sln« 

Fa = ~., (~ - J3 cos« - sln«) 

~ = ~v (~ + J3 cos« - 8In«) 

Uit de voorwaarde Fj > 0 voigt dan: 

..!.. > - 2 slna: 
R 

..!.. > J3 cos« + 81n« 
R 

..!.. > - J3 cos« + 81n« 
R 

(814.7) 

(814.8) 

(814.9) 

. (B14.10) 

(814.11) 

(814.12) 

(814.13) 

(814.14) 

Wil er Oberhaupt aan de voorwaarde Fj > 0 voldaan kunnen worden dan dienen er eisen te worden 

gesteld aan de verhouding r/R. Vergelijking (814.13) is bepalend. hierult voigt 

indien a= 0: r> J3R en indien a= goo: r> R. 

Conclusie 

Oil voorspanmechanisme kan slechts toegepast worden indien de straal r waarop de voorspankracht 

Fv aangrijpt groter is dan de straal van het rollenwiel. In verband met de gestelde systeemgrenzen 

zljn afwljkende waarden van a niet toepasbaar aangezlen de straal r dan nag groter dlent te zijn. 

Er wordt verder gerekend met a= goo, er voigt dan uit (814.1), (814.2) en (814.3): 

F.1 = .! M., + 2 F. 
3 R 3 v 

1=.2 = .! Mv - .!F. 
3 R 3 v 

F.2 = .! Mv - .!F. 
3 R 3 v 
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Conclusle 

Er zijn twee redenen om te streven naar een voorspanmechanisme dat geen resulterende kracht op 

het rollenwlel ultoefent (maar een koppel van krachten): 

- Uit de voorwaarde dat F, > 0 voigt dat de straal waarop de kracht Fy aangrljpt groter dient te zlln 

dan de straal van het rollenwlel. 

- Er Is een grote variatie In de belasting op de ornzetschijven. Dit is van belang In verband met de 

toelaatbare bewerklngskracht tijdens de arretperiode. Indien het rollenwlel ook gedurende de 

opzet voorgespannen wordt zal de levensduur van de omzetschijven nlet gelljk ziln. 

- Er dient een groter voorspanmoment op het rollenwlel ultgeoefend te worden dan voigt uit de 

voorwaarde M > 0 (814.6). 

Qpmerking 

Daze sltuatle treedt nlet op blj de constructie met een ornzetschijf en een lager aangezien de 

resulterende kracht hierbij door het lager wordt opgevangen. 

814.2. Toelaatbare bewerkingskracht in radiale richting indien het voorspanmechanisme geen 

resulterende kracht op het rollenwiel uitoefent 

Indien het voorspanmechanisme theoretisch een koppel van krachten op het rollenwiel ultoefent, zal 

er in de praktiJk toch een kleine resulterende kracht op het rollenwiel werken. Het voorspanmoment 

dient daarom iets hoger genomen te worden. 

Gedurende de arretperiode treedt er een resulterende bewerklngskracht In radiale richUng op ter 

grootte van Fb• Er kan nu berekend worden hoe groot de toelaatbare bewerklngskracht Fb is indlen 

het voorspanmechanisme een moment My op het roflenwiel uitoefent. Met M = My en F = Fb voigt uit 

(814.1), (814.2) en (814.3): 

r: 1 Mil 2 r: . 
'1 = -- + -'b sln~ 

3 R 3 

1 Mil 1 Pi 1 
~ = -- + -v3Fb COScx - -Fb sln~ 

3 R 3 3 

(814.18) 

(814.19) 

(814.20) 

De richting Q van de resulterende kracht F b is onbekend, daarom wordt uitgegaan van de ongunstlg

ste situatie die op kan treden, deze treedt op indien a= 30°, hierult voigt ult (814.19) met de 

voorwaarde F, > 0: 

Fb <! Mil = Mil 
2 R Dr 

(814.21) 
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BIJLAGE 16 ANALYSE VAN DE VOORGESPANNEN VEERCONSTRUCTIE 

816.1. 8eweglngsverloop 

816.2. Posltief voorgespannen veerconstructle 

816.3. Negatlef voorgespannen veerconstructie 

816.4. Gevoeligheid van het moment voor variatie 

816.5. Verloop van het op de omzetschijf ultgeoefende torsiemoment 

Symbolenlijst 

f 

J 
k 

K 

M 

Mos 

MT 
Mv 
R, 
Ros 
t 

t' 

a 

wrijvingscoefficient 

rnassatraagheidsmoment van het rollenwiel en de bovenmolen 

torsiestijfheid van de veerconstructie 

kracht door het rollenwiel uitgeoefend op de omzetschljf 

resulterend moment op het rollenwiel 

torslemoment op de omzetschljf 

moment ten gevolge van de massatraagheid 

moment door veer op rollenwiel uitgeoefend 

straal van het rollenwiel 

straal van de omzetschijf 

tijd 

verhouding tjtm 

cyclustijd 

opzettijd 

verhouding te/tm 

voudigheid van de molen, aantal produktposities 

drukhoek van de omzetschljf 

omzethoek van de omzetschijf 

doorlopen hoek van het rollenwiel 

hoeksnelheid van het rollenwlel 

hoekversnelling van het rollenwiel 

doorlopen hoek van de roterende ring 

hoeksnelheid van de roterende ring 

hoekversnelling van het rollenwiel 

Dimensie 

• 
fP 

fPm 

W 

voorspanhoek van de roterende ring ten opzichte van het rollenwiel 

doorzethoek van het rollenwiel 

hoeksnelheid van de omzetschijf = Wos 

eigenfrequentie 

o parameter 

·66· 

kgm2 

Nmjrad 

N 

Nm 

Nm 

Nm 

Nm 

m 

m 
sec 

sec 

sec 

rad 

rad 

rad 

rad/sec 
radjsec2 

rad 

rad/sec 

rad/sec2 

rad 
rad 

rad 

rad/sec 
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B16.1. Bewegingsverloop 

Er wordt aangenomen dat de Scheve Sinus als heffunktie wordt toegepast, voor het rollenwlel geldt 

dan voor 0 :s t:s t.n [24]: 

21t 
Verder geldt: .m= V (616.4) I :: 1.. (616.5) m (0) en 

Hieruit voigt voor 0 :s t :s tm: 

.1 = 21t (0) t _ _1_ sin 21t (0) t) 
v P 21t ~ 

• 21t(O) (1 cos 21t (0) t) .1= -- - --vp p 

Voor de roterende ring geldt voor 0 :s t :s te: 

(616.10) en (616.11). 

I.1.U Positief voorgespannen veerconstructie 

Momentenverloop 

De veer oefent op het rollenwiel een moment Mv ult, hiervoor geldt: 

-,,= .2-.1 + .:c - (0)1 - -- + s n-- + v. . •• k ( ) k· k ( 21t(o)t I 21t(o)t *) 
v p p 

Voor het moment Mr op het rollenwlel ten gevolge van de massatraagheid geldt: 

k MT= J;;1 met J= - (616.12) voigt hieruit: 
2 (0)0 

M
T
= ...!. 41t2(0)2 sin 21t (0) I 

(o)~ Vp2 P 

Voor het resulterende moment op het rollenwlel M geldt: 

- 67 -

(616.1) 

(1i16.2) 

(616.3) 

• (0) ( .2= - 616.6) v 

(616.7) 

(616.8) 

(616.9) 
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.. - T'" - <.>1 - -- ... SIn-- ... V" --- SIn--M M M k ( 2n<.>t . 2n<.>t • <.>2 4n2 
• 2n<.>t] 

v V p P <.>~ p! p 

Deze vergeJijking kan vereenvoudlgd worden door de volgende grootheden in te voeren: 

2n = ~= T (616.14) ~= 0 (616.15) en ...!..= t'. 
~ ~ ~ ~ 

Substitutie levert: 

; (Mv - M" - v,,·. -(1 - ~) 2nt' - (02rz - 1) sln2nt'", MO 

Optlmalisatie 

De optimale sltuatie, waarbij het maxlmale re

sulterend moment op het rollenwlel minimaal is, 

wordt bereikt wanneer punt A van M· even 

hoog komt te liggen als het punt C van de 

curve. Deze optimale situatie is weergegeven in 

flguur 1. 

o A 

B 

/ 

/ 

0,5 / 

1 

o 

Figuur 1 Geoptimaliseerd ver/oop van M' 

Voor punt C dient dus te gelden (616.17): 

v,,· =: v,,· -(1 - ~) 2nt' - (02T2 - 1) sln2nt'. 

Voor punt C is sin 21ft' nagenoeg -1, hieruit voigt: 

OlT2 - 1 '" 2nt' (1 - ~). 

Voor punt C is de eerste afgeleide M' naar t' nul, hieruit voigt: 

V d (MIf - Mrl = _ (1 _ 1) 21t _ (02T! - 1) 2tt cos2nt' == O. 
k d I' T 

Substitutie van (616.19) In (616.20) I evert: 

1 ... 21t tf cos2nt' '" 0 t' '" 0,715. 

Substitutie van deze waarde van l' in (616.19) levert de optimale waarde van 0, 

o '" 1. 15 52 _ 4,52 
opt T~' T 

(616.13) 

(616.16) 

(616.17) 

-t' 

(616.18) 

(616.19) 

(616.20) 

(616.21) 

Indien J en w bekend zijn kan met behulp van 00pl de optimale stijfheid k van de veerconstructie 

berekend worden (met behulp van (616.12) en (616.15)). 

Voorspannlng 

Er is altijd sprake van drlepuntscontact, de speling wordt nlet doorlopen. indien het resulterende 

moment M op het rollenwlel nlet van teken wisselt, er dient dus te allen tijde te gelden dat 
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M = My - MT ~ O. Indlen 0= OOP! zijn 8 en D de kritieke punten. zie figuur 1. (Opmerking: Voor de 

optimale 0 IIggen de punten A en C even hoog. aangezlen het verloop symmetrisch is Iiggen de 

punten 8 en D even hoog ) 

V~~r punt D geldt t' = 1. hieruit voigt: 

; (M", + Mr) - V'P' = - (1 - ~) 2",. 
Aangezlen er dient te gelden dat My - MT > 0 voigt hieruit voor de vereiste voorspanhoek rp": 

.- > 2; (1 - ~) (816.22) 

Het kan voorkomen dat er een variat!e in de aandrijfsnelheid Is of dat de veerstijfheid nlet de 

gewenste waarde heeft. In deel 816.4. wordt berekend hoe gevoelig het systeem Is voor dergelijke 

variaties. Om te zorgen dat ondanks deze Invloeden het moment nJet van teken wisselt, zal de 

voorspanning met enlge procenten vergroot moeten worden. 

816.3. Negatief voorgespannen veerconstructie 

Momentenverloop 

De veer oefent op het rollenwiel een moment My uit, hiervoor geldt: 

M - k ( ) k • k (2'" (il I I 2", (il I 0) ",- 'P1-'P2 + 'P: Ii -1}- - s n-I}- - (ill + v'P . 

Voor het moment MT op het rollenwiel ten gevolge van de massatraagheid geldt: 

k Mr: J.1 met J= - (816.12) voigt hieruit: 
2 (ilo 

Mr= .J£ 4",2<..)2 sin 2", (ill 
<..)~ Vp2 f3 

V~~r het resulterend moment op het rollenwiel M geldt: 

M ... M + MT= k (2"'(il1 _ sin 2"'(il1 _ (ill + v'P. + (il24",2 Sin 2"'(ilI] 
" v 13 f3 (il~ 132 P 

(816.23) 

Deze vergelijking kan vereenvoudigd worden door de volgende grootheden in te voeren: 

2", = .!.!. T (816.14) 
Jl 1m 

~= 0 (816.15) en 
(ilo 

-1..= I'. (816.16) 
1m 

Substitutie levert: 

: {M", + Mn - V'P'= (1 - ~) 21t1' + (02 ]'2 - 1)sin21t1'. MO. (816.24) 

Optimalisatie 

De optima Ie situatie. waarbij het maximale resulterend moment op het rollenwiel minlmaal is. wordt 

bereikt wanneer punt A van M' even hoog komt te liggen als het punt C van de curve. Deze optimale 
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situatle is weergegeven In f~guur 2. Het momen

tenverloop verloopt spiegelbeeldig ten opzichte 

van het momentenverloop van de positief voor

gespannen veereonstruetie, voor de optimale n 
voIgt daarom dezelfde vergelijklng: 

o "'.! 15 52 _ 4,52 
opt T~' T' (616.21) 

Indlen J en '" bekend zljn kan met behulp van 

o 
A 

B 

0,5 '-- C : , .' 

o 

, 
I , 

1 

flop! de optimale stijfheid k van de veereon- Figuur 2 Geoptimaliseerd verloop van M· 

structie berekend worden (met behulp van 

(B16.12) en (616.15)). 

Voorspanning 

-t' 

Er Is altijd sprake van driepuntscontaet, de speling wordt nlet doorlopen, indien het resulterende 

moment M op het rollenwlel nlet van teken wlsselt, er dient dus te allen tijde te gelden dat 

M = M. + Mr ~ O. Zoals uit figuur 616.2 voigt Is dit ook zonder voorspanning, f{J' = O. het geval. 

Het kan voorkomen dat er een varlatie in de aandrijfsnelheid is of dat de veerstijfheid niet de 

gewenste waarde heeft. In deel B16.4. wordt berekend hoe gevoelig het systeem Is voor dergelijke 

variaties. Om te zorgen dat ondanks deze invloeden het moment niet van teken wisselt, zal er toeh 

enlge voorspannlng aanwezlg moeten zijn. 

816.4. Gevoeligheid van het moment voor varlatie 

Blj de afleiding wordt uitgegaan van de positief voorgespannen veereonstructie. Aangezien het 

momentenverloop van de negatief voorgespannen veereonstructie spiegelbeeldig verloopt Is het 

resultaat eehter ook hiervoor direct toepasbaar. 

Voor het moment geldt (616.17): 

Z (M" - MT) '" vcp' - (1 - ~) 21t1' - (02 ]'2 - 1) sln21tt'. 

In de praktijk kan n afwijken van de berekende optimale waarde doordat '" ,door sehokken of bij 

aanlopen, of k. niet reproduceerbaar. een andere waarde heeft. Stel: fl = flop! + flO. Om te voorko

men dat het moment negatief wordt dient de voorspanning cpt groter te zijn dan de berekende 

waarde. 

Blj een verandering flO kan gesehreven worden: 

.! A (M" - MT) '" _ 2T20 sln21t1' of 
k AO opt 

Het krltieke punt is punt 6 van de curve. zie figuur B 16.1, hiervoor geldt dat l' = 1 - 0.715:: 0,285 en 

dat sin 21ft'"" 1. Aan voorspanning is er dus een tekort van: 
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A. 2T20240 
~'P '" - opt --. 

V o opt 
(B16.25) 

De aan te brengen voorspanning bij een positief voorgespannen veerconstructie moet zjjn: 

'P. + 4'P' = 21t (1 _..1) + ~T20~t !J.O. 
v T v o opt 

(B16.26) 

Vogrbeeld 

Stel: p= 900 (T = 4, hieruit voigt Oopl= 0.52) en AO= 10% van 00pt 

hleruit voigt dat flcp':: 18% van c/. 

816.5. Verloop van het op de omzetschlif uitgeoefende torsiemoment 

Het verloop van het op de omzetschijf uitgeoefende torslemoment Mos wordt afgeleid voor de 

negatief voorgespannen veerconstructie. 

Zoals eerder is afgeleid geldt (B16.24): 

M - M + Mr ::: kIP· + k (1 - ..1) 21tf' + k (021'1 - 1)sin21tt'. 
v v T v 

Stel: 0= Oopt- ~ ~ 5.52 - 4.~2 en cpO = o. 

Verder word! aangenomen dat de omzetschijven synchroon lopen. 

Hieruit voigt: 

M = ~ (1 - ~) (2nt' + 4,52 sin21t tl 

u= 3 K Rr met: R, = straal van het rollenwiel (0,/2) 

K= kracht door rollenwiel op omzetschijf uitgeoefend 

Door K te ontbinden zijn de krachten te vinden die het 

torsiemoment veroorzaken. zie figuur 3. 

Voor het op de omzetschijf uitgeoefende torsiemoment Mos 
geldt: 

MOil '" ROiIK tan« + ROIl W cos« 

K W=f--
cos« 

met: 

Ros = straal van de omzetschijf 

(616.29) 

(616.30) 

nokrol 

K tana 

Figuur3 

.'~ 

· · · 

(B16.27) 

(B16.28) 

Omzetschijf 

K 

K/cosa 

a = drukhoek Krachten op de omzetschijf 

f::: wrijvingscoefficient (rolweerstand) 

Substitutie van (B16.30) in (B16.29) levert: 
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M", = R",K (tan« + f) (B16.31) 

Substitutle van (B16.27) en (B16.28) in (B16.31) levert: 

M,. = ! R05 k (1 - 1-) (2nt' + 4,52 sln21t t') (tan« + f) 
3 R, v T 

(B16.32) 

Bepaling van het verloo!,? van de drukhoek als funktie van t' 

De omzetschijf-rollenwielcombinatie is te beschouwen als ...--------------, 

een nok-nokslingermechanisme met een slingerlengte "1 h 

van R" en een hefhoogte van 21rR,/v. De afwijking van 'Pm h m - -

het drukhoekverloop ten opzlchte van die bij een nok 

met een rechte nokvolger is te verwaarlozen. aangezien 

de verhoudlng s1ingerlengtejhefhoogte groot is Indien v 

24 tot 72 is. Er geldt dan voor de drukhoek: 

tan« = :~. zie figuur 4: 

met: h - h CP1 _ 21tR, CP1 - m------
CPm V CPm 

en ~ =: ..! =: t' ... x = pR", t' 
fiR", tm 

Substitutle levert: 

Substitutie van (B16.33) in (B16.32) levert: 

M,. :: A (21tt' + 4,52 sln21tt' ) (8 (1 - cos21tt~ + f) 

Figuur4 

met: A ==! RO$ k (1 _ ! ) en 8 =: I. R,. 
3 R, v T v R08 

In flguur 5 is het verloop van Mes/A.B 

(f=O) weergegeven. Het torsiemoment 

10 

op de omzetschijf wisselt nlet van teken. Mos 
de spellng In de aandrljving zal dus nlet A 8 
doorlopen worden. 

De drukhoek 

(B16.33) 

(B16.34) 

o ~~-------------------=~------~~ 
o t' 

Figuur 5 Ver/oop van MosIA.8 ((=0) 
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BIJLAGE 17 ANDERE ALTERNATIEVEN VOOR HET VOORSPANMECHANISME 

In deze bljlage worden een aantal andere, dan in het verslag beschreven, alternatleven behandeld 

voor voorspanmechanismen die gedurende de gehele cyclus de speling wegdrukken. 

Het rollenwlel kan op drie methoden worden voorgespannen. 

A. Met behulp van een extern voorspanmechanisme. (omzetschljf en rollenwlel zljn star) 

B. Door het rollenwlel elastisch ult te voeren. 

C. Door de verbindlng tussen het frame en de omzetschijf elastlsch ult te voeren. 

Deze methoden zlln schematisch weergegeven In flguur 1. 

OmzetschiJf Rollenwiel Bladveer 

Figuur 1 De drie methoden om het rollenwiel voor te spannen 

ad A) De In het verslag beschreven alternatieven behoren tot 
methode A. 
Een ander alternatlef is de ~Luchtspuitrem" zoals weergegeven In 

flguur 2. Olt alternatlef bestaat uit een aan het rollenwiel verbonden 

schoepenwlel en tangentieel opgestelde lucht- of vloeistofspuiten. Het 

voorspanmoment Is regelbaar door mlddel van de toevoerdruk. Een 

variant op dit alternatief is de wervelstroomrem. Dit remtype kan 

echter geen moment leveren indien het rollenwiel stilstaat. 

Oit alternatief leidt tot een complexe en dure constructie. 

Figuur 2 "Luchtspuitrem" 
ad B) "Elastisch rollenwiel" 

Blj deze methode is het rollenwiel elastisch uitgevoerd. Er zijn vier alternatieven die In flguur 3 zijn 

weergegeven. De In figuur 3 weergegeven situaties komen driemaal voor (zie figuur 1 B). 

81. Bij dit alternatief zijn de nokrollen van het rollenwlel om en am elastisch uitgevoerd. Een 

starre en een elastische nokrol worden ten opzichte van elkaar voorgespannen tegen de rug 

van dezelfde omzetschijf. In het totaal zlln er drie omzetschljven en een rollenwiel. 

B2. Dit alternatief is een variant op B1, hierbij worden zes In plaats van drie omzetschijven 

toegepast. Drie elastische en drie starre nokrollen worden ten opzichte van elkaar voorge

spannen tegen de ruggen van verschillende omzetschijven. 
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B3. Bij dit alternatief zijn twee rollenwielen in tangentiele richting elastisch met elkaar verbonden. 
Orie nokrollen van beide rollenwielen worden ten opzichte van elkaar voorgespannen tegen 
drie omzetschijven. 

B4. Oit alternatief is een variant op B3. Orie nokrollen van beide rollenwielen worden ten opzichte 

van elkaar voorgespannen tegen zes omzetschijven. 

B1 

nokrol, 
elastisch 

B2 

rollenwiel 

nokro I, star 

. omzetschijf 

, . . , 

.. ... , 

B3 

B4 

I 

TT .. ..._- A--
. . 

C1 

C2 

Figuur 3 Alternatieven voor methode B en C, de getekende situaties komen driemaal voor 

ad C. "Elastische omzetschijf" 

Bij dit alternatief is de verbinding tussen de omzetschijf en het frame elastisch uitgevoerd. Er zijn 
twee alternatieven die in figuur 3 zijn weergegeven. Oe in figuur 3 weergegeven situaties komen 
driemaal voor (zie figuur 1C). 

C1. Bij dit alternatief is het rollenwiel voorzien van dubbele nokrollen. Een zijde van de omzet

schijven is elastisch uitgevoerd en zorgt voor de voorspanning. 

C2. Oit alternatief is een variant op C1. Hierbij is de elastisch uitgevoerde omzetschijf (3x) 
voorzien van een eigen aandrijfas. 

De bij methode B en C beschreven alternatieven bezitten specifieke voor- en nadelen waarop niet 
nader wordt ingegaan. Er kan echter geconcludeerd worden dat deze alternatieven leiden tot een 

complexe en dure constructie. Het benodigde bouwvolume zal verder groter zijn dan het 
beschikbare bouwvolume. waardoor deze alternatieven niet toepasbaar zijn. 

N.B. Alternatief B1 is niet realiseerbaar aangezien de rug van de omzetschijf niet even breed is 
over de gehele omtrek van de omzetschijf. Oit alternatief zou wei toegepast kunnen worden om het 

rollenwiel aileen gedurende de arr~tperiode v~~r te spannen. Oe breedte van de arr~trug is namelijk 

constant. Oit zal echter leiden tot een slecht dynamisch gedrag. Indien de elastische nokrollen (3x) 
het rollenwiel doorzetten is de stijfheid laag. Oe amplitude van de trilling die ontstaat ten gevolge van 
het doorlopen van de speling halverwege de opzet. dit is de overgang van de versnellingsperiode 
naar de vertragingsperiode. zal daardoor zeer groot zijn. 
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BIJLAGE 18 KEUZE VAN DE OMZETSCHIJF 

De alternatieven voor de omzetschijf zijn, zle fjguur B.1.: 

1. Nleuwe omzetschjjf; waarbij het mlddelpunt van het rollenwiel op het snijpunt van de raaklijnen 

aan de een zljde arret rug van de omzetschljven ligt. 

2. Huidige omzetschijf; waarblj het middelpunt van het rollenwiel op het snijpunt van de lijnen door 

het midden van de arretrug van de omzetschijven IIgt. 

Nieuwe omzetschijf Huidige omzetschljf 
Figuur 1 Alternatieven voor de omzetschijf 

ad 1. Deze omzetschijf werkt vol gens het beschreven principe van de constructie met drle omzet

schijven. Het voordeel van deze omzetschijf is dal er geen positle-afwljking in tangentiele richting 

optreedt ten gevolge van een uniforme temperatuurverandering van het roUenwiel. 

Nadelen van dit type omzetschijf zljn: 

- slechts toepasbaar voor een draairichting van het rollenwiel doordat de arriHrug niet symmetrlsch 

ten opzichte van de hartlijn ligt 

- kosten, er dient een nleuwe omzetschijf ontworpen en de fabrikagetechnlek dient veranderd te 

worden. 

Ad 1. De omzetschijf die bij de huidige basismolen wordt toegepast is van het type rug-groef, dit wil 

zeggen dat tijdens de arretperiode een rug tussen twee nokrollen loopt en gedurende de opzet een 

nokrol in een groet. De nokrolovemame vindt aan het begin van de opzet plaats, dit Is gunstig voor 

het dynamisch gedrag aangezien trillingen die blj de nokrolovemame ontstaan dan aan het begin 

van de volgende arretperiode grotendeels zljn uitgedempt. 

Indien deze omzetschljf wordt toegepast blijven de bewerlngen ten aanzlen van de positionerings

nauwkeurigheld geldlg. 

Voordelen: 

- kosten: het Is een binnen Philips gestandaardlseerd onderdeel, de fabrikagetechniek is bekend. 

- toepasbaar v~~r beide draalrlchtingen van het rollenwiel doordat de arretrug symmetrlsch ten 

opzlchte van de hartlijn ligt. 

Nadeel: 

- ten gevolge van de thermische uitzetting van het rollenwiel ontstaat een reproduceerbare positle

afwijking in tangentiele richting. De grootte van deze afwijking wordt bepaald aan de hand van 
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figuur 2. 

Ult figuur 2 voigt: 

sines .. ~ 
D' r 

Uit sine a - A a) .. sina coSA a - cos« COSA«, voigt dan: 

.6 CI .. ~ ( «T.6 T ) 
Dr 1 + arA T . 

Voor de positie-afwijking in tangentiele richting .A~n op de 

werkdiameter Dw voigt dan: 

.6tan :: - da = - - . Dw Dw b ( "rA T ) 
2 Dr 2 1 + "Td T 

Figuur 2 

V~~r de positie-afwijking in radiale richting .Arad op de werkdiameter Dw geldt: 

Dw 
.6rad--«T AT 2 . 

Met: .AT= temperatuurverschil tussen het frame en het rollenwiel. [0C] 

ar = lineaire ultzettingscoefficient [1 /K], [1 tCl. 
b= breedte van de arr~trug van de omzetschijf [mm] 

V~~r mol en nummer 14 voigt hieruit met: Dw= 772 mm, Dr= 613 mm. b= 30 mm, .AT= 100°C 

(eisenpakket) en Q T == 1 ,2.10'5 /K. 

.6rad:: ~2 .1,2.10-5 .100 .. 0,46 mm en 

Aten.. 772. 30.( 1,2.10-
5
.100 ) .. 0,023 mm .. 23 m. 

613 2 1 + 1.2.1 0-5 • 1 00 II 

Er wordt gekozen voor de standaard omzetschijf die ook bij de huidige baslsmolen wordt toegepast. 

Het enlge nadeel van deze omzetschijf Is de tangentiele posltie-afwijking die optreedt ten gevolge 

van een thermische ultzetting van het rollenwiel. Deze positie-afwijking is echter reproduceerbaar en 

even groot als bij de huidige basismolen. 
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BIJLAGE 19 KEUZE VAN DE TOTALE CONSTRUCTIE 

Blj de figuren In deze bljlage zljn de verschillende componenten van de constructles symbolisch 

weergegeven, de gebruikte symbolen zljn voor aile flguren gelijk. In figuur 1 zijn de verschillende 

componenten voorzien van een nummer: 

1. motor 7. tandkrans 

2. variabele V-rlemoverbrenging 8. tandwiel 

3. aandrljving van de bewerkingsunlts 9. ornzatschljf 

(voor flguur 1 en flguur 2) 10. rollenwiel 

4. tussenas 11. axiaal lager 

5. tandriemoverbrenging 12. voorgespannen veerconstructie 

6. haakse tandwiel- of wormoverbrenglng 

Altematieven voor de totale constructie 

In de constructie wordt voor de volgende funkties een tandkrans gebruikt: 

1. aandrijving van de bewerkingsunits 

2. aandrijving van de drie omzatschijven 

3. aandrijving en lagerlng van de roterende ring van het voorspanmechanlsme. 

Door de funkties van de tandkransen te comblneren ontstaan drie alternatieven voor de totale 

constructie. 

1. Door de tandkrans die dlent als aandrijving van de drle ornzetschijven te combineren met de 

tandkrans die dient als aandrijvlng en lagering van de roterende ring ontStaat altematief een. 

Olt altematlef is weergegeven In figuur 1, de tandkrans die de bewerklngsunits aandrljft is niet 

weergegeven. 

2. Indien voor elke funktle een aparte tandkrans wordt gebrulkt ontstaat alternatlef twee. 

Oil alternatief is weergegeven In figuur 2, de tandkrans die de bewerkingsunits aandrijft Is nlet 

weergegeven. 

3. Door de tandkrans die dient als aandrijvlng van de drle omzetschijven te comblneren met de 

tandkrans die dient als aandrijving van de bewerkingsunits ontstaat alternatief drie. 

Olt alternatlef Is weergegeven In figuur 3. 

CrHeria 
Hat alternatlef wordt gekozen aan de hand van de volgende criteria: 

1. het dynamisch gedrag (wf 10) 

2. kosten van de aandrljving (wf 15) 

3. systeemgrenzen (wf 5) 

ad 1. Het dynamlsch gedrag van de constructle Is van belang In verband met de resttrllling In de 

arr~tperlode. Het dynamlsch gedrag van een constructle kan beschreven worden met behulp van 

een dynamisch model waarbij de constructie gereduceerd wordt tot een massa-veersysteem. Voor 

hat opstellen van het model dient onder andere de rnassa en de stijfheid van de onderdelen bekend 

te zijn. de drle alternatieven zouden dus verder ultgewerkt meeten worden. Het opstellen en 
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Interpreteren van dit model zaJ veel tljd vergen. Aangezlen het de bedoeling Is om tljdens deze 

elndstudie-opdracht te komen tot een voorontwerp, wordt het dynamisch gedrag van de altematie

yen beoordeeld aan de hand van een In literatuur [25] geformuleerde ontwerpregel. 

De p1aatsfout die ontstaat ten gevolge van de resttrilling (veroorzaakt door het doorlopen van de 

heffunktle) Is omgekeerd evenredig met de stljfheld tot de macht 3/2 [25]. De stljfheden van 

onderdelen gelegen tussen de vaste wereld en een overbrenglng moeten worden gedeeld door het 

kwadraat van die overbrengingsverhouding, dlt Is de stljfheidreducerende faktor l/f. Overbrenglngs

verhoudingen groter dan een werken dus kwadratlsch verslappend op daarachter gelegen stljfheden. 

Ten aanzlen van de constructie wordt dUs gestreefd naar een beweglngsdistributle op een hoog 

toerental en een toerentalreductle per omzetschljf. De overbrenglngsverhoudlng van de overbren

glng(en) tussen de tandkrans, die zorgt voor de aandrijvlng van de omzetschijf, en de omzetschijf 

wordt hler dus a1s maat voor het dynamisch gedrag genomen. 

Aangezien dlt een benadering vormt van het werkelljke dynamlsche gedrag wordt een weegfaktor 15 
genomen. 

Bepaling van de overbrengingsverhouding van de overbrenging(en) tussen de omzetschiJf en 

de tandkrans 

~ ~ ~ r. 
De overbrengingsverhoudlng lis gedefinleerd als: I = UI 'gs d beweg/ng = -1!!!. = ..l!. 

Ingssn 8 (s) In r uIt 

In de figuren van de alternatleven zljn de overbrengingsverhoudingen van de aandrljfcomponenten 

weergegeven, hierbij worden de volgende symbol en gebrulkt: 

I. = overbrengingsverhoudlng van de tandriemoverbrenging en de achtergeschakelde overbrenging 

10= overbrenglngsverhoudlng van een haakse tandwlel- of wormoverbrenging [-] 

~= overbrengingsverhouding van de variabele V-rlem overbrenging [-] 

r= steekcirkelstraal [mm] 

rb= steekcirkelstraal van het drijvend rondse! van de bewerkingsunit [mm] 

rbl= steekcirkelstraal van de tandkrans van de aandriJving van de bewerkingsunits [mm] 

w= hoeksnelheld [omw /min] 

w.= hoeksnelheld van de motor (omw/mln] 

Wb= hoeksnelheld van het drijvend rondse! van de bewerkingsunit [omw/min] 

"'os= hoeksnelheld van de omzetschijf [omw/min] 

"'r= hoeksnelheld van de roterende ring van het voorspanmechanisme [omw/min1 

Bij de bepaling van de overbrenglngsverhoudingen wordt uitgegaan van basismolen 14 hiervoor 

geldt: "'.= 1400 omw/min, voudigheld V= 24, rbl= 1152/2= 576 mm en 'b= 65 mm (dlt Is een 
interface-afspraak die geldt v~~r de gehele serle basismolens). 

De variabele V-riemoverbrenging dient om de produktiesnelheid in te stellen op de gewenste waarde, 

hier wordt ultgegaan van l = 1. 

Er wordt uitgegaan van een produktlesnelheid n van 3600 produkten per uur, de hoeksnelheld van 

de omzetschijf "'os bedraagt dan 60 omw /min. 

De steekclrkelstraal van aile tandwielen wordt 65 mm genomen. 

De steekclrkelstraal van de andere tandkrans zal ongeveer gelijk zljn aan de blnnendiameter van het 

rollenwiel (520 mm), er wordt uitgegaan van: r= 260 mm. 

- 78- BIJLAGE 19 



A1ternatief 1 
Uit f1guur 1 voigt: 

" (&)", = Iv I. - 10 (&). en 
'a 

Uit de voorwaarde dat de hoeksnelheid van het 
rollenwiel gelljk dlent te zijn aan de hoeksnel

heid van de roterende ring voigt: 

(&) (.2 
---!!. = - 10 • v . 

(&), 'a 
Met V= 24. r2= 260 mm en r3= 65 mm voigt: 

'2 66 10 • - v = 260 24 = 6 . 
'a 

De overbrengingsverhoudlng van de overbren-

glng tussen de tandkrans en de ornzetschljf 

1. 

2." 

3. 

11. 10. 

'Y/?/HX~' i! TiV" 
12.' ~" 

__________ __________ i . 9. 

----------- ----------- . 
--s. 

. 5. 

4. 

i 
7. 8. 

omzet:schllf 

Rguur 1 Alternatiaf 1 

bedraagt 6, de bewegingsdistr/butie vlndt bij alternatlef 1 plaats op een laag toerental. Voor de 

gehele serle molens zal deze overbreng/ngsverhoudlng groter dan elm zijn. 

Alternatief 2 

Uit figuur 2 voigt: 

'21 
f.I)", = Iv 1a2 - 10 f.I). en i 'a : __ :::::J::::::::::: 

Uit de voorwaarde dat de hoeksnelheld van het 

rollenwlel gelijk dlent te zljn aan de hoeksnel

held van de roterende ring voigt: 

(&)08 = 1a2 '21 '12 10 = ~ . 
f.I), 1.1 'a '11 

Met V= 24, rll = r21 = r23= 65 mm en r12= 520 

mm voigt hierult: 

I • 6 '.1 
01' 

a2 

Bij dit alternat/ef Is men vrlj In de keuze van de Figuur 2 Alternatief 2 
overbrengingsverhouding van de overbrenglng 

tussen de tandkrans en de ornzetsch/jf, dit geldt voor de gehele serle mol ens. 

i 

Indlen gekozen wordt voor een haakse tandwieloverbrenglng (voordeel: bouwvolume In verband met 

de posltle van de Ingaande as ten opzlchte van de uitgaande as) met een overbrengingsverhoudlng 
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(a)"" 1 60 1 1a2 .. - - = -- 4 ". - . Beide overbrengingen zijn te 
(a). '0 1400 5,83 

10= 1/4, dan voigt hieruit: 

realiseren met behulp van haakse tandwieloverbrenglng (i82 bestaat ult een tandriemoverbrenglng en 

een haakse tandwieloverbrenging). Bij een afwljkende produktiesnelheld hoeft dan aileen 182 

aangepast te worden. 

Alternatief 3 

Uit figuur 3 voigt: 

'b 
(a)or .. 'v 'ab - 'ot 102 Co>. 

'bo 

(a)b = Iv lab Co> •• 

Uit de voorwaarde dat de hoeksnelheid van het 

rollenwiel gelijk dient te zijn aan de hoeksnel

held van de roterende ring voigt: 

(a)"" = 4 lab lot 102 = 4 lab = V '" 24 . 
Co>, ~ ~ 

De hoeksnelheid van het drijvend rondsel van 

de bewerkingsunit dient gelijk te zijn aan de 

hoeksnelheid van de omzetschijf, hieruit voigt: , 
Co>b = Co>or ~ -;- 'ot 102 = 1 

bo 

Met dat rbo= rb (zie criterium 3), voigt hleruit: 

'ot 102 = 1 . 

(a)bt r bt 

Figuur 3 Alternatief 3 

De overbrengingsverhoudlng van de overbrenglngen tussen de tandkrans en de omzetschljf 

bedraagt dus 1, dit geldt voor de gehele serle molens. 

ad 2. Bij het vergelijken van de kosten van de alternatieven wordt aileen gekeken naar het aantal 

tandkransen en overbrenglngen. Dit aangezien de kosten van de resterende onderdelen vergelijkbaar 

dan wei onbekend zijn. Ten aanzlen van de kostprijs van de overbrengingen kan gesteld worden dat 

de kostprljs van een haakse tandwieloverbrenglng vergelljkbaar is met de kostprljs van een 

wormoverbrenging, deze bedraagt circa 2200 gulden (Bron: ZAE, afhankelijk van de kastgrootte) De 

kostprijs van een tandkrans Is afhankelijk van de diameter en het type, deze wordt gesteld op 2000 

gulden (deze kostprijs geldt voor een tandkrans met een steekcirkeldiameter van 630 mm, fabrikaat 

Rothe Erde KD210 Genau-Lager Typ 21/650.1) Blj alternatief 1 wordt een tandkrans en 4overbren

gingen toegepast. Ten opzichte van alternatief 1 geldt: 

Alternatief 2: tandkransen + 1. overbrengingen + 1 (+ fI 4200) 

Alternatief 3: tandkransen +0. overbrengingen +3.(+ fI 6600) 

Aangezien de kostprijs van de tandkrans afhankelijk is van de diameter wordt gesteld dat de 

kostprijs van alternatief 2 en 3 vergelijkbaar Is. Weegfaktor 15 aangezien gestreefd wordt naar 
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mlnlmale kosten. 

ad 3. Tijdens het vaststellen van de systeemgrenzen (eisenpakket) is gesteld dat het aanta! 
bewerkingsunits dat toegepast ken worden gelljk dlent te zljn aan het aantal bij de huidlge basismo
len. Bij alternatlef 1 en 2 is dit te verwezenlijken. BIJ a1ternatief 3 is dlt nlet zonder meer te verwezen
!ijken: het aanta! bewerkingsunits kan aileen gelljk bliJven indien er geldt rb= rbO= 65 mm (zie flguur 
3). Er kan dan een bewerklngsunit aangedreven worden door de Ingaande as van overbrenging 103, 

Verder dianen nag elsen gesteld te worden aan het bouwvolume van de bewerklngsunit. 
Weegfaktor 5. 

Keuze van het anematlef 
De keuzematrix die voigt uit de beschreven weegfaktoren en motivatle blj de verschillende criteria 
staat weergegeven In tabel 1. 

A1 A2 A3 
criterium wf 

OW GW OW GW OW GW 

1. dynamisch gedrag 15 1 15 3 45 2 30 

2. kosten 15 3 45 2 30 2 30 

3. systeemgrenzen 5 3 15 3 15 2 10 

1: OW. GW 7 75 8 90 6 70 

Tabel1 Keuzematrix, wf= weegfaktor, OW= ongewogen waarde, GW= gewogen waarde 

Hieruit voigt dat zowel de som van de gewagen waarden als de ongewogen waarden van alternatief 
2 het hoogst is, er wordt daarom gekozen voor alternatlef 2. Blj alternatief 2 wordt voor elke funktle 
waarvoor In de constructle een tandkrans wordt toegepast een aparte tandkrans gebrulkt. Deze 
constructle leidt tot een goed dynamlsch gedrag aangezien de beweglngsdlstributie naar de 

omzetschijven op een hoog toerental plaatsvindt. De kosten van alternatief 2 zijn redelijk en de 

constructie kan binnen de gestelde systeemgrenzen verwezenlijkt worden. 

Voor de overbrenging tussen de tandkrans en de ornzetschljf wordt gekozen voor een haakse tand
wieloverbrenging met een overbrengingsverhoudlng van 1/4. hiermee is de funktiemodule overbren
glng 2 van de In bljlage 12 weergegeven blokschakellng vastgelegd. Het voordeel van een haakse 
tandwieloverbrenglng Is het benodlgde bouwvolume, mede door de positie van de Ingaande as ten 
opzlchte van de ultgaande as. Funktlemodule overbrenglng 1 bestaat ult een tandriemoverbrenging. 
die aangedreven wordt door de tussenas, en een overbrenglng. BII criterium 2 alternatief 2 is afgeleid 
dat deze overbrenglng 0112) ook gereallseerd kan worden met een haakse tandwieloverbrenglng. Door 
de haakse tandwleloverbrenglng (met i= 1/4) voor de ornzetschljf als standaard (interface-afspraak) 
te nemen voor de gehele serle mol ens. hoeft bij een afwijkende produktiesnelheid slechts de 

funktlemodule overbrenging 1 aangepast te worden. Funktiemodule overbrenging 1 kornt slechts 
eenmaal voor In de construct!e. 
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BIJLAGE 20 BEREKENING VAN HET MASSATRAAGHEIDSMOMENT 

Aan de hand van de In figuur 1 weergege· 

ven bovenmolen Is het massatraagheidsmo
ment J van de door te zetten constructie 
bepaald. 

Aannamen: 

- massa produkt + produktdrager = 2,5 kg 
- maleriaal bovenmolen is aluminium 

(p = 2.7.103 kg/m3
) 

- maleriaal rollenwlel Is gietijzer 
(p = 7.1.103 kg/m3

). 

2 .. r------ ¢ 772 -----1 
I 

1 ..... 

3. 

5,6,7. 4. 

8: 

15 
I() 

Verder geldt dat de massa van een nokrol Figuur 1 Aanname voor de bovenmolen voor de 
0.070 kg bedraagt. bepafing van het massatraagheidsmoment. 

De aanname voor de bovenmolen, produkten en produkthouders Is representatief voor een groot 

aantal toepassingen van de huidige basismolen. 

Bepallng van de massatraagheidsmomenten van de delen ult flguur 1 

V~~r het massatraagheidsmoment van een schijf met een centraal gat geldt: 

J"", .. i m (R~+R:) .. i p 'It h (R~-Ri> ;:: ;2 p 'It h (D~-Di>. 

Voor hel massatraagheidsmoment van een massa m op straal R geldt: 

J :.mR2;::!.D2 
I1I8$U 4' 

Produkten + prod uktd ragers: 

J 1 = 24 * 1/4 * 2,5 * 0.7722 

Bovenmolen: 

J2 = 1/32 * 2,7.103 * 11' * 0,015 * (0,8204 .0.5204
) 

J3 = 1/32 * 2.7.103 * 11' * 0,500 * (0,5204 
• 0,5004

) 

J4 = 1/32 * 2.7.103 * 11' * 0,015 * (0,5704 
- 0,5204

) 

Rollenwle! + een deel van het axlale lager: 

J5 = 1/32 * 7,1.103 * 11' * 0,039 * (0,5704 
- 0,5204

) 

J6 = 1/32 * 7,1.103 * 11' * 0,040 * (0,6654 
- 0.5204

) 

J7 = 1/32 * 7,1.103 * 11' * 0,025 * (0.7104 
- 0.6654

) 

Je = 24 * 1/4 * 0,070 * 0.6132 

Voor hat totale massatraagheidsmoment J voigt dan: 
J = l: J j = 17,3 kgm2 

- 82 -

= 

= 

= 

= 

= 

= 

8.940 kgm2 

1,354 kgm2 

1,407 kgm2 

0,129 kgm2 

0,882 kgm2 

3,414 kgm2 

1,020 kgm2 

0,158 kgm2 
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BIJLAGE 21 BEREKENING VAN DE VEERCONSTRUCTIE, ALTERNATIEVEN 

Berekenlng van de vereiste torsiestijfheld k van de veerconstructie 

Er geldt v~~r de gekozen mol en: 

n = 3600 produkten/uur --> 

fj = 90° = 1£/2 rad -> 
J ::: 17,3 kgm2

• 

W == Wos= (n/3600) * 21£= 21£ rad/sec 

T = 1e/tm = 21£/fj = 4 

Uit de In bijlage 16 afgeleide vergelijking voigt voor de optimale 0: 

o .. .1 ~ 5 52 - 4,62 • .1 ~ 5 52 - 4,62 • 0 624 
T' T 4' 4 •. 

Verder geldt: 0 .. :0 (B16.15) met Wo" ~ (B16.12) 

Hieruit voigt voor de vereiste torsiestijfheid k van de veerconstructie: 

k .. J - = 17.3 -- = 2490 Nm/rad. ( w)2 ( 21t )2 
o 0,524 

Aanname voor de verelste voorspanhoek q;-

(B16.21) 

In de praktljk kan de hoeksnelheid w (door trillingen of bij aanlopen). en de torsiestljfheid k (nlet 

reproduceerbaar) afwijken van de gewenste waarde. Om ervoor te zorgen dat het resulterend 

moment op het rollenwiel toch nlet van taken wisselt dient er een minimale voorspanning q;' 

aanwezig te zijn. V~~r verdere informatie over de berekening van q;' wordt verwezen naar bijlage 16. 

Stel: .60 = 10% van 00PI dan voigt voor de minimaal vereiste voorspanhoek q;': 

cp ... ! T2 Oopt £10 .. ~.42.(O,524)2.0.1 '" 0,037 rad (B16.25) 
v Oopt 24 

Indien de veren bekend zijn dient nagegaan te worden of deze aanname voor q;' voldoet. 

Bepa.lng van de eisen die aan de trekveer worden gesteld 

V~~r de doorlopen hoek van het roUenwlel kan geschreven worden: 

CP1 .. .1 ( 21tl' - sln21tl' ) 
v 

Voor de doorlopen hoek van de roterende ring kan geschreven worden: 

CIl2 .. .1 .1 21tl' 
v T 

V~~r het verschll In de doorlopen hoek t:.q; geldt: 

A CIl .. '1 - '2 .. ~ [ ( 1 - ~ )21tl' - sln21tt' ] 

met: v= voudigheid 

t' = tftm. tm = opzettijd 

T = te/tm. te = cyclustijd. 
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Er geldt: T = 4 en v= 24, t:.cp is dan minimaal voor t' = 0,115 en maximaal voor l' = 0,885. 

t:.CPmln = - 0.005 rad en t:.CPmax = 0.201 rad. 

In eerste instantie wordt uitgegaan van trekveren. 

In figuur 1 is de geometrie van de veerconstructie weer

gegeven, index 0 heeft hierbij betrekking op de ongespan

nen toestand van de veer. 

Er geldt: 

L '" 2 R sin CPo + cP en a: '" CPo + cP 
22' 

L= Jengte van de veer [mm} 

a= Is de overbrengingshoek [rad] 

Voor de hoek cP geldt: 

. '" .* + 4cp 
Hieruit voigt: 

({)max= 0,201 +0.037= 0,238 rad en 

({)mln= -0,005+0.037= 0,032 rad. 

V~~r de vereiste stijfheid c per veer geldt: c = _---'-'k __ 
nR2cos2a: 

met: n = aantal veren [-] 

R = straal waarop de veren aangrijpen [mm} 

Figuur 1 Geometrie 

R en n worden begrensd door het beschikbare bouwvolume (systeemgrenzen). er dient te gelden: 

240 < 2R < 520 mm (R lietst maximaal in verband met k) en 

n.(cpo+CPmax) < 211" (hierbij dient rekening gehouden te worden met de bevestiging van de veren) 

Voor de veerkracht geldt: F = c. 4 L = c. (L - Lo) 

In tabel1 zijn de berekende waarden voor een aantal alternatieven weergegeven: 

Hierbij is aangenomen dat: R = 225 mm en dat voor de bevestiging van de veren minlmaal 70 mm 

nodig is. 

n R La CPo L.nin Lmax a max l1Lmax C Fm1n Fmax 

[-J [mm] [mm] [rad] [mm] [mm] [rad] [ 0] [mm] [N/mm] [N] [N] 

6 225 100 0,448 107.0 151,3 0,343 19.7 51,3 9.2 65 474 

5 225 150 0,680 156.8 199,3 0,459 26,3 49,3 12,2 83 601 

4 225 200 0,921 206,4 246,4 0,560 32,1 46,4 17.1 109 793 

3 225 250 1,178 255,9 292,6 0,708 40,6 42,6 28,4 167 1210 

Tabel 1 Berekende waarden met het aantal veren n als variabele 

De overbrenglngshoek ex dient kleiner te zijn dan 30°, hieruit voigt dal aileen de alternatieven met 5 
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en 6 veren vo/doen. Aangezien de overbrenglngshoek bij 5 veren 26.30 bedraagt verdlent het 

alternatlef met 6 veren de voorkeur. 

Er Is geen veer, standaard dan wei elgen maak. die aan de gestelde elsen voldoet, dit wordt 

veroorzaakt doordat 1.0. AL en c vastliggen en men niet vrij is in de keuze van een van deze drle. 

Aangezlen de veer dynamlsch belast wordt, dient in verband met de levensduur de maximaal 

toelaatbare belasting Fn minimaal tweemaal zo hoog te zijn als de maximale belastlng F 'NIX' dlt komt 

overeen met een maximaal toelaatbare verlenglng ALn die tweemaal zo groot is als de maximaal 

optrOOende verlenging AL.n.x. Er zou dus moeten gelden dat de toelaatbare verlenging van de veer 

bijna even groot is als de ongespannen lengte 1.0. dlt in combinatie met de hoge stijfheld van de veer 

leldt er toe dat trekveren (In het vJak van het rollenwlel) niet toepasbaar zijn. 

Ook het parallel schakelen van trekveren leldt nlet tot het gewenste resultaat. 

AHematieven 
1. Ander veerelement 

- drukveren (stempelveren) die omgebouwd worden tot trekveren: de comblnatie van eisen ten 

aanzlen van 1.0. AL en c leldt er toe dat ook drukveren niet toepasbaar zijn. 

- schotelveren (nadeel: wrijving) en torsieveren leiden ook nlet tot het gewenste resultaat.' . 

2. Door de trekveren loodrecht op het vlak van het rollenwiel te plaatsen en de kracht via een 

overbrenglng door te leiden naar het rollenwiel is men vrlj In de keuze van 1.0. De overbrenging kan 

ultgevoerd worden als een staalkabel met katrollen of een hefboom. 

Nadelen van dit alternatief zijn: 

- bouwvolume. de veren vallen bulten de vastgestelde systeemgrenzen (boven de bOOplaat) 

- complex en duur 

- betrouwbaarheld is gering doordat het aantal onderdelen groot is. 

3. Door de veren onder de tandkransen en de omzetschljven te plaatsen. kan de straal R waarop de 

veren aangrijpen groter worden dan 520/2 mm. (en dus n en 1.0) 
Nadelen van dit alternatief zljn: 

- bouwvolume: de totale constructle zal hoger worden 

- het massatraagheidsmoment J zal toenemen doordat de veren via een kokerconstructie aan het 

rO/lenwiel bevestigd dienen te worden. 

Conclusie 
De voorgespannen veerconstructie is In prinCipe een goede oplossing maar door de gestelde 

systeemgrenzen leldt het tot een nlet acceptabele constructie. Er dient gekozen te worden voor een 

ander voorspanmechanlsme. 
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BIJLAGE 22 BEPALING VAN DE LUCHTCILINDERCONSTRUCTIE 

B22.1. Keuze van hat systeem 

B22.2. Bepaling van de luchtclllnder 

B22.2.1. Geometrle. bewegingsver1oop, benodigde slaglengte 

B22.2.2. Momentenverioop. be paling van de toevoerdruk en de zulgerdiameter 

B22.3. Druktoename ten gevolge van de compressle van de lucht, maatregelen, keuze 

B22.4. De roterende luchtkoppellng, alternatieven, keuze 

B22.5. Pneumatisch schema van de luchtcilinderconstructie 

B22.6. Ver100p van hat op de ornzetschijf uitgeoefende torsiemoment 
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822. 1 Keuze van het systeem 

Allematieven. zie figuur 1: 

1. Niet-geregeld systeem (Fe = constant). 

Asn de luchtcilinders wordt een constante druk Pc toegevoerd, de kracht Fe en het moment Me dat 

de luchtcilinders op het rollenwiel uitoefenen Is constant. 

2. Geregeld systeem (Fe" constant). 
Asn sen zijde van de luchtclllnders wordt sen constante druk Pe toegevoerd. aan de andere zijde 
badraagt de druk nul of Pc' Het systeem wordt geregeld met behulp van een elektrisch badlend 3/2 
ventlel, het stuurslgnaal Is afkomstlg van een PLC die de hoekinformatle krljgt van een digitale 
hoeklndlcator die bevestlgd Is aan de ultgaande as van de wormkast van de aandrljvlng van de 

bewerkingsunits (Is aanwazlg op de huidlge baslsmolen) of aan de as van een van de omzetschljven. 

In figuur 2 is aangegeven wanneer het ventlel badlend wordt. 

, ~~-----+~~-----+~~ 
II I I 
7, , , Pc 

\_j •• -.-.---------.~---. ---- •••••••• ! , , 
,. ","" 
! : ~ 
"-:'" . , , 

F .. constant ( geregeld systeem ) 
c 

Flguur 1 Alternatieven voor het systeem van de luchtcilinderconstructie 

Bil het In figuur 1 weergegeven geregelde systeem is rekening gehouden met de vertraglngstljden 

die in het sysleem optraden, daze worden veroorzaakt door: 
1. de stromlngsweerstand van de leidlngen 

De stromlngsweerstand van de leiding - bepaald door de lengte, de diameter en het materiaal van de 

'eiding - veroorzaakl een vertragingstijd Iv die circa 3 milliseconde per meter leidinglengte bedraagt 

(Iv= Ijc= 1/340. 1= leidinglengte. c= voortplantlngssnelheid van geluid in lucht). Indien slechts een 
ventlel wordt toegepast en de luchtcllinders op een ringvormige leldlng worden aangesloten. Is de 

leidlnglengte tussen het ventiel en de verschillende luchtcillnders nlet even groot (vooral blj de 

grotere molens aanzlenlijk) waardoor tussen de luchtclllnders een verschil In vertraglngstijd ontstaat. 

Elke luchtcilinder wordt daarom voorzien van een ventiel, die zo dicht mogelijk bij Oiafst op) de 
luchtcillnder wordt geplaatst. 

2. de schakeitijd, schakellnterval, van de ventielen 

Indien de ventielen mechanlsch worden badlend, bljvoorbeeld met sen rol die tegen een aanslag 

loopt, is er sprake van een spreiding in het schakelmoment, verschll in vertragingstijd, van de 
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ventielen. Indlen het ventiel elektrisch wordt bediend Is het verschll In vertragingstijd tussen de 

ventlelen te verwaarlozen ~Ichtsnelheid =. 3.108 m/s). Blj het geregelde systeem is daarom gekozen 

voor een elektro-magnetisch bedlend ventie!. 

3. de vultijdvertraging 

Het duurt een zekere tijd voordat een volume waaraan een andere toevoerdruk wordt opgedrongen 

de gewenste druk bereikt. De vertraglngstijd die hierdoor ontstaat is afhankelijk van hat drukverschil, 

de stromingsweerstand van de doortocht en het volume. 

Blj het geregelde systeem is de vertragingstijd die ten gavolge van de vultijdvertraging ontstaat 

geminimaliseerd door de keuze van het volume waarin de druk varieert. Op hat moment dat het 

ventiel wordt bekrachtlgd. aan het begin van de opzat, is dit volume mi.nimaal (zie 822.2.1.). 

De laatste drie graden van de arrAtperlode trekken de gereedschappen zich terug, hieruit voigt als 

Indicatle voor de maximaal toelaatbare vertragingstijd: Iv.max= (3.1I'/180)/wO$' In dit geval Is Wos 211' 

rad/s en voigt: Iv.max= 8,3 ms. 

Hat momentenverloop van beide systemen is weergegeven In figuur 2 (Me het moment dat de 

cllinderconstructie op het rollenwiel ultoefent, MT Is het moment op het rollenwiel ten gavolge van de 

massatraagheid en M is het resulterend moment op het rollenwiel) Hierblj Is geen rekening gehouden 

met de stljging van de cillnderdruk Pc ten gevolge van de compressie van de lucht In de luchtcilinder 

(zie B.22.3.), en de variatie van de overbrengingshoek gedurende de cyclus (zle B22.2.2.). 

Bij het niet-geregelde systeem is het maximale resulterend moment op het rollenwlel ongeveer 

tweemaal zo groot als het maxlmale moment ten gevolge van de massatraagheid. Het maxlmale 

resulterend moment op het rollenwiel btj het geregeld systeem is ongeveer gelljk aan het maximale 

moment ten gavolge van de massatraagheld. 

'----- 0 

o 

.: .... ':/u::;:-' ....... M·U +M 

~: "' T . . 
Mel : ". 

~-O--I~M-----l----------
T ·111 

t -

Fe - constant Geregeld systeem, ~ ;:. constant 

Rguur 2 Het momentenver/oop van de a/ternatieven 

Keuze van het systeem 

Om een keuze te kunnen maken tussen de altematieven zullen de alternatleven beoordeeld worden 

ten aanzlen van de volgende criteria: 

1. Aandrijfvermogen 

2. Krachtniveau bij nokrolovername 

3. Kosten 

4. Batrouwbaarheld. 

(weegfaktor 5) 

(weegfaktor 5) 

(weegfaktor 10) 

(weegfaktor 15) 
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ad 1. Het maximale resulterend moment op het roIlenwlel is van Invloed op het benodlgde aandrijf

vermogen en de hertze spanning tussen de omzetschljf en de nokrol. 

V~~r de hertze spanning tussen de nokrol en de omzetschijf geldt: OHz = 0,418 ~ ~;- - {F, met: 

F= contactkracht [N], E= elasticiteitsmodulus IN/mm~, b= nokrolbreedte [mm] en r= nokrolslraal 
[mm]. 

In tabel 1 Is de maxlmale hertze spanning van beide alternatieven vergeleken met de maxlmale 

hertze spanning bij de huldige baslsmolen. Blj de huldige basismolen is het maximale resulterend 

moment op het rollenwiel gelijk aan het maxlmale moment ten gevolge van de massatraagheld. Uit 
tabel 1 voigt dal blj belde a1ternatleven de hertze spanning kleiner Is dan bij de huldlge basismolen, 

aangezien dezelfde omzetschijf en nokrollen worden toegepast is deze dus toelaatbaar. De 

optredende hertze spanning Is dus nlet van belang blj de keuze. 

F(basismolen)/F O'Hz(basismolen)/°Hz 

Baslsmolen 1 1 
A1ternatief 1 2,2/3 0,86 
A1ternatief 2 1,2/3 0,63 

Tabel 1 Vergelijking van de maxima/e hertze spanning tussen de omzetschijf en de nokrol 

Slechts het aandrijfvermogen Is van belang, weegfaktor 5. 

8ij het nlet-geregelde systeem is het aandrljfvermogen ongeveer tweemaal zo hoog als blj het 

geregelde systeem, respectievelijk 1 en 2 punten. 

ad 2. De nokrolovername, inlopen van de volgende nokrol, vindt pJaats aan het begin van de opzet. 

Deze nokrolovername gsat gepaard met een trilling. Indlen de nokrolovername blj een hoog 
krachtniveau plaatsvlndt zal de ontstane trilling groter zijn. Doordat deze overgang aan het begin van 

de opzet plaatsvlndt zal de ontstane trilling aan het begin van de arretperlode grotendeels uitge
dempt zljn. Weegfaktor 5. 

Bi} het nlet-geregelde systeem vindt de nokrolovername op een hoog krachtniveau plaats, blj het 

geregelde systeem vindt de nokrolovername op een zeer laag krachtniveau plaats, respectievelijk 1 

en 2 punten. 

ad 3. De kosten van het geregelde systeem zijn veel hoger dan die van het niet-geregelde systeem 

(ventlelen, PLC en digitale hoeklndicator), respectlevelljk 1 en 2 punten. 

ad 4. De betrouwbaarheld van het geregelde systeem wordt beperkt door de besturlng en de 

ventlelen (aantal onderdelen, eenvoud). Geregeld systeem 1 punt I niet-geregeld systeem 2 punten. 

Door het aantal punten, dit Is de ongewogen waarde OW, te vermenigvuldigen met de weegfaktor 
WF verkrijgt men de gewogen waarde GW. 

De resultaten van de vergelijking van de alternatieven zijn weergegeven in tabel 2. 
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Hleruit voigt dat het niet-geregelde systeem de voorkeur verdient (GW= 45 ten opzlchte van 60), er 

wordt daarom gekozen voor het niet-geregelde systeem. Het leldt tot een betrouwbaar systeem 

waarvan de kosten laag zijn. 

1. Niet-geregeld systeem 2. Geregeld systeem 

Criterium 
WF 

OW GW OW GW 

1 5 1 5 2 10 

2 5 1 5 2 10 

3 10 2 20 1 10 

4 15 2 30 1 15 

l: OW,l: GW 6 60 -6 45 

Tabel 2 Vergelijklng van de alternatieven 

B22.2. Bepaling van de luchtcilinder 

B22.2.1. Geometrie, bewegingsverloop, bepaling van de benodigde slaglengte 

De luchtcilinderconstructie Is weergegeven In flguur 3. 

De luchtcilinder is hierblj voorzien van twee draalpunten. 

Indien de luchtcilinder star verbonden wordt met de roteren

de ring. waarblj de verbinding met het rollenwiel ultgevoerd 

kan worden als een schulf-draaipunt of een rollend-contact. 

ontstaan er ten gevolge van overbrengingshoek Q ontoelaat

baar hoge dwarskrachten op de zulgerstang. (dlt waren 

andere altematieven waar nlet nader op in wordt gagaan). 

Voor de doorlopen hoek van het rollenwiel kan geschreven 

worden: 

-Rollenwiel 

Roterende Ring 
., '" ! ( 21tf' - sln21tf' ) 

v (822.1) Figuur 3 Cilinderconstructie 

Voor de doorlopen hoek van de roterende ring kan geschre

ven worden: 

1 1 2 I' .2 = - - 11; 
v T 

Voor het verschil in de doorlopenhoek &p geldt: 

4. = ., - .2 '" ~ [ ( 1 - ~ ) 21tf' - sln21tf' ] 

met: v= voudigheld 

t' = tjtm• ~ = opzettijd 

T = ~/tm' te::: cyclustijd. 
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Er ge!dt: T = 4 en v= 24, &p Is dan 
mlnimaal voor t'= 0.115 en maximaal 
voor t' = 0.885, de waarden van Arp staan 

In tabel3. Het ver100p van rpl' fP2 en &p is 
(schematisch) weergegeven In figuur 4. 

" , . ~. " " " " " .... " ......... ~ ~ . ~ " " .. " :::::::.:.,..: 
.. -.-' 

In figuur 5 Is de geometrle van de cllln~ 

o 0,5 1 
0,115 0,885 

. -' .. , 

Rguur 4 Het verloop van ({),. ({)fl en &p 

T(-4) 

derconstructie weergegeven. L Is de afstand tussen de draaipunten van de luchtclllnder. a is de 
overbrengingshoek en R Is de straal waarop de draalpunten zlch bevinden. '-0, ({)o en ao hebben 

betrekking op de sltuatie op t' = 1. daze wordt als referentie en als Instelpunt btj montage genomen. 
Er geldt: 

Lo .. 2R sin .0 
2 

L == 2R sin .0+. 
2 

(822.4), 

(822.6). 

De relatie tussen de hoek (() en Arp luldt: 

... A.(t'=1) - A. 

.0 
"0 ==-2 

(822.5) 

" ,. .0;. (822.7) 

(822.8) 

De keuze van R (maximaal) en de luchtcllinder is een Itera~ Flguur 5 Geometrie 
tief proces waarblj rekenlng gehouden dlent te worden met: 
~ het beschikbare bouwvolume 

~ het (voorspan)moment dat de cilinderconstructie op het rollenwie! dient ult te oefenen (zie 822.2.2.) 

- de vereiste slaglengte van de luchtcllinder. 
Hler wordt aileen de ulteindelljke constructie besproken. 

Voor de ulteindelijke constructie geldt: 

'-0= 167 mm (t'= 1) 
Rc= 215 mm (t'= 1), zie figuur 3 

R .. JR: + ~ .. '2152 + 1672 = 230,7mm 

rpo= 0,741 rad (= 42.5°). 

De berekende waarden voor A({), ({), L en a staan In tabel 3. 

De gekozen luchtcillnder heeft een slaglengte van 50 mm, de minimaal benodlgde slaglengte voigt 

ult tabel 3: '-max - Lmln= 209,3 - 166,0= 43,3 mm. 

Verder staan in tabel 3 nog de berekende waarden van de hoogte van het luchtvolume onder de 

zulger s. Op t' = 1 is s 5 mm (vellige marge, Inste! waarde). Voor s geldt: 

s=L-Lo+5 (B22.9) 
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t' &p rp L Q S 
opmerking 

H [rad] [rad] [mm] [rad] (mm] 

0 0 0,169 208,3 0,469 46,3 

0,115 -0,005 0,201 209,3 0,471 47,3 maximum 

0,885 0,201 -0.005 166.0 0.368 4,0 minimum 

1 0.196 0 167.0 0.371 5,0 referentie 

Tabel3 

822.2.2 Momentenverloop, bepaling van de toevoerdruk en de zuigerdiameter 

Bepallng van het benodigde moment Me,ben 

Voor het moment op het rollenwiel ten gevolge van de massatraagheid MT geldt: 

• 21fIPm 21ft 41ft , . I 
Mr '" J., .. J -- sln- '" J - sln21ft '" A sin2rtt. 

t; tm t!v 
(B22.10) 

Het moment Me.ben dat de luchtcllinders op het rollenwiel dienen uit te oefenen wordt. In verband met 

trllllngen. 20% hager genomen dan MT,INIl(' hieruit voigt: 

MD,bIIn '" 1.2 Mr.max .. 1,2 A. 

Voor het resulterende moment M op het rollenwiel voigt dan : 

M .. A ( 1,2 + sin21ft' ) met: A .. J 41ft. 
,IV 

m 

In figuur 2 (Fe= constant) Is het momentenverloop weergegeven. 

Met J=17,3 kgm2
• 1m= 0,25 sec. en v= 24 voigt dan: 

MT,IMIX = A '" J 41ft = 17.3 41f2 '" 455,3 Nm 
t 2 V 0.252 .24 m 

MD,bIIn .. 1,2 Mr.max • 1.2 A .. 1,2.455,3 .. 546,4 Nm 

Beoallng van de luchtcllinder 

Voor het moment Me dat de luchtcllinders op het 

rollenwlel uitoefenen geldt: 

Me ... nFeR cos« 
met: n = aantalluchtcillnders 

Q = overbrenglngshoek 

(B22.13) 

R = straal waarep zlch de draaipunten van de 

luchtcilinder bevlnden. 
Fe is de kracht die de luchtcilinder op het rollenwiel Figuur 6 Ontbonden Kracht Fe 

uitoefent, hiervoor geldt: 

·92· 

(B22.11) 

(B22.12) 
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Fe '" Ptl Ao .. Ptl : d! 

met: Ac = zuigeroppervlak 
dc = zulgerdlameter 

Pc = toevoerdruk (overdruk) 

(B22.14) 

Ooordat de overbrenglngshoek Q varleert gedurende de cyclus is het moment Me nlet constant, er 

geldt (tabel 3): 0,368 :s Q :s 0,471 rad. of 0,891 :s COSQ :s 0,933. Hlerult voigt dat de varlatle van Me 

gedurende de cyclus slechts 4,5 % bedraagt. In de volgende berekenlng wordt gesteld dat 
COSQ= 0,9. 

Er dient te gelden: Me ~ Me•ben = 546,4 Nm 
Voor de constructle geldt R = 230,7 mm. Het aantal luchtcilinders dlent minlmaal twee (koppel van 

krachten) te bed ragen, een groter aantal verdlent echter de voorkeur In verband met onder andere 

montagefouten (krachten gelijkmatlg verdeeld over de omtrek), er wordt (lteratlef) gekozen voor drle 

luchtclllnders. 

U ( ) F. Mo.".,.. 546,4 - 877 N it B22.13 voigt: D,bM" -...;;;:;;.;;""--- -
n R cos« 3.0.2307.0,9 

Ultgaande van een toevoerdruk Pc van 6 baro (= 6.105 N/m~ voigt voor de minimaal benodigde 

zulgerdlameter van de luchlcllinder (822.14): d • • ~ 4F. = 
'lCPo 

4.877 .. 0,043 m .. 43mm 
'IC.6.1OS 

De gekozen luchtcillnder (korte-slag cilinder: FESTO ADV-50-SO-A) heeft een zulgerdlameter van 
50 mm en voldoet dus. 

Bepaling van de toevoerdruk Ik 

F. F. 
Met de = 50 mm voigt ult (B22.14): Po .. AO 

.. __ 0_ .. 

(J ..!. d2 
4 0 

877 .. 0,45 ....!L .. 4,5 baro 
..!. 5()2 mm2 

4 

B22.3. Druktoename ten gevolge van de compressle van de lucht, rnaatragelen, keuze 

Doordat de luchtcillnder de maximale slag maakt in een zeer korte tijd zal. door de compressie van 

de lucht, de druk Pc hoger worden dan de Ingestelde druk. 

{llt= (0,885 - O,115).1m= 0,770.0,25= 0,19 sec, lls= slNll( - Smln= 47,3 - 4,0= 43,3 mm. zle tabel3) 

Afschauing van de druktoename 

Voor de omstandigheden waaronder de lucht gecomprimeerd wordt zljn de volgende grenzen aan te 
gaven [26]: 

1. Het proces verloopt adlabatisch, er vindt geen warmte-uitwisseling met de omgeving plaats. 

Er geldt dan: P. V1,4 .. constant rNet van Poisson) 
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2. het praces verioopt isotherm, aile warmte wordt contlnu afgevoerd. 

Er geldt dan: P. V - constant (Wet van Boyte) 

Hoe het praces precies verioopt kan men slechts door mlddel van metlngen bepalen. 
Indlen de compressle langzaam verioopt kan men ultgaan van isotherme compressle. In dit geval 

verioopt de compressie snel en wordt uitgegaan van adlabatische compressle. 

In flguur 7 Is het beschouwde systeem weergegeven. 
Er wordt van ultgegaan dat het proces zo snel verloopt dat 

er geen drukvereffening In de toevoerleldlngen plaatsvindt. 

V .. Acs. : ct! s met de= 50 mm, 

S1= srnax= 47,3 mm, S:!::: Smln= 4,0 mm 

-=- =- =-- -318 Pz (V1),.4 (8,),.4 (47.3)'.4 
P, liz ~ 4,0 I 

FigWI' 7 Compressie van de lucht in 
de cllinder 

P,= 4,5 baro= 5,5 bar --> P2= 175 bar 
(Isotherme compressie: P2/P1 = 47,3/4,0= 11,8) 

In de praktijk zal er enige drukvereffenlng In de toevoerielding optreden en zal de druktoename dU5 

klelner zljn. Er kan echter geconcludeerd worden dat er maatregelen getroften dlenen te worden om 

de druk nagenoeg constant te houden. In flguur 9A is het verloop van de cillnderkracht Fe weergege-

ven. 

Alternatieven 
1. Luchtclllnder met een groter cillndervolume 
2. Buffer . 

3. Expanslevat 

4. Veillgheldsventiel (afblaasventlel, Engels: (pressure) relief valve) 

ad 1. Het volume van de luchtcilinder is beperkt door het beschlkbare bouwvolume. Olt alternatief 

Is dus niet toepasbaar. voor de grotere molens Is het mlsschien een altematief. 

ad 2. Bepaling van het benodlgde buffervolume. zie figuur 8 

Er wordt bepaald hoe groot het buffervolume per luchtcilinder dient te 

zijn om ervoor te zorgen dat de druktoename ten gevolge van de 

compressie slechts 10% bedraagt. In figuur 9C is het verloop van de 

cllinderkracht Fe weergegeven. Aannamen: 
• de compressie verloopt adlabatlsch 

- er vlndt geen drukvereffenlng In de toevoerleldingen plaats 

- stromlngsweerstanden zljn verwaarloosbaar 

Er geldt: V· Vb + Acs = Vb + 2!. ct! s 
4 

Figuur 8 Buffer 

P. (V.)1.4 met: de = 50 mm. 51= Smax= 47,3 mm en S:!= smln= 4,0 mm voigt uit de voorwaarde P~ = ~ s 1,1 
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voor het verelste buffervolume: Vb O!: 1,2.108 mm3 = 1,2 liter (Isotherm: Vb O!: 0,84 liter). 

In verband met de vertraglngstljd (en dus betrouwbaarheid) ten gevolge van de stromingsweerstand 

van de lelding tussen de buffer en de luchtcilinder dient iedere luchtcilinder voorzlen te worden van 

een buffer die zo dicht magelijk bl] de luchtcillnder wordt geplaatst (zie B22.1.). 

Er ziJn drie alternatleven voor de uitvoerlng van de buffer: 
28. standaard buffer 
2b. rlngleiding 

2c. hoi ultvoeren van de afdekplaat (zle voorontwerp). 

ad 28. Standaard buffers zijn verkrljgbaar met een volume van: 0,1 - 0,4 - 0,75 - 2 - 10 liter (bron: 

FESTa). In dit geval zouden drle buffers met een volume twee liter toegepast moeten worden. Deze 

buffer past bll het voorontwerp echter nlet naast de luchtcillnder. De buffer dient boven de luchtcilln

der geplaatst te worden (op de afdekplaat). Dit Is een gebled dat tijdens het vaststellen van de 
systeemgrenzen tot "verboden gebled- is verklaard, aangezien het deel boven de bedplaat ter 
beschikking staat van de gebruiker. 

ad 2b. De luchtcilinders worden hierblj aangesloten op sen rlngleldlng die tevens als buffer fungeert. 

Uitgaande van: - benocligd buffervolume Vb= 5 liter = 5.108 mm3 (velligheidsfaktor) 

- diameter 0 van de neutrale Ii]n= 450 mm, 

voigt voor de diameter d van de doorsnede: d = ~ 4 V = 
n2 D 

4.5.1OS = 67 mm. 
'lt2.450 

Ook daze rlngleidlng dlent gezien het bouwvolume op de afdekplaat te worden gemonteerd. 

ad 2c. De luchtcilinders worden hierbij aangesloten op de hoi uitgevoerde afdekplaat. 

Uitgaande van: • benocligd buffervolume Vb= 5 Ilter= 5.108 mm3 (veillgheidsfaktor) 
- Inwendige diameter 01 = 270 mm 

- uitwendige diameter Du = 500 mm, 

voigt voor hoogte h van het luchtvolume: h '" 4 V 4.5.1OS • 36 mm. 
n ( 50()2 -27()2 ) n co! - or- ) 

De totale hoogte (dlkte) van de afdekplaat zal nag grater zljn. 

Nadelen van een buffer zijn: 

- bouwvolume; niet realiseerbaar blnnen de gestelde systeemgrenzen 
- de maximale druk Is niet instelbaar 

- hat benocllgde buffervolume Is afhankelljk van het aanta! luchtcillnders en de afmetingen van de 
luchtcillnder die wordt toegepast. 

Voordelen van een buffer zijn: 

- geen luchtverbruik en ontluchtingslawaai 

ad 3. De werking van een expansievat is vergelijkbaar met de werking van een buffer. Het verschll 

is dat het buffervolume van een expanslevat zlch aanpast blj drukvarlaties in het systeem, waardoor 
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de druk vrijwel constant blijft. Voor luchtcllinders bestaan geen standaard expanslevaten. aangezien 
gestreefd wordt naar het gebrulk van standaard onderdelen valt dlt alternatlef af. 

A. B. c. 

F F F 

v·» A.. 

x x x 

Figuur 9 A. zonder maatrege/en, B. met veillgheidventiel, C. met buffer 

ad 4. De funktie van een veiligheldsventlel (afblaasventlel) Is de begrenzing van de In een systeem 
maxirnaal toelaatbare druk. Indien de druk hoger wordt dan de ingestelde waarde vlndt ontluchtlng in 

de atmosfeer plaats. De druktoename bOOraagt. afhankelijk van het gekozen ventlel. maxlmaal 10% 

van de ingestelde waarde. In figuur 9B is het verioop van de cilinderkracht Fe weergegeven. 
In verband met de vertragingstijd (en dus betrouwbaarheld) ten gevolge van de stromingsweerstand 

van de lelding tussen het ventiel en de luchtclllnder dient IOOere luchtcilinder voorzlen te worden van 
een veiligheidsventlel dat zo dicht mogelijk bij de luchtcilinder wordt geplaatst. zie 822.1 .. 

Voordelen van een veiligheldsventiel zijn: 

- bouwvolume; het bouwvolume van een veiligheldsventlel is gering ten opzichte van een buffer. 

Het veiligheldsventiel kan naast de luchtcilinder geplaatst worden. waardoor de cilinderconstructle 
realiseerbaar is blnnen de gestelde systeemgrenzen. 

- standaard onderdeel 
- de maximale druk Is instelbaar. 

Het nadelen van een velllgheldsventiel zljn: 
- het luchtverbruik; het luchtverbruik per produkt bedraagt: 

V", n.(Lmax - Lm/n)' ~ .d! '" 3.43,3. ~ .5()2 '" 2.5.10& mms '" 2,5.10-4 m3
• 

Perslucht kost fl. 0.80 per m3
• De extra kosten ten gevolge van het luchtverbruik zijn dus 

zeer gering. hler 0.02 cent per produkt. 

- het ontluchtlngslawaai; doordat het veillgheldsventlel omsloten wordt door de constructie is het 
ontluchtingslawaal verwaarioosbaar. 

Keuze 

Aan de hand van de beschreven voor- en nadelen wordt gekozen voor een veiligheldsventiel. De 
belangrijkste voordelen van een velligheidsventiel zijn dat de constructie realiseerbaar is binnen de 
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gestelde systeemgrenzen en dat de druk Instelbaar Is. Voor speciflcaties van het gekozen veUig
heidsventlel wordt verwazen naar 822.5 .. 

822.4. De roterende luchtkoppeling, alternatieven, keuze 

Aangezlen de luchtclllnders op de roterende ring bevestlgd zijn dlent er een roterende luchtkoppeling 

aangebracht te worden die zorgt voor de overdracht van de perslucht van de vaste wereld na~r de 
roterende ring. 

Alternatieven 

1. Standaard roterende luchtkoppeling, z\e bljlage 822.5. (roterende verdeler). 
Het nadeel van dit alternatief is dat de koppeling in hat centrum van de molen aangebracht dient te 
worden. De posltie van de koppeJing op de hartlijn van de molen. en de uitvoerlng van de toe- en 
afvoerleidingen. Is daardoor afhankelljk van de totale constructie; wordt er een verdeelschijf en/of 
een centrale as toegepast? 

Een verdeelschljf zorgt voor de toevoer van gassen naar de produkten volgens een bepaalde cyclus. 
Het voorontwerp is, zoals de huidige baslsmolen, dusdanig geconstrueerd dat in het centrum van de 
molen een centrale as kan worden aangebracht die via een wormoverbrenging door de tussenas 
wordt aangedreven. 
Voordelen: standaard onderdee! (kosten, betrouwbaarheld) - toepasbaar voor de gehele serie 
molena 

2. Een ander alternatief is weergegeven In figuur 10 en bestaat ult twee 
ringen, waarvan een aan het frame (2) is verbonden en de andere (1) 

aan de roterende ring, die door middel van veren op elkaar worden 
gedrukt. Een van de rlngen Is voorzien van een graef. 
Daze constructie Is vergelijkbaar met een verdeelschijf. 
Nadelen:- geen standaard onderdeel - kosten - voor ledere molen dlent . Figuur 10 

een andere koppeling ontworpen te worden. 

1. 

Voordeel: - het open centrum Is gewaarborgd (constructleve uitvoerlng en posltie van de luchtkoppe
ling). 

Er wordt gekozen voor de standaard roterende luchtkoppeling (roterende verdeler) aangezlen het 
een standaard onderdee! Is en de kosten laag zljn. Voor verdere Informatie over de gekozen 

roterende verdeler van FESTO wordt verwazen naar B22.5.. De positle en de bevestlglng van de 
roterende verdeler en de toe- en afvoerleidingen Is afhankelijk van de totale constructle. het vorrnt 
dus een kiantspeciflek dee! en Is daarom nlet verder ultgewerkt. 
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Shown with twin pentll mounting nur:r. 

FEATURES 
• Protects fluid lines and connected equipment against 

damage due to excessive pressures and provides controlled 
pressure operation of fluid recirculating lines. 

• Choice of three relief valve springs. 
• Relief valve can be factory preset on request. 
• Quality design and construction. Brass body and bonnet, 

nylon reinforced synthetic diaphragm. 
• Hand removable bonnet .. 
• Extremely compact. 

OROERTABlE 

PORT *Model Numbers - Without Pressure Gauge 
SIZE 0- 0.7 bar 0-3.5 bar 0-7bar 

G'l. V06-122·NNAD V06-122·NNED V06-122·NNKD 

G'l. V06-222·NNAD V06-222·NNED V06-222·NNKD 

*If pressure gauge required, specify: 
e.g. Model V06-t22·NN~.D supplied with 0 - 10 bar 

gauge. 
Pressure gauges are packed and invoiced $fIparately. 

INTERNATIONAL PNEUMATIC SYMBOL 

r..--J......., 

l 

NClFlGFlEN (lit) 
MINIATURE RELIEF VALVES 

SERIES V06 
'/S & '/4 PORT SIZES 

FOR COMPRESSED AIR 

SPECIFICATIONS 
PORT SIZES: G'l., GV. 

Standard ports to ISO 1179. Accepts ISO 228 (BS 2779) 
Parallel, or ISO 7 (BS 211 Taper connectors. For 
alternative threads consult factory. . 

GAUGE PORTS: Re'la 
-RECOMMENDED OPERATING RANGE: 

0.14 - 7 bar (2 - 100 p.s.i.) Standard 
0.07 - 3.5 bar (1 - 50 p.s.i.) Optional 
0.07 - 0.7 bar (1 - 10 p.s.i.) OPtional 

*RECOMMENDED MAXIMUM TEMPERATURE: 
eooc (175°F) 

-Note: Use of the unit outside of its recommended operating 
range could lead to product malfunction and should 

_not be attempted. 

ACCESSORIES AND REPAIR KIT 

diJ 
WALL MOUNTING BRACKET 
- includes perMIt mounting 18.oo1.02t 
nut 

PANEL MOUNTING 
Single Penel Mounting Nut 1S.oo3.()38 
Twin Nuts for flush mounting 18'()()3-996 

Knurled Adjusting Screw 618-99 
Pllin Shank Adiusting SCI'tW 00-66 
Knurled Locknut 619-99 

TAMPERPROOF CAP 1S.()04.996 

MINIATURE GAUGES ® R',. Centre aack Connection 0·1.6 bar 18-013-991 
. 40mm dial with dual 0·4 b. 18'()13-990 

clilibretion. 0·10 bar 18-0t3·989 

REPAIR KIT V06-RK 

1/2 

- 99- BIJLAGE 22 



OPERATION 
Primary air enten inllt port (AI and flows through 
the valw body to lXert prlssurl on the bottom of 
the diaphragm (81. If pressure Ixceeds the force 
exerted by the regulating spring ICI. the diePhregm 
mows upward with the spring rest lEI. allowing 
lir pressure to escape through the valw IFI to the 
secondary or outlet port IGI. The desired rllief 
ptlSSure is set by the adjusting screw 101. 
Whln the excess pressure has been reliewd and the 
regulating spring force becomes equal to or greater 
then the syltam pressure, the diaphragm comes in 
contact with the $lat. prewnting further escape. 
The diaphregm acts egainst the seat elimineting the 
need for a separate valw. 

rr~--D 

ioHl---c 

G 

'. 

OIMENSIONS (mm) 
1&003-996 

70 

L~. 

WITH FLUSH PANEL MOUNTING NUTS 

ADJUSTABLE 30 to 45 1---...;.----561 
2.' il I W'-'8UNF 

.L.. . 8 .. 

S' 

r' 
40 

WITH WALL MOUNTING BRACKET WITH MOUNTING BRACKET AND GAUGE 

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 

p.si bar 

LU 70 cr 
~ 60 
\I) 

~ 50 
40 

o 
LU 30 

~ 20 « 
10 

o 

p.s1 

LU 140 
0: 

~ 120 
\I) 

~ 100 
0-

5 

4 

3 

2 

bar 

10 

8 

6 
o 80 
LU .-, l2 60 

~ 40 
2 

I , , , 
f- GIl •• GIl. PORT SIZES 
;:- 3.5 bar SPRING 

V-...-
V -
~ 
~ 

0.5 1 
2 

I 

1.5 
3 

2 
4 

2.5 3 3.5 4 
5 6 7 8 
RELIEF AIR FLOW , I I I 

I- GI/~. Gil. PORT SIZES 

~7 bar SPRING 

.... 

~ 
~ 

~ _ ..... 

~ 

-20 

o 0 o 
o 

0.5 1 
2 

1.5 
3 

2 2.5 3 3.5 '4 
4 5 6 7 8 

RELIEF AIR FLOW 

- 100-

I , 
4.5 5 

9 10 
5.5 dmlJs 

11 12 dm. 

4.5 5 5.5 dm3/s 
9 10 11 I 12c.f.m. 

2/2 
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~ Verloop van het op de omzetschijf ultgeoefende torsiemoment 

Voor het resulterende moment op het rollenwiel M geldt: 

M = Me + Mr 

met: 

_ 2,UPm. 2nt 4n'. I I 
MT .. JfP1 .. J -- 81n- '" J - 81n2nt = A sln2rtt t; tm t!v 

Mo" 1,2 Mr.mex III 1,2 A 

voigt: 

M,. A ( 1,2 + sln2nt') met: (822.15) 

Zoals In bijlage 16 (816.31) Is afgeleid. geldt voor het op de omzetschijf uitgeoefende torslemoment 

MOl: 
M . 

M(JtI .. R(JtIK( tan« + f) "" R(JtI -3 (tan« + f) 
R, 

met: K= kracht door rollenwlel op ornzetschijf uitgeoefend 

R.,. = straa' van de ornzetschijf 
R,= straal van het rollenwlel (0,/2) 
a= drukhoek 

f= wrijvingscoefficient (rolweerstand) 

Voor de drukhoek a geldt (816.33): 

T R, 1\ tan« = - - (1 - cos2nt ,. 
V R(JtI 

Substitutle van (822.15) en (822.17) In (822.16) levert: 

(822.16) 

(822.17) 

M(JtI "" 1 ROI A ( 1,2 + sln2nt' ) [ T R, (1 - cos2nt' ) + f 1 
3 R, v R(JtI 

met: A .. J 4n
2 

(822.18) 
t!v 

Er geldt: J= 17,3 kgm2 

T = te/tm= 21f/fJ= 4 

v= 24 

1m= 0,25 s (n= 3600 prod./uur, fJ= 1f/2 rad) 

Rr= D,/2= 612,88/2l::1306.5 mm 

Ros= Dos/2-bnokrol/2= 290/2-20/2= 135 mm. 

Voor f= 0 voigt ult (822.18): 

M(JtI "" ! ~ A ( 1.2 + sln2nt' ) (1 - cos2nt' ) met: A .. J 4ft' 
t!v 

(822.19) 

In figuur 12 is het verloop van Mos/(1/3.A.T Iv) weergegeven. Het maximum treedt op voor t'= 0,381 

(numeriek). voor het maximale torsiemoment op de ornzetschijf MOI•max voigt dan (822.19): 
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1 4 41t2 
Mt»,rnax = 3' 24,17.3, 2 .(3,26) = 82.5 Hm. 

0,25 ,24 

4 

o 
o t' 1 

Figuur 12 Verloop van Mo/(1/3.A.Tjv) 

Oe wrijvingscoefficlt:lnt f wordt bepaald door de rolweerstand tussen de omzetschljf en de nokro!. 

Indlen aangenomen wordt dat f= 0.05, in de praktijk zaI de wrljvingscoefficit:lnt lager zl1n, treedt het 

maxlmale torslemoment op de omzetschijf op voor t' = 0,377 (numeriek). 
Uit (B22.18) voigt dan: 

1 135 4n2 
Mt»,rnax = 3' 306 5 .17,3, 2 ,(1.33) = 88,9 Hm. 

• 0.25 .24 

Oe toename van het maximale torslemoment op de omzetschijf ten gevolge van de wrijvlng tussen 

de nokrol en de omzetschljf Is gering. 

BII de berekening van de overbrengingen wordt uitgegaan van Moa,max = 90 Nm. 
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BIJLAGE 23 HET AXIALE LAGER 

Elsen 

- vlakloopnauwkeurlgheld: mlnimaal 17 J,Lm tot 73 J,Lm (zle bijlage 6) 

- maxlmaa\ toelaatbare bedrijfstemperatuur: 150 °C. 

- levensduur: 50.000 bedrljfsuren bij de maxlmale belasting. 

De belasting wordt veroorzaakt door de massa van het rollenwlel en de bovenmolen. en de 

bewerkingskrachten. 

Belastbaarheid en levensduur 

Aan de hand van de catalogus van INA [27] voor draadkogellagers is bepaald of een kogeldiameter 

van 10 mm voldoet. Voor een draadkogellager met een lagerdiameter van 670 mm (deze diameter is 

gelijk aan de diameter van het lager dat hler wordt toegepast) met 108 kogels met een diameter van 

10 mm Is het dynamisch draaggetal C. 3.104 N. In dlt geval bedraagt de maximaal optredende axlale 

belastlng 3130 N (zie bijlage 6), hlerult voigt met n= 2,5 omwjmln (3600 prod/uurj24.60) een 

levensduur van: 

Lh .. (Ca)3.(~) = (3.104)3.( 10& ) .. 5.9.10& btKIrljfsuren 
p. 6O.n 3130 60.2,5 

Hoewel de bovenstaande vergelijklng nlet geheel correct is voigt er wei uit dat de vereiste levensduur 

en draagkracht haalbaar Is. De diameter van het lager bedraagt 670 mm en er worden 108 kogels 

met een diameter van 10 mm toegepast. 

Berekening van de randhoogte h, zie figuur 1 

Voor de maximale belasting op het lager ,..--------------------, 

ten gevolge van de massa van het roll en

wlel en de bovenmolen bedraagt 3130 N 

(zie in bljlage 6). Bij de berekening wordt 

uitgegaan van een maximale belasting G 
van 104 N (velligheldsfaktor 3.2) die ge

IIjkmatig over de omtrek Is verdeeld. 

Figuur 1 
Voor de maximaal optredende schulf-

spanning geldt: 

G G 1tr 
't .. - .. --.. ---.,;~-

max A 1t.d.h 'Jt.665.h 

G 

~rl 
I.. L ... 1 

Voor de maxlmaal optredende bulgspannlng geldt: O'max = M~ .. '; 

Hierin is Whet weerstandsmoment tegen bulging, hiervoor geldt: 

voigt voor de maxlmaal optredende bulgspanning: O'b,max = 
'Jt.d.h2 
6.0.L 

- 103 -

W .. b.h
2 

= 'Jt.d.h
2 

. hieruit 
6 6 

6.104.( 690 ;665) 

'Jt.665.h2 
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Voor h= 10 mm voigt hieruit: 't' = max 104 '"' 0.48 N/mm2 
11:.665.10 

en 

- 6.104.12.5 - 3 59 N/mm2 °b,max - - • • 
11:.665.1OZ 

Een randhoogte h van 10 mm voldoet ruimschoots aangezien voor het rollenwiel geldt 0'1Oe!= RpO,2= 

400 N/mm2 (Nodulair perlitisch gietijzer. Nl011) en voor de steunringen geldt 

0'1Oe!= RpO,2= 430 N/mm2 (C45). 

Vlakloopnauwkeurigheid 

Aangezien bij dlt lager veel mlnder onderdelen toegepast worden dan bij het draadkogellager Is de 

vereiste waarde van de vlakloopnauwkeurigheid. die bepaald is aan de hand van de waarde die met 

het huidige draadkogellager worden gehaald. zeker haalbaar. Volgens Verhagen [1] hebben vooral 

de draden van het draadkogellager een ongunstige invloed op de nauwkeurjgheid. 

Voorspanning 

Of het lager voorgespannen dient te worden door middel van een tweede lager is afhankelijk van de 

bewerkingskrachten die optreden en het gewlcht van de bovenmolen. produktdragers en produkten. 

De bewerkingskrachten die bij de produktie van lampen optreden zijn te verwaarlozen (zle bljlage 6), 

het lager hoeft dan nlet voorgespannen te worden. Er dienen weI voorzieningen aangebracht te 

worden voor het transport van de molen. Aangezien de molen universeel toepasbaar dient te zijn en 

er sltuaties zijn waarbij de bewerkingskrachten niet te verwaarlozen zijn. wordt nu bepaald wanneer 

het lager voorgespannen dient te worden. 

Hiervoor wordt de situatie die werkelijk optreedt sterk vereenvoudigd. zoals weergegeven in flguur 2. 

In werkelljkheid kunnen de bewerkingskrachten in een 

wiliekeurige richting aangrijpen op elke produktpositie 

(op Ow. 300 mm boven de bedplaat, op v positles 

met v= voudigheid). Hier wordt bepaald welke bewer

kingskracht maximaal toelaatbaar is In axlale of radia

le rlchting op een produktposltie. Het lager dient 

voorgespannen te worden Indien de reactiekracht Rb 

nul wordt. Ult het evenwicht voigt dan. zie figuur 2: 

-Indien Fa= 0: F, ~ ; ~ 

G.d, 
• indien Fr= 0: F. ~ • met: 

d, + Dw 

r"<---- 0 w ---..;o.jJ>1 

I-E---- d I ---.... 

G = het gewicht van het rollenwiel. bovenmolen. Figuur 2 Krachten op het lager 

produktdragers en produkten [N] 

d,= diameter van het lager [mm] 

ow= werkdiameter [mm]. 

Voor de in bijlage 20 gegeven bovenmolen. rollenwiel. produktdragers en produkten geldt 

G= 1580 N. Met dl = 690 mm en 0w= 772 mm voigt dan dat het lager voorgespannen dient te 

worden indien: Fa > 750 N (Fr= 0) of als F, > 1820 N (Fa= 0). De maximaal toelaatbare bewerkings

kracht in axiale richting is dus bepalend en wordt als grens genomen. 
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BIJLAGE 24 BEPALING VAN DE OVERBRENGINGEN 

symbool 

d steekcirkeldiameter 

I overbrenglngsverhoudlng 

m modulus 

n produktiesnelheid 

v voudigheld 

z tandental 

m 

m 
prod.juur 

hoeksnelheld. toerental rad/s. omw./min 

Aandrijving van de huldige basismolen 

De aandrljvlng (het aandrijfprincipe) van de huidige basismolen ziet als voigt uit. zie figuur 1 van het 

verslag: een motor drijft via een variabele V-riemoverbrenglng een tussenas aan. van hierult wordt via 

tandriemoverbrengingen de wormoverbrenglng van de omzetkast en de wormoverbrenglng die via 

de tandkrans de bewerkingsunits aandrijft aangedreven. 

De overbrengingsverhouding van de wormoverbrenglng van de omzetkast en de bewerklngsunlts 

wordt bij de huidige basismolen bepaald aan de hand van een snelheids-keuzelijst. Als ingangsge

geven dient de produktiesnelheid [prod./uur]. Met behulp van de variabele V-rlemoverbrenglng wordt 

de produktlesnelheid op de gewenste waarde Ingesteld. V~~r ledere molen bestaat een snelheids

keuzelljst, In deze bijlage staat de snelhelds-keuzelijst van baslsmolen nummer 14 [1]. Een van de 

voorwaarden die gesteld wordt bij de keuze is dat de snelheid van de tussenas niet boven 

1000 omw./mln. mag uitkomen. daar anders het tandriemgeluld te hoog wordt. 

De wormoverbrenging van de omzetkast. de wormoverbrenging van de bewerkingsunits en de 

tandkrans die de bewerkingsunits aandrijft zijn geen standaard componenten maar speciaal door of 

voor de produktdivisie Licht van Philips ontwikkeld. 

Aandrijving van het voorontwerp. de resulterende overbrengingsverhoudingen 

Criteria bij de keuze van de diverse overbrengingen: 

1. Minlmale aanpassing van de huidige basismolen 

a. Behoud aandrijfprincipe huidlge basismolen 

b. Gebruik maken van zoveel mogelijk componenten van de huidige basismolen 

c. Beschlkbaar bouwvolume. c.q. systeemgrenzen 

2. Gebrulk maken van zoveel mogelijk standaard onderdelen 

3. Blj een andere produktiesnelheid dient het aantal overbrengingen die veranderd dienen te 

worden minlmaal te zijn 

4. Belastbaarheid 

In figuur 1 is de aandrijving van het voorontwerp schematisch weergegeven. 
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De overbrengingsverhouding is gedefinieerd als: 

'. Ii (,.) r. z I '" Uligssnu8 beweglng '" -f!!!.. = 2!.. '" -1!!.. 
ingaande (,.) In ' uIt zult 

Aandrljfcomponenten van de huidige basismolen die hergebruikt worden zijn: 
1. motor en variabele V-rlemoverbrenging 

2. aandrijvlng van de bewerkingsunits, bestaande uit: 

- wormoverbrenglng die de tandkrans van de bewerkingsunits aandrijft (10') 

- tandkrans die de bewerklngsunits aandrijft (Z,2' m'2)' 

- tandwielen (Z,1' m,1 ) en (Z'3' m,3), voor deze tandwielen geldt de Interface-afspraak dat 

d" = d'2= 120 mm (d= m.z) 
- tandriemoverbrenging naar de wormoverbrenglng, hiervoor geldt een Interface-afspraak: ~, == 1. 

Blj het voorontwerp wordt ultgegaan van een produktlesnelheid n van 3600 prod./uur. Ult de 

snelheids-keuzelljst van basismolen nummer 14 voigt dan voor de overbrenglngsverhouding van de 

wormoverbrenglng van de bewerklngsunlt: 101 ::: 2/31 (N.B. In de snelheids-keuzelijst is de overbren

gingsverhouding anders gedefinieerd). De voudigheid v van basismolen nummer 14 is 24. 

Verder dient te geld en dal Wos= Wb, Wr = wo.lv= wos/24 met Wos= n/60= 3600/60= 60 omw./min .. 
De overbrenglngen dienen te voldoen aan de volgende relaties: 

(B24.1) 

(B24.2) 

De keuze van de overbrengingsverhoudingen van de aandrijfcomponenten is in werkelijkheid een 

iteratief proces waarbij rekening gehouden dient te worden met de hierboven beschreven criteria, op 

de volgende pagina zijn de resulterende overbrengingsverhoudlngen van de diverse componenten 

vermeld. In bljlage 25 worden de diverse overbrengingen berekend. 

Aanpasslng van de overbrengingsverhoudingen voor andere produktiesnelheden 
- Aandrijving van de bewerklngsunits: 

101 wordt aangepast volgens de snelhelds-keuzelljst van basismolen nummer 14. 

- Aandrljvlng van de roterende ring van het voorspanmechanisme: 

~ en 102 aanpassen zodat voldaan wordt aan vergelijking B24.1. 

- Aandrijvlng van de omzetschljven: 

~ en 103 (keuze uit 1/1, 1/2, 1/3, en 1/4) zodat voldaan wordt aan vergelijking B24.2 

Men zou er ook voor kunnen kiezen om 104 (keuze uit 1/1, 1/2, 1/3 en 1/4) aan te passen, dit leldt 
echter tot een beweglngsdistributie op een lager toerental hetgeen ongunstig is voor het dynamisch 

gedrag (stijfheid reducerende faktor iff:!) en er dienen dan drie overbrengingen vervangen te worden. 

Aanbevolen wordt om 104= 1/4 als standaard (interface-afspraak) te nemen voor de gehele sene 
mol ens. 
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motor 
c.>a 

tussenas 
Wtu 

tandwlel tandkrans 

. aandrijfassen 
bewerklngsunlts 

wb 

roterende ring van hat 
voorspanmechanisme 

wr 

. ornzetschijf (3x) 
c.>os 

Figuur 1 Schematische weergave van de aandrijving van het voorontwerp 

Centrale aandrijvlng 
Motor: Wa = 1400 omw /mln 
Variabele V -rlemoverbrenging: ~= 101.(WtJWa)= (31/2).(60/1400)= 930/1400= 1/1.51 
Tussenas: 

Aandrljving van de bewerklngsunits 

Tandriemoverbrenging: 

Wormoverbrenglng: 

Tandwiel: 

W1u = ~,WIU = 930 omw /m'n 

101 = 2/31 
211 = 30. m = 4 mm 

Tandkrans (nummer 5): Z12= 288. m= 4 mm 

Tandwiel: Z13= 30. m= 4 mm 

Wb= 1.(2/31).(30/30).wtu = (2/31).930= 60omw/mln 

Aandrijving van de roterende ring van het voorspanmechanisme 

interface-atspraak. 

2 Is nlet standaard 

niet standaard 

interface-afspraak 
nlet standaard 

interface-afspraak 

Tandriemoverbrenging: ~ = Zin/ZUit = 20/24 = 1/1.2 beiden standaard 
Wormoverbrenging: 102 = 1/62 (zie bijlage 25) ZAE 

Tandwiel: 221 = 21, m= 6 mm standaard 

Tandkrans: 222 = 105. m= 6 mm Rothe Erde KD 210 

Wr= (20/24).(1/62).(21/105).wlu = 2,50mw/mln (= lod1/V).wtu = (2/31).(1/24).930 ) 

Aandrijvlng van de omzetschljven 

Tandrlemoverbrenging: ~3= zin/Zui!= 32/31 
Haakse tandwieloverbrenging: 103= 1/4 

Tandwiel: 231 = 25, m= 6 mm 

Tandkrans: 232= 105, m= 6 mm 

Tandwiel (3x): 213 = 25. m= 6 mm 

Haakse tandwiel overbrenglng(3x): 104 = 1/4 

was= (32/31).{1/4).(25/25).(1/4).wtu = (2/31).930= 600mwjmln 
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ZUII Is nlet standaard 
ZAE 

standaard 
Rothe Erde KD 210 

standaard 

ZAE 
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Bouwsystemen voor ....... 
Produktiemachlnes - ••• ,,,,, 

LT 11-10/0005 
BM 
LIGHTING BASISMOLEN MET DECENTRALE AANDRIJVING 

KONSTRUKTIEGEGEVENS 

1990-04-01 (1988-04-01) pag. 26 > 

SNELHEIDS-KEUZELlJST BASISMACHINE NR. 3 - 4 - 5 - 6 - 13 - 14 - 15 - 16 - 22 

MACHINENR. TEKENINQNR. REMMOTOR, 24 V-rem 1400 omw./mln. 

7222185 ..... AO IEC frame-nummer vermogen IkWI 
3 85280 90S 1,1 

4 85290 90S 1.1 

5 85300 90S 1.1 

8 85310 90S 1.1 

13 85320 90S 1.1 

14 85330 90l 1.5 

lS 85340 SOL 1.5 

16 85350 90l 1.5 

22 85360 100l 2.2 

290 - 150 OMZETKAST TYPE 

NOKROLSTEEK 70 of 80 [mmJ 

V-RIEM Z 10 X 6 mm 

VARIABElE V-RIEMSCHIJF TUSSENAS STEMIN V Omax = 129 mm 

VARIABElE V-RIEMSCHIJF MOTOR 

AANTAL PROOUKTEN 
[prod/h) 

van I tot 

8822 13699 

6906 10724 

5525 8579 

4411 6849 

3599 5588 

2941 4566 

2338 3630 

1470 2283 

1169 1815 , 
It 

OPMERKINGEN: 

gemlddeld 

11261 

8815 

7052 

5630 

4593 

3754 

2984 

1877 

1492 

Omln :: 108 mm 

STEMIN II Omax = 91 mm 

Omln =70mm 

SNElHEID TUSSENAS I 
(omw./mln.] WORMKAST 

van I tot gemlddeld TANDKRANS 

760 1180 970 

760 1180 970 

760 1180 970 

760 1180 970 

760 1180 970 

760 1180 970 

760 1180 970 

760 1180 970 

760 1180 970 

31 16 

33 f 5 

33 I 4 

31 13 

38 f 3 

31 12 

39 I 2 

31 I 1 

39 I 1 

f 
1/ · (..01 

n ,\zriKAi MOTOR 

(omw.lmln.) 

1400 \32 16/ 

1400 ,4 I r:J 
1400 3\ I;' 
1400 32,/ 3 

1400 4,/ "..3 

1400 fll\ 
1400 /41 f 21 

I \ 
1400 / 32/1 \ 
1400 I 40 11 \ 

- De snelheid van de tussenes mag niet boven de 1000 omw.lmin. uitkomen, deer enders het tandriem
geluid fe hoog wordt. 
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QIJLAGE 25 BEREKENING VAN DE AANDRIJFCOMPONENTEN 

B25.1. Berekening van de haakse tandwieloverbrenging 104 

B25.2. Berekening van de haakse tandwleloverbrenging loa 

825.3. Berekening van de wormoverbrenging ~ 

B25.4. Berekening van de tandrlemoverbrengingen 

B25.5. Berekening van de tandwielen 

825.6. Berekening van de tandkransen 
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V~~r de beschouwde bovenmolen met J = 17,3 kgm2
, een produktlesnelheid van 3600 prod./uur en 

een omzethoek van de omzetschijf fJ van 90° geldt voor, zle bijlage 22: 

het maximale torsiemoment op de as van de omzetschljf: 
het toerental van de omzetschijf: 

het maxi male moment op de tandkrans van de cUlnderconstructie: 
het toerental van de tandkrans van de roterende ring: 

Mo..max= 90 Nm 
nos = 60 omw Imin 

Me.max= 550 Nm 
nr: 2,50mw/min 

De overbrengingen en de andere aandrijfcomponenten worden in eerste Instantle berekend met de 
bovenstaande gegevens. Aangezlen J en n afhankellJk Is van de toepasslng wordt een overbrenging 
gekozen met een toelaatbaar vermogen, c.q. koppel, dat mlnlmaaJ tweemaal zo hoog Is. Olt geeft 
een voldoende grote marge aangezlen een produktlesnelheid van 3600 prod/uur en de beschouwde 
bovenmolen representatief zijn voor sltuaties waarbiJ de huidige basismolen wordt toegepast. 

Voor meer informatie ten aanzlen van de gebruikte aanduidingen van de overbrengingen wordt 
verwezen naar biliage 24. 
Bij de bepaling van de overbrengingen duidt Index 1 op de ingaande as van de overbrenging en 
index 2 op de ultgaande as van de overbrenglng. 

B25.1. Berekenlng van de haakse tandwleloyerbrenging 104 (3x) 

Berekening vol gens de catalogus van ZAE [28]. 

Er geldt: T 2: Mo.,max = 90 Nm "a= nos= 60 omw/min 

Hlerult voigt voor: • het ingaand vermogen: Pl = T2.w2/f'J04= 9O.21rIO,97= 580 W 
- het ingaand toerental: n,= "a/I04= 60.4= 240 omw/min. 

f'J Is het rendement van de overbrenglng. 

Correctiefaktoren, mechanisch: 
fA:: 1,0 (tot 3 aanlopen per uur) 
fa:: 2.0 (24 bedrljfsuren per dag, ongelljkmatige belasting met grote te versnellen massa) 

De kastgrootte voigt uit de voorwaarde: 
Pl ,.,.,'" P,.fA.fa= 580.1,0.2,0= 1,16 kW:s P1,ZU1 

Kastgrootte W156 yo/doet, hlervoor geldt: P'.ZU1= 2,02 kW en T2,zu,= 293 Nm (voor n,= 250 
omw/min). 
Controle op thermisch vermoaen . 
correctlefaktoren, thermisch: 
'T= 0,53 (omgevlngstemperatuur 50 °C) 
feo= 1,0 (100% Inschakelduur per uur) 

Er dient te gelden: PT,zuI= PT.fT.feo C!::. Pl hlerln Is PT,zuI het toelaatbaar thermisch vermogen. 
Voor kastgrootte W156 geldt dat PT= 13,0 kW, hieruit vo/gt: PT.zuI '" 13,0.0,53.1,0= 6,7 kW > P" 
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Er wordt voldaan aan de voorwaarde PT,ZUI?; P
" 

er Is dus geen extra koeling verelst, en er mag van 
uit worden gegaan dat de door de fabrikant opgegeven levensduur van mlnimaal 10.000 uur 
werkelijk wordt verkregen. 

Gezien de toepasbaarheid voor afwljkende J en n wordt gekozen voor kastgrootte W199 (met een 
hoi Ie ultgaande as), W199-0004/35.()()()-4:1-24O, hlervoor geldt voor n,= 2500mw/mln: 
P,,zul= 3,10 kW, T2,zu'= 451 Nm en PT= 20,0 kW. 

B25.2. Berekenlng van de haakse tandwieloverbrenging 103 

Berekenlng vol gens de catalogus van ZAE [28]. 

Er geldt: 10:.= 1/4 

Blj de bepaling van T2 is geen rekening gehouden met het wrijvingsmoment in de tandkrans, 
aangezien dit verwaartoosbaar is ten opzichte van T 2 en bij de keuze van de overbrenglng een 
voldoende grote veillgheid wordt aangehouden. 

Hieruit voigt voor: - het ingaand vermogen: P,= T2.W2/('104''1oJ= 67,5.4.211"/0,972 = 1,8 Kw 
• het Ingaand toerental: n, = n2/io3= 240.4= 960 omw/min. 

'1 is hat rendement van de overbrenging. 

Correctiefaktoren,mechanisch: 
fA = 1,0 (tot 3 aanlopen per uur) 
fe = 2,0 (24 bedrljfsuren per dag, ongelljkmatlge belasting met grote te versnellen massa) 

De kastgrootte voigt uit de voorwaarde: 

P"eIf= P,.tA·te= 1,8.1,0.2,0= 3,6 kW.s P,,zul 

Kastgrootte W156 voldoet ruimschoots, hlervoor geldt: P,,zul= 7,00 kW en T2,zul= 293 Nm (voor n,= 
1000 omw/min). 

Controle 00 thermisch vermogen 
correctiefaktoren, thermisch: 
fT= 0,53 (omgevingstemperatuur 50 °C) 
feo= 1,0 (100% Inschakelduur per uur) 

Er dlent te gelden: PT,IUI= PT.fT.feo ?; P, hierin is PT,zuI het toelaatbaar thermisch vermogen. 
Voor kastgrootte W156 geldt dat PT= 13,0 kW. hlerult voigt: PT,zUI= 13,0.0.53.1,0= 6,7 Kw > P,. 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde PT,zuI ?; P" er Is dus geen extra koeling verelst, en er mag van 
uit worden gegaan dat de door de fabrikant opgegeven levensduur van minlmaal 10.000 uur 
werkelijk wordt verkregen. 

Gezlen de toepasbaarheid voor afwijkende J en n wordt gekozen voor kastgrootte W199, W199-
OOO2/SS.()()()-4: 1-960, hiervoor geldt v~~r n, = 1000 omw /min: 
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P,,zu1= 10,3 kW, T2,zu1= 375 Nm en PT= 20,0 kW. 

B25.3. Berekenlng van de wormoverbrenging loa 

Berekenlng vol gens de catalogus van ZAE [29] 

Er geldt: 102= 1/62 T2 = MC,max-(2a,/Y= 550.(21/105)= 110 Nm 

f\= nr(~/2al)= 2,5.(105/21)= 12,5 omw/min 

BI] de bepallng van T2 Is geen rekenlng gehouden met het wrljvlngsmoment In de tandkrans, 

aangezien dit verwaal100sbaar Is ten opzichte van T 2 en bij de keuze van de overbrenging een 

voldoende grote velligheid wordt aangehouden. 

Correctlefaktoren.mechanisch en thermlsch: 

fA = 1,0 (tot 3 aanlopen per uur) 

fa = 1,5 (24 bedrijfsuren per dag, IIcht stotande belastlng/matlge te versnellen massa) 

fT= 1,9 (omgevlngstemperatuur 50°C) 

feo= 1,0 (100% inschakelduur per uur) 

De kastgrootte voigt uit de maxlmale waarde van: 

TeIf= T2.f,,·fa of TeIf= T2.fT.feo 

Voor kastgrootte E 63 geldt T2,zuI= 221 Nm en T2,max= 281 Nm (bij n, = 750 omw/min), en voldoet 

dus. 

Gezien de toepasbaarheid voor afwljkende J en n wordt gekozen voor kastgrootte E 80, E 80 B~ 

1316~0-62:1~n5, hiervoor geldt voor n, = 7750mw/min: 

P,,zul= 0,68 kW, T2,zu'= 352 Nm,T2.max= 570 Nm en '102= 0,65 (=rendement van de overbrenging). 

MQtiyatle van de keuze 102= 1/62. iteratlef proces 

Het nadeel van de gekozen wormoverbrenglng is hat lage rendernent van 65%. Hoewel er geen extra 

koeling verelst is treedt er een aanzienlijke warmte--ontwlkkeling en dus vermogensver1les op. 
In tabel 1 zijn een aantal alternatleven weergegeven. 

102 n, ZAE '102 Ira = Z;n/Zw, 

1/62 n5 E80 0,65 1/1,2= 20/24 

1/30 375 E80 0,69 (3O/62}.(1/1,2)= 25/62= 1-
1/14,5 187,25 E63 0,76 /2.48 

(14,5/62}.(1/1.2)= 1/5.131 

Tabel 1 Altema.tJeven voor 1_ 
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Ult de tabel kan men de volgende conclusles trekken: 
- een kleinere overbrenglngsverhouding leldt slechts tot een geringe verbetering van het rendement 
- het gekozen alternatief Is te velWezenlijken met standaard tandrlemschljven (tandental z) 
- de overbrenglngsverhouding ~ van 1/S.131 Is niet te velWezenlljken met een trap gezien de 
onmogelijke combinatle van tandentallen. Nadeel: bouwvolume. kosten 
- een klelnere tandrlemoverbrenglng leldt tot een grotere overbrenglngsverhoudlng van de tandriem
overbrenglng. en dus groter bouwvolume. 

Een ander alternatlef Is het verhogen van de overbrengingverhoudlng van de tandwiel/tandkrans
comblnatle. Aangezlen het tandental van de tandkrans ~ vast IIgt. standaard onderdeel en 
bouwvolume, leldt dit tot een kleiner tandental van het tandwlel hetgeen niet toelaatbaar Is gezien de 
belastbaarheld. 

Gezlen de bovenstaande argumenten Is gekozen voor 102 = 1/62. 

B25.4. Berekening van de tandriemoverbrengirigen 

Berekening volgens de catalogus van Gates [30] 

Tandriemoverbrenging b van de aandrljving van de roterende ring Noorspanmechanlsme) 
~= 1/1.2. (Gates hanteert een andere deflnltie: 1= 1.2) 
Het ingaande toerental van de tandriemoverbrenging Is gelijk aan het toerental van de tussenas: 

n, = "'u= 930 omw/mln (":!= n,,~= 930/1.2=775 omw/min). 

1. Bepallng van het nominale vermogen 

P,~ P2", Me,max.W,I'I02= 550.(2.5.2.11'/60)/0.65= 220 W 
Er wordt gerekend met een veiligheidsfaktor v", 2 (overdimensloneren In verband met het gevaar van 
tandriembreuk). Hierult voigt voor het nomlnale vermogen: P= 2.220= 440 W 

2. Bepallng van het ontwerpvermogen 
correctlefaktor f= 1,9 (~ < 1,24. meer dan 16 uur per dag. continu bedrljf. klasse 3) 
Pd = f.P= 1,9.440= 0.79 kW 

3. Bepallng van de steek 
Ult een grafiek In de catalog us voigt voor het toelaatbare vermogen. indlen n, '" 930 omw /m!n: 
steek L: 0,18 tot 1,1 kW steek H: 1.1 tot 12 kW Steek H voldoet dus. 

4. Bepallng van de diameter van de tandrlemschljven 
Voor de minlmale diameter van de tandrlemschljven voigt uit een tabel (n,= 930 omw/mln): 16H 

Alternatleven voor ~= 1/1.2= Zm/Zuh: 20H/24H of 3OH/36H. Kljk of 2OH/24H voldoet. 

S. Bepaling van de tandriembreedte 

Ult een tabel In de catalogus voigt voor het toelaatbare vermogen P toeI: 

tandriembreedte 25 mm (Hl00), n, = 930 omw/min. z= 20H: PtoeI = 2.44 kW 
tandriembreedte 38 mm (Hl50). n, = 930 omw/min, Z= 20H: Plcel '" 1,56.2,44= 3.81 kW 
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Hoewel een tandrlembreedte van 25 mm voldoet wordt gekozen voor een tandriembreedte van 38 
mm In verband met afwlJkende J en n, en extra veUigheid. (BIJ de huidlge basismolen worden ook 
tandriemen toegepast met een breedte van 38 mm). 

Hlerult voigt: tandriemschijven 20 H150 en 24 H15O. en tandriem 270 H15O. 

Tandriemoverbrenglng La van de aandrllvlng van de omzetschljven 
i.z= 32/31. Er wordt nagegaan of een tandrlem met steek H en een breedte van 38 mm voldoet 

Het Ingaande toe rental van de tandriemoverbrenging Is gelijk aan het toerental van de tussenas: 

n,= f\u= 930 omw/mln. voor het ultgaande toerental geldt: n2= n,.i.z= 93O.{32/31)= 960 omw/min. 

1. Bepallng van het -nominale vermogen-

P1= P2= 3.Moa,lNIK.wOS/C'l04''7o:J= 3.(90.27f)/O,9~= 1,8 kW 
Hierbij wordt er van ultgegaan dat continu het maxlmale koppel Moa,os geleverd dlent te worden. Dit 
geeft een voldoende grote veiligheid ten aanzlen van tandriembreuk. 

2. Bepallng van het ontwerpvermogen 

correctiefaktor f= 1,9 (~= 1/1,2, meer dan 16 uur per dag, continu bedri)f, klasse 3) 
Pd = f.P= 1,9.1,8= 3,4 kW 

3. Voor tandriem met steek H is het toelaatbare vermogen, indien n, = 930 omw /mln, 1,1 tot 12 kW. 
Steek H voldoet dus waarschijnlljk. 

4. Diameter van de tandriemschljven: 30H/36H (minimaal 16 H) 

5. T oeIaatbare vermogen 
Uit een tabel in de catalogus voigt voor het toelaatbare vermogen P1oeI: 

tandriembreedte 25 mm (Hl00), ~= 960 omw/mln, ~= 31H: Ptoe'= 4,01 kW 
tandriembreedte 38 mm (H15O), n,= 930 omw/min, Z= 31H: PIoeI= 1.56.4,01 = 6,26 kW 

Een tandriem met een breedte van 38 mm voldoet dus (afwijkende J en n), hlerult voigt: 

tandrlemschiJven 32 H150 en 31 H15O, en tandriem: 480 H150. 

B25.5. Berekenlng van de tandwielen 

Berekenlng vol gens het dlctaat Constructle-elementen II, deel Tandwielen [31) 

Tandwiel van de aandrlMng van de roterende ring (yoorspanmechanlsme) 
Er geldt: ~1= 21, ~=105 (tandkrans) en m= 6 mm, (b= breedte van de tandkrans= 45.5 mm) 

1. Bepaling van het nomlnale moment Ml op het drijvend tandwlel ~, 

M,= Mc,mll)('(~I/Y=' 550.(21/105)= 110 Nm, n,= nr'(~/~I)= 2.5.(105/21)= 12.5 omw/min 

2. Bepallng van de nomlnale omtrekskracht F1,rIOm 

Ft,nom= M1/r21 = Ml/(m'~1/2)= 110/(0,006.21/2)= 1750 N 
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3.Bepaling van de werkeliJke omtrekskracht, tandkracht, Ft•werk 
Ft,werk= Ft,nom.l<A·Kv-K,. 
Met: 
K. = stootfaktor (onregelmatlgheden van de energle-ornzetter en het lastproces) 
Kv= dynamlsche toeslagfaktor (door de tandwielen zelf veroorzaakte onregelmatlgheden) 
K, = Inbouwfaktor (onregelmatlg dragen over de gehele tandbreedte). 
Voor de diverse correctlefaktoren voigt: 
KA= 1,12 (elektromotor, gerlnge periodleke varlatles in de last) 
Kv= 1 (zie [31], tabel3.3) 
K, == 1.3 (bulten asondersteunlng, kwallteltsldasse 8, staal-staal, zle [4]). 
Hleruit voigt: 
Ft,Mlrk= 1750.1,12.1.1,3= 2550 N. 

4. Berekenlng van de maxlmaal optredende voetspanning O'b,max (voetspanriingscriterium) 

° == 0 7q Ft,wtJI1c 
b,max , bm . 

q= tandvormfaktor= 2,9 (zie [31].figuur 3.14 met z= 21 en X= 0) 
Hleruit voigt: 

0b,max = 0.7.2.9. !~6 11: 19.0 N/mm2. 

5. Berekening van de maxlmaal optredende contactspannlng O'H (contactspannlngscrlterlum) 

° H = 0,175 F,.wtJI1cE, 2 1::.1, met: 
b '1 sin 2«' I 

E,= gereduceerde elastlciteitsmodulus= 2.1.105 N/mmli! (staal-staal) 
a':: bedrijfslngrljphoek= 20 0 

i = (andere definitie i= wln/wuJ= ~/~1= 105/25= 5 
rl = m.~,/2= 6.21/2= 63 mm 
b:: 45,5 mm 

voigt: O'H= 349 N/mm2. 

Tandwlelen van de aandr1jvlng van de omzetschljven 
Het drijvende tandwiel ~1 van de tandkrans wordt het zwaarst belast. Indlen dlt tandwlel voldoet 
voldoen de tandwlelen Zaa zeker. 

Er geldt: Z31 = 25, Zali! = 105 (tandkrans) en m = 6 mm, (b = breedte van de tandkrans = 45,5 mm) 

1. Bepallng van het nomlnale moment Ml op het drijvend tandwiel ~, 
M1= 3.MO$.max'io.c= 3.90.(1/4)= 67.5 Nm, n1= nosll04= 60.4= 240 ornw/mln 

2. Bepallng van de nominale omtrekskracht F I,nom 

Ft,nom= M,/r31 = MI/(m.z31/2) = 67,5/(0.006.21/2) = 1070 N 

3.Bepaling van de werkelljke omtrekskracht, tandkracht, Ft•werk 
Ft,werk= Fl,nom·KA·Kv-K,. 
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Met: 

1<..= stootfaktor (onregelmatigheden van de energle-omzetter en het lastproces) 
1<.= dynamlsche toeslagfaktor (door de tandwlelen zeH veroorzaakte onregelmatigheden) 
I<, = inbouwfaktor (onregelmatig dragen over de gehele tandbreedte). 
Voor de diverse correctiefaktoren voigt: 
KA = 1,8 (elektrornotor, sterke/zaer sterke periodleke variaties in de last) 
1<.= 1 (zie [31]. tabel 3.3) 
1<,= 1,3 (bulten asondersteunlng. kwallteitsklasse 8. staal-staal, zie [31]). 
Hleruit voigt: 
Ft,we/1<= 1070.1,1,8.1.1,3= 2500 N. 

4. Berekenlng van de maxlmaal optredende voetspannlng Ub,max (voetspannlngscriterium) 

Ft.wwk 
0b,mIX .. O,7q bm' 

q= tandvormfaktor= 2,9 (zie [31]. figuur 3.14 met z= 21 en X= 0) 
Hlerult voigt: 

0b,mIX '" 0.7.2,9. ;'500
6 

.. 18.6 N/mm2 • 
,5. 

5. Berekening van de maximaal optredende contactspannlng UH (contactspannlngscrlterium) 

0H .. 0,175 F"wMcE, 2 1 + I, met: 
b'1 sin 2«1 I 

Er= gereduceerde elasticiteitsmodulus= 2.1.105 N/mm2 (staal-staal) 
a'= bedrijfsingrijphoek= 20 0 

I = (andere deflnitie Win = wun)= ~/'Za2== 105/25= 4,2 
" = m.Zal/2= 6.25/2= 75 mm 
b == 45,5 mm 
voigt: U H= 322 N/mm2. 

T oelaatbare spanningen 
1. Toelaatbare voetspanning bij vermoeiingsbreuk 

Us UNF ° b,to« .. -s;- as,., met: 

IjNF= levensduurfaktor= 1 (oneindige levensduur) 
IIs= belastlngsfaktor= 1 (constante draairichtlng) 
SF = veiligheidsfaktor == 2 
us.= sprongbulgsterkte= 220 N/mm2 voor 2C45 en 250 N/mm2 voor 2C45 vlam- of inductlef 
gehard. 

Voor de toelaatbare voetspanning voigt dan: 
Ub.toel. = 110 N/mm2 voor 2C45 en Ub,toel. = 125 N/mm2 voor 2C45 vlam- of inductief gehard. 

2. T oelaatbare contactspanning 

- 116· B1JLAGE 25 



UNH VH go VV 
°H,WL '" SH 0".. met: 

iJNH= levensduurfaktor= 1 (onelndige ievensduur) 
11H= hardheidsfaktor= 1 (hardheid volgens tabel) 
IJo = 1 (afhankelljk van de viscositeit) 
ij,,= snelheidsfaktor= 0,84 
SH"" veillgheidsfaktor= 1,2 

O'H.= waarde van O'H waarbij geen putvorming optreedt blj 107 of meer belastlngswissellngen 
=540 N/mm2 voor 2C45 en 1240 N/mm2 voor 200 vlam- of inductlef gehard. 

Voor de toelaatbare contactspanning voigt dan: 

O'H,toet. "" 378 N/mm2 voor 2C45 en O'H,toel. = 868 N/mnf voor 2C45 vlam- of Inductief gehard. 

Er dient te gelden: O'b,toel. ~ O'b,max (voetspannlngscriterlum) en O'H,toet. ~ O'H (contactspannings
criterium). Voor beide tandwielen Is het contactspanningscrlterlum bepalend. 2C45 zou voor beide 
tandwielen net voldoen (O'H,rnaK Is respektlevelljk 349 en 322 N/mm~. Gezien de toepasbaarheid voor 
afwijkende J en n wordt gekozen voor 2C45 vlam- of Inductief gehard. (hardheid kern 1900 N/mm2, 
hardheid flank 5800 N/mm2 [31]) 

B25.6. Berekening van de tandkransen 

Er is gekozen voor tandkransen fabrlkaat Rothe Erde aangezien deze het grootste assortiment 
standaard tandkransen levert [32]. 

De diameter van de tandkrans voigt uit (iteratlef): 
- de posltle van de omzetschljf en de haakse tandwieloverbrenglng i04 
- beschlkbare standaard tandkrans met ultwendige vertandlng. 
Hieruit voigt een diameter van 630 mm (steekcirkeimiddellljn). In verband met de montage Is 
gekozen v~~r tandkransen mat gelijke diameter (zle tekening van het voorontwerp). 

Gekozen Is voor een tandkrans van het type KD 210, Genau-Lager Typ 21, gezlen: 
- de belastbaarheid 
- spellng In radiate rlchting en kippspeling 

- eenvoud van de montage aangezien deze tandkrans voorzien is van een geprofileerde ring, en het 
bouwvolume (bevestiglng van de roterende ring aan de tandkrans en de bevestlging van de 

tandkransen aan het frame. voor verdere Informatie wordt verwezen naar de tekeningen van hat 
voorontwerp). 

Belastbaarheid 

Belastbaarheid van de tandkrans KD 210 Genau..Jager Typ 21 mat d= 630 mm [32]: 

- nominaat toelaatbare omtrekskracht Ft,toet.,nom. = 14,20 kN 
- maximaat toelaatbare omtrekskracht Ft,toet .. max. = 28,40 kN 
- toelaatbare axiale belasting F a,toel. = 330 kN (deze voigt uit de statlsche grenslastkurve met Mk= O. 

Mk= het resulterende kippmoment) 
Materiaal buitenrlng (vertanding): C 45 N volgens DIN 17200. oppervlakte gahard. met een 
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toelaatbare voetspanning 0b van nomlnaal130 N/mm2 en maximaal260 N/mm2. 

Optredende belastingen: 
tandkrans aandrijving van de omzetschijven: 
F."" 0 en Ft.-nc"" 2500 kN (zle B25.5.) 
tandkrans aandrilving van de roterende ring (voorspanmechanlsme): 
F. < 1 kN (= 500 N) en Fl,werk= 25SO kN (zle B25.5.) 

Hleruit voigt dat de optredende belastlngen veel lager zljn dan de toelaatbare belastingen, voor deze 
toepassing zijn de tandkransen overgedlmensloneerd. De belastbaarheid van aile andere typen 
tandkransen is nog hoger. 

Voor de levensduur van het lager geldt: 

G = (f,J" 30.000 '" (:'ao
v 
r 30.000, met: 

G= levensduur [omw.] 

F. "" optredende axiale belastlng [kN] 
F lItO = toelaatbare axiale belastlng van de tandkrans. dynamlsch [kN] 
P = exponent = 3 voor kogellagers 
Voor de tandkrans van de aandrijvlng van de roterende ring voigt met F. = 1 kN en F lItO"" 220 kN 
(voigt uit dynamlsche grenslastkurve In overleg met de fabrlkant) een levensduur van: 

G '" (~r 30.000 '" 3,2.1011 omw .. 

Het toerental van de tandkrans Is 2.5 omw/mln, de levensduur van het lager zou volgens de 
bovenstaande vergelijking dus 2.109 bedrijfsuren bedragen. Deze levensduur Is, gezlen de afwljkende 
toepasslng. nlet betrouwbaar maar zal In leder gevallanger zijn dan SO.OOO bedrljfsuren. 

Het toegestane aantal belastlngswlssellngen van de vertanding Is groter dan 107. 

Speling 
Radiale speling= 0 tot 0.03 mm 
Axlale speling= kippspeling= 0 tot 0.03 mm 

De klppspeling Is van belang In verband met de scheefstand van de roterende ring. bij de normale 
uitvoering, KD 210 Normal·Lager Typ 21, bedraagt deze maxlmaal 0,5 mm hetgeen niet toelaatbaar 
is. (hefboom effekt) 
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BIJLAGE 26 QMZETKAST EN DE KOPPELING MET DE HAAKSE TANDWIELOVERBRENGING 

B26.1. Positie van de omzetschijf, verschuiving van hart omzetschijf naar middelpunt rollenwiel 

B26.2. Positie van de haakse tandwieloverbrengingen 

B26.3. Slingering van de omzetschijf. haalbaarheid van een tolale slingerlng van 20 pm 

B26.4. Koppeling tussen de as van de ornzetschijf en de haakse tandwieloverbrenging 
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826.1. Positie van de omzetschijf, verschulvlng van hart omzetschljf naar mlddelpunt rollenwiel 

De nokrollen beschrijven tlJdens hun beweging door de groef van de omzetschijf een clrkelvormige 

baan. Indien de hartlljn van omzetschijf (in het bovenaanzicht van het rollenwlel) aan de nokrollen

steekcirkel raakt, dan neemt de nokrol tljdens het doorlopen van de groef in de omzetschijf slechts 

genmaal de juiste stand in ten opzichte van de hartlijn van de omzetschijf. In aile andere standen 

Iangs de boog tussen twee opeenvolgende arretstanden, wijst het hart van de nokrol nlet naar de 

hartl!jn van de omzetschljf. Om deze afwijklng zo klein mogelijk te houden, verschulft men de 

omzetschijf over een afstand e naar het midden van het roUenwiel. Aangezlen de frees tljdens het 

bewerken van de groef dezelfde baan beschrijft als de nokrol in het rollenwlel, horen de omzetschljf 

en verschuiving e blj elkaar. 

De blJ de baslsmolen toegepaste omzetschljf vertoont een verschuiving e vol gens de 1/4- en 3/4-

koorde, dit wll zeggen dat de hartlijn van de omzetschijf (In het bovenaanzlcht van het roUenwiel) de 

rollensteekclrkel snljdt op 1/4 en 3/4 van de koorde (= steek). De afwijking is dan nul op het 

moment dat de versnellingskrachten maximaal zijn. Voor de verschulving e geldt: 

B" D
2
, [ 1 - 1 - .1 sln2 360 ]. Met Dr= 612,88 mm en v= 24 voigt hieruit e= 0,65 mm. 

4 2.v 

De afstand tussen het midden van het rol/enwiel bedraagt dan, zoals weergegeven in flguur 1, 

(612,88/2)-0,65= 305,79 mm. 

826.2. Positie van de haakse tandwieloverbrengingen 

De posltie van de omzetschijf en het Ingaande tand

wiel van de haakse tandwieloverbrenglng 104, die op 

de omzetkast is bevestigd. Is weergegeven In figuur 1. 

De steekclrkeldiameter van de tandkrans bedraagt 

630 mm. de steekcirkeldiameter van het tandwlel be

draagt 150 mm (d: m.z= 25.6) 

Uit flguur 1 voigt voor de afstand a tussen de hartlijn 

van de ingaande as van de haakse tandwieloverbren

glng en het midden van de arretrug van de omzet

schijf: 

a = ~(630;150r - 305,79 2 = 242,06 mm 

I 

\ 

, 

Figuur 1 

tsndkrans 
.-.- .... d-S30mm 

" 

, 305,79 \ Omzetschijf 
j • -1\ 
, " . 

:. -.-:: ~: ~; ~~~:~~~:; "f 
'" ~' I 

". a 
", .;.',!-. 

iI,' I '\ 
" ". . I /·k._:I, __ \ __ ....l 

J ",,' \ i',i 
~-- --)---- ..... ~ 

'tandwlel 
d-150mm 

Positie van de haakse tandwie/overbrenging 
ten opzichte van de omzetschijf 

De positte van de haakse tandwieloverbrenging io3 die de tandkrans aandrljft is gelijk genomen aan 

de pas/tie van de haakse tandwleloverbrenging 104. (305,79 en 242.06). 
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826.3. Slingering van de omzetschlJf, haalbaarheld van een totale slingering van 20 I'm 

De &lingering van de omzetschijf wordt bepaald door: 

- slingering hol ten gevolge van de lagerlng 

- &lingering ten gevolge van de bewerkingsnauwkeurigheld van de as en de ornzetschijf. 

Voor de maximale sllngering van de omzetschijf ten gevolge van de lagering hOI [I'm] voigt uit 

figuur 2: hOI = A ~ 8 (SA + Ss) + KAoiS . 

Hierin Is S de maxlmale radiale slingering [l'm1 en K de maximale axiale slingerlng [I'm] van het 

lager, getalwaarden zljn overgenomen uit de catalogus van FAG [33]. 

-r, --· i :-- hoJ2 
I ' I 

I I 

L 

Figuur 2 Slingering ten gevolge van de lagering van de as van de omzetschijf 

Bij de huidige basismolen worden de volgende lagers toegepast: 

A. Cilinderlager NUP2209E.TVP2: SA= 10 JLm 

B. Twee hoekcontactlagers 7209B.TVP.UO (spelingsvrij in O-opstelling): Se= 15 I'm. Ke= 10 I'm 

Verder geldt: A = 65 mm B = 200 mm. R = 135 mm. 

Hieruit voigt: hOI '" ~~ (10 + 15) + 10 '" 22,7 Ilm . 

De totale slingerlng van de omzetschijf na montage is getolereerd op 30 I'm, volgens de boven

staande berekenlng zou aileen al de lagering een slingering van 22,7 I'm veroorzaken. De berekende 

waarde Is echter de maximale slingering die op kan treden. In de praktljk Is het onwaarschijnlljk dat 

deze waarde zal optreden. 

Tijdens de bepaling van de haatbare positloneringsnauwkeurlgheld van de constructie met drle 

ornzetschljven Is gesteld dat de totale slingering van de omzetschijf na montage gereduceerd kan 

worden tot 20 I'm. Dit wordt bereikt door nauwkeurigere hoekcontactlagers (tolerantleklasse P5 In 

plaats van PO) toe te passen en de bewerkingstoleranties van de omzetschijf en de as te verhogen. 

De tolerantle op de slingering van de omzetschijf bedraagt bi} de huidige omzetschi}f 20 I'm deze 

kan verhoogd worden tot 10 I'm. 

Bij het voorontwerp worden de volgende lagers toegepast 

A. Twee hoekcontactlagers 7209B.TVP.P5.UO (spelingsvrij In O-opstelling): SA = 5 I'm. KA = 3 I'm 
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B. Cillnderlager NUP2210E.TVP2: Sa= 10 Ilm 
Verder geldt: A= B= 75 mm, R= 135 mm 
Hlerult voigt voor de maximale sllngering van de omzetschijf ten gevolge van de lagerlng: 

hoi" ~~ (5 + 10) + 3 = 16,5 11m . 

Een totale sllngerlng van de omzetschljf na montage van 20 Ilm is dus haalbaar. 

826.4. Koppeling tussen de as van de omzetschijf en de haakse tandwleloverbrenging 

De koppeling tussen de as van de omzetschijf en de haakse tandwleloverbrenging Is ultgevoerd als 
een spieverblnding. redenen hiervoor zijn: 
• stijfheld van de aandrijvlng: Indien een standaard koppellng wordt toegepast na de haakse tandwlel 

overbrenging vormt deze koppellng het slapste deel van de aandrijving, eerdere poglngen om de 

stijfheid van de aandrijving zo hoog mogelljk te maken zouden teniet gedaan worden. 

- bouwvolume: door een spieverbinding toe te passen. kan de haakse tandwieloverbrenging 

rechtsteeks op de omzetkast bevestigd worden. 

De spieverbinding Is dubbel uitgevoerd aangezien de as met speling In de holle as zit (zle verder) en 
er een moment overgebracht wordt. 

De holle uitgaande as van de haakse tandwieloverbrenging vertoont een radiale slingering. om er 

voor te zorgen dat deze slingering geen invloed heeft op de slingering van de omzetschijf wordt de 
as van de omzetschijf met speling in de holle uitgaande as van de haakse tandwieloverbrenglng 

aangebracht. Oe speling dient groter te zi]n dan de som van de slingering van de haakse tandwiel

overbrenging en de slingering van de as van de omzetschijf. 

Voor de maximale slingering van de as van de omzetschljf SL voigt uit figuur 2: 

SL .. - SA + A : B (SA + S~ .. - 5 + 3~~gs (5 + 10) .. 32,2 11m . 

Oe s1ingering van de holle as van de haakse tandwieloverbrenging is niet bekend bij de fabrikant, er 

wordt aangenomen dat deze maximaal 50 Ilm zal bedragen (hoge waarde). 

De speling tussen de as van de omzetschijf en de holle uitgaande as van de haakse tandwielover

brenging dient dus 50+32,2= 82.2 Ilm te bedragen. hieruit volgen de op tekening WB-187-Q2..()7 

aangegeven passlngen. 
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