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Voorwoord.

Binnen de vakgroep voor Produktietechnologie en Bedrijfsmechanisatie (WPB)
aan de Technische Hogeschool te Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar
Flexibele Automatisering en Industri~le Robots (FLAIR). nit project is
gesplitst in verschillende werkeenheden.
Binnen de werkeenheid "toevoeren" wordt onderzoek gedaan naar het ontwerp
van een flexibele toevoerinrichting voor een lasrobot.

Het afstudeerwerk dat ik verricht heb ter afronding van mlJn opleiding tot
werktuigbouwkundig ingenieur, heeft in het kader van dit onderzoek plaats
gevonden.
De afstudeeropdracht omvat twee aspecten voor het antwerp van een flexibele
toevoerinrichting:

1. Onderzoek de mogelijkheden van de uitbreiding van het herkennings
systeem van P. van Kampen naar een zelflerend herkenningssysteem.

2. Ontwerp een fIexibeIe grijper voor het richten van lasprodukten.

Oit verslag behandelt aIleen het tweede aspect. Het eerste aspect wordt
beschreven in WPB-rapport 0198 "Het ontwerp van een fIexibeIe toevoer
inrichting voor lasprodukten; de mogelijkheden van de uitbreiding naar een
zeifierend herkenningssysteem."

Na het afronden van het eerste gedeelte van rnlJn opdracht bleef er slechts
een korte tijd over am nog eet:l aanvullende apdracht uit te voeren.
Om binnen deze beperkte tijd nog tot een afgerond constructief geheel te
kamen, is in overieg met mijn afstudeercoach een aantal keuzes gemaakt. Op
plaatsen waar dit een rol speelt, is dit in het verslag weergegeven.

Oeze opdracht heb ik uitgevoerd onder begeleiding van ir. A.T.J.M. Smals en
prof. ir. J. Erkelens.
Vaar het welslagen van de uitvoering van deze opdracht wil ik eenieder die
hiertoe heeft bijgedragen, hartelijk danken.

juni 1985 M.J.M. Broekrnan
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Samenvatting

Een probleem bij de invoering van flexibel geautomatiseerde assemblage is
het gebrek aan flexibel instelbare toevoerinrichtingen. Zo'n toevoer
inrichting zal produkten nadat ze zijn waargenomen, in een gewenste stand
moeten richten. De flexibiliteit bij dit richten kan worden verkregen door
het toepassen van manipulatoren die onafhan,kelijk zijn van de vorm van het
produkt.

Om een flexibele manipulator te verkrijgen, voor het richten van discrete
lasprodukten met 2 dimensionale vormkenmerken, is een aantal richtprincipes
bekeken.
Vaar dit richten is een klemgrijper gekozen die de vorm van het produkt
benadert. Oit wordt bereikt door de bovenbek van de grijper met een aantal
verende elementen uit te voeren. Deze verdelen de aandrukkracht redelijk
gelijkmatig over het produkt.
De beweging van de bekken wordt verkregen door een mechanisme dat zorgt voor
een parallelle verplaatsing. Hierbij staat de verplaatsing loodrecht op de
bekken:
Om het bouwvolume van de grijper te minimaliseren, is het mechanisme op een
compacte manier geconstrueerd.

De ontwikkelde grijper is geschikt voor stalen lasprodukten met 2
dimensionale vormkenmerken met maximale afmetingen van 200 x 200 x 25 mm.
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Summary

A problem to the introduction of flexible assembly automation is the lack of
flexible feeding-systems.
After observing products, the~e feeding-systems will manipulate these
products in a desired position. Flexibility can be obtained by using
manipulators which are less dependent on the form of the product.

In order to obtain a flexible manipulator tp manipulate welding-products
with 2-dimensional form-characteristics, a number of gripping principles has
been studied. It is decided to use a clamping-gripper, having a form close
to the fina~ product. One jaw is supplied with a number of springs, making
it possible to spread the pressure fairly regularly over the whole product.
The jaws are moved by a mechanism that ensures a parallel movement. In this
process the direction of the movement is at right angles to the jaws.
In order to minimize the construction volume of the gripper, the mechanism
has been constructed very compactly.

The developed gripper can be used for steel ~elding products with 2
dimensional form-characteristics of maximally 200 x 200 x 25 mm.
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OPDRACHT VOOR HET INGENIEURSEXAMEN

Ontwerp een flexibele voeder bestemd voor de aanvoer van discrete onderdel"11

naar een lasrobot.

De onderdelen zijn voorzien van 2-dimensionale vormkenmerken. De afmetinql'!1

zijn niet groter dan 200 x 200 rom.

De snelheid van aanvoeren is: een onderdeel in 2 a 3 sec.

Maak gebruik van een "zelflerende vision" (zie afstudeerverslag van P. v. K.11I'1"·

rapport nr. WPB 0100).

De opdracht bestaat uit 2 aspecten:

1. Onderzoek of het mogelijk is de zelflerendheid van het bestaande herkenll I I' 1 .

systeem verder uit te breiden.

2. Ontwerp een flexibele grijper voor het manipuleren van de betreffende 011, I, ,

delen.

Vakgroep voor Produktietechnologie en

Bedrijfsmechanisatie THE.
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Symbolenlijst

a afstand (m)

b breedte (m)

d dikte (m)

f wrijvingscoefficient

h hoagte (m)

1 lengte (m)

m massa (kg)

r straal (m)

5 bekverplaatsing (m)

u uitbouw van de bek (m)

x cilinderverplaatsing (m)

D

F

M

cilinderdiameter

kracht

buigendmoment

(m)

-2(kg m s )

(kg m2 5- 2)

~ hoek tussen de stangen en de as van de grijper

a hoek tussen de lagerpunten van de bek en de verticaal

10

soortelijke massa

hoeksnelheid
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INLEIDING

Aan de Technische Hogeschool te Eindhoven wordt bij de afdeling
Werktuigbouwkunde onderzoek verricht naar flexibele automatisering en
industriele robots (FLAIR).
Oit onderzoek vindt plaats binnen de vakgroep voor Produktietechnologie en
Bedrijfsmechanisatie.
Het project is gesplitst in verschillende werkeenheden. Binnen de
werkeenheid "toevoeren" wordt onderzoek ged~an naar het antwerp van een
flexibele toevoerinrichting voor een lasrobot.

Toevoerinrichtingen zullen produkten in een willekeurige stand waarnemen en
vervolgens in een gewenste stand richten.
In de kleinserie-produktie kost het aanpassen van het richtorgaan van een
toevoerinrichting aan een ander type produkt, veel omsteltijd. Oit komt
omdat deze richtorganen meestal produktvorm gebonden zijn.
Voor het richten van produkten waarbij deze opgepakt worden, bestaan veel
soorten grijpers.
In dit verslag zal een ontwerp besproken worden van een grijper die minder
afhankelijk is van de varm van het produkt.
Oeze grijper is geschikt voor het oppakken van lasprodukten met 2
dimensionale varmkenmerken.
Hiervoor zullen achtereenvolgens bekeken worden:
- het eisenpakket van de grijper,

de uitvoering van een flexibele grijper,
- de beweging van de bekken,
- de belastingsanalyse,

de constructieve uitvoering van de grijper.
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Hoofdstuk 1 Eisenpakket van de qrijper

De eisen waaraan de grijper moet voldoen zijn:

- De grijper moet de produkten met grote zekerheid oppakken. Dus het
produkt mag niet verschuiven of wegvallen.

- Het produkt moet ondersteboven gedr~aid kunnen worden.
- Stalen produkten met de afmetingen 200 x 200 x 25 mm moeten op te

pakken zijn.
- De grijper moet flexibel zijn. Dit wil zeggen dat er produkten met

verschillende vormen mee op te pakken zijn. Deze kunnen in
verschillende standen aangeboden worden.

- De grijper moet geschikt zijn voor het oppakken van produkte~ die
2-dimensionale vormkenmerken hebben en waarbij kleine dikte
variaties mogelijk zijn.

- De grijper moet een klein bouwvolume en een geringe massa hebben.
- De grijper moet onderhoudsvrij kunnen werken.
- Het produkt moet in 2 a 3 seconden in de gewenste stand

gemanipuleerd worden.
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Roofdstuk 2 De uitvoering van een flexibele richter

2.1 Ret richteQ van produkten.
Toevoerinrichtingen zullen produkten in een willekeurige stand waarnemen en
vervolgens in een gewenste stand richten (zie figuur 2.1).

loelaten

I
I
I
I

I
I

d~~i~
I nist ..1

~_l __
Geordende voorroad

fig. 2.1 Principeschema van een toevoerinrichting [ 1 ].
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Bij dit richten kan onderscheid gemaakt worden tussen richtprincipes waarbij
het produkt weI of niet opgepakt wordt.
Een ander aspect waar naar gekeken kan worden, is het actief of passief
richten van produkten. Onder passief richten wordt het terugvoeren van het
produkt in de foutieve stand verstaan. Actief richten wil zeggen dat het
produkt in de juiste stand geplaatst wordt.

gericht toevoeren passief richten actief richten

niet oppakken fig. 2.2 + 2.3 fig. 2.4

weI oppakken wordt niet toegepast manipulatoren

tabel 2.1 Toevoerprincipes.

Een toevoerinrichting met een passief filter is onder andere door Pherson
e.a. [ 2 ] ontwikkeld.
Bij deze voeder worden produkten over een transportband gevoerd. Als op de
waarnemingsplaats blijkt dat het produkt in de verkeerde stand Iigt,wordt
het op een retourband geschoven. Op deze band wordt het produkt gedraaid en
opnieuw op de toevoerband geschoven (fig. 2.2 ).

r /!.t.ou.rba.nd.

fig 2.2 Een toevoerinrichting voor grotere produkten met een passief filter.

Bij kleinere produkten kan een trilvoeder gebruikt worden. Ook dit is een
voorbeeld van een toevoerinrichting met een passief filter.
Bij deze toevoerinrichtingen zal het richtorgaan bij verschillende vormen
van produkten meestal een andere vorm hebben (fig. 2.3 ).
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fig. 2.3 Een toevoerinrichting voor kleinere produkten met een passief
filter.

Een voorbeeld van een actieve richter waarbij het produkt niet opgepakt
wordt, is te zien in fig. 2.4 (Boothroyd e.a. [ 3 ]).
Hierbij worden produkten op een transportband door fototransistoren bekeken.
Deze fototransistoren zijn gekoppeld aan een microcomputer. Deze geeft
signalen aan relays, die aanslagen bedienen afhankelijk of het produkt moet
draaien of niet.
Bij een niet ingetrokken stand zal het produkt gaan draaien. Dit wordt
veroorzaakt door de wrijving, ontstaan door het snelheidsverschil tussen het
produkt en de band.

fig 2.4 Een toevoerinrichting met een actief filter.

Toevoerinrichtingen waarbij de produkten weI opgepakt worden en daarna in de
gewenste stand gericht worden, zijn er in veel uitvoeringen. Voorbeelden
hiervan zijn robots met grijpers uitgerust voor hanterings-doeleinden, of
manipulatoren.

Toevoerinrichtingen waarbij het produkt in de verkeerde stand opgepakt en
teruggevoerd wordt om gericht te worden, worden weinig toegepast. Dit is
verklaarbaar omdat de inspanningen van het terugvoeren bij het opgepakte
produkt vaak even groot zijn als het richten van het produkt zelf.
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In overleg met de afstudeercoach is besloten het principe van het actief
richten van opgepakte produkten uit te werken.
Voor dit oppakken van produkten wordt gebruik gemaakt van grijpers.
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2.2 Grijper uitvoerinqen.

Voor het oppakken zan produkten zal de richteenheid met een qrijper
uitqevoerd worden. Volqens Lundstrom [ 4 ] en Volmer [ 5 ] kunnen qrijpers
in de volqende verdelinq ondergebracht worden:

1. Vinqerqrijpers
2. Klemqrijpers
3. Vacutimqrijpers
4. Grijpers die qebruik maken van spe~iale materiaaleigenschappen

2.2.1 Vingergrijpers
Bij vinqerqrijpers worden de vingers die het produkt oppakken door een
systeem van met elkaar verbonden schakels om het produkt qeklemd.
Hierbij kan een verder onderscheid gemaakt worden tussen pneumatische en
mechanische vingerqrijpers.
Bij pneumatische vingers is een zijde van de vinqer met een niet-rekbaar
deel uitqevoerd (fiq. 2.5 [ 5 ]). Het overiqe deel van de vinger is een
slanq die, indien er druk opgezet wordt, uitbuigt in de richtinq van het
niet-rekbare deel.

a ontspannen toestand
b qespannen toestand
c uitgevoerd met een prisma

voor het oppakken van
cilindrische onderdelen

fig 2.5 Een uitvoeringsvorm van pneumatische vingers.

De mechanische grijpers zijn vaak een vereenvoudiqde weerqave van de
menselijke hand. Hierbij kan de aandrijvinq van de vinqers met behulp van
draden worden bewerkstelliqd.
Om de schakels het produkt te laten omklemmen wordt dan een draad
aanqetrokken, om ze te ontspannen een andere draad (fiq. 2.6 [ 5 ]).
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~;t'::==-B-_L_+~-I-
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a schematische weergave
b principiele opbouw
A spandraad
B ontspandraad
C assen

fig. 2.6 Een mechanische softgrijper.

Het voordeel van vingergrijpers is dat ze door hun vormbenadering voor een
groot aantal produkten geschikt zijn. Deze grijpers worden ook weI
softgrijpers genoemd.

2.2.2 Klemgrijpers
Bij klemgrijpers (tangengrijpers) worden de grlJPorganen (bekken) tangvormig
naar elkaar toe bewogen. Volgens Volmer ( 6 ] kunnen deze bekken op vier
manieren naar elkaar toe bewogen worden (zie fig. 2.7).

d)

fig 2.7 Bewegingsmogelijkheden van de bekken bij klemgrijpers.
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~.
2

1.1

Volgens Volmer kunnen klemgrijpers in de verdeling zoals in figuur 2.8 is
weergegeven, ondergebracht worden. Hij gaat daarbij uit van lineaire
aandrijfelementen en een symmetrische beweging van de bekken.

1 1 If '10 '"~ *0.t:::::1 80 ~ ~f ~ JS H

~ F-2 ~ f-2 ~ F-1 F·2

"~"~ "~~~
00 3~~ ¥.Z~

;~, ~ ~:

J3~:~~
JO
IfS

F-1

fig. 2.8 Kinematische ketens en kinematische schema's van klemgrijpers.

Hierin is: D het aantal draaipunten,
S het aantal schuifgeleidingen,
F het aantal vrijheidsgraden van de aandrijving.
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Bij vacuiimgrijpers wordt door middel van onderdruk een produkt op een
zuigmond gezogen (fig. 2.9).

"-1---

:\lr
fig 2.9 Zuigmondvormen voor vacuiimgr~]pers:

a) om eieren op te pakken, b) met een kogelscharnier.

Een nadeel van deze methode is dat bij ruwe produkten de afsluiting tussen
het werkstuk en de zuigmond onvoldoende is. Hierdoor bestaat de kans dat de
onderdruk te laag is om het produkt op te kunnen pakken. De willekeurige
plaatsing van de zuigmondjes op het produkt kan tot gevolg hebben dat een
zuigmond op een plaats komt waar het produkt een opening vertoond. Hiervoor
is dan een speciale aanpassing nodig (fig. 2.10 [ 4 ] ).

fig 2.10 Afsluitingsaanpassing van de zuigmond bij vacuiimgrijpers.

Kenmerkend voor vacuiimgrijpers is dat ze maar aan een zijde in aanraking
komen met het produkt.
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2.2.4 Griipers die gebruik maken van speciale materiaaleiqenschappen

Voorbeelden hiervan zijn maqneetqrijpers en adhesieve-qrijpers.

Maqneetqrijpers.
Bij maqneetqrijpers wordt het produkt door een permanente maqneet of een
elektromaqneet opqetild.
Bij een permanente maqneet zal de qrijper een toevoeqinq moeten hebben om
het produkt ook los te kunnen laten (fiq. 2.11 [ 5 ]).

fiq. 2.11 Loslaatmechanisme van een magneetqrijper met een permanente
maqneet.

De beperkinq bij maqneetqrijpers is dat aIleen maqnetische materialen
opqepakt kunnen worden. Ret voordeel van dit soort qrijpers is dat ze minder
produktvorm afhankelijk zijn.

Adhesieve qrijpers.
Met behu1p van k1everiqe materia1en die aan de qr1Jper zitten, kunnen
produkten opqepakt worden. Een nadeel hiervan is dat deze materialen hun
k1eefkracht ver1iezen.
Ook bij deze qrijpers za1 een toevoeqinq nodiq zijn om het produkt los te
laten.

Ook deze soort grijpers komt maar aan een zijde in aanraking met het
produkt.

2.2.5 leuze van de soort grijper

In overleg met de afstudeercoach is voor het oppakken van produkten met een
klemqrijper qekozen. Rierbij is tevens besloten dat de qrijper het produkt
aan de boven- en onderkant moet klemmen in plaats van aan de zijkanten.

Dit heeft tot gevolg dat de grijper het produkt niet zelfstandig van de
transportband kan oppakken. Hiervoor zal een toevoeqinq qebruikt moeten
worden die het produkt aanbiedt (fiq. 2.12).
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fig. 2.12 Een toevoeging die het produkt van de transportband optilt.

Om te voorkomen dat bij het grijpen van produkten de produktaanbieder en de
grijper elkaar raken, zullen de bekken van de grijper een aangepaste vorm
moeten hebben (fig. 2.13).
Oit neerleggen kan op dezelfde produktaanbieder kunnen gebeuren.
De vorm van de produktaanbieder heeft tot gevolg dat de grijper de produkten
maar in een beperkt aantal standen kan oppakken en neerleggen.
Door de produkten nadat ze zijn neergelegd, weer langs een afstrijker te
laten lopen, zullen ze nauwkeurig na gericht worden.

ba ve.n bc.k 'j" ijpll: to

fig. 2.13 De produktaanbieder zal tussen de vingers van de grijper het
predukt aanbieden.

De gemaakte keuzes veer het antwerp van een richtsysteem zijn weergegeven in
figuur 2.14.
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richten van produkten

Il

contact

I
materiaal-

eiqenschap qrijper
vacuiimqrijper vinqerqrijper

fiq. 2.14 Overzicht van de qemaakte keuzes ( - -- -) voor het ontwerp van een
richtsysteem.
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2.3 De flexibele uitvoering van de grijper.

Voor het oppakken van produkten met een klemgrijper kunnen de volgende
oppakprincipes onderscheiden worden:
1 oppakken door middel van krachtsluiting,
2 oppakken door middel van vormsluiting.

2.3.1 Oppakken door middel van vormsluiting.

Bij het vormgesloten oppakken zal de bek een benadering Z1Jn van het
negatief van de produktvorm. Flexibiliteit ten aanzien van een andere
produktvorm kan enerzijds worden verkregen door gebruik te maken van
eenvoudig verwisselbare bekken (fig. 2.15 [ 5 ]).

fig. 2.15 Tangengrijper met verwisselbare bekken.

Anderzijds kan flexibiliteit worden verkregen door produktvorm instelbare
bekken toe te passen (fig. 2.16 [ 6 ]). In de inleerfase zal het negatief
van de produktvorm in de bek moeten worden vastgelegd.
Bij het oppakken van een produkt met een andere vorm zullen de aandrukpennen
opnieuw ingesteld moeten worden.

01··
./

,
inleerfase

oppakfase

fig. 2.16 Grijperuitvoering met flexibel instelbare bekken.
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Bij het oppakken door middel van vormsluiting zullen de grijpers zo
gemanoeuvreerd moeten worden, dat het produkt altijd op dezelfde manier
opgepakt wordt. Aanpassing aan een andere produktvorm zal steeds handmatig
uitgevoerd moeten worden.

2.3.2 Oppakken door middel van krachtsluiting.

Bij het dragen van produkten met 2-dimen~ionale vormkenmerken zullen
deze een stabiele positie innemen op een on~erbek. Door dit produkt aan de
bovenkant op ~~n plaats aan te drukken, zal het ook mogelijk zijn zo'n
produkt om te keren. Het nadeel hiervan is dat niet bekend is op welke
plaats het produkt aangedrukt moet worden.
Ais het produkt op zijn hele oppervlak wordt aangedrukt, geldt dit nadeel
niet. Hierbij benadert de bovenbek dan de vorm van het produkt.

Bij het krachtgesloten oppakken van produkten kan deze vormbenadering van de
bovenbek gerealiseerd worden met verende elementen. Hierdoor zal de bek zich
automatisch instellen op de vorm van het produkt. Er zal dan een
krachtenevenwicht tussen de verende elementen en het produkt bestaan.
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een gelijkmatige resp.
ongelijkmatige verdeling van de klemkracht over de elementen '(tabel 2.2).
Naast dit onderscheid kan ook nog worden gekeken naar de verende elementen
welke pneumatisch, mechanisch of hydraulisch kunnen zijn, of combinaties
hiervan.
De mogelijkheid met hydraulisch verende elementen is niet nader onderzocht,
omdat lekverliezen hierbij schadelijke gevolgen kunnen hebben.

ongelijkmatige gelijkmatige
krachtverdelin~ krachtverdeling

pneumatisch alternatief 1 alternatief 2

mechanisch alternatief 3 alternatief 4

tabel 2.2 Krachtsluitingsprincipes.

Alternatief 1
Een voorbeeld van alternatief 1 is het onafhankelijk bedienen van
luchtcilinders. De bek is dan uitgevoerd met een aantal naast elkaar
geplaatste cilinders.
De kleinste standaard luchtcilinders (miniatuur cilinders) hebben een lengte
van 52.5 mm bij een slag van 12.5 Mm. (zie bijlage 2.1 ).
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Alternatief 2
Een voorbeeld voor alternatief 2 is het naast elkaar plaatsen van een aantal
membramen waarvan de luchtkamer onderling verbonden is (zie figuur 2.17).

I

fig 2.17 De uitvoering van de bekken met memoramen.·

Een variant hierop is het uitvoeren van de bek met een elastisch luchtkussen
(fig. 2. 18) .

p-

fig 2.18 De uitvoering van de bekken met een elastisch kussen.

In overleg met de afstudeercoach zijn de alternatieven met externe bediening
van de verende elementen niet nader onderzocht.

Alternatief 3
Een voorbeeld van alternatief 3 is het indrukken van verende elementen
(pistons) .bij het sluiten van de bekken. De pistons worden dan tegen een
drukveer aangeduwd (zie fig. 2.19).

fig. 2.19 De uitvoering van de bek met indrukbare veren.
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Alternatief 4
Een voorbeeld van alternatief 4 is het uitvoeren van de bek met evenaartjes
(zie fig. 2.20).
Hierbij treedt evenwicht op tussen slechts twee tasters. Evenwicht tussen
meerdere taster zal een groter inbouwvolume tot gevolg hebben.

fig. 2.20 De uitvoering van de bek met evenaartjes.

Als de verende elementen uit alternatief 3 een hoge voorspankracht en een
lage veerstijfheid hebben, zal de veerkracht tijdens de indrukking redelijk
constant blijven. Hierdoor wordt een redelijk gelijkmatige krachtverdeling
verkregen.

2.3.3 Keuze van de flexibele vorm van de grijper.

Het vormgesloten oppakken van produkten heeft de beperking dat de grijper
het produkt altijd in dezelfde stand moet klemmen. Bet produkt zal in
slechts enkele gevallen door de produktaanbieder zo aangeboden worden, dat
de grijper dit kan pakken. Bij het krachtgesloten oppakken geldt deze
beperking niet. Daarom is besloten deze uitvoering uit te werken.

Het uitsluiten van de bekuitvoering met externe bediening van de verende
elementen heeft tot gevolg dat slechts mechanisch verende elementen over
blijven. Bij de uitvoering van de bekken met evenaartjes is een
gelijkmatige krachtverdeling maar in beperkte mate mogelijk. Om deze reden
is besloten de bekken uit te voeren met verende elementen die een redelijk
gelijke constante kracht uitoefenen (alternatief 4).
Deze keuzes zijn weergegeven in figuur 2.21.
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evenaartjes
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I
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fig. 2.21 Overzicht van de gemaakte keuzes (- - - - -) voor het antwerp van een
flexibele klemgrijper.
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De beweqing van de bekken.

3.1 Bewegingsanalyse.

De bekken van een klemgrijper kunnen volgens verschillende
bewegingsmogelijkheden naar elkaar toe bewogen worden (zie fig. 2.7).
Bij het sluiten van de bekken zullen bij ee~ horizontale verplaatsing , de
verende elementen over het produkt schuiven. Bij een oneffenheid van het
produkt kan het produkt dan door de verende elementen weggeduwd worden (zie
figuur 3. 1) .

fig. 3.1 Door een draaibeweging van de bek zullen de verende elementen het
produkt in horizontale richting verschuiven.

Om dit wegduwen te voorkomen, moet de bek verticaal langs een rechte lijn
verplaatst worden.
De alternatieven uit figuur 2.8 die hiervoor in aanmerking komen zijn: 4.3,
5.1 en 6.1.

3.2 De keuze van het mechanisme.

Om het oppakken en neerleggen van produkten met dezelfde bewegingen uit te
kunnen voeren, worden beide bekken bewegend uitgevoerd.
Door deze met een aandrijfelement te bedienen, wordt een synchrone beweging
verkregen.
Omdat in alternatief 6.1 de plaatsing van het aandrijfelement de
bewegingsvrijheid van de grijper bij het omdraaien van produkten beperkt,
zal alternatief 4.3 uitgewerkt worden.

Om te voorkomen dat de verticale schuifgeleiding van alternatief 4.3 een
buigend moment moet opvangen, kan deze schuifgeleiding vervangen worden.

Ret middelpunt van de stang uit alternatief 4.3 zal een cirkelbeweging
maken. Ret middelpunt van de cirkel, waarvan de straal 1/2 is, ligt op het
snijpunt van de schuifassen (zie figuur 3.2).
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fig. 3.2 Het middelpunt van de stang maakt een cirkelbeweginq rond de
oorsprong.

Hierdoor is dit mechanisme te vervangen door een stang met een
schuifgeleiding (de koppelstang) die in het midden verbonden is aan een
stang met een draaipunt (de aandrijfstang) (zie figuur 3.3).

fiq. 3.3 Het vervanqende mechanisme van fig. 3.2

Hierdoor zal punt A langs een verticale lijn blijven bewegen.

Door een stang evenwijdiq te plaatsen aan de koppelstang onstaat, indien de
lengte van de stangen gelijk is, het parallelloqram uit alternatief 1.1.
Door deze parallelstang nu ook te koppelen aan de horizontale
schuifgeleiding en aan de bek, wordt het evenwijdig bewegen van de bek
geqarandeerd (figuur 3.4).

paraLlt.L sf:a.n S""", be.k

- f.<oppe.Lsl:an9

__ a a.n dri.Jj'stanj

fig 3.4 Schematische weerqave van een bek van de grijper.

Het ontstane mechanisme is dus een combinatie van alternatief 4.3 en 1.1.

Nu het mechanisme bekend is kan de slag per bek bepaald worden. Uit bijlage
3.1 voIgt dat deze 30 mm bedraagt.
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.
Voor het realiseren van de horizontale verplaatsinq wordt een luchtcilinder
gekozen, omdat het lekken van hydraulische cilinders schadelijke gevolgen
kan hebben.
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De belastinq op de qrijper

4.1 De ongunstigste belastingssituatie.

De ongunstigste stand van de grijper is die stand tijdens het omdraaien
waarbij het produkt verticaal staat. Omdat gekozen is voor het
krachtgesloten oppakken van een produkt, za~ het produkt enkel door de
wrijving van de klemkracht vastgehouden worden. Daarnaast is in die stand de
buigstijfheid van het mechanisme het kleinst.
In deze stand zal bekeken worden hoeveel de cilinderkracht moet zijn opdat
de optredende klemkracht voldoende is. Daarnaast wordt bekeken of het
mechanisme de belasting in het vlak loodrecht op het vlak van beweging kan
dragen.

4.1.1 De benodigde klemkracht.

De verticale stand is de meest kritische voor het klemmen van het produkt.
Dit komt omdat in die stand de wrijvingskracht die de bekken op het produkt
uitoefenen, groter moet zijn dan de zwaartekracht plus de centrifugale
kracht. Deze centrifugale kracht ontstaat doordat het massamiddelpunt van
het produkt niet op de rotatie-as van de grijper ligt.
Er moet dus gelden:

Fw > Fz + Fcentr ( 4.1 )

aij het omdraaien met omw/sec voIgt uit bijlage 4.1

Fw >91.9N

Ais de bekken met rubber bekleed worden is de normaaikracht per bek (bijlage
4.1) :

F = 115 Nn

Hierbij wordt aangenomen dat de produkten niet met olie verontreinigd z~Jn.

Met behuip van momenten- en krachtenevenwichten (zie bijlage 4.2) kunnen dan
de normaalkrachten in de staven bij het klemmen van een produkt, bepaald
worden (zie fig. 4.1). Hierbij zijn de verliezen ten gevolge van
lagerwrijvingen buiten beschouwing gelaten. aij een nadere beschouwing
zullen deze worden meegenomen.
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fig. 4.1 De belasting op het mechanisme ten gevolge van het klemmen van het
produkt.

De krachten K1, K2 en K3 Z1]n weergegeven in bijlage 4.2.
De benodigde cilinderkracht kan als functie van de klemhoek ~ bepaald worden
(zie oak bijlage 4.3):

P = =
2 r F·1
tan ~

( 4.2 )

00

lOti

De klemhoek is gedefinieerd als die hoek die de koppel stang van het
mechanisme maakt met de horizontale as. P is de cilinderkracht die nodig is
om een klemkracht Fn op te wekken (zie fig. 4.2 ). De factor 2 in deze
vergelijking geldt voor klemming vande onder- en bovenbek.
~ .

\..,

0--...,

o 10 %0 30 'fO 10 0 70 0 :r'
kb-r~oc.J.. If' ---

fig. 4.2 De benodigde klemkracht als funktie van de klemhoek zonder
lagerwrijving, bij inklemming van het dikste produkt (Fn = 115 N).
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Uit vergeIijking 4.2 voIgt dat de geleverde kIemkracht zal toenemen als de
klemhoek ~ toeneemt, bij gelijkblijvende P. Daarnaast geldt dat de benodigde
klemkracht bij het inklemmen van dikkere produkten moet toenemen (dus ook
bij toenemende hoek ~).

Er moet gezorgd worden dat de geleverde klemkracht altijd groter is dan de
benodigde klemkracht.
Uit bijlage 5.5 zal blijken dat de stijging van de benodigde klemkracht als
functie van ~ groter is dan de stijging van de geleverde klemkracht. Hieruit
voIgt dat de luchtcilinder bepaalt moet worden bij de inklemming van het
dikste produkt. .

4.1.2 De belasting op het mechanisme loodrecht op het vlak van beweging.

In deze stand wordt gekeken naar de extra krachten op het mechanisme die
ontstaan ten gevolge van de belasting in het vlak loodrecht op het vlak van
beweging.
Omdat de stijfheid van stangenmechanismen in het vlak loodrecht op het vlak
van beweging gering is, wordt aan beide kanten van de bekken een
stangenmechanime geplaatst. Hierdoor zal de stijfheid in die richting
toenemen.
Doordat het eigengewicht excentrisch aangrijpt ten opzichte van de bekken
ontstaat er een buigend moment in de asrichting van de hartlijn (zie fig.
4.3 en 4.4).

MI.L..6<!2222?n

<-. -- -. ---
---~. ------.

:::---2Z?ZZZ;??~?::Z?::Z?==--

fig. 4.3 De grijper halverwege
het omdraaien van een
produkt.

fig. 4.4 De belastingsituatie
van fig. 4.3.

Omdat de bekken bij inklemming tegen elkaar steunen heffen de horizontale
componenten van Mb (in x-richting) elkaar op, zodat enkel in y-richting nog
een buigend moment overblijft:

(4.3)
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Als verondersteld wordt dat de lagers oneindig stijf zijn en de speling
doorlopen is kan de grijper in het X-Z vlak als in figuur 4.5 weergegeven
worde

111bel.. .~ mprcxl. . '}

fig. 4.5 Schematisering van de grijper in het X-Z vlak.

Omdat de zakking in negatieve z-richting gering is, mag worden aangenomen
dat de buigende momenten ten gevolge van de Massa van de bekken en het
ingeklemde produkt, als normaalkrachten in de bovenste en onderste staaf
worden opgenomen. Oeze kracht is dan per lagerpunt 27 N (zie bijlage 4.4).
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4.2 Bepaling van de cilinderkracht.

Door het optreden van wrijving in de lagerpunten zal de werkelijk geleverde
klemkracht kleiner zijn dan de berekende klemkracht.
Uitgaande van een arbeidsbeschouwing zal moeten gelden:

( 4.4)

Hierin is: P de benodigde cilinderkrach~,

6x de initiele cilinderverplaatsing
6~ de initiele hoekverdraaing
Mwi het wrijvingsmoment in lagerpunt i
[ Fi de werkelijk geleverde klemkracht
65 de initiele bekverplaatsing

,4l,.."r'
~8~~~=--

f,

p

-.£-1

fig. 4.7 De krachten op het mechanisme met lagerwrijving.

Voor het wrijvingsmoment per lagerpunt geldt:
Mwi =Fn· r'lJ

met: Fn = de normaalkracht per lagerpunt
r = de lagerstraal
~ =de wrijvingscoefficient

(4.5)

Uit bijlage 4.5 voIgt dat vergelijking (4.4) kan worden herschreven tot:

[ Fi = 0.5 P·tan ~ - r Mwi / ( l·cos ~

Hierin is r Fi de geleverde klemkracht.

( 4.6 )

Bij een grotere cilinderdiameter zal de wr1JV1ng in die klemstand ook
toenemen. De cilinderkracht van een cilinder met D = 0 50 mm is toch
voldoende om de wrijvingskracht en de klemkracht op te brengen (bijlage
4.5) .
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Hoofdstuk 5 Constructieve uitvoering van de qriiper.

5.1 De uitvoering van de bekken.

De keuze van het oppakken van produkten door middel van krachtsluiting met
verende elementen die de vorm van het produkt benaderen, heeft tot gevolg
dat er meerdere contactpunten tussen de bek, en het produkt nodig zijn. Om de
diktevan de grijper te beperken is besloten de drukveren in de tasters te
plaatsen. Dit heeft tot gevolg dat de diameter van de tasters toeneemt (fig.
S. 1) .

fig. 5.1 Door plaatsing van de veer in de taster wordt een kleinere
inbouwdikte verkregen.

Om enerzijds meerdere contactpunten te krijgen en anderzijds het bouwvolume
te beperken is gekozen voor een uitvoering van de bek met 9 tasters.
De afmetingen van de bek kunnen hierbij beperkt bIijven.
De onderbek zal dezelfde afmetingen hebben ais de bovenbek, maar deze is dan
zander verende elementen uitgevoerd.

Uit bijlage 4.1 voIgt dat de tasters samen een normaalkracht van minimaal
115 N moeten doorieiden om het produkt in de verticale stand tach nog te
kunnen klemmen.
In bijiage 5.2 zijn de dimensies van de veren uitgewerkt. Hierbij is een
maximale indrukking van 10 mm per verend element gesteld, zodat kleine dikte
variaties mogelijk zijn.
De uitvoering van de bekken is weergegeven in tekening 85-G1.
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5.2 De uitvoering van de stangen.

5.2.1 De bepaling van de stanglengte.

De dikte van de bekken wordt onder andere bepaald door de kleinste hoek die
het mechanisme maakt. In die stand moeten immers de bekken sluiten.
Bij het kleiner worden van ~min zal de benodigde cilinderkracht (om dezelfde
klemkracht op te kunnen wekken) verder toen~men. Voor de klemkracht is het
dus gunstig om ~min zo groot mogelijk te kiezen. Er kan dan een kleinere
diameter luchtcilinder genomen worden. Het bezwaar is echter dat met het
toenemen van ~min de uitbouw van de bek ( u ), zal toenemen (zie figuur
5.2). Hiermee zal het bouwvolume toenemen.

fig. 5.2 De bovenbek van de grijper in klemstand.

Hierbij wordt u gedefinieerd als de extra uitbouwdikte van de bek die nodig
is om de bekken toch te kunnen laten sluiten.
Om deze dikte van de bek te verkleinen, kunnen de mechanismen van de onder
en bovenbek ten opzichte van elkaar verschoven worden. Hierdoor kan de
waarde van u verkleind worden en zullen de bekken toch nog kunnen sluiten
(zie figuur 5.3 en 5.4 ).

fig. 5.3 Bekvolume bij het boven elkaar plaatsen van de bekmechanismen.
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fig. 5.4 8ekvo1ume bij het door e1kaar plaatsen van de mechanismen.

Om te voorkomen dat de stangen e1kaar raken, zu1len deze op een speciale
manier ten opzichte'van elkaar gep1aatst moeten worden (zie bijlage 5.3 ).
Deze p1aatsing van de stangen (fig. 5.4) heeft echter slagbeperkingen van de
bekken tot gevolg. Om tach de gewenste slag van de bek te bereiken, zal dan
de lengte van de stangen vergroot moeten worden. Dit is uitgewerkt in
bij1age 5.4. Rieruit voIgt:

stanglengte 1 = 150 mm,
o

4lmin = 73.7 ,
a4lmax = 49.5

Ret bouwvolume van dit mechanisme wordt dusdanig groat dat het v()ordeel van
de dunne bekken verdwijnt (bij1age 5.4).
De uitwerking van figuur 5.3 is bekeken in bijlage 5.5.

Rieruit voIgt (a1s het bouwvolume van de grijper zo klein mogelijk wordt
gehouden) :

stanglengte 1 = 70 mm,
a

tpmin = 32.5
o4lmax = 75 .

De afmetingen die hieruit voor de bek volgen, zijn weergegeven in tekening
85-G4 en 85-G9.
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5.2.2 De lagering van de stangen.

De assen kunnen op twee plaatsen gelagerd worden:
In de stangen van het mechanisme. Hierbij draait het lager rond een
stilstaande as.

2 In de bekken en in het geleidingsblok. In deze situatie draait de as
in een stilstaand lager.

De mogelijke lagertypen die hiervoor in aanmerking komen zijn:
- groefkogellagers
- glijlagers
- naaldlagers
- kogelgewrichtslagers

In bijlage 6.1 is aan de hand van een aantal eisen gekozen voor het lageren
met behulp van glijlagers. Deze lagers worden in de bekken en in het
geleidingsblok geplaatst. Op sommige plaatsen zal het lager toch in de stang
geplaatst moeten worden, omdat de constructie daar geen andere mogelijkheid
biedt (bijvoorbeeld bij de verbinding van de aandrijfstang en de
koppelstang). Dit is weergegeven in tekening 85-G1, 85-G2, 85-G6~en 85-G6b.
Tijdens het omkeren van het produkt zullen de stangen belast worden in het
vlak loodrecht op het vlak van beweging (zie 4.1.2). Hierdoor zal bij enkele
lagerpunten kantbelasting optreden. Uit bijlage 6.2 blijkt dat dit
toelaatbaar is.

Voor de glijlagers worden zelfsmerende Glycodur glijlagerbussen genomen.

5.2.3 De bevestiging van de stangen.

Het plaatsen van het mechanisme in het blok en de bekken heeft tot gevolg
dat de stang vast aan de as verbonden moet worden.
Deze verbinding moet ervoor zorgen dat de stang zowel in tangentiale als in
axiale richting niet kan verdraaien, resp. ver~chuiven.

Een aantal mogelijkheden voor deze verbinding zijn:
- Het persen of krimpen van de stang op de as,
- Het klemmen op de as met een klemverbinding,
- Het borgen van de stang met een paspen.

Het borgen met een paspen heeft extra bewerkingen van de geharde as tot
gevolg. Er is gekozen voor het klemmen op de as met een eenzijdig gedeeldc
klemverbinding (bijlage 6.3 ), omdat deze verbinding demontabel is (zie
tekening 85-G1).
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5.3 De samenstelling.

5.3.1 De schuifgeleiding.
De functie van de horizontale schuifgeleiding is tweeledig:
1 de geleiding moet garanderen dat het biok horizontaal beweegt, zodat de

bek Iangs een verticale lijn beweegt ( fig. 3.3 ),
2 de geleiding moet een buigend moment kunnen opvangen. Dit moment ontstaat

door het excentrisch Iiggen van het massamiddelpunt van de grijper.

De horizontale geleiding kan op verschillende manieren worden verkregen:
- met behulp van glijlagerbussen,

met behulp van kogelkooien,
met behulp van kogelomloopbussen.

In horizontale situaties zijn de kogelomloopbussen het best bruikbaar, omdat
deze het minst gevoelig zijn voor kantbelastingen.
De geleiding wordt dan ook met kogelomloopbussen uitgevoerd (bijlage 6.4 en
tekening 85-G1, 85-G5 en 85-G8).

5.3.2 De cilinder.
De cilindergrootte is bepaald uit de krachten-analyse (bijlage 4.5). De
gekozen cilinder is een dubbelzijdiq werkende luchtcilinder (bijiage 6.5).
De bevestiging van de cilinder geschiedt met behulp van een
uitlijnkoppelstuk, zodat kleine scheefstellingen van de cilinder toelaatbaar
zijn (bijlage 6.5).

5.3.3 Het frame.
De cilinder is bevestigd op een bodemplaat waaraan het frame van de bek is
bevestigd, zodanig dat de hartlijn van de cilinder en de bek in een lijn
liggen (tekening 85-G1, 85-G3 en 85-G7).
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Conclusie.

Voor het richten van lasprodukten in een toevoerinrichtinq voor een lasrobot
is een qrijper ontwikkeld.
De keuze dat de qrijper de produkten aan de boven- en onderkant moet klemmen
heeft tot qevolq dat de produkten met een extra hulpmiddel van de
transportband moeten worden qetild. Hierdoor zal de qrijper een aanqepaste
vorm moeten hebben. Het neerleqqen van produkten zal ook met dit hulpmiddel
moeten qebeuren. Omdat de produkten dan in ~en beperkt aantal standen worden
qericht, zullen ze nauwkeuriq naqericht moeten worden.
Doorhet oppakken van produkten door middel van een krachtsluitinq is de
qrijper niet produktvorm qebonden.

De ontwikkelde qrijper is qeschikt voor het richten van produkten met 2
dimensionale vormkenmerken.
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• Kleine Abmessungen

• Lange Lebensdauer
• Korrosionsbestil.ndigkeit

• Eingebaute Dlimpfungspuffer

• Universelle Montagemoglichkeiten

•

Kolbendichtung Manschetten
Kolbenstangendichtung . Quad-Ring (8-mm-Zylinder)

Manschette (12-, 16-, 20-. 25-r'nm.Zylinder)

AusfOhrung "S" Schraubbefestigung am Zyllnderdeckel
der Kolbenstangenselte

AusfOhrung "U" Universalbefestigung (Schraubbefestigung
an beiden Zylinderdeckeln. Schwenk
befestigung)

!lnflchWlrtende Zyl/nder

Dopptltwlrtende Zyllnder

Miniatur-Zyl inder

I~~~
1
t
f:
~.

~
I,.. Ttcllntlche Daten:

_ Wertcstoffe: Zylinderrohr Ms-Rohr, nahtlos gezogen
Zylinderdeckel Ms

',', Kolbenstange CrNi-Stahl korrosionsbestil.ndig
Dlchtungen Perbunan. ofbestil.ndig
Dlimpfungspuffer Kunststoff, schlagfest

t
iI .Dlctltungen:

I .l-: Oruckberelch: 1.S-a bar

~ tulAssige Temperatur - 10" - + 70"C
i Sctlmiermlttel : Shetl-Ol Tellus 15 oder gleichwertlg (5. S. 97)
I Betrlebsmedium Druckluft (gefiltert u. geolt)
[HUbbegrenZUng " ~09Iic~st extern (optlmale Lebensdauer)

~ l<olbenstangenausfuhrung etnseltlg

'fllchenVerhliltniS der Kolben Zylinder 8 mmI beidoppellwirkenden Zylindern Zylinder 12 mm
l (bellingt durch Abzug der Kolben- Zylinder 16.20,25 mm
• atangenquerschnitte)

tFederkraft ausgelegt fur Ruckbewegung des Kolbens.t nlcht fur angekuppelte Massenr .
rBehl!ltigUng:

~
~

ll i.. einfachwirkende Zylinder
~ 1

fon. doppellwirkende Zylinder im Vonauf
~. .

fill .. doppellwirkende Zyllnder 1m Rucklauf

~.
~lIndernach Ihren Ang8ben und Zyllnder mit doppel8eltlger
lcolbenStange (016,20 u. 25 mm) sowle Zyllnder mit Zwischen- und
bbertlngen bitten wlr anzufragen.

k~·,.81 N I .
t
i
1-,



Zylinder einfachwlrkend

AusfOhrung S

Kolb.ndurchm••••r a mm

Miniatur-Zylinder

..

Kolben-
Hub Bestell-Nr.. Ldurchmesser

12.5 38.150 52.5
~

~

25 38.151 r 73
8

37.5 38.152 94

50 38.153 114.5

Kolb.ndurcnm••••r 12,16,20 und 25 mm

Kolben (2) Hub Bestelt·Nr. A B C 0 e F G H I J K L V

12.5 37.150 62.5

25 37.151 86.0

12 37.5 37.152 11 M 10 14.5 M5 12 17 M5 18 16 109.5 5

50 37.153 133.0

62.5 37.154 156.5

20 36.150 74.5

40 36.151 111,5
16 11 M 18 15 M6 12 24 M5 22 20 6

60 36.152 x 148.5
1.5

80 36.153 185.5

20 35.150 . 79.0

40 35.151 116.5
20 15 M 22 19 M8 12 30 R 1/8" 27 24 5 12.5 6

60 35.152 x 154.0
1.5 I80 35.153 191,5

20 34.150 I· 79.0

40 34.151 116.5
25 15 M 24 22.5 M 10 15 32 R 1/8" 32 29 5 16 6

60 34.152

I
x 154.0

1.5
80 34.153 191.5

20



Bijlage 3.1 - 1

De slagbepaling van de bek.

Bij het pakken van produkten moeten de bekken zo ver van elkaar staan dat de

grijper niet exact gepositioneerd hoeft te worden am de produkten op te

pakken. Er moet een grijpspeling zijn.

Er moet gelden (zie figuur 3.5" ) :

2 slag = produktdikte + tasterindrukking + 2 grijpspeling

fig. 3.5 De bepaling van de grijpspeling

De slag wordt gedefinieerd als de verplaatsing van een bek van gesloten

stand zonder produkt tot de maximaal geopende stand. Bij deze geopende stand

moet het produkt er met voldoende speling tussen kunnen.

Uit deze vergelijking voIgt:

slag = 25 + 10 + 2-spelinq
2

= 17.5 + speling

Met een speling tussen het produkt en de tasters van 12.5 mm voIgt daaruit:

slag = 30 mm.



Bijlage 4.1 - 1

De benodigde klemkracht.

Het produkt wordt met een krachtgesloten verbinding opgepakt omdat dat het

flexibelste is.

De ongunstigste grijpstand voor het klemmen is die waarbij de centrifugale

kracht en de zwaartekracht in dezelfde richtinq werken. Deze centrifugale

kracht ontstaat als het massamiddelpunt van het produkt niet samenvalt met

de rotatie-as van de grijper.

Dan geldt:

FZ = m·g = b·d·h·O·g

= 200 x 200 x 25 x 7.8 10-6 x 9.81 = 76.5 N

~ 100 -
I

I ..
I""

f---. '--'-'rr--
I 5°

- - ~-_ .. - _I I

pr

- 100 -
m

200

Fcentr = m· w2. r

w = 1 omw/sec

produktgrootte: 200x200xd

grijpergrootte: 100x100xd
.9 ri jpe.r

<]

fiq. 4.8 Liqqing van het zwaartepunt van het produktten opzichte

vande rotatie-as van de grijper.

Ligginq zwaartepunt: in de ongunstigste' stand op r =50 Mm.

Hieruit voIgt: Fcentr = 15.4 N

dus: Fw > 91.9 N



Bijlage 4.1 - 2

De helft van de wr~Jv~ng wordt door de bovenbek gedragen en de andere helft

door de onderbek. De wrijvingskracht wordt gesommeerd over het aantal

contactpunten n.

F
-K = r f.F .

2 n~

Fni is de normaalkracht van contactpunt i.

Voor de wrijvingscoefficienten geldt:

fstaal-staal = 0.15

frubber-staal =0.5
Er wordt aangenomen dat de produkten niet met olie zijn vervuild.

Neem f = 0.4 (de bekken worden met rubber uitgevoerd), dan voigt daaruit

voor de totale kracht van de tasters:

r F . = 91.9 = 114.9 N
n~ 2 0.4



Bijlage 4.2 - 1

De krachtenanalyse.

A

z'l'"

k.+ 2.lC..GloJ",/: ..!J!.L.'''Ly %1~2"
,....--~~ ....--'W' k.... 1 k .....SLY' ~

""r '

fig. 4.1 De belasting op het mechanisme ten gevolge van het klemmen

van het produkt.

Uit het momenten evenwicht ten opzichte van B voIgt:

[ r.·F. = - K3' b·cos ( 8 - ~ )
1 1

( 4.7 )

De som van de verticale krachten op de bek is 0:

( 4.8 )

De som van de horizontale krachten op de bek is 0:

K3'COS ~ + K1,cos ~ - K2·sin ~ = 0

Uit ( 4.7 ) voIgt:

( 4.9 )



Bijlage 4.2 - 2
I: r.·F.

1 1

b·cos ( 9 - cp )

Wordt dit gesubstitueerd in ( 4.8 ) en ( 4.9 ) dan kunnen K
1

en K2
geelimineerd worden:

I: r .·F.
K1 = b.cOs

1
( 9 _ cp ) + r Fi·sin cp

r F.· cos cp
1

Om de lagerkrachten en de krachten in de stangen te bepalen zullen de

krachten door 2 gedeeld moeten worden omdat het mechanisme dubbel is

uitgevoerd.

Horizontaal evenwicht op het geleidingsblok levert:

COS
2!D ·cos 2!D

P = 4 ( F1 + F2 + F3 ).[ sin cp·cos cp + sin 2cp ]

Hierbij is P de cilinderkracht die nodig is am bij de bek een klemkracht r
Fi op te wekken.



Bijlage 4.3 - 1

Vereenvoudiging van P.

P = 4 r F.. [ sin 1ft. cos 1ft + cos
2w.' 1 - 2 sin

2
W ] =

1 ~ ~ 2 sin lP'cos lP

= 2 r Fi / tan lP

Controle via arbeidsbeschouwing levert:

r F.· 65 = P'6x
1

hierin is: 65 de slag van de bek

6x de slag van de cilinder

fig. 4.9 De bekverplaatsing in relatie tot de cilinderverplaatsing.

65 =1·( sin lP - sin ( lP - 6lP »

6X = 1.( cos (lP - 6lP ) - cos lP )

Met 6lP « lP voIgt hieruit:

65 = l·6lP·cos lP

6x = I'6lP'sin lP

r F.·l·6lP·cos lP
Invullen Ievert: P =__~1L- ___

l·6lP·sin lP

r F.=__--'110--_
tan lP

Dit voor de boven- en onderbek samen levert:



r F.
P = 2 1

tan lp

Bijlage 4.3 - 2



Bijlage 4.4 - 1

De normaalkrachten ten gevolge van het buigend moment.

Om te bepalen wat het moment in de staven is ten gevolge van de

dwarskrachten wordt fig. 4.6 enkel beschouwd op dwarsbelasting.

De situatie is dan:

/

fig. 4.10 De dwarskrachten op het mechanisme tijdens het omkeren van een

produkt.

Om te bepalen wat de buigende momenten en de dwarskrachten in de staven zijn

wordt dit vakwerk losgesneden en wordt daarvoor een moment ingevoerd.

Dan geldt: M= F·l I 4

fig. 4.11 De losgesneden belastingssituatie.

Hieruit voigt dat de belasting ten gevolge van de dwarskracht geen

normaalkrachten in de stangen tot gevolg heeft.

Uit (4.3) voigt dat het buigend moment dus enkel door de bek en het produkt

ontstaat.



Bijlage 4.4 - 2

De normaalkrachten in de staven ten gevolge van het buigendmoment kunnen dan

bepaald worden volgens:

N a = 2 mb 9 1 + mprod 9 r

r = buigendmomentarm van het produkt

I~F======:::I-:---N
Ii

fig. 4.12 De normaalkrachten die het moment opvangen.

eij de schematisering z~Jn de bovenstangen vervangen door een stang. Hierbij

wordt aangenomen dat deze stang aangrijpt precies tussen de twee andere

stangen in (zie figuur 4.13).

I

.i J2..~

fig. 4.13 De vervangende stanglengte.

De waarden volgen uit bijlage 5.5.

Ingevuld levert dit:

N'a = 2'1.01-9.81-43 + 7.9"9.81'129 =
N = 108.5 N

Dit is voor vier lagerpunten.

Dus per lagerpunt is dit 27 N.



Bijlage 4.5 - 1

Kraehtenanalyse met wrijvingsbesehouwing.

Door het optreden van wrijving in de lagerpunten zal de werkelijke

klemkraeht kleiner zijn dan de berekende klemkracht.

Uitgaande van een arbeidsbeschouwing zal moeten gelden:

P'~x = r 2 " o' ~~ + 2 [ Fo' ~s
WI. I.

Voor het wrijvingsmoment per lagerpunt geldt:

" 0 = F . r·1J
WI. n

( 4.4 )

( 4.5 )

Dit uitgewerkt levert (zie figuur 4.7):

p·~x = 2 [ MW1'~~ + 2 MW2'~~ + MW3'~~ + MW4'~~ + MW5'~~ + MW6'~~ ] +
+ 2 [ F 0 • ~s

. I.

Substitutie van ~s, ~x (uit bijlage 4.3 ) en "wilevert:

Dit kan worden hersehreven tot:

[ Fi = 0.5 p·tan ~ - ["wi /(l·cos ~) (4.6)

Als in (4.5) de normaalkrachten ingevuld worden zoals in fig 4.1 is bepaald,

kan de geleverde klemkracht uit (4.6) bepaald worden.

Hierbij wordt genomen: d = 8 mm, l= 50mm (buLa~e 5.5).

Bij Glyeodur glijlagers met lage vlaktedrukken geldt: IJ = 0.15.

In de ongunstigste wrijvingssituatie geldt (P maximaal):
~

Dc;l = ~ 32 mm: P = 345 N, ["wi = 1646 Nmm

Deil = ~ 40 mm: P = 527 N [ "wi = 2515 Nmm

Deil = ~ 50 mm: P = 825 N [ Mwi = 3937 Nmm



De ongunstiqste qrijpstand is 38°.

Voor de klemkracht per bek qeldt dan:

Dcil =f/J 32 mm 1: F = 54 N,

Dci1 = f/J 40 mm 1: F = 83 N,

D '1 =f/J 50 mm 1: F = 130 N.
Cl

Bijlage 4.5 - 2



Bijlage 501 - 1

De dimensionering van de tasters.

Om de dikte van de vinger niet groter dan 30 mm te laten worden is gekozen

voor een slag van de tasters van 10 mm.

De gekozen drukveer hierbij is (Tevema Barnes):

d =0.63 mm As =3.9 mm

Dm = 5.0 mm Bus = 6.1 mm

LO = 38.5 mm P1 = 15.49 N

L1 = 16.2 mm P/f =0.7 N/mm

lengte onder voorspanning = 26.2 mm

Fv = 8.61 N

Bij inklemming van een ongelijkmatig produkt zal de taster die het dikste

gedeelte moet aandrukken tot zijn aanslag zijn teruggedrukt. De tasters die

een dunner gedeelte inklemmen drukken met een kracht:

De tot de aanslag ingedrukte taster oefent een kracht uit op het produkt

van:

F = P tan ~ - r Ft
Omdat slechts kleine dikte variaties optreden, zullen altijd meerdere

tasters het produkt raken. Deze oefenen dan minstens de voorspankracht uit.

De.. o..f w-.e.tLlIIje>-- vtl.'-~ t-a.-~t~v ~~ '-' L..re-Q..v'j ..e.Gj.e...v-e..... l '" fe-k~'"'-] 8;; - G S-.
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Voor drukveren met een hoqere veerconstante (Pit) zie onder 5tempelveren OBQina.t tIm 8

P..nostaal Roestvnlstaal

P, PII PI Pit
d O~ Lo L. As aUS Newton N/mm Nummer Prijsgroep Newton N/mm Numm. Prijsgroep ,

12.0 7,2 29,03 012100 B 24,18 022100 E
17,0 9.8 18,04 012110 B 15,03 022110 e

6.3 25.0 13,8 4,7 8.1 133,37 11,n 012120 B 111.10 9,80 022120 e
35.5 19,2 8.09 012130 : 6.74 O~:~ ~515 27 I 539 012140 4:49 0221
15,0 7.4 14.32 012150 B 11.93 022150 E
22.0 10,5 8,92 012160 B 7,43 022160 E

8,0 33.0 14.9 6.1 9.6 104.93 5,83 012170 B 87.41 4,86 022170 E
47,5 21,0 3,96 012180 B 3.30 022180 e
69,0 300 269 012190 a 224 022190 E

..•.~
20,0 7.7 7,09 012200 a 5,91 022200 E .-
29.5 10,8 4,51 012210 B 3.76 022210 E

1.25 10.0 44.5 15.2 8,2 11,9 85,42 2,92 012220 a 71.15 2,43 02222ll E "
64.0 21,1 1,99 012230 B 1,66 022230 E
935 300 1,34 012240 B 1,12 022240 E
27.0 8.2 3,63 012250 B 3,02 022250 E
41.5 11.6 2,31 012260 B 1,93 022260 E·····

12.5 62.5 16.5 10,6 14,6 69,04 1,49 012270 8 57,51 1,24 022270 E "
90.5 23.1 1.02 012280 a 0,85 0222llO E ,i,'

130 0 32,9 069 012290 B 057 022290 E •
40.5 9.1 1.73 012300 a· 1.44 022300· E
62.0 12,9 1,10 012310 S 0.91 022310 E

16.0 94,0 18.5 14,1 18.2 54,23 0,72 012320 8 45.17 0,60 022320 E
140.0 26,0 0,48 012330 B 0.40 022330 E
206,0 37.3 0,32 012340- B 0,27 022340 H

14.5 9,0 37,27 012350 C 31,04 022350 F
't,21.5 12.6 23,73 012360 C 19,n 022360 F

8.0 31,5 17,9 5.9 10.1 211,82 15,40 012370 C 174.00 12.83 022370 F
45.0 24,8 10,40 012380 c- " 8,66 022380 'F
665 352 705 012390 C 587 022390 F
18,5 9.4 19.12 012400 C 15.93 022400 ~.. ~;,27,0 13,2 12.16 012410 C 10.13 022410

10,0 40.5 18,9 7.9 12.1 169.66 7,87 012420 C 141,32 6.58 022420 F' ';,~"
58,5 26.5 5,33 012430 C 4,44

g~:: F
C 301 F .,860 379 361 012440 "

24.0 10,0 9,76 012450 C 8,13 022450 F
36.0 14,1 6.23 012460 C 5.19 022460' F

1.6 12,5 53,5 20.1 10.3 14,7 135.33 4.04 012470 C 112.73 3,37 022470 F
78.0 28.0 2.73 012480 C 2.27

D~=
F

1150 399 184 012490 C 154 022 F
34.0 11,0 4,65 012500 'C 3,87 022500 F,
51,5 15.5 2,96 012510 C 2,47 022510 F,

16,0 n,5 22,2 13,7 18,3 105,91 1,92 012520 C 88.22 1,60 022520 F
110.0 31,2 1,30 012530 C 1.09 022530 F .\

1650 446 088 012540 C 074 022540 G
48.0 12.4 2.38 012550 C 1,99 022560 F
73,S 17,6 1.52 012560 C 1.27 022560 F <~

20,0 110.0 25.5 17,5 22,5 84.83 0,99 012570 C 70.86 0,83 022570 - F'
165,0 36,0 0.67 012580 C 0.58 022580 F
240,0 51,8 045 012590 C " 038 022590 J',

18,0 1l.2 46,58 012600 C 38,80 022600 F ..
26.5 15.6 29.71 012610 C 24,75 022610 F

10.0 38.5 22,0 7,5 12,5 317.74 19,22 012620 C ': 274.67 16,01 022620 F
56.0 30,6 13,04 012630 .C 10,88 022630

,. ~"!'795 434 8 81 012640 C· .•; 734 022640
22.5 11,7 23,93 012650 C. 19.93 022660 F
33.0 16,4 15,20 012660 C 12.66 0226lQ F '"2,0 12.5 49,S 23,S 9,9 15,1 253,99 9,81 012670 C 211.57 8,17 022670 F
71,0 33,0 6.89 012680 C 5,57 022tlllO

~105.0 47,2 4,52 012690 C 3.n 022690
30,0 12.5 11,38 012700 C 9,48 022700 F
45,0 17,7 7.24 012710 . C

6.03 022710 F
16,0 68,0 25,S 13.4 18,6 198,09 4,69 012720 C 165,01 3,90 022720 F

98.0 35,9 3,19 012730 C 2,65 022730 G
145,0 51,4 2,16 012740 C 1,80 022740 H ..

Ie,

'. (

Vuor drukvtlren met een hogere veerconsta.nt8 (Pit) zie onder stempelveren pagina 4 tIm 8.

,A PianO$taal Roestvrijstaal

PI Pit P, Pit
d O'!\, ,lll: ,\,1, ',AS aU!! ,Newton N/mm Nummer Prijsgroep Newton N/mm Nummer Prijsgroep"

4,0 29,0 16.2 3,0 5,0 17,16 1.35 011440 A 14,30 1,13 021440 a
8.5 4,3 3,69 011450 A 3,07 021450 8

12,5 5.8 2,35 011460 A i 1,96 021460 a
5,0 18,5 8.2 3,9 6,1 15,49 1,65 011470 A 12,91 1,27 021470 a

26.0 11.3 1,03 011480 A 0,86 021480 8
38,5 162 070 011490 A . ~.

058 021490 B
11,5 4.6 1.83 011500

"',.~:%
, 1,53 021500 a

17.0 6,2 1,17 011510 0,97 021510 B
0,63 6.3 25,5 8,9 5,0 7,6 12,45 0.76 011520 10,37 0,63 021520 B

36,5 12,3 0.51 01153G ., A. :;, 0,42 021530 B '.
540 177 034 011540 A' . 029 021!i411 '8
16,0 5,1 0,89 011550 A'.' 0,74 021550 8
24,S 7,1 0,57 011560 A.:, . 0,47 021560 B

8,0 37,0 10,2 6,8 9,4 10,00 0,37 011570 A": 8,33 0,31 021570 a
55,0 14,3 0.25 011500 A 0,20 021580 B
In.5 20.6 0,17 011590 A .~

0,14 021590 8
6,9 5,2 18,53 011600 A, 15.44 021600 a
9,7 7,0 11.87 011610 A··:' 9.88 021610 a

C4,0 14,0 9,8 2.8 5,3 31,87 7,67 011620 A 26.65 6,39 021620 a
19.5 13,5 5,22 011630 A 4.35 021630 B
280 191 352 .. 011640 ... 293 021640 a
8,3 5,6 9,53 011650 A 7,94 021650 II ;,

12.0 7,7 6,07 011650 A.. :: 5,06 021660 B
5,0 17,5 10,9 3,8 6,3 25,99 3,92 011670 A. 21,65 3.27 021670 a

24,5 15,1 2.67 . 011680 A". 2,22 021680 B'
36,0 215 180 011690 A:"'" 150 021690 . 8
10,5 5.6 4.n 011700 A,; 3,97 021700 B
15.5 7,7 3,03 011710, Z;.'~ 2,52 021710 a

0,8 6,3 23.0 10,9 5.0 7,7 24,03 1,96 011720'· 20,01 1,63 021720 , a
33,0 15,1 1.33 011730' A '; I,ll 021730 a
480 215 0,90 011740 A- 075 021740 B
14.5 6.1 2,32 011750 A 1,94 021750 a
21.5 8,4 1,48 011760 A, , 1,23 021760 a

8,0 32,0 12.0 6,6 9,6 19,52 0,96 011770 A'·) 16,26 0.80 021770 a
47,0 16,7 0.65 011780 A':~ 0.54 021780 a >
680 238 0,44 011790 A ~" 037 021790 a. 20.0 6,9 1.20 011800 A 1.00 021800 a ,-30.0 9.8 0.76 011810 A .. 0,63 021810 a

10,0 45,5 14.3 8.6 11.6 15,40 0,49 011820 A. 12.83 0,41 021820 B i
66,0 19,9 0.33 011830 A .. 0.28 021830 a

'it'965 285 0.23 011840 AC
." 019 021840 a

8.5 6.6 23,24 011650 B' 19.36 021850 '0 r-
12.0 9,0 14,81 011860 . a:. 12,34 021860 0

5,0 17,0 12,6 3,6 6,5 43,74 9,57 011870 a 36,43 7,97 021870 0
,.

24.0 17,4 6.51 011880 8 5,42 021880 0
34,5 24,6 4.40 011890 B" 3 67 021890 0
10,0 7.3 11.57 011900 B 9,64 021900 0
14.5 10.1 7,39 011910 a 6.16 021910 D

6,3 21.5 14,3 4.9 7,8 34,13 4,79 011920 B' 28.43 3.99 021920 0
30,5 19,9 3.26 011930' B 2.71 021930 . 0
43.5 28,3 2,20 011940 B·" 1.83 021940 0
13.0 7,3 5,68 011950 Il '( 4,73 021950 0
19.0 10,1 3,61 011960 8 , 3.01 021960 0

1,0 8,0 28,5 14,3 6.5 9,6 33,15 2.33 011970 B,: 27.61 1,94 021970 0
40.5 19.9 1,59 ·011980

. :;~ 1.32 021980 o ,.~
590 283 108 '011990- . O<lO 071'lM 0
17.5 8,0 2,90 ,012000 '. :.~ 2,42 022000 0 ';26,0 11,2 1.85 012010 1,54 022010 0

10.0 39,0 16,0 8.4 11,8 27,36 1,20 01202D 8:' 22.79 1,00 022020 0 i
56,0 22.4 0,81 012030 a' • 0.68 022030 0
81,5 32.0 0,55 012040 B 046 022040 0
24,0 9.4 1,49 012050 B 1,24 022050 0
36.5 13,4 0.95 012060 a.". 0.79 022060 D.

12,5 55,5 19.4 10,8 14,4 21,97 0,61 012070 B 18,30 0,51 022070 0
In,5 27,4 0,41 012080 B 0,34 022080 0

115,0 39,4 0,28 012090. a 0,24 022090 0_.
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De plaatsing van de stangen.

Om het volume van de onder- en bovenbek te beperken, worden de mechanismen

in een verschillend vlak geplaatst.

De stangen moeten dan zodanig geplaatst worden dat de mechanismen elkaar

niet hinderen in de slag. In figuur 5.5 is de nummering van de vlakken

waarin de staaf ligt en de nummering van de staaf weergegeven.

Omdat de grijper aan beide zijden uitgevoerd wordt met een mechanisme,

moeten de korte aandrijfstangen a1 en a2 aan dezelfde kant van het

mechanisme komen (fig. 1). Dit is nodig omdat die stangen aan het frame

verbonden moeten worden (vlak 1).

De twee koppelstangen k1 en k2 worden in een verschillend vlak geplaatst

omdat deze elkaar anders raken: vlak 2 en 3 (fig. 2).

Om te voorkomen dat de aandrijfstang a2 zich slechts tussen de koppelstang

k2 en de parallelstang P2 van het andere mechanisme kan bewegen (fig. 4),

worden de parallelstangen in een ander vlak geplaatst (vlak 4).

Dit geldt slechts voor een parallelstang (P1)' omdat de andere stang (P2)

geen last heeft van de verbinding van de koppelstang k1 en de aandrijfstang

a1·

De totale uitvoering van een zijde van de grijper wordt weergegeven door

fig. 4.



fig. 5.5 De opbouw van een geweven mechanisme.

Bijlage 5.3 - 2

K~v~0

Q.1.(vl..kt)
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De slagbeperking van het mechanisme uit fig 5.4

De slag wordt beperkt doordat draaipunt A tegen de koppelstang van het
bij(<t:!,,- !; 3-2

tegenwerkende mechanisme komt (in de open stand) (fig. 2). Dit wordt bepaald

door de dikte van de stang en de dikte van de afstandsbussen. Door de vorm

van de stang te wijzigen is dit te verbeteren.

De andere slagbeperking treedt op wanneer in de gesloten stand de punten E

van de aandrijfstangen tegen elkaar aankomen (fig. 1 hijl~je. 5'.~-2).

Voor de dimensionering van het stangenmechanisme kunnen een aantal

vergelijkingen voor de slagbeperking opgesteld worden. Samen met de

vergelijking die de slag bepaalt en de vergelijking die de klemstand bepaalt

kan hieruit de stanglengte bepaald worden.

De slaggrootte van de bek wordt bepaald door de vergelijking:

1 ( sin ~max - sin ~min ) = slag

fig. 5.6 De slag van de bek.

( 1 )

Bij het bewegen van de schakels kan een slagbeperking optreden doordat de

aandrijfschakels elkaar raken (fig. 5.7).
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fig. 5.7a Het raken van de aandrijfschakels.

fig. 5.7b Detail van fig5.7a met maatweergave.

10 8

fig. 5. 7c Afmetingen van de stang rond het La.j~'"

Dit gebeurt als:

a + b cos 8 > __1__ sin + 182 lPmax ( 2 )

Hierin is a de afstand van het hart van het lager tot de symmetrieas van de

grijper.



In de klemstand moet gelden (fig. 5.8):

a + b cos 9 + 24 = 1 sin ~ .
m~n

( 3 )

Bijlage 5.4 - 3

fig. 5.8a De klemstand van het mechanisme.

\

fig. 5.8b Detail uit fig. 5.8a
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Om te voorkomen dat de parallelstang van het onderbek-mechanisme het

lagerpunt raakt van de bovenbek-koppelstang zal moeten gelden (fig. 5.9):

17 cos ~ + ( b sin 9 + 17 sin 9 ) tan ~ = b cos 8 + 2 amax max max
4 )

fig 5.9a Slagbeperking door het raken van de parallelstang van de bovenbek

en het lagerpunt van de koppelstang van de onderbek.

fig. 5.9b Detail uit fig. 5.9a.
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De vergelijkingen zijn dus:

1 ( sin ~max - sin ~min =slag

a + b cos 9 > -t- sin ~max + 18

a + b cos 9 + 24 = 1 sin ~min

( 1)

(2)

(3)

17 cos ~max + ( b sin 9 + 17 sin ~max ) tan ~max < b cos 9 + 2 a (4)

Vergelijking (3) in (2) levert:

1 sin ~. - 24 > -1-2 sin ~ + 18m1n max

Substitutie van (1) hierin levert:

1 sin ~. > slag + 84m1n

nit levert met (1):

1 sin ~max > 2 slag + 84

Substitutie van (5) in (3) levert:

a > slag + 60 - b cos 9

(4) is te herschrijven tot:

17 + b sin 9 sin ~max < ( b cos 9 + 2 a ) cos ~max

(5 )

(6)

(7)

(4' )
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(6) en (7) in (4') leveren:

17 + b sin 9 ( 2 slag + 84
1

< [ b cos 9 + 2 ( slag + 60 - b cos9)]*

2 slag + 84
1* cos ( arcsin

Stel: b =k 1

Ingevuld in (8) levert dit:

) ) (8)

17 + k sin 9 ( 2 slag + 84 ) < ( 2 slag + 120 - k I cos 9 ) *

* cos arcsin 2 slag + 84
I

(9 )

Deze vergelijking heeft slechts oplossingen als 2 sla~ + 84 < 1.

Dit betekent dat 1 grater moet zijn dan 144 mm bij een slag van de bek van

30 D.

Met 1 = 150 mm en 9 = 40 0 voIgt hieruit: k = 0.27.

Ipmax = 73.70

Ipmin = 49.5°

a = 49.8 D

b = 40.2 mm

Het bijbehorende mechanisme is te zien in figuur 5.10.

Omdat de lengte van de stangen erg groot uitvalt zal fig. 5.4 ook

uitgewerkt worden.
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fig 5.10 Het mechanisme van fig. 5.4 (schaal 1 : 2).
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De slagbeperking van het mechanisme uit fig 5.3.

(5.10)) naafdiameter
cos lp .mln

Ook in deze situatie kan een slagbeperking van de bek optreden doordat de

stangen elkaar raken.

Oit kan voorkomen als de aandrijfstang van het ondermechanisme de

koppelstang van het bovenmechanisme raakt.

Er moet gelden:

1 sin lp •mln

fig 5.11 Slagbeperking in de gesloten stand.

Bij toenemende hoek lp zal bij gelijkblijvende cilinderkracht P de geleverde

klemkracht toenemen volgens:

r F . = 0.5 P·tan lpnl (5.11)

De benodigde klemkracht zal toenemen met de dikte van het produkt.

Voor de benodigde klemkracht zal moeten gelden:

Hierin is: r Fw = 2 f·r Fni (voor de boven- en onderbek).

2
F =m·w·rc (zie bijlage klemkracht)

F = m·g = b·l ·d·Q.gz p (zie bijlage klemkracht)
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.;~

Voor de produktdikte qeldt:

~ + 1.5 + u =I sin ~ (5.13)

Substitutie van (5.13) en (5.11) in (5.12) levert:

20.5 f r Fn > m·( w . r + 9 )

= b'lp
' d.Q.( w2.r + 9 ) (5.14)

0.5 f-2·P·tan ~ > ( l·sin ~ - 1.5 - u ) 2·b-l· Q ( w2·r + 9 )
P

Daaruit volqt:

(5.15)

f·P·tan ~ - 2·b·l· Q ( w2.r + q ) l·sin ~ + ( 1.5 + u.) 2·b-Ip' Q *
2 P

* ( w ·r + 9 ) > 0 (5.16)

Met f = 0.4,

b * lp = 200 * 200 mm2

w = 2 1f rad/sec

r = 50 mm

9 = 9.81 m/sec2

Q = 7.9'10-6 kg / mm3

wordt vergelijkinq (5.16):

0.4 P·tan ~ - 7.45·I·sin ~ + ( 1.5 + u )·7.45 > 0 (5.17.)

Met partieeldifferentieeren kan ~k 't' h bepaald worden. Dit is de hoekn, 1SC

waarbij de stijging van de qeleverde klemkracht groter wordt dan de

benodiqde klemkracht.

Als ~kritisch groter is dan de hoek waarbij het dikste produkt is

inqeklemd, zal de cilinderdiameter qekozen moeten worden bij de inklemming

van het dikste produkt.
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Hieruit voIgt:

p = 7.45
ben 0.4

3
l·cos ~kritisch (5.18)

Dit gesubstitueerd in (5.17) levert:

sin 3 ~kritisch >

Voor de slag geldt:

1.5 + u
1

(5.19)

1·( sin ~max - sin ~min = 30

Voor u geldt (zie fig. 5.2):

u = l'sin 1ft, - 1 5
"m~n .

Neem ~max ='75
0

dan geldt:

u = l·sin 75° -31.5

(5. 1)

(5.20)

(5.21)

, u + 1.5
~min = arCS1n I

In verband met de wanddikte rand het lager moet gelden:

umin > 12. 5 mm

Hieruit voigt met (5.21): 1 > 45.5 mm

Voar ~grijp geldt (dat is de hoek waarbij het dikste produkt is ingeklemd):

~ ., = arcsin {( 1 . 5 + U + 12. 5 ) /1
gr~JP
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Vaar de verschillende waarden van 1 kunnen nu u, ~min' ~kritischen ~grijp

bepaald worden.

I (mm) u (mm)
~min ~kritisch ~grijp

50 16.8 21.5 45.7 38.0

60 26.5 27.8 50.9 42.5

70 36.1 32.5 54.4 45.7

80 45.8 36.2 57.1 48.4

90 55.4 39.2 59.1 50.5

100 65.1 41.8 60.8 52.3

Voor aIle waarden van 1 is ~ .. kleiner dan ~k 't' l' De benodigdegrlJp rl lSC1
cilinderkracht wordt dus bepaald door de klemming van het dikste produkt.

De keuze van de bevestiging van de stangen aan de assen leidt tot een

stang1engte van 1=70 mm (zie tekening 85-G5 en 85-G6).

De berekeningen zijn uitgevoerd bij 1=50 mm. Hierdoor zal de luchtci1inder

overgedimensioneerd zijn.
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De lagering van het mechanisme.

De eisen waaraan het lager moet voldoen zijn:

- Het bouwvolume moet beperkt blijven (het moet een lichte constructie

worden) ,

- De lagering moet smeringsvrij kunnen werken,

- De lagering moet geschikt zijn voor beperkte slagen,

- Er moet een kleine scheefstelling mogelijk zijn in verband met de

uitbuiging van de assen,

- De lagering moet axiale krachten kunnen opvangen (bij het omdraaien van

het produkt),

De lagering moet ongevoelig zijn voor stoten.

De assen kunnen op twee plaatsen gelagerd worden:

1 In de stangen van het mechanisme. Hierbij draait het lager rond een

stilstaande as.

2 In de bekken en het geleidingsblok. Hierbij zal dan weI gezorgd moeten

worden dat de as in axiale richting is opgesloten. Dit kan bereikt worden

door de assen door het blok te laten lopen zodat het mechanisme aan de

andere zijde op dezelfde as wordt bevestigd.
j LL e-i J i Y''j~b Ie" eo { bel

fig 6.1 De lagering van de assen in de bekken en in het geleidingsblok.

In deze situatie draait de as in een stilstaand lager.
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Het nadeel van het lageren in de stang is dat bij lagering met behulp van

groefkogellagers, naaldlagers of kogelgewrichtslagers het bouwvolume van het

lager groot wordt. In bijlage 6.1~is een sc~aalvergelijking van de

bouwgrootte weergegeven.

De lagering in de stang met behulp van glijlagers heeft het nadeel dat er

door het buigendmoment een kantbelasting optreedt.

Er wordt gekozen voor het lageren van de assen in het geleidingsblok en in

de bekken.

Op plaats A, B en C in het mechanisme zal echter toch de stang gelagerd

moeten worden <zie figuur 6.2).

fig. 6.2 De plaatsen waar de lagers in de stangen geplaatst moeten worden.

Op plaats A en B draaien de stangen in tegengestelde richting, zodat niet

allebei de stangen vast aan de as verbonden kunnen zijn. Op deze plaats

wordt dan een glijlager geplaatst. Hierbij moet controle van de

kantbelasting uitgevoerd worden.

Op plaats C moeten de lagers in de stangen geplaatst worden omdat daar twee

stangen met elkaar verbonden worden.

B··~d.i-'
Voor de glijlagers zijn Glycodur glijlagerbussen genomen~t Z1~

zelfsmerende glijlagers die geschikt zijn voor beperkte slagen.

Voor de lagering van het blok en de bekken worden ook glij l agerbussen

toegepast.
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Bijlaqe 6.1 - 3

Bepalinq van de laqerkrachten.

Bij inklemminq in de horizontale stand kan het mechanisme beschouwd worden

als een starre vJbindinq (zie fiquur 6.3 ).

-L-:--=='--~---::~=ir----l:::::;=:====rIFI
,~ I I ~

--E=:= --:~- -~ --~--=:==1 r - l5I ::J ---

!j<,.:L-:.J,LL:.i:. h /..

fiq. 6.3 Situatieschets in qrijpstand.

De laqerkrachten in deze stand worden hoofdzakelijk door de klemkracht

bepaald. Omdat de spelinq doorlopen is zal het buiqendmoment ten qevolqe van

het eiqenqewicht door de horizontale qeIeidinq opqevanqen worden.

De belastinq tijdens het draaien van het produkt heeft in verticale stand

weI extra laqerkrachten tot qevolq ( zie bijlaqe 4.4 ).

De zwaarst belaste situatie treedt op indien een produkt tussen het uiteinde

van de bekken is inqeklemd. De cilinderkracht blijft namelijk de waarde P

houden en in de krachten analyse in bijlaqe 4.2 is dan het moment in de

teller het qrootst.

omdat de klemkracht een functie is van de cilinderkracht en van de hoek, kan

de klemkracht vervanqen worden door:

Fn = 0.5 P tan ~ klemkracht voor boven- en onderbek)

Voor een bek qeldt dan:
0.5 r. P tan ~

K = 1 + 0.5 P tan ~ sin ~1 b cos (8 - ~)

K
2

= 0.5 sin ~

0.5 r i P tan tp

K
3 =

b cos ( 8 - ~
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Hieruit voIgt dat de sterkst belaste situatie die is waarbij het dikste

produkt is ingeklemd. Dit is bij ~ = 38°.

In de geopende stand is de hoek ~ weliswaar veel Minder gunstig, maar de

belasting ten gevolge van het eigengewicht is veel kleiner dan de belasting

ten gevolge van het klemmen van een produkt: Hierdoor zal de ongunstigste

stand toch optreden bij de inklemming van het dikste produkt.

Er geldt dan:

P = 527 N

r = 103 mm

b =30 mm

8 = 40°

Hieruit voIgt:

K
1

= 834 N

K2 = 162 N

K3 = 707 N

Omdat het mechanisme dubbel is uitgevoerd, is de belasting per lagerpunt en

in de stangen zoals in figuur 6.4 is weergegeven.

fig 6.4 De belasting per lagerpunt bij ~ = 38°.

In deze situatie zijn de extra normaalkrachten ten gevolge van het

buigendmoment niet meegenomen, omdat deze gering zijn (bijlage 4.4).



Keuze van het lagertype

leder lagertype heett specifieke eigenschap
pen waardoor het speciaal geschikt is voor
bepaalde toepassingen. A/gemeen geldende
regels voor de keuze van het type zijn echter
nlet op te stellen. aangezien meestal meer
factoren in aanmerking genomen en tegen
elkaar afgewogen moeten worden. De
volgende aanwijzingen dienen dan ook om
aan te geven welke gezichtspunten bij de
lagerkeuze een voorname rol speten en de
beslissing ten gunste van het ene of het
andere type kunnen vergemakkelijken.

Inbouwrulmte
In vele gevaUen is tenminste een van de
hoofdafmetingen van het lager door de
constructie bepaald. Meestal is dit de
boringmiddellijn d.

Voor kleine asmiddellijnen komen hoofd
zakelijk groefkogeUagers in aanmerking,
voor grote asmiddellijnen groetkogellagers.
cilinderlagers en tweerijige tonlagers.

Wanneer in radiale richting weinig ruimte
ler beschikking is. moeten lagers met een
geringe doorsneehoogte gekozen worden,
bijv. naaldenkransen. naaldlagers met of
zonder binnenring. bepaalde series groefko··
geUagers en tweeriiige tonlagers.

Wanneer in axiale richting weinig ruimte
- ter beschikking is en bijzondersmalle lagers

noodzakelijk zijn kunnen voor radiate en
gecombineerde belastingen enkele series
cilinderlagers eo groefkogellagers toegepast
worden en voor axiate belastingen axiale
naaldenkiansen, naaldtaatslagers en enkete
series kogeltaatslagers.
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stat.
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Gewlcht Kurzzeichen
)

AbmeBBungen
)

d OH J K H.

Tragzahl
sial

Co

Gewlchl
AusfOhrung

F A F A

mm N 9 mm N 9

12 18 7
12 18 9
12 18 12
12 18 17

14 20 7
14 20 9
14 20 12
14 20 15
14 20 17

15 5.5
15 7,5
15 9,5

16 22
16 22

17 23
17 23
17 23

18 24
18 24

20 26
20 26
20 26

14 26

18 32

20 36

22 38

26 44

28 48

32 54

38 62

.......

0".

r:;p
L.:: :
p

LJ:I
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GlY,PXG 122401.5 F GLY.PXG 122401.5 A

GLY.PXG 142601.5F GLY.PXG 142601.5 A

GLY.PXG183201.5F GLY.PXGl83201.5A

GLY.PXG 203601.5 F GlY.PXG203601.5A

GlY.PXG 223801.5 F GLY.PXG 223801.5 A

GLY.PXG264401.5F GLY.PXG264401.5A

GLY,PXG 284801.5 F GLY,PXG 284801.5 A

GLY.PXG 325401.5 F GLY,PXG 325401.5 A

GLY.PXG386201.5F GLY.PXG386201.5A

GLY.PXG 426601.5 F GLY.PXG 426601.5 A

GLY.PXG 487402 F GLY.PXG 487402 A

GLY,PXG 527802 F GLY.PXG527802 A

19

34

36

23

37

39

3,8 3,2

4,2 3,6

6,1 5.3

7,8 6)

8,4 7,2

11 9,4

13 11

16 14

21 18

85000

93000

137000

176000

186000

245000

290000

365000

465000

4,25 1 510000

4,25 1,5 620000

4,25 1,5 655000

1,75

2,25

2,25

3.25

1,5 54

2 61

2 65

1,5 30 3,25

1,5 35 3,25

1,5 38 4,25

1,5 43 4,25

1,5 50 4,25

1,5 18

1,5 20

1,5 25

1,5 28

66

74

78

2412

) 42

48

52

)/

GLY.PBG101207F
GLY.PSG101209F
GLY.PBG101212F
GLY.PBG101217F

GLY.PBG121407F
GLY.PBG 121409F
GLY.PBG 121412 F
GLY.PBG121415F
GLY.PBG 121417 F

GLY.PBG 141612F
GLY.PSG141617F

GLY.PBG151709F
GLY.PBG 151712F
GLY.PBG151717F

GLY.PBG161812F
G~Y,PBG161817F

GLY.PBG182012F
GLY.PBG 182017 F
GLY.PBG182022F

GLY.P8G202311.5F
GLY.PSG 202315 F
GLY.P8G202316.5F
GLY.P8G 202321.5 F

GLY.P8G 252811.5 F
GLY.P8G252816.5F
GLY.P8G252821.5F

GLY,P8G303416F
GLY.P8G 303426 F

GLY.P8G353916F
GLY.P8G 353926 F

GLY.PBG060804 F
GLY.PBG060808 F

GLY.PBG081005.5F
GLY.PBG 081007.5 F
GLY.PBG 081.009.5 F

1.3
1,9

2,1
2,5
2,9

3,1
3,6
4,3
5,6

3,6
4,2
5,1
6.1
6,6

5,8
7,5

5,1
6,2
7,6

6,2
8,1

7,3
9,5
12

13
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17
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16
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61

25000
25000
25000
25000

28500
28500
28500
28500
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31500
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32500
32500
32500

26500
26500

29000
29000
29000

54000
54000
54000
54000

64000
64000
64000

91500
91500

104000
104000

8650
8650

16000
16000
16000

3000
9000

6950
11000
15000

12500
17600
25000
37500

15000
20800
30000
39600
45000

34500
52000

26000
37500
56000

38000
58500

42500
65500
88000

0,4 45000
0,4 62000
0,4 69500
0,4. 95000

0,4 54000
0,4 85000
0,4 116000

0,4 95000
0,4 170000

0,4 110000
0.4 196000

0,7
0,7
0,7
0.7

0,7
0,7
0,7
0,7
0.7

0,7
0,7

0,7
0,7
0,7

0.7
0,7

0.7
0,7
0,7

0,7
0,7
0.7
0,7

1,2
1,2
1,2

1,2
1,2

1,2
1,2

12
17

9
12
17

12
17

12
17'
22

11,5 1.5
15 1,5
16.5 1.5
21,5 1,5

11.5 1,5
16,5 1,5
21,5 1,5

16 2
26 2

16 2
26 2

4
8

30
30
30
30

35
35
35

42
42

47
47

12
12

23
23
23
23

28
28
28

34
34

39
39

8
8

10
10
10

20

25

30

16

18

35

15

14

12

10

8

6



Bijlage 6.2 - 1

De controle van de kantbelasting.

In de ongunstigste stand worden de lagers belast met een normaalkracht en

een buigend moment.

Om na te gaan of het lager hiertegen bestand is wordt een modelmatige

spanningsverdeling opgezet (fig 6.5). Hierbij wordt aangenomen dat de

vlaktedruk ten gevolge van het buigend moment lineair verdeeld is over de

lagerbreedte.

De vlaktedruk ten gevolge van de normaalkracht is constant over de

lagerbreedte. F

IIll/( (II"( [1I111/1iI1

fig 6.5 Modelmatige spanningsverdeling over het lager.

JL. 2 d ~1 2 d ° b2.. maxM=I am d x dx = b 0max I x dx = 6
,~~ -~ r..

°totaal (superpositie van spanning t.g.v. normaalkracht

en t.g.v. buigend moment).

°totaal< °toelaatbaar



bijiage 6.2 - 2

Volgens SKF geldt bij Glycodur glijlagers:

(f = 140 N/mm2

Hieruit voIgt nu:

;; b2d F b
M < 6 + 6

Volge. ns SKF moet de verhouding bid zo groat mogelijk genomen worden, am de

kantbelastinq zo gering mogelijk te laten worden.

Stel: bid = 1.2 (maximaal volgens van Gemerden)

Het zwaarstbelaste Iagerpunt is dan punt A met de grootste armlengte.

De belasting daarop is:

A

fit

F = 464 N

M < 140 ( 1.2 )2 d
3

+ 444 1.2 d = 33.6 d3 + 88.8 d
6 6

Met M= 1835 Nmm voIgt hieruit:

d > 3.55 mm

Neem Glycodur Bundbuchsen met d =8 mm

Daarbij geldt: M=17913 Nmm

Dit is bijna 10 keer grater dan de optredende M.

Btj l1e.r~!,·of:i"j va.. V\ L=50 I"V\ ('Y\ h a. 0. V' L;:. 7 C> It">~ bLiJI:- d.... t ~oJ QQ.lba..a r.



bijlaqe 6.2 -3

Neem voor de naafdiameter (stanqbreedte):

dnaaf = 16 mm

Voor de naafafmetinqen moet gelden:

Bij stalen stangen:

dnaaf = 1.8

lnaaf = 1.2
Neem das= 8 Mm.

Omdat in de punten A, B en C de lagers in de stangen qeplaatst moeten worden

zal voor de dikte van de stanq qenomen worden:

bId = 1.2 neem bl = 9.5 en de stanqdikte 10 Mm.aqer

In het punt B (de koppelinq van de aandrijfstang aan de koppelstang) zal de

naafdiameter door het plaatsen van het laqer in de stanq te klein zijn.

Omdat hier toch kleine krachten werken wordt hier das = 6 mm gekozen.

Op de andere plaatsen (A en C) kan de schakelvorm gewijzigd worden. Bij B is

dit niet mogelijk omdat anders een slaqbeperking optreedt.



Bijlage 6.3 - 1

De bevestiging van de stangen op de as.

De stangen zullen vast met de assen verbanden moeten worden omdat voor de

lagering in hetr biok is gekazen. Dit geldt niet voar de draaipunten A, B en

C (zie figuur 6.2).

De verbinding van de as met de stang moet ervoar zorgen dat de stang zowel

in tangentiale - ais in axiale richting niet kan verdraaien resp.

verschuiven.

De mogelijkheden voor de verbinding Zl]n:

- het persen van de stang op de as,

- het klemmen op de as met een klemverbinding,

- het borgen van de stang met behulp van een paspen.

Het nadeel van persen van de stang op de as is dat bij het demonteren de

stangen niet meer bruikbaar zijn. Het voordeel is dat er een gladde as bij

gebruikt kan worden (geen extra bewerkingen).

Het klemmen op de as met een klemverbinding heeft tevens het voordeel dat de

stangen weI bruikbaar zijn na het demonteren.

Het borgen van de stang met behulp van een paspen heeft extra bewerkingen

van de geharde as tot gevoig.

Er is gekozen voor het klemmen van de stang op de as met een eenzijdig

gedeelde klemverbinding.



BijLage 6.4 - "1

De schuifgeLeiding.

i , I

fig. 6.6 Schemaschets van de beLastingen op de schuifgeLeiding.

Deze s ituat i e

F~

} P,

Hierin is:

wordt geschematiseerd door:
(>

I L 1~ M

-[--)
F~

o = m 4")m +m )g
blok ~ bek produkt·

M = [ 2 mbek L4 + mprodukt (l4 +L S) J 9

m
bLok

= 1,0 kg

mbek = "1.0 kg

m d kt= 7.9 kgpro u

l4 = ::1'0 W't V>-,

lS = I 30 IN'I "'"

L.... = 60 """' .......
.:..

Hieruit voLgt:

D= /07- N

1'1= /88/5N ... -



bijlage 6.4 - 2

Uit de momenten- en krachtenevenwichten volgt:
\"1+[ll

F :: --------£ + 0
a l'l

Het geleidingsbLok wordt op vier ptaatsen geLagerd, zodat de dwarskrachten

en het buigend moment opgenomen kunnen worden.

AfhankeLijk van de Lengte L
1

zulLen de krachten Fa en Fb varieren.

Voor de Lagers worden kogeLomLoopbussen gekozen (ru<F).

Hiervoor geldt:

L
h

s n 60
------7--5 '10

r'1et s = 43.5 mm

n :: 30 slagen / min

Lh= 20000 h

f'l = '1 ( HRC 60)

voLgt: C :: 3.'15 P

Afhankelijk van de Lengte l'1 kunnen de Lagers bepaaLd worden:

L'1 F h. C (N) d (mm)
a

50 304 959 20

60 262 B2B 20

70 233 735 20

80 2-10 664 20

90 -193 6"10 20

-100 179 566 20

'1"10 "16B 530 -16

-120 158 500 16
140 '10{'" lot <I I 12

GJ<oee.", : ~,:!Jbu..> LUIT.5- lb d..:: /t. """""'. (bj (a-'!/_ C,.LI- 3:»



Uneartagereinhelten
mit geschlltztem Gehliuse
F" 8-80mm
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Abmeasungen
Unear
kugellager
F" 0 B

mm

Gehause

A A,

mm

0, H H, H2 J L N G

Gewichl Kurzzelchen'l
Linearlagereinheil
mit Oeckscheiben
komplell

kg

J
Kennzahl Gehliuse

)
Linear- Kurzzelchen Gewichl
lager.
einheil

kg

Uneart<ugellager
Kurzzeichen Tragzahlen

dyn_ slat.
C Co

N

Sicherungsrlng
nach DIN 411
(2 StOck)

8 16 25 14 10 24 28 15 6 35 45 5,5 M5 0,037 WAS 8

12 22 32 20 12 30 36,5 20 6 42 52 5,5 M5 0,058 LUAS 12

16 26 36 22 15 35 38,5 20 6 46 56 5,5 M5 0,075 WAS 164.....---

20 32 45 28 20 42 48 25 8 58 70 6,6 M6 0,15 WAS 20

25 40 58 40 28 53 58 30 10 68 80 6,6 M6 0,31 LUAS 25

30 47 68 48 32 60 67 35 10 76 88 6,6 M6 0,47 WAS 30

40 62 80 56 40 75 85 45 12 94 108 9 M8 0,83 WAS 40

SO 75 100 72 52 90 99 50 14 116 135 11 Ml0 3,00 LUASSO

60 90 125 95 72 105 118 60 18 138 160 14 M12 5,55 WAS 60

80 120 165 125 100 140 158 80 _ 22 180 205 15 M14 13,0 WAS 80

J

I
\

)

8

12

16

20

25

30

40

SO

60

80

LHAS8

LHAS12

LHAS 16

LHAS20

LHAS25

LHAS30

LHAS40

LHASSO

LHAS60

LHAS80

0,015

0,030

0,035

0,080

0,16

0,23

0,48

2,20

4,00

9,50

LBAS8

LBAS12

LBAS 16

LBAS20

LBAS25

LBAS30

LBAS40

LBASSO

LBAS60

LBAS80

200

320

375

800

1400

1560

2700

4050

5700

10600

290

475

560

1220

2160

2500

3750

6400

9000

16000

16x 1

22x 1,2

26x 1,2

32x 1,5

40x 1,75

47 x 1,75

62x2

75x2,5

90x3

120x4

o:J.....
w ......
~
oQ
(I)

0'1

.....

V'
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.Pneumatische cilinders Yolgens
CETOP
SPVVG/8032totSPVVG/8200

1) De CETOP aanbevelingen zijn, op enkele maatafwijkingen
na, overgenomen door de ISO.
In overleg met MARTONAIR kunnen de SPWG/8000 cilinders
desgewenst met deze maten gekorrigeerd o.e.k. ISOIDIS 6431
geleverd worden.

Norm

Werking

Boring
Werkdruk
Toelaatbare
temperatuurgrenzen

Materiaal

Luchtkonditionering
en smeri'ng

CETOP RP43P
RP53P, DIN 24335
en ISOIOIS 6431 1)
Oubbelwerkend met
instelbare buffers
32 tot 200 mm
1 tot 16 bar
-5 tot +800 C
Afwijkende temperaturen
in overleg
Cilinderbuis: Staal
Zuigerstang: RVS
Bodem, deksel en zuiger:
Aluminium
Pakkingen: Nitrilrubber
Zie gegevens op blad
4.1.7-1 e.v.

Door gebruik te maken van pakkingen met geringe wrijving
hebben deze cilinders een rendement van 95 tot 98%, (afhan
kelijk van de boring) en een lange levensduur. De cilinders heb
ben een iagerbusvoering met hoge sl ijtvastheid. De buffertappen
aan de zuiger zijn pakkingloos, de bufferkamers in bodem en
deksel zijn voorzien van bufferpakkingen. Hierdoor ontstaat een
maximaal dempingsvolume. De ruime aansluitpoorten verzekeren
hoge cilindersnelheden (tot 3 m/sek.).

Standaard slaglengten voor aile cilinderboringen

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200. 250. 320. 400 en 500 mm.
Afhankelijk van de cilinderboring zijn slaglengten tot 3000 mm
leverbaar.
Bij het vaststellen van de slaglengte dient men rekening te
houden met de soort bevestiging en met de wijze waarop
de cilinder wordt gebruikt.

Naast aile door CETOP en DIN genormaliseerde standildl d
slaglengten zijn ook afwijkende slaglengten leverbaar.
Om het aantal mogelijkheden tot inbouw van de cil indpI \
te verruimen zijn naast de door CETOP en DIN voorg\!5chl'
ven bevestigingen andere bevestigingen beschikbaar.
Aile bevestigingen; met uitzondering van de H-bevestl!)in'i.
zijn zander demuntage van de cilinder aan te brengen,

Opmerking I

De cilinders zijn eveneens in een veelheid van speclilal
uitvoeringen te leveren. Voor mogelijkheden en speclhl'd
ties zie blad: SP 2.5.241-1 e~v.

Opmerking II

Voor de SPWG/8000 serie, uitgevoerd als magneetcillfld", '.
eventueel met opgebouwde reed-schakelaars voor kantak t

loze eindstandsignalering; zie blad SP 2.3.189-1.

Opmerk ing III

De SPWG/BOOO cilinders worden standaard geleverd m"l ,',
moer op de zuigerstang.
Bij uitvoering .... ./J (doorlopende zuigerstangl, word"11 I. w,
moeren meegeleverd.

8200
r 200
~ 40
: 3/4 ··BSf
i 1324
I 45

Het eindvolume (schadelijke ruimte) is ca 2% van het buffervolume.

Nrwt: TE'nzlj anders aangegeven wordt blj schrOE'fdraadspE'cif,kal,es de metflsch normale draad bedoeld

1081 WIJZIGINGEN TEN GEVOLGE VAN VOORTSCHRIJDENDE ONTWIKKELtNGEN VOORBEHOUDEN SP 2.2.57



J

_
8S(<Lj~'_S--2...

: .. --_._---_ __ _-

slag+L 1

.A.-7' -c-~~·_· .. -.-Bu:~~:roef .-.. ~ D j r A~

~t~_~L.!=..H.~.c "------'
~ --- ..... .. b- .. , ·.o,c.~

L-J------t!$·--l
-~

'--1 ~.~-
Basisafmetingen

2x slag+t..7

(

I-
s,'ag+L6 ~

l-
I-- ., I

I I

I

~
.'--, -~-_..... - - - .._-_._--

10- @ "'
~ ~

{~} [ 1 I],"": 4») ~.-
0-

f-----

J - Cilinder met doorlopende zuigerstang

yy-- - AA

Verlengde trekstangen

slag+Cl
. . ~ -- -----_.-..,1

f-------.-..-- ..-_ ...

sla'1+L3

slag+L4

] «ra:: !

I t, I

-J
! I .Jo.-, p

-I -
C - Zijbevestiging aan bodem· en dekselzijde

SP 2.2.57-2 WIJZIGINGEN TEN GEVOLGE VAN VOORTSCHRIJDENDE ONTWlKKEUNGEN VOORBEHOUDEN lOBl



---------iIII1
Bij~jR._ Co. 5 -3,

Luchtverbruiks- en krachtentabel .

SPWG/8125

. SPWG/8160

Cil inderserie SPWG/8032-8200

De aangegeven krachten zijn theoretische waarden.
Vaal een goede gelijkmatige werking van de cilinder is het noodzakelijk de benodigde kracht
rnet.onq~~eer40~ t~ velh~n_alvorensde cilinderboring te bepalen.

Massa (gewicht) in kg van de cilinders en bevestigingen

; Type -·-----·-_-__-_----r_,J!Q~2 8040' 8050 - -S10,9.63---T.830,580
Nul mm. sla!l- 0 55 O,8£) 1,4 ~

Per 25 mrTl:_~I~L c_c-0...!..qf} 0,11 0,17 0,2

1

0,31

~:~~:~~~~9tr~~f~~~enJ~) g:~~ ~:~~__ ~:~5~~~__~~:~~
Bevestiging C 0,15 0.18 0,3 0,45 I' O.,8
Bevestiging D 0,14 0,23 0,36 0,55 0,9
Bevestiging F 0,09 0,13 0,33 _~0,-::,3-=3_-+-0~',=-6.:...7_

. Beve~ti9ina.':l_____ O!lL .!l!=!5 .-.-.+-:9::-'-,6~.___ O,85_1,~
Beves!i.9ir.!a..~_. --_Jl.!..?l:}_ ...0,48. 0,76 .. 1,1 1,8
Bevesti!jil!9.M __ O,24 f-_O,~ 0,730,~. .1 ~55 .

, .Be~e.!t!gL'.:'~._ 0,15 0,25 O,~6 0,64 .1,12
Bevestiging l}£ . ._f-'O.!.~O:12 0,15 0,23 0,33

i Bevesti9in9 LJ~__ _ ___.__~J5 __ 0,25 0,4q,55 .. 0,9

8100 8125
?,1 8,5
0,35 0,57
0,08 0,14
2,2 1,7
0,95 2,4
1,45 2,7

\---7°,,-=6.:...7__+ 1~~_
2.<l _3,~

~!f} . 5,4
2~15 4,05
1,]5 3,2
0,42 0,75
1,5 2,7

Nllol TenZ11 anders aangegeven wordt hi] schropfdraadsppclhk"tlps de mPlrlsch norm,de til dad [It'doeld
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Uitlijnkoppelstukken zijn bestemd om geringe uitlijnings
fouten tussen aandrijfcilinder en aangedreven machinedeel
te kompenseren. ,
Zij zijn in staat om hoekafwijkingen tot 40 vanuit de hart
lijn op te vangen en kunnen, afhankelijk van de grootte van
het koppelstuk, een radiaal verschil in de uitlijning van 0,5
tot 1,5 mm h.o.h. verdragen. •
De axiale speling van de beweegbare astap in het huis is na
stelbaar.
De robuust uitgevoerde koppelstukken zijn van een cadmi·
umlaag voorzien tegen korrosie.
Met behulp van deze uitlijnkoppelstukken wordt de koppe
ling tussen cilinder en machinedeel veeI eenvoudiger en min
der tijdrovend. Tevens wordt het slijtagerisiko door uitlij
ningsfouten drastisch verkleind.
De in· en uitwendige schroefdraad aan weerszijden van de
uitlijnkoppelstukken heeft gelijke afmetingen.

Marlonaii
" .

Materiaal

Uitlijnkoppelstukken G/FKBij~e.b.5-4·

Staal
~cadmeerd

I

\'

Type - L Voor cilinder A NA NB NC NO NE NF Massa (g
in kg.

G/FK-M4xO,7 SPWG/8008, SPWG/8010, M/6010, 8 33 12,5 SW3,2 SWl1 SWl1 0,5 0,015
M17010

-_.- ¥-

G/FK-M6xl SPWG/8012, SPWG/8016, M/6016, 12 39 14 SW5 SW13 SW7 0,5 0,02
M17016

G/FK-M8xl,25 SPWG/8020, M/6020, M17020 16 55 18 SW7 SW17 SW10 0,5 0,05

G/FK-Ml0xl,25 SPWG/8025, SM/13032, SPWG/8032 20 73 26 SW12 SW30 SW19 0,7 0,21

G/FK-Ml Ox 1,5 M/6025, M17025, M/9125, M/546, 18 68 23 SW12 SW30 SW19 0,7 0,25
i(/. 0:- M/549, M/545, M/548, M/1525, M/1540

G/FK-M12xl,25 SM/13040, SPWG/B040 24 77 26 SW12 SW30 SW19 0,7 0,20

G/FK-M12xl,75 M/9175, M/3320, M/3321, M/3322 21 71 24 SW12 SW30 SW19 0,7 0,25

G/FK-M16xl,5 SMl13050, SM/13063, SPWG/8050, 32 106 34 SW19 SW42 SW30 1 0,65
SPWG/8063 -

G/FK-M16x2 M/920, M/544, M/547 26 97 33 SW19 SW42 SW30 1 0,7

..-
G/FK-M20x 1,5 SM/13080, SM/13100, SPWG/8080, 40 ; 122 42 SW19 SW42 SW30 1 0,68

SPWG/8100 SP/M2051 SP/M2063
G/FK-M20x2,5 * M/925. M/930. M/3330, M/3331, 32 105 34 SW19 SW42 SW30 1 . 0,75

/r'~1-
M/3332, M/3340, M/3341, M/3342,
SM/72? ..

G/FK-M24x2 SPWG18125 44 148 44 SW22 SW55 SW46 1,5 1,70

~..- -

G/FK-M24x3 M/940, SM/740 44 148 44 SW22 SW55 SW46 1,5 1,75

-
G/FK-M30x3,5 Ml950, M/960 60 185 54 SW27 SW65 SW55 1,5 2,95

ewicht~

* De schroefdraad op de zuigerstang van deze cilinders is aangepast aan die van het uitlijnkoppelstuk en is dus afwijkend van
de standaard schroefdraad.
Nool: Tenzij anders aangegeven word! bij schroefdraadspecifikalles de ~elr;sch normale draad bedoeld,
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