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1.KEUZETABEL 

De volgende gegevens zijn van belang om tot 
een keuze van een basismolen met decentrale 
aandrijving te komen: 

a. Het produkt 
De afmetingen van het produkt + produkt
houder bepalen de minimale produktsteek 
en de hoogte van de opbouw. 

b. Het proces 
Het aantal bewerkingen aan het produkt, 
detektie- en vrije standen, in kombinatie 
met de machinesnelheid leiden naar het 
minimum aantal posities{voudigheidl en op 
welke positie een aandrijfunit nodig is. 

c. Machinesnelheid/massa.bovenbouw 
De machinesnelheid, in kombinatie met de 
massa van de bovenbouw (opbouw + produkt
houders + produkten) is nodig voor het 
bepalen van het dynamisch gedrag ( UHz en 
resttrilling). · 

d. Nauwkeurigheid 
De benodigde positioneernauwkeurigheid 
bepaalt de te kiezen statische- en dyna
mische plaatsnauwkeurigheid. 

Voornoemde faktoren zijn verwerkt in een 
tabel waarin, met vergelijkingsfaktoren, de 
verschillen tussen de machines zijn gegeven. 
Deze keuzetabel is gegeven op blz. 3 van dit 
hoofdstuk. 
Voorbeeld: 

- machinenummer: 

0 0 
0 0 0 
Q NI I.Ö 
m .... '-
IJ 11 lf 
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01, is de kodering van de machine. 

-voudigheld: 
10, geeft het werkelijk aantal posities aan 

- omzetschijf: 
2, dit cijfer geeft aan het aantal keren 
oat de nokrolsteek wordt opgezet (tevens 
type omzetschijf). 

ltfiMIM .,,. 
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-produktsteek: 
152, is de afstand tussen de posities op de 
produktcirkel. (D-werk) in mm. 

-prijsindikatie: 
28, dit is een vergelijkingagetal tussen de 
Vërrekenprijzen van de machines; hoe hoger 
deze faktor, hoe hoger de machineverreken
prijs. 

-standen/aandrijfunit: 
1, dit cijfer geeft aan hoeveel produktpo
sities er nodig zijn om een aandrijfunit' 
met een breedte van 150 mm, te plaatsen. 

-indikatie statische onbepaaldheid: 

55, dit cijfer geeft aan hoeveel de spe
IIng, gemeten op de produktstraal, in de 
rustperiode is in ~· 

' -indikatie dynamische onbepaaldheid: 
14, dit is eveneens een vergelijkingsgetal 
aät aangeeft wat de optredende resttrilling 
is. De resttrilling is berekend bij een 
snelheid van 3000 prod/h en een belasting, 
die bestaat uit een gereduceerde massa van 
2,5 kg per produkthouder + produkt en een 
massa van de bovenmolen, waarvan de door
snede bij elke machine de afmetingen heeft 
zoals in onderstaande schets is aangegeven 
hoe hoger de faktor, hoe hoger de rest
trilling. 

2,5kg r--, 

~------~O~pasrand: __ ----~~4-~ 
bovenmolen 

- Hertzse kontaktspanning , U Hz - indikatie: 
42, dit is een vergelijkingafaktor die de 
optredende uHz tussen de nokrol en de om
zet schijf vergelijkt. Deze faktor is bere
kend onder dezelfde konditles als de verge
lijkingsfaktor beschreven onder de dyna
mische onbepaaldheid. Een hogere faktor be
tekend een hogere a Hz. 
De vergelijkingsfaktoren zijn gegeven voor 
de bij de machine behorende kleinst moge
lijke opzethoek.( f3m). 

KEUZEICRITERIA 

1. Afmetingen 

2. Kwaliteit 

3. Prijs 

L T 11 - 1 0 I 0004 -2-
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Lmachine no. 15 

Opmerking: 
Bij de keuze van een type basismolen dient men, naast het 
aantal bewèrkingsunits (voudigheid), ook te letten op de 
komplexheid van de apparaten i.v.m. bereikbaarheid. 
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Rijlage IJ 
Oorzaken van de slingering van een draadlager. 

1) Onrondheid van de kogels. 
2) Spreiding op de diameter van de kogels. 
3) Spreiding op de diameter van de draaddoorsnede. 
4) Onrondheid van de draaddoorsnede. 
5) Onnauwkeurig aanliggen van de draden in het lager. 
6) Onrondheid van de groef in het dragende en draaiende deel. 

ad.1 Onrondheid van de kogels geeft een slingering van het lager met een 
veel kortere periode dan de rondloopperiode van het lager. Deze slingering 
wordt afge?.wakt door het grote aantal kogels. Volgens S.K.F. [lit ... ] 
geldt voor kogels met deze toepassing een vormtolerantie:van ~1 ~m. 

ad.?. Afwijkingen in de afmetingen van de kogels geven een slingering met 
een periode ongeveer gelijk aan tweemaal de rondloopperiode, voor kogels in 
deze toepassing geldt een diameter tolerantie van ~2 ~m. 

ad.J Spreiding op de draaddoorsnede diameter veroorzaakt slechts een 
slingering als de diameter verandert over de in het lager gebruikte lengte 
van de draad. Volgens literatuur heeft een verenstalen draad een 
diametertolerantie van 30 ~m. 

ad.4 en 5 Door onrondheid van de draaddoorsnede kan de draad verhinderd 
worden om nauwkeurig in de groef aan te liggen. Zie figuur. De onrondheid 
bedraagt voor verenstalen draden 15 ~m. Door de draden aan een zijde vlak 
te slijpen kan het gevolg maar ten dele weggenomen worden. 

ad.& Door het inspannen van het werkstuk op de bank waar het lager op 
gemaakt wordt kan het het werkstuk vervormen, bij het steken van een ronde 
groef is het gevolg van het ontspannen dat de groef zijn rondheid verliest. 

Bijlage III 

Invloed van de slingering van het lager op de tangentiale nauwkeurigheid 
van de molen. 

De slingering van het lager vindt men niet alleen 
S in radiale en axiale richting terug. Indien men 

~~~.-~-- op een bepaalde plaats op de lagerstraal de molen 
fixeert en men stelt daar de tangentiale fout nul 
dan wordt er een tangentiale fout recht tegenover 
de plaats waar de molen gefixeerd is gevonden ter 
grootte van twee maal de radiale fout. Zie 
figuur. 



Bijlage IV 

Gevolg van de exr.entriciteit op de tangentiale nauwkeurighei.d. 

sin[y) 
e 

= sinlçt' l => 
A 

=> S = R * sin(l) w 

= e * sin(g') 
A 

A= /((R * sin[a')J
2 

+ (e + R * cos(a'))
2 J= /tR

2
+ e2 

+ ?:* R * e * cos(a')) n n n n 

R2» e2 
n 

R?.>> 2 * e * R * cos(a') => 
n n 

sin(a') = sinlal 

S = Bw * e * sinfgl 
Rn 



Invloed van de ovaliteit van het lager op de tangentiale nauwkeurigheid. 

Stel bij 0° en bij 90° is de tangentiale fout nul. Aannemelijk is dan 
dat de maximale tangentiale fout optreedt bij ~ = 45°. 

Bij het onvervormde rollenwiel geldt: 
b1 =Rn 

c1=Rn 

a
1
= Afstand tussen de nokrollen met een tussenliggende hoek van 45° 

Bij het ovale rollenwiel geldt: 
b =R + e 

2 n 
c2=R

0
+ e*cos(2~l 

a2=a 1 

Voor het vervormde rollenwiel geldt: 

b~ ç' ?. 2 * Br'" • z + - a 
cos(~) = = * Rr

1
+ 2 * b2 * c? 2 

( p = 45°) 

2 
2 * R2- 1?. * R~\ 2 * e * R - 1?. * e a ; 

r r r 

* ~ 
2 * 

* R r 

b~ + ç~ - a? [?, * Rf + P-lZI * 
r.:ost~ 1 J = 2 * R

1 = ?. * b1 * c:, 

sin(j3 1 ) 2 = /(1 -cos (j31)) 

sin(p 1 l = 1/l'l - ( 1 + 1112 ) * e/Rr 

tangentiale fout: 

S = R * n sinCP1l - sin(j3) ) => 

r 

* Br ?. 2 .. ~ - a 
111? :: 

e * Rr 

+ e2 

~ * Br + e? 



Rijlage V 

Invloed van de wrijving en stijfheid in combinatie met de resttrilling. 

Het wrijvingsmoment van het rollenwiel is afhankelijk van de 
voorspanning die aan het lager is gegeven. De voorspanning wordt 
verwezenlijkt door slijpplaatjes tussen de twee lagerhelften te leggen en 
door deze lagerhelften dan met bouten op elkaar te draaien. Verend 
voorspannen is bij dit soort lagers niet mogelijk in verband met de 
stabiliteit van het lager. De voorspanning is dan ook moeilijk te 
controleren, maar als indicatie mag aangenomen worden dat de voorspanning 
twee maal de maximale belasting is. Oe voorspankracht is dan 10 000 N. 
Volgens ·Rothe Frde" [literatuur .. ] geldt: 

H : F '* 0/d t f 

H = 22.55 Nm (molen 4-1) 
Ft=1?5 N 

Voor de stijfheid van molen 4-1 
c0=4.2 e8 N/mm 

H : Wrijvingsmoment 
F : Voorspankracht 
0 = Lagerdiameter 
d = Kogeldiameter 
f = Wrijvingscoefficient 

Ft= Tangentiaalkracht 

geldt in arr,tstand (lit ... ): 
c

0
: Stijfheid in tangentiale richting 

Maximale uitwijking ten gevolge van wrijving: 



Rijlage VJ 
Huidige methode van uitlijnen. 

Voor het uitlijnen van de huidige basismolen worden de volgende 
richtlijnen gehanteerd: 

1) Hen centreert de bedplaat ten opzichte van het rollenwiel met behulp van 
een meetklok door deze op het rollenwiel te monteren, tegen de bedplaat te 
zetten en het rollenwiel te laten bewegen. 
2) Hen plaatst het hoogste punt van de tandkrans op die positie waar 
normaal gesproken de aandrijfbasis zit. Op het rollenwiel wordt een arm met 
daaraan een rondsel gemonteerd zodat het rondsel over de tandkrans loopt. 
Door hiermee alle posities na te lopen kijkt men of de tandkrans op de 
positie waar normaal gesproken de aandrijfbasis zit in~erdaad het hoogste 
punt heeft. In de aanwezige V-groeven worden paspennen gelegd, over de 
paspennen en het rondsel wordt een mal gelegd, het rondsel wordt naar 
binnen geschoven totdat tussen de tandkrans en het rondsel een speling 
ontstaat van 0.05 mm. 
3) Het rondsel wordt op de arm vast gezet, de paspennen worden weggenomen 
en de ronde- en speerpuntvormige sr.hijven worden op de bedplaat gemonteerd. 
De mal moet dan verwijderd worden, het rondsel wordt naar een volgende 
positie geplaatst. Oe mal wordt weer gemonteerd en ook de ronde- en 
speerpuntvormige schijven kunnen gemonteerd worden. 
4) Op de schijven van de eerste positie wordt nu een mal geplaatst om de 
produkthouders op de bovenmolen te kunnen uitlijnen. Door de molen een 
positie verder te plaatsen kan de volgende produkthouder geplaatst worden. 
5) Na het plaatsen van de produkthouders kunnen de bewerkingsunits over de 
schijven geplaatst worden. 

Nadelen van het systeem van uitlijnen: 
-Omdat alle onderdelen uitgelijnd worden ten opzichte van het vorige 

onderdeel vindt een somatie van toleranties plaats. 
-De mallen en bewerklngsunits worden over de sr.hijven gelegd met een 
losse passing, de7.e onderdelen liggen dus nooit eenduidig tegen de 
schijven aan. 

-De uitlijning wordt bemoeilijkt omdat de gaten om de bedplaat op het 
frame te bevestigen vrij ruim zijn, dit ten behoeve van de mogelijkheid 
om de bedplaat nog te kunnen verschuiven. De bodem voor de boutkop in 
de gaten is ook niet vlak, er is draad in getapt voor hijsogen. 
Aandraaien van de bouten leidt tot het verschuiven van de bedplaat. 

-Omdat de mal telkens losgeha~ld moet worden alvorens de schijven op de 
volgende positie te plaatsen is het onmogelijk om de mal op een 
eenduidige plaats ten opzichte van het rollenwiel te houden. 

De volgende passingen komen in de constructie voor: 

Passing 
10 H7/h6 
25 61/h6 
62 H7/h6 

Speling 
0-24 ~m 
7-41 ~m 

0-49 ~ 

Aan de hand van het figuur kan het volgende algeleid worden: 
Plaatsfout ronde schijf: 

75/50*24 ~m • 125/50*49 pm = 158.5 ~m 



Plaatsfout speerpuntvormige schijf: 
175/50*24 ~m + 225/50*49 ~m = 304 ~m 

Plaatsfouten gaten bewerkingsunit: 
158.5- 41 = 117.5 ~m (buitenste gaten) 
304 - 41 = 345 ~m (binnenste gaten) 

Plaatsfout bewerkingspunt van bewerkingsunit: 
345 + 100/75*(345-117.5) = 648 pm 

Doordat de mal middels een arm op het lager geplaatst wordt is de 
tangentiale invloed van het lager in de zelfde grootte van invloed op de 
uitlijnnauwkeurigheid (volgens bijlage IJ was dit 160 ~). 
De totale plaatsfout die door het uitlijnen gemaakt kan worden is dus: 

648 + 160 = 808 um 

a=speerpuntvormige schijf 
b=gat in bewerkingsunit 
c=gat in mal 
d=mal 
e=gat in bewerkingsunit 
f=ronde schijf 
g=gat i.n mal 
h=gat in mal 
i=lager van rondsel 
j=gat in mal 
k=paspen op het rondselhuis 
s=uitlijnfout 

-·1=r= 

a 

b 

t 

d 
tI 

\I 
'•' e 

f 

·' 

h 

j 

k 



gevolgde werkwijze 

zoelelil na .. etneepftn 

•t att•rnat1tv1n. 

alternatieven ingedeeld in FIII!PIII 

concept 1. 

Bij. 

beste keuze per concept beste keuze van cancept et de 

dlarin gebruikte atternatlev111. 



Rijlage nx 
Keu7.e uit de alternatieven voor concept 1 

In concept wordt uitgegaan 
huidige basismolen. Bepalend voor 

van een nauwkeurige uitvoering van de 
de nauwketirighei.d 7.ijn de volgende 

deelconstructies: lagering 

Oe lagering. 

Arrêtering 
Aandrijving 
Uitlijning 

rollenwiel 

Voor de lagering 7.1Jn de volgende alternatieven gevonden: 
1 Draadlager 
2 3-voudig rollenlager 
3 4-puntslager 
4 kruisrollenlager 
5 instelbaar 4-puntslager 
6 groefkogellager 
7 gecombineerd rollen- kogellager 
8 hydrodynamisch lager 
9 hydrostatisch lager 

10 dynamisch luchtlager 
11 aerostatisch lager 
12 droog glijlager 

Oe nummers corresponderen met de nummers van de schetsen. 

Keuzekriteria 
1 

* 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 ' 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

voor de lagers: 
radiale nauwkeurigheid 
axiale nauwkeurigheid 
mogelijkheid tot het een geheel maken met dragende delen 
mogelijkheid tot koelen 
prijs 
dempende werking 
maakbaarheid van iedere diameter 
stijfheid 
weerstand tegen slijtage 
bedrijfs7.ekerheid 
standaard in te kopen onderdelen mogelijk 
extra voorzieningen noodzakelijk 
temperatuurgevoeligheid 
vuilgevoeligheid: 
laagtoerengebied mogelijk* 
compactheid 
wisselende belasting mogelijk* 
open centrum moglijk* 

) Eis voor het nieuwe lager. 



------
______ __, 

I 



Toelichting op toetsingskriteria: 

en ?. Oe belangrijkste kriteria voor deze toepassing, hieraan is een 
weegfactor van 10 toegekend, een slingering kleiner dan 5 ~m geeft een 
waardering van 10. 

3 Door het lager een geheel te maken met de dragende delen kan 
voorkomen worden dat er bij de montage fouten geintroduceerd worden. Tevens 
verliezen we twee vlakken die nauwkeurig bewerkt moeten worden en zo een 
onrondheid van het lager introduceren. Weegfactor 5, wel mogelijk: 10, 
niet mogelijk 5 pt. 

4 De temperatuur is van invloed op de nauwkeurigheid van het lager, 
deze kan beïnvloed worden door het lager te koelen. Ook kan daarmee speling 
en eventueel vastlopen van het lager worden voorkomen. Weegfactor 5. 

5 Kosten van het lager mogen geen groot deel van ~e hele constructie 
vormen. Weegfactor 3. 

6 Een hoge visceuze demping is 9unstig voor 
molen, een hoge coulombse wrijving is hiervoor 
in de tangentiale onnauwkeurigheid. Weegfactor 
wrijving 10 pt. 

het dynamisch gedrag van de 
ook gunstig maar draagt bij 
3. Alleen een hoge visceuze 

7 fen eis is dat de hele serie molens maakbaar moet zijn conform het 
nieuwe concept. Oe maximale diameter is daarom belangrijk, maar ook de 
grootte van de stapppen waarin de lagerdiameters elkaar opvolgen. 
Weegfactor 5, diameters boven 1700 mmmaakbaar 10 pt. 

8 Om de nauwkeurigheid te handhaven onder de bedrijfskrachten is een 
zekere stijfheid vereist. Weegfactor 5. 

9 Weerstand tegen slijtage is belangrijk om ook over een langere 
termijn aah de specificaties te kunnen voldoen. Weegfactor 5, oneindige 
levensduur 10 pt. 

10 Bedrijfszekerheid is bij een toepassing in produktiemachines 
belangrijk, uitval kost vaak geld. Weegfactor 3. 

11 Standaard in te kopen onderdelen verlichten de werkdruk in de 
werkplaats, worden in grotere series door gesper.i.aliseerde bedrijven 
gemaakt en zijn over het algemeen dus goedkoper. weegfactor 1. 

1r. F.xtra voorzieningen maken het lager onderhoudsgevoeliger en duurder. 
Weegfactor 1. 

13 In de constructie 
kunnen de oorzaak ?.ijn 
Weegfactor 3. 

kunnen temperatuursverschillen optreden, de7.e 
van vastlopen ~f van speling in het lager. 

14 Vuil in een lager is hoogst ongewenst. Voor een lager met 
puntcontacten is dit minder erg dan voor lagers met lijncontacten omdat het 
vuil bij een lager met puntcontacten weggedrukt kan worden. Afdichtingen 
kunnen vaak het binnendringen van het vuil niet voorkomen. Het beste is een 
lager dat door zijn constructie niet vuil kan worden. Weegfactor 3. 

15 Het lagetoerengebied is in deze toepassing onontbeerlijk, daarom 
weegfactor 10. 

16 De compactheid verhoogt de ontwerpersvrijheid en bevordert de 
toegankelijkheid van de molen. Weegfactor r.. 

17 De meeste bewerkingen zijn krachtgesloten, het lager wordt dus voor 
het grootste deel belast door het eigengewicht van de bovenmolen. Oe rimpel 
op de7.e constante kracht moet echter wel opgevangen kunnen worden. 
Weegfactor 3. 

18 ~en opencentrum is gunstig in verband met de bereikbaarhejd van de 
produkten. Hoe groter het open centum dat mogelijk is hoe gunstiger. 
Weegfactor 5. 



Lageralternatieven:_ 

Criteria 
rad. nauwkeurigheid 
axi. nauwkeurigheid 
1 deel met behuizing 
koelen mogelijk 
kosten van het lager 
dempende werking 
iedere diameter 
stijfheid 
slijtage 
bedrijfszekerheid 
standaard onderdelen 
extra voorzieningen 
temp.gevoeligheid 
vuilgevoeligheid 
laagtoerengebied 
compactheid 
wisselende belasting 
opencentrum mogelijk 

Totaal 

weegf. 
10 
10 

5 
5 
3 
3 
5 
5 
5 
5 

1 

3 
3 

1 D 
2 
3 
5 

0 
0 
5 
9 
8 
3 
9 
5 
7 
9 
9 
8 
8 
7 

10 
8 
9 

10 
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7 5 0 5 0 2 0 10 0 10 2 
2 5 0 5 0 ?. 0 10 0 10 2 

10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 
7 9 7 9 8 7 5 5 5 5?. 
5 8 8 6 9 5 3 0 0 8 
5 5 6 5 5 6 9 9117 
8 9 9 9 9 9 3 3 3 3 3 
7 6 6 6 6 6 4 10 4 8 9 
7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 5 
9 9 9 9 9 9 6 2 6 2 8 
8 8 8 7 9 8 7 5 7 5 5 
8 8 8 8 8 8 5 2 7 3 8 
6 8 6 9 7 7 5 5 3 3 5 
5 7 5 7 7 5 5 8 5 8 3 

10 10 10 10 10 10 4 10 7 10 10 
6 8 8 5 8 6 8 8 4 6 8 
9 9 9 9 9 9 7 7 5 5 9 

10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 

508 548 661 5?.4 633 514 541 370 635 30?. 586 481 

In het overzicht komen het 4-puntslager en het hydrostatisch lager als 
beste alternatieven uit de bus. Oe keuze tussen die twee is afhankelijk van 
de bereidheid veel geld te willen betalen voor een hogere nauwkeurigheid en 
andere nadelen op de koop toe te nemen. 



Keuze van arrêtering. 

Funktieomschrijving: 
Het positioneren en het in positie houden van de bovenmolen van de 

basismolen. 

Alternatieven 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

voor deze funktie zijn: 
Conische pen in conisch gat 
Aanslag die in bovenmolen valt 
Damschijf- of.muisarrêtering 
Knijpblok 
Haak die in rollenwiel grijpt • 
Opvangfuik 
Rechte pen in gat 
Kogel in V-groef 

De nummers corresponderen met de nummers van de schetsen. 

Keuzekriteria 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 

voor de arrêteringen: 
Nauwkeurigheid 
Instelbaarheid 
Invloed van speling 
Statische bepaaldheid 
Invloed van slijtage 
Belastbaarheid 
Aanwezigheid van bewegende positioneervlakken 
Afhankelijk van de nauwkeurigheid van de onderdelen 

Toelichting op de keu7.ekriteria. 
1 De invloed van de nauwkeurigheid van de arrêtering wordt direct terug 

gevonden in de nauwkeurigheid van de molen, ook de uitlijnnauwkeurigheid 
wordt nadelig door de arrêtering beinvloed. Weegfactor 10. 

2 Omdat de molen niet zo nauwkeurig gemaakt kan worden dat de produkt
dragers op de goede plaats komen te staan ten opzichte van de bewerkings
units is het nodig dat de7.e instelbaar is. Om alle produktdragers in te 
stellen is het nodig dat de arrêtering instelbaar is. Weegfactor 10. 

3 Als de speling altijd naar de 7.elfde kant wordt gedrukt is dit 
gunstig voor de nauwkeurigheid van de molen\ Weegfactor 10. 

4 8ij een statisch overbepaalde of onbepaalde constructie is een 
eenduidige plaatsing van het rollenwiel onmogelijk. F.chter sommige 
overbepaaldheden kunnen zo uitgevoerd worden dat de overbepaaldheid 
nauwlijks invloed op de nauwkeurigheid heeft. Weegfactor 10. 

5 Indien de optredende slijtage geen invloed heeft op de 
positioneringsnauwkeurigheid, of indien er geen slijtage optreedt is dit 
zeer gunstig voor de constructie. Weegfactor 5. 

6 Het een beperkte inbouwruimte en bij allen gelijke doorzettijd kunnen 
er verschillen optreden in belasting tussen de alternatieven, hoe lager die 
belasting hoe gunstiger het is voor de levensduur. Weegfactor 1. 

7 Bewegende positioneervlakken zijn altijd funest voor de nauwkeurig
heid. Onderdelen di.e tussen de twee delen ingeplaatst worden en waarvan 
alleen de dikte belangrijk is voor de positioneringsnauwkeurigheid 7.ijn 
hier in het voordeel. Weegfgactor 5. 

8 Constructies die niet afhankelijk 7.1Jn van de nauwkeurigheid van de 
onderdelen zijn in het voordeel vergeleken bij die constructies waarbij dat 
wel het geval is. Weegfactor 5. 
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Alternatieven 

Criteria 
Nauwkeurigheid 
Instelbaarheid 

weegf. 
10 
10 
10 Spelinggevoeligheid 

Statische bepaaldheid 10 
Invloed van slijtage 5 
Belastbaarheid 1 
Bewegende delen 
Afh. van nauwk. ond. 

5 
5 

Totaal 31?. 444 499 268 414 34?. ?.37 406 

De keuze is overduidelijk op de damschijf- of muisarrêtering gevallen. 

Keuze van de aandrijving. 

Funktie: het verplaatsen met een staprust beweging van de bovenmolen van 
het ene naar het andere bewerkingsstation. 

De wijze van doorzetten is niet rechtstreeks van invloed op de 
positioneringsnauwkeurigheid. Geeist wordt wel dat een aparte arritering 
mogelijk moet zijn omdat daarmee een essentieel hogere nauwkeurigheid 
gehaald kan worden in vergelijking met alleen een opzetmechanisme. Om de 
arrêtering van de molen niet te zwaar te belasten is een nauwkeurig 
opzetmechanisme wel gewenst. Verder ZlJn van belang: snelheid, 
belastbaarheid en het veroorzaken van weinig resttrillingen. 

Hogelijkheden voor deze toepassing zijn een groef-rugdoorzetschijf of 
een rug-rugdoorzetschijf met een verjongde arrêtrug. Wordt dit concept 
gekozen dan volgt een zorgvuldige afweging voor deze deelconsrtuctie. Dit 
is mogelijk omdat het doorzetmechanisme geen invloed heeft op de 
nauwkeurigheid van de molen. 

Keuze van de methode van uitlijning. 

Funktie: de mogelijkheid scheppen om bewerkingsunits en produktdragers op 
een eenduidige manier op een basismolen te bevestigen. 

F.isen die aan de methode van uitlijnen gesteld kunnen worden: 
-Alle verbindingen statisch bepaald. 
-Eventuele mallen zo simpel mogelijk t7.o 
-Bij het uitlijnen moet demontage van de 
-Het tangentiaal uitlijnen moet met 
molen. 

weinig mogelijk pasvlakken). 
mallen niet nodig zijn. 
behulp van de beweging van de 



-Bewerkingsunits moeten van een kant tegen de aanslagen geduwd kunnen 
worden. 

-De methode moet onafhankelijk zijn van spelingen in mallen of molen. 
-Oe methode moet onafhankelijk zijn van de nauwkeurigheid van de te 
gebruiken onderdelen. 

-Oe montage moet onafhankelijk zijn van de monteur. 
-Bevestigingen moeten zonder de onderdelen te verplaatsen te maken 
zijn. 

Uit bijlage VI blijkt dat de huidige methode van uitlijnen niet meer 
voldoet, ook omdat reeds in de analyse van de molen bleek dat de 
nauwkeurigheid nie~ toerijkend was. 

Aan alle eisen kan voldaan worden door de volgende procedure te hanteren: 

De bewerkingsunits worden met twee bolsegmenten tangentiaal tegen een 
strip aan gedrukt en met een ander belsegent radiaal tegen een andere 
strip. De strippen worden op de bedplaat gemonteerd met een lineaal die 
vast op het rollenwiel van de molen gemonteerd is. Oeze lineaal heeft 
terplaatse van de nog te monteren bewerkingsunit twee bolle kanten. De 
strippen die op de bedplaat gemonteerd worden, worden tegen de lineaal 
geschoven en dan op de bedplaat gelijmd en na uitharden van de lijm met 
bouten geborgd. Oe lineaal kan zonder gedemonteerd te worden een positie 
verder geschoven worden en de procedure kan dan herhaald worden. 



Bijlage IX 

Berekeningen van de nauwkeurigheid van concept 1 

Van invloed op de nauwkeurigheid van het eerste concept zijn de volgende 
facetten: -lagering 

- arrê tering 
-methode van uitlijnen 

Nauwkeurige lagering: 

Hydrostatisch hger (leverancier F. A.G. D=600 mm) 

-radiale rondloopnauwkeurigheid: 1 ~m 
-axiale rondloopnauwkeurigheid: 1 ~m 
-tangentiale invloed: 2 ~m 

4-puntslager (leverancier F.A.G. 0=600 mm) 

-radiale rondloopnauwkeurigheid: 6 ~m 
-axiale rondloopnauwkeurigheid: 6 pm 
-tangentiale invloed: 12 pm 

Nauwkeurigheid van de arrêtering. 

Van invloed op de nauwkeurigheid van de arrêtering zijn de volgende 
aspekten: -instelfout van de bekken 

-materiaalruwheid 

Doordat de bekken van de arrêtering instelbaar zijn door middel van 
elastische scharnieren en gebruik gemaakt wordt van het tweede orde effect 
van de buiging van twee balkjes die in serie staan met een elastisch 
hefboompje kan een zeer hoge resolutie gekoppeld worden aan een groot 
bereik. Door de elastisthe balkjes met een M4 boutje met fijne schroefdraad 
naar elkaar toe te trekken kan een instelnauwkeurigheid bereikt worden van 
0.4 pm. Door dit foutje op twee posities in verschillende richtingen te 
maken kan de instelling een invloed van 0.8 ~m hebben. 

Door het kunnen voorkomen van top-topcontact en top-dalcontact van de 
ruwheidstoppen kan een fout van maximaal de materiaalruwheid gemaakt 
worden, op de zelfde manier :als bij het vorige aspect moet deze fout 
verdubbeld worden: ?. * 0.4 pm = 0.8 pm 

De totale fout van de arrêteringis dus 1.6 ~m. 



Nauwkeurigheid van de methode van uitlijnen. 

Van invloed op de 
volgende aspekten: 

nauwkeurigheid bij de methode van uitlijnen zijn de 
-wisselende aandrukkracht 
-positiefout strip 
-stelfout van de stelschroeven in de bewerkingsunit 
-materiaalruwheid 

Positiefout strip radiaal: 
Slingering lager: 1 J.tm 
2* rechtheid strip: 2 pm 
?.* materiaalruwheid g.4 l:!m 
totaal: 3.4 pm 

Positiefout strip tangentiaal: 
Invloed lager: 2 pm 
2* st.eekfout: 3.2 pm 
2* rechtheid strip ? pm 
2* ruwheid Q.4 Lil!! 
totaal: 7.4 J.tm 

Oe plaatsfout van de bewerkingsunit wordt dan: 
Radiaal: Stelschroeven: 1 ~1m 

Tangentiaal 

Totale fout: 

?*ruwheid: 0.4 pm 
st.ripfout: 
invering: 
totaal: 

stelschroeven: 
stripfout: 
invering: 
ruwheid: 
totaal: 

Radiaal: 
Tangentiaal: 

3.4 JJm 
0.9 um 
5.7 pm 

pm 
6.6 pm 
0.6 pm 
2:4 Lil!! 
9.6 pm 

1 + 5. 7. 
2 + 1.6 

= 
+ 

(Door wisselende 
aandrukkracht en stijfheid 
van de contactvlakken). 

6.7 pm 
9.6 = 13.2 pm 



Bijlage X 

Berekening van de botskracht bij de arrêtering. 

Aannamen: massa per produkthouder: 
steek: 
molen: 
heffunktie om7etschijf: 
spreiding einde heffunktie: 

2 k·g 
43 mm 
H4?.-1/?. 
scheve sinus 
0.4 mm 

Hieruit volgt voor de massa van de bovenmolen: 144 * 2 kg = 288 kg. 

hm hm * 
h = * t - sin( 

tm 2n 

h : 
m 43.4 mm 

h :: 42.6 mm t :_l,_ : 0.8571 t m 

Bots snelhe i.d: 

V= ~(~=0.8571)= 0.7 m/s 

Stijfheidconstruktie is door het gebruik van een losse schijf de helft van 
de contactstijfheid. C = 1.66e8 N/m (Zie computerberekeningen) 

Er geldt: Homent = J * ~ 
F * r =(H*r?) * ~/r = H * ~ * r => F : H * n 

We kunnen het contactvlak beschouwen als een lineaire veer, dan kan gesteld 
worden: H * ~ - C * h = 0 => 

h = A * 
1\ = w * 
.. 2* n =-w 

sin(w * t) 
A * cos(w 

A * sin(w 

=> 

* t) => 

* t) => " :: w * n 
w :: /(C/H) 

F = 1\ * IC * /H = 3.4e5 N 

Uit de computerberekeningen volgt: ohertz= 9120 N/mm2 

De vereiste hardheid bij 1e5 botsingen = ?.710 Hv. 

=> 



Rijlage XI 

Keuse van alternatieven voor concept 2. 

Aangezien dit concept alleen verschilt in de manier waarop de bovenmolen 
gepositioneerd wordt is het niet zinvol om voor de rest van de 
deelconstructies een nieuwe keuze te doen. daarvoor worden dus dezelfde 
alternatieven aangehouden als in het vorige concept. Oe keuze is hier dan 
ook beperkt tot die van de arr~tering van de bovenmolen in alle richtingen. 

Funktie: De funktie van de arrêtering is het positioneren van de bovenmolen 
in alle richtingen en het daarmee elimineren van de invloed van 
het lager. 

Oe volgende alternalieven kunnen voor deze funktie gevonden worden: 

Het bolsegmenten in een centrisch gat de bovenmolen tegen een axiaal 
aanslagvlak aandrukken. de tangentiale arrêtering kan gedaan worden 
door een damschijfarrêtering. 

2 Het een bol en een excentrisch gat en een slobgleuf de bovenmolen tegen 
een axiaal aanslagvlak drukken. 

3 Bovenmolen tegen een axiaal vlak aandrukken en centreren met behulp van 
drie pennen. 

4 Bovenmolen axiaal tegen drie pennen aandrukken en centreren met behulp 
van drie pennen. 

5 Bovenmolen tegen een axiaal vlak aandrukken en radiaal tegen twee 
aanslagen. 

6 De bovenmolen narichten met behulp van een servosysteem. 

De nummers corresponderen met die van de schetsen. 

Keu7.ekriteria: 
-Open centrum mogelijk 

2 -Invloed van de slijtage 
3 -Contactvlakken te maken in een opspanning 
4 -Mogelijkheden tot afstellen 
5 -Statische bepaaldheid 
6 -Complexiteit van de construktie 

Toelichting: 

1 Voor extra bewerkingsunits of voor het toevoeren van media is een 
open centrum te prefereren boven een gesloten centrum. Weegfactor 5. 

2 Indien de slijtage altijd naar een kant wordt weggedrukt verloopt de 
nauwkeurigheid, wordt de slijtage in de richting van het centrum weggedrukt 
dan is de invloed van de slijtage aanmerkelijk kleiner. Puntkontakten 
slijten aanmerkelijk sneller dan lijn of vlakr.ontacten. Weegfactor 5. 
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3 Bij het omspannen van een werkstuk gaat altijd veel van de 
nauwkeurigheid verloren, zeker bij grote werkstukken als een rollenwiel. 
Als het enigsinds mogelijk is moet dit voorkomen worden. Weegfactor 10. 

4 Aange7.ien de onderdelen niet met de vereiste nauwkeurigheid gemaakt 
kunnen worden is het noodzakelijk dat er wordt voorzien in een 
afstelmogelijkheid. Dit moet met het gekozen alternatief er.hter wel 
mogelijk zijn. Weegfactor 10. 

5 Bij een statisch onbepaalde construktie is een eenduidige 
positionering van de bovenmolen onmogelijk. Weegfactor 10. 

6 Het ligt voor de hand dat een simpele constructie de voorkeur heeft 
boven een gecompliceerde constructie. Dit vindt ook zijn weerslag in de 
prijs. Weegfactor 5~ 

Alternatieven 

2 3 4 5 6 
Criteria Weegfactor 

Opencentrum 5 5 10 10 10 10 
Jnvloed slijtage 5 9 8 9 2 5 9 
Een opspanni.ng 1 0 10 2 10 10 10 10 
Afstelmogelijkheden 10 5 ? 8 9 5 8 
Complexiteit 5 ~ T 6 5 10 4 
Totaal: 260 165 305 ?.75 275 295 

Conclusie: 
we kunnen zien dat alternatief 3 relatief gunstig afsteekt tegen de 

andere alternatieven. Alternatief 6 zal ook verder beschouwd worden omdat 
de verschillen te klein ZlJn om een duidelijk beter alternatief aan te 
wijzen. Omdat bi.j alle alternatieven de buitenrand van het rollenwiel als 
referentie dient krijgt men altijd te maken met de te halen 
rondheidstolerantie ervan. 



Rijlage XJJ 

Nauwkeurigheden te halen bij concept 2 

Alle invloeden die bij concept 1 van belang :waren ZlJn ook nu weer van 
belang, alleen is hier de positioneringsnauwkeurigheid van de bovenmolen 
van belang in plaats van de ronloopnauwkeurigheid van het lager. 

Oe positioneringsnauwkeurigheid van de bovenmolen hangt mede af van de 
rondheid van het rollenwiel. Oe rondheid die op een diameter van een meter 
gehaald kan worden is volgens Dhr. Visser van de machinefabrieken TX is 
hoogstens 0.02 mm. Aangezien het zeer moeilijk in te schatten is wat de 
nauwkeurigheid is die door het achterliggende .mechanisme gehaald kan worden 
wordt deze voorlopig ·~· genoemd. Mocht dit concept gekozen worden dan 
wordt ·~· verder onderzocht. 

Voor de invloed van de positionering van de bovenmolen geldt: 
Axiaal: 20 ~m 

Radiaal: 20 ~m + t 

Tangentiaal 40 ~m + l~ 

Voor de tangentiale arrêtering geldt een nauwkeurigheid van 1.6 pm. 
Fouten ten gevolge van het uitlijnen: Radiaal: 24.7 pm + E 

Berekening volledig 
vorige concept. 

Axiaal: 
Tangentiaal: 67.6 ~m +2E 

analoog aan die van het de nauwkeurigheid van het 



Bijlage XIII 

Keuze van alternatief voor concept 3 en 4. 

keuze van de interface tussen produktdrager en bewerkingsunit. 

Functie: Het nauwkeurig positioneren van de bewerkingsunit ten opzichte van 
de produktdrager. 

Het meest bepalend voor het welslagen van de concepten 3 en 4 is de 
interface tussen de produktdrager en de bewerkingsunit, deze interface 
bepaald de haalbare nauwkeurigheid en levensduur. Aan de hand van de 
interface kunnen deze twee concepten vergeleken worden met de concepten 
1 en 2. Andere deelconstructies zullen veel minder k~itisch zijn voor de 
constructie dan de interface en hoeven op de moment nog niet beschouwd te 
worden. 

Oe volgende 
worden: 

alternatieven kunnen voor deze deelconstructie opgesteld 
1 -Drie haakse vlakken worden in een hoek gedrukt. 
? -Als 1 maar dan in plaats van de vlakken 1 resp. ? en 

3 boloppervlakken. 
3 -Als ? maar in plaats van 3 boloppervlakken een plat 

vlak. 
4 -Fen hoek met een beweegbare aanslag. 
5 -Cilinder in V-groef, twee boloppervlakken tegen twee 

platte vlakken. 
6 -Kogel in hoek, kogel in V-groef, kogel tegen vlak. 
7 -Vlak tegen vlak, kogel in gat, kogel in V-groef. 
8 -Narichten met servosysteem. 

De nummers corresponderen met de nummers onder de schetsen. 

Keuzekriteria: 

Toelichting: 

Statische bepaaldheid. 
2 Instelbaarheid. 
3 Slijtage gevoeligheid. 
4 Vuilgevoeligheid. 
5 Stijfheid. 
6 Aanwezigheid van bewegende positioneerdelen. 
7 Spelingsgevoeligheid. 
8 Afhankelijkheid van de nauwkeurigheid van de 

onderdelen.: 
9 CompleKiteit van de constructie. 

10 Prijs. 

Voor dekriteria 1,2,3,5,7 en 8 verwijs ik naar Bijlage IX. 
4 Vuil kan zich in hoeken ophopen aan vlakken bijven kleven. Door tegen 
deze vlakken iets te plaatsen met een groot oppervlak loopt is de kans 
groot dat het vuil niet weggedrukt kan worden en een postitioneringsfout 
veroorzaakt. Weegfactor 10. 
6 Oe beweging van onderdelen gebeurt altijd met een bepaalde 
onnauwkeurigheid, zowel in de eindpositie als in de gevolgde weg. Deze 
beweging heeft invloed op de positioneringsnauwkeurigheid van de 
produktdrager of de bewerkingsunit. Dit moet zo mogelijk voorkomen worden. 
Weegfaktor 10. 
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Alternatieven: 

Kriteria 

Statische bepaaldheid 
Instelbaarheid 
Sijtagegevoeligheid 
Vuilgevoeligheid 
Stijfheid 
Bewegènde delen 
Spelingsgevoeligheid 
Afh. v. nauwkeurigh. 
Complexiteit 
Prijs 
Totaal 

Weegfactor 

10 
10 

5 
10 

5 
10 

5 
onderd. 5 

5 
5 

2 3 4 5 6 7 8 

f 10 3 3 8 10 6 6 
?. 9 7 5 9 ?. 5 10 
9 1 3 5 7 1 7 10 
1 9 6 3 9 9 7 7 
9 2 5 7 8 2 8 9 

10 0 10 0 ~0 10 0 10 
6 9 9 2 9 9 2 10 
0 10 8 3 9 10 5 10 
8 8 8 5 8 8 5 2 
6 8 7 5 7 8 4 2 

330 530 460 245 600 500 345 545 

Conclusie: Uit het schema blijkt dat alternatief 5 veel geschikter is dan 
de andere alternatieven. Een lijncontact zoals dat gebruikt wordt is veel 
stijver en slijtvaster dan een puntcontact en het is veel vuilongevoeliger 
van een vlakcontact. Oe cilinders zijn zo nauwkeurig te maken dat een 
statische overbepaaldheid nauwlijks een rol speelt, immers alleen de 
cilindrischiteit is hier van belang. Volgens Dhr. Visser van 
Machinefabrieken TX is een cilindrischtelt te bereiken van 2 ~m (0 = ~ 20 
mm, I. = ~ 100 mm). Het servosysteem valt vooral af in verband met de prijs 
en de complexiteit van het bewegingssysteem in 6 richtingen. 



Bijlage xrv 

Berekening van de nauwkeurigheid bij de concepten 3 en 4. 

Aangezien bij de concepten 3 en 4 de verbindin~sweg .tussen het produkt en 
de gereedschappen aanzienlijk korter is dan bij de concepten 1 en 2 zijn er 
ook veel minder factoren van invloed op de positioneringsnauwkeurigheid. Oe 
invloed van de bewegingen van de gereedschappen en de nauwkeurigheid 
waarmee de produkten in de produktdragers zitten is in de beschouwing niet 
meegerekend, deze invloeden zijn bij alle berekeningen van nauwkeurigheden 
tot zover weggelaten. 

Van invloed op de 
volgende aspecten: 

positioneringsnauwkeurigheid van de interface zijn de 
-rnstelfouten 
-Verschuivingen bij montage 
-Ruwheid van het materiaal 
-Jnvering van de contacten 
-Rechtheid van cilinder en V-groef 

Jnstelfouten: De cilinders en de boloppervlakken moeten in de juiste 
positie staan ten opzichte van de produkten en gereedschappen. Deze positie 
kan slechts met een eindige nauwkeurigheid ingesteld worden. Door het 
gebruik van schroefmaten met een resolutie van 1 ~m kan deze fout tot 1 ~m 
beperkt blijven 

Verschuiving bij montage: Doordat bij het bevestigen van onderdelen een 
moment of een kracht op de onderdelen uitgeoefend wordt die nauwlijks 
constant te houden is, is het onmogelijk de onderdelen te monteren zonder 
deze te verplaatsen. Door de onderdelen eerst vast te lijmen alvorens ze 
met bouten geborgd worden is deze fout tot 1 ~m te beperken. 

Doordat de sluitkracht tussen de interface delen kan varieëren kan er 
ook een spelding optreden in de invering van de contacten, uit de 
computerberekeningen blijkt dat dit bij een puntcontact met stralen van 15 
mm 0.3 ~m. Rij het lijncontact is dit minder dan 0.1 ~m. 

Positioneerfout axiaal: stelfout 
montageverschuiving 
2* ruwheid 
invering 
totaal 

Positioneerfout tadiaal en tangentiaal: 
stelfout 
montageverschuiving 
2* ruwheid 
2* rechtheid cilinder 
invering 
Totaal 

~m 

1 ~m 

0.4 ~m 
g.J ym 
1.1 ~m 

1 ~m 

~m 

0.4 ~m 
4 ~m 

-............. 
6.4 ~m 



flijlage XV 

Vergelijking van alle concepten. 

Alle gegevens die bij de afweging van de alternatieven naar voren zijn 
gekomen zijn verwerkt in het onderstaande overzièht. 

Concepten: Concept 1 Concept 2 Concept 3 Concept 4 

Keuzekriteria: 

Haalbare nauwkeurigheid 
radiaal 11.7 49.7 6.4 . 6. 4 ~Jm 

axiaal 7 26 2.1 2.1 IJm 
tangentiaal 13.2 67.6 6.4 6.4 IJm 

Temperatuurgevoeligheid 4.6 4.6 1.1 1.1 
0 1Jm/ C 

Prijs 300 000.- ++h.m. +++h.m. +h.m. 
+h.m. 

Haakbaar nee nee ja ja 

* Stijfheid 1. 3e6 1. 3e6 1. 3e9 1.3e9 N/m 
Onbeperkte centrumopening nee ja ja ja 
Dynamisch gedrag goed slecht slecht goed 
Universele units toepasb. ja ja nee niet alle 

pos i ties 
Te arrêteren massa 30-288 30-288 . -3 4-6 kg 
Aantal arrêteringen 3 10-144 1-3 

* J Voor de stijfheid geldt hier de stijfheid tussen de bewerkingsunit en de 
produktdrager. Oe stijheid van de produktdragen en de bewerkingsunit zelf 
zijn niet verrekend omdat deze erg produktafhankelijk is en bij ieder 
concept gelijk is. 

h.m. staat voor de prijs van de huidige molen, +++ staat voor duurder 
dan ++ wat staat voor weer duurder dan +. +h.m. is duurder dan de huidige 
molen. 

Conclusie: Uit de tabel valt te lezen dat de nauwkeurigheid van concept 3 
en 4 veel beter is dan die van concept 1 en 2. Concept 1 en 2 vallen ook af 
in verband met de maakbaarheid·, de belastbaarheid van de arrêtering en de 
prijs van een volgens dat concep"t uitgevoerde molen. Het onderscheid tussen 
concept 3 en 4 wordt gemaakt op grond van het aantal arrëteringen, het 
dynamisch gedrag, de prlJS en de mogelijkheid van het gebruiken van 
universele bewerkingsunits. Gekozen wordt dus concept 4. 
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Bepaling aandrukhoek van interface. 

Voor de wrijving geldt: F = f * F w n 
Tevens geldt bij het scheef aandrukken op een vlak: 

(Zie figuur) 

u = 45°. sin(u) = 1/'l. * 1?. => F =1//2 * F n 

Rijlage XVI 

F = 0.5 * F/sin{a) n 

Aange?.ien de cilinder met twee tegenover elkaar liggenHe lijncontacten in 
de V-groef ligt geldt voor de wrijvingskracht: F = /?. * f * F w 

hoek van sluitkracht K kan gevarieerd worden, dit heeft tot gevolg dat 
kracht loodrecht op de cilinder F en de kracht evenwijdig aan de as van 

de cilinder F verandert volgens F = K * sin{p) e 

Oe 
de 

F = k * cos lP) e 
Wil het mogelijk zijn dat de 
een vlak dan moet gelden: F > e 

cilinder ook met de kopse kant aanlicht tegen 
F 

w 

Oan volgt: K * cos{P) > K * sin(p) * 12 * f * v 
(v = veiligheidscoefficient, aangenomen 2.5) 

tan t lH < l'l. f 0.2 

J = 
* f * V => 

V = ?..5 

L e -

=> 

= 55° 

Berekening van de botssnelheid uit de unitsnelheid. 

sin(55°) 0 
0.58 * V V bots = V * * cos(45 ) : 

u u 
0 0 0.41 * V vglijd = V * cos(55 ) * cos(45 l = u u 

V bots = 0.58/0.41 * vglijd = 1. 41 * vglijd 

Bijlage XVI I 



Rijlage XJIX 

Berekening van de snelheid van de bewerkingsunit tijdens de botsing. 

Voor de levensduur van de interface is de botssnelheid tussen de 
bewerkingsunit en de produktdrager bepalend. Om de botssnelheid onder 
controle te hebben is gekozen voor een opzetfunktie die bestaat uit een 
stuk negende graads polynoom en een stuk met een constante hefsnelheid. 

De botssnelheid dient zo laag mogelijk te zijn, deze is echter naar 
onder toe begrensd door de te overbruggen onnauwkeurigheid en de daarvoor 
beschikbare tijd. De beschikbare tijd is dat deel van de koppeltijd die 
niet nodig is om de bewerkingsunit door de negende graads polynoom in de 
buurt van de produktdrager te brengen. Het stuk negehde graads polynoom 
moet dus zo klein mogelijk zijn. Zie figuur. 

De tijdsduur die nodig is voor het stuk negende graads polynoom is naar 
onder toe begrensd door de sterkte van hetmechanisme. De drukhoek en het 
toerental bepalen de belasting van het mechanisme. De drukhoek en de 
daarbij behorende op7.ethoek worden in het navolgende stuk berekend. 

Rerekening maximale drukhoek. 

De bediening van het bewegende deel gebeurt door een nok op de hoofdas 
van de bewerkingsunit, door een hefboom met een hoek van 90° wordt de 
beweging met een overbrengingsverhouding van 2/3 overgebracht op het 
bewegende deel, zoals geschetst in het onderstaande figuur. 

' ' \ 

~··+-~ 
\ I 

De belasting op de nok kan als v9lgt geschreven worden: 
f 

f = nok 
nokrol cos(a 

F - M /a nok- eq 

~ ~ àrukhoek. 

Heq= equivalente massa = 

1/Jmassa volger+ i 1massa unit= 

0.04 kg+ 1/1.5 1*4 kg=?. kg. 
a = versnelling massa = 

Z * J. * hm 
t• 
m 



"'C 
QJ 
.c 

QJ 
Cl 
ëii 
c. 
c. 
0 

..:.:: 

QJ -Cl 
0 
0 .r:. -QJ 

.r:. 

opzettijd 

I' 

cyclustijd 

bewerkingstijd 

'--+koppeltijd ontkoppeltijd 

ontkoppel tijd 



Voor de toelaatbare kracht van de nokrol is de sterkte van de volgende 
deelconstructies van belang: -nokas 

Sterkte van de trekdraden: 

Sterkte van de nokas: 

F < Ö * W/1 = 2800 N nokrol 

Sterkte nokrol: 
F nokrol < 3?50 N 

Sterkte hefboom: 

Fnok< Ö * W/1 :: 777 N 

-Fnokrol< o *A= 14000 N 

Concluderend: < 300 N 

Fnokrol< ~N 

F : M * 2 * J * hm = 0.38 * 1/t2 , nok eq t m m 

- nokrol 
-hefboom 
- trekdraden 

I 

o = 175 N/mm2 (N 041) 

W = 2650 mm3 
1 = 160 mm 

nokrol:F.A.G. 19 NATR 6 

-o = 175 N/mm?. 

W = 266 mml 
1 = 60 mm 

A = 80 mm? 

*~ _ __. __ 
t * cos (a) m 

Met een veiligheidsfactor van 2 wordt 

Fnokrol= 0 · 38 

t = 0.05 sec. m 

r = 50 mm 
0 

hm = 30 mm 

r 0 /hm = 1. 7 

f/hm = 3/30 = 0.1 

l/hm = 60/30 = 2 

=> l = + 16 [literatuur 8, 8-8 fig. 8-9] 

Stel a = 60° => 
Stel u = 75° => 
Als t = 0.03?. m 

t = m 
t = m 

sec. 

cyclustijd gelijk aan 

1/12 van cycluslijd 

0.023 sec. ." = 30° 
m 

0. 032 sec. ." = 20° 
m 

dan is de produktiesnelheid bij t = m 
1 I 18 van de 

6 480 prodokten per uur. Rij t = 0.023 sec. en t is m m 
dan is de produktiesnelheid 12960 produkten per uur. 



Het is veiliger om voor een drukhoek van 60° te kiezen, dit kost wel 20° 
van de bewerkingshoek, maar verlaagd de maximale produktiesnelheid niet. 

De hoek die dus nodig is voor de negende graads polynoom is 30° 

Oe hoek 
gelijk aan: 

die te gebruiken is voor het stuk constante hefsnelheid is 

ft\ = 360° 30° Tc - 'doorz-•bewerk- 2 * 

De tijd die dus voor het constante gedeelte van de hefbeweging gebruikt 
kan worden is te schrijven als: 

T = lfl /360° * t c c 

De botssnelheid is te schrijven als: 

daaruit volgt: 

t = cyclus'tijd c 

n = aantal produkten per sec. 

S = te overbruggen afstand 
= 0.001 m 

(N = produkten per uur) 



Rijlage XJX 

Bepaling relatie tussen contactstijfheid en interfacestijfheid. 

C = F/U 

F = 0.5 * 1/sin(a) * F c 
U = sin(a) * U c 

F/U 2 t sinlal * E 
= 1/sin(a) * U c. = 

c 

C = stijfheid 
F = kracht 
U = verplaatsing 

Fe= kracht loodrecht op contact 

U = verplaatsing loodrecht op contact c: 

Stel a = 45°, sin(a) = 1//2, dan volgt: 



I 

Aijlage XX 

Model voor de botsstijfheid. 

Voor de botskracht is van belang, de botssnelheid, de botsende massa en de 
stijfheid tussen de botsende massa en de vaste wereld. Gezien de 
complexiteit van de constructie die bestaat uit louter niet-massaloze veren 
ben ik genoodzaakt de stijfheid te modeleren. Als uitersten kunnen de 
figuren 1 en 3 aangemerkt worden, figuur 2 zal het dichtst bij de waarheid 
liggen. Door de levensduur te berekenen met dat model dat de hoogste 
stijfheid geeft berekend men een ondergrens voor de levensduur. Door zowel 
de stijfste als de slapste situatie te berekenen ~an een maximale fout voor 
de fout in de levensduur bepaald worden. 

Contactstijfheid ( c ) : 7.0F.+5 N/mm c 
Framestijfheid(F.A/L) ( c f) : 8.1E+5 N/mm 

Totaalstijfheid t ct l: 4.0E+5 N/mm (1/Ct= 1/C + c 1/C f) 

Oe levensduur (L) is omgekeerd evenredig met de wortel van de stijfheid. 

Door aan te nemen dat het frame met de opbouw oneindig stijf is wordt de 
levensduur hoogstens 25t onderschat. 

M 

-
1 

M 
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Bijlage XX! 

Afleiding van de botskracht. 

Indien we de interface kunnen 
geldt voor de beweging van 

beschouwen als een lineaire veer dan 
de bewerkingsunit de volgende 

bewegingsvergelijking: 
H~ + Bx + ex = o 

Bij de botsing loodrecht op het oppervlak is de demping afhankelijk van de 
materiaaldemping, als we de demping verwaarlozen ontstaat: 

H~ + Cx : 0 

De oplossing van deze differentiaal vergelijking is: 
x(t) = A * sin(wt) + D * cos(wt) 

Er geldt indien we het moment van raken t = 0 noemen: 
x(O) : 0 => D = 0 

We kunnen x dus schrijven als: 
x(t) = A * sin (wt) => 
xtt> = w * A * cos(wt) => 

Alt) 2 
=-w * A * sin(wt) met w 

Voor de maximale waarden vinden we: 
x = A ma x 
x : w * A ma x 

5l ma x 
Op t : 0 is de snelheid gelijk aan de botssnelheid: 

= w * A = V bots *ma x 
1t ma x = w * w * A : w * V bots 

Voor de maximale versnelling geldt dan: 
>1 = /C/M * ma x V bots 

Voor de maximale kracht geldt: 
F = M * ft = V * IC * /M bots 

========================== 

v. 

voorspanveer 

= /C/H 



I HERTZ I Berekening: Contactvlak afmetingen, contactspanning, 
contactstijfheid en invering. 
Desgewenst de minimaal gewenste hardheid. 

Bijlage XXJJ 

Onderwerp 
Toelichting 
Datum 

HARDHEIDSBEREKENINGEN I.V.M. OPPERVLAKTEVERMOEIING V-GROEF 
BEREKENING VAN MAXIMALE BELASTING 
12-10-1987 

Berekeningen aan een Lijncontact 
Contactlengte [mml: 20.0 

1e object 
Rols.traal [ rnm l : 1'5.0 
Mater i aal Staal 
Elasticiteitsmodulus (N.··'m2 J: 2.10E+11 
Po i ssonconstante· [-J: 0.30 

2e object 
Rolstraal [mmJ: 9.00E+99 
Mater i aal Staal 
Elas-ticiteitsmodulus [N/m2J: 2.10E+l1 
Poissonconstante [-J: 0.30 

De contactkracht 
Lengte van het contactvlak 
Halve breedte contactvlak 
Toenadering van de objecten 
De HERTZE contactspanning 
De HERTZE contactstijfheid 

CNJ: 
[mml: 
[ fClrll J : 
[~Hnl: 

[H/m2J: 
[t~/1Y1J: 

De contactkracht CNJ: 4.00E+03 
De contactspanning [N/m2J: 7.00E+08 

4.00E+03 
20.0 
0.182 
6.01E-03 
7.00E+08 
7.44E+08 

De smeringsconditie Grenssmering 

1e object 
Het aantal overrollingen r-J: 1E+08 
De smeringscoefficient [-J: 0,24 
De minimaal gewenste hardheid 

HB C-J: '583 
HV [-J: 614 
HRC [-J: 57 

2e object 
Het aantal overrollingen r-l: 1E+~8 
De smeringscoefficient [-J: 0.24 
De minimaal gewenste hardheid 

HB [-J: 583 
HV [-J: 614 
HRC [-J: 57 

De contactkracht 
Lengte van het contactvlak 
Halve breedte contactvlak 
Toenadering van de objecten 
De HERTZE contactspanning 

tHJ: 5.00E+03 
[mmJ: 20.0 
[mmJ: 0.203 
[mmJ: 7.35E-03 

IN/m2J: 7.82E+08 
UVml: 7. 60E+08 De HERTZE contactstijfheid 

De contactkt~acht 

De contactspanning 
De s.meringsconditie 

1e ob.ie·ct, 

UU: 5.00E+03 
t~Vm2J: 7.82E+08 

Gt··en:.smer i ng 

: 



Het aantal overrollingen [-l: 1E+0S 
De smeringscoefficient [-J: 0.24 
De minimaal gewenste hardheid 

HV [-J: 686 
HRC [- J: 60 

2e object 
Het aantal overrollingen [-J: 1E+08 
De smertngscoefficient [-J: 0.24 
De minimaal gewenste hardheid 

HV [-J: 686 
HRC [-J: 60 

De contactkracht 
Lengte van het contactvlak 
Halve breedte contactvlak 
Toenadering van de objecten 
De HERTZE contactspanning 

[Hl: 6.00E+03 
[mml: 20.0 
[mmJ: 0.223 
[mmJ: 8.66E-03 

De HERTZE contactstijfheid 
[H/m2J: 8.57E+08 

OVmJ: 7. 74E+08 

De contactkracht 
De contactspanning 
De smertngsconditie 

[HJ: 6.00E+03 
[t·l/m2J: 8.57E+08 

Grer.ss.mer i ng 

1e object 
Het aantal overrollingen r-J: 1E+08 
De smeringscoefficient r-J: 0.24 
De minimaal gewenste hardheid 

HV [-l: 752 
HRC [-J: 63 

2e object 
Het aantal overrollingen [-J: 1E+08 
De smeringscoefficient [-J: 0.24 
De minimaal gewenste hardheid 

HV [-J: 752 
HRC [-J: 63 

De c ont act k r·ac: ht 
Lengte van het contactvlak 
Halve breedte contactvlak 
Toenadering van de objecten 
De HERTZE contactspanning 
De HERTZE contactstijfheid 

"[Hl: 
[mmJ: 
[ mrn l: 
[ mmJ: 

[H/m2J: 
[H/ml: 

7.00E+03 
20.0 
0.241 
9.95E-03 
9.26E+08 
7.86E+08 

De contactkracht 
De contactspanning 
De smeringsconditie 

CNJ: 7.00E+03 
Ct-Vm2l: 9.26E+08 

Grenssmering 

te obieet 
Het aantal overrollingen [-J: 1E+08 
De smertngscoefficient [-l: 0.24 
De minimaal gewenste hardheid 

2e object 

HV [-J: S12 
HRC [-J: 65 

Het aantal overrollingen [-J: 1E+0S 
De smeringscoefficient C-l: 0.24 
De minimaal gewenste hardheid 

HV [-J: 812 
HRC [-l: 65 



De contactkt~acht 

Lengte van het c c•nt act o...•1 ak 
Halve breedte contactvlak 
Toenadering van de objecten 
De HERTZE contactspanning 
De HERTZE contactstijfheid 

[ t4 J: 
[mmJ: 
rmmJ: 
[mmJ: 

[Hrm2J: 
[ H?m J: 

8.00E+03 
20.0 
0.257 
1.12E-02 
9.90E+08 
7.97E+08 

De contactkracht 
De contactspanning 
De smeringsconditie 

Ct4l: 8. 00E+03 
[t-Vm2J: 9.90E+08 

Grenssmering 

le object 
Het aant a 1 over·ro 11 ir.gen [- J: 1 E+08 
De smeringscoefficient [-J: 0.24 
De minimaal gewenste hardheid 

2e object 

HV [-J: 868 
HRC [-J: 66 

Het aantal overrollingen C-J: 1E+08 
De smeringscoeffic:ient [-J: 0.24 
De minimaal gewenste hardheid 

HV C-J: 868 
HRC [-J: 66 



Rijlage XXI IJ 

Bewijs correctheid gebruik gemiddelde kracht voor abrasieve en adhesieve 
slijtage. 

Voor abrasieve en adhesieve slijtage geldt: 
V : K * F * S V = weg te slijten volume 

K = slijtage factor 
F = kracht loodrecht 

oppervlak 
:S = lengte glijweg 

V 1 : K * F 1 * d s 1 • V 2: K * F 2 * d s 2 , ••.•••••••••• V n: K * F n~ d s n 

V = K * 

V: K * S * ( F1* ds 1/S + F
2
* ds 2/S + ........ + F

0
* dsn/S => 

Voor dS gaat naar nul geldt: 

= K * S * F gem 

op 

Rijlage XXIV 

Berekening gemiddelde kracht tijdens het koppelen van de unit met de 
produktdrager. 

Tijdens het contact na de botsing geldt: 

F = f * sin(wt.) => ma x 

F = 1/1 * In/w F * sin(wt) dt => 0 max 

F = 11'1 * F * :(cos(wt)]~/w) => ma x oppervlak v-groef 

f = 2/lf * F ma x 

Tijd in contact = 3/'10 * tijd tussen botsingen => 

F = ?./ Tr * 3/?0 * F = 0. 1 * F ma x gem ma x 

Fgem= 0. 1 * F ma x 



- I', F- : 

-
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, 
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Afleiding formule voor levensduur. 

Uit literatuur 7 bleek: 

K = _ï_ 
F*S K 

F 
s 
V 

:: 

= 
:: 

= 

Bijlage XXV 

slijtage factor 

normaalkracht op oppervlak 
glijweg 

weg te slijten volume = 

3.6F-11 3 m 

Voor de normaalkracht zo bleek uit bijlage XXIII mogen we de gemiddelde 
kracht over de glijweg nemen. De7e is te schrijven als F = 0.1 * Fb t . gem o s 
Oe botskracht Fbotsis gelijk aan: vbots*/C*/M 

vbots = botssnelheid 

C = contactstijfheid 
M = massa van unit 

Uit bijlage 17 volgt: vb t = 0.58*v .t o s un1 
Oe glijweg van de interfacedelen over elkaar is gelijk aan de levensduur in 
cycli vermenigvuldigd met de glijweg per cyclus. S = N * s (s = 0.5 mm) 

Voor de levensduur uitgedrukt in cycli kan dan geschreven worden: 

K = _v_ => N 
F*N*s 

=_L_= 
F*K*s 

: V ~ 
0.1*0.58*v .t*IC*IM*K*s 

Unl 

3. F-11 

V 
= = 0.1*v *[C*/M*K*s bots 

= 0 • 1 * 0 . 5 8 * V * I c * /M * 5 f- 4 * 1 F.- 17 unit 

= 1.?4F+J1 
V • t /C t /M 
un1t 



12,4e7 

9. 3 e 7 1-------,:f--.4 

n 
N = Nl300°-'fbw-'fdz M l 

N 

1,6e7 

5 e2 3 e3 4 e3 1 e3 n 2 e3. 
300•-'fbv •'f dz 



Rijlage XXVI 

Belasting van het bolsegment. 

Voor de belasting van het bolsegment geldt: 
F = Vbots * lH * Ie C = stijfheid van balksegment in serie 

F = 1.3E+3 * vbots* IM 

met contactstijfheid 
(contactstijfheid is essentieel 
groter, dus alleen stijfheid van 
balkje is van belang): 1.8F.+S N/m. 

Op de scheiding tussen het bruikbare en het onbruikbare gebied in figuur 14 
in het verslag is de massa-snelheidr.ombinatie die de grootste belasting 
oplevert: H = 4 kg, Vbots= 0.25 m/s => F = 650 N 

Voor het balkje geldt: 

o = M/W = F * 1 I W 

Ö = 700 N/mm?. 

= 650*40/37.5 N/mm2 = 693 N/mm? 

flalkje: 9 * 5 mm?. 
lengte 40 mm 

Vereiste hardheid van bolsegment en balkje: 56 R c 
Het balkje en het bolsegment zijn bestand tegen de belasting. 



I HERTZ I Berekening: Contactvlak afmetingen, contactspanning, 
contactstijfheid en invering. 
Desgewenst de minimaal gewenste hardheid. 

Onderwerp 
Datum 

STIJFHEID EH BELASTBAARHEID VAN HET BOLCONTACT 
20-11-87 

Berekeningen aan een Puntcontact 

1e object 
Rols.traal Cmml: 50.0 
Welvingsstraat [mml: 50.0 
Mat er i aa 1 St aal 
Elas.ticiteitsmodulus [N/m2J: 2.10E+11 
Pois.s.onconstante [-]: 0.30 

2e object 
Rol straal Cmml: 9.00E+99 
Welvingsstraat [mml: 9.00E+99 
Mat er i aal St aal 
Elasticiteitsmodulus [H/m2J: 2.10E+11 
Poiss.oncons.tante [-J: 0.30 

De contactkracht 
Halve lange as contactellips 
Halve korte as contactellips 
Toenadering van de objecten 
De HERTZE contactspanning 
De HERTZE contactstijfheid 

CNJ: 
[mmJ: 
[mml: 
Cmml: 

nvm2 J: 
[N/ml: 

De contactkracht [NJ: 650 
De contactspanning [H/m2J: 8.74E+08 

650 
0.596 
0.596 
7.10E-03 
8.74E+08 
1.37E+08 

De s.meringsconditie Grenssmering 

1e object 
Het aantal overrollingen [-J: 1E+08 
De smeringscoefficient [-J: 0.24 
De minimaal gewenste hardheid 

2e object 

HV [-J: 767 
HRC C-l: 63 

Het aantal overrollingen C-l: 1E+08 
De smeringscoefficient C-l: 0.~4 
De minimaal gewenste hardheid 

HV C-J: 767 
HRC C-l: 63 



fljlage XXVII 

Demping van de trilling veroorzaakt door de botsing. 

Oe demping van de trilling loodrecht op het oppervlak is zeer gering, omdat 
men slechts te maken heeft met de materiaal demping. De demping van de 
beweging evenwijdig aan het botsoppervlak is groter omdat deze voor 
rekening komt van de coulombse wrtJVlng. De demping van de beweging 
loodrecht op het oppervlak treedt op als de cilinder botst tegen twee 
loodrecht op elkaar staande oppervlakken, dus als de twee vlakken van de v
groef geraakt worden. gesteld kan worden: 

Ed= S * Fw Ed= energie opgenomen door demping 

F=f'*F w n 

Fn=2/ll * Fbots 

f - V * IC * bots- bots 

S = afgelegde weg 
F = wrijvingskracht w 
Fn= gemiddelde normaalkracht 

f = wrijvingscoefficient. 
Fbots= botskracht 

IM 

s = V * t, e 
t D * {H 

= Ie t = contacttijd 

F.d=2 * f * v * ve * M bots 

=> 

fd= 2 * a/1+a
2 * f * v2 * H 

F.kin= 1/?. * H * v2 

D'= 4 * f * 

D = 4/5 * f 

V = 

V = e 

D = ( Fkin - Ekin )/ Ekin 
voor na voor 

V /V = 0. 9 na voor 

V = snelheid evenwijdig e 
contactvlak 

tv'-.y'l = /V2+ lt V?. = /t+a?. * V e bots e e e 

1/lt+a 2 * V 

=> a = 1/2 

=> V I V = /1-4/S*f na voor f = 0.2 

De demping van de snelheid is 10 X . 

aan 



Rekenvoorbeeld: 

Indien de unit terug 

Er geldt tevens V = 

s = 

H :: 2 kg 

x = F/H = 200/?. = 100 m!s 2 

Vunit=0.1 m/s, Vbots= 0.057 m/s 

veert, dan geldt in de uiterste stand 

)( * t + vo => t = 5.7E-4 ser.. 

1/2. R * t?. + V * t = 1.6F.-5 m = 16 pm 
0 

V unit- 0 m/s 

Na 20 botsingen is de beweging uitgedempt tot -een amplitude van 2.3 pro, dit 
is na 2.3F.-2 sec. 



Rijlage XXJJX 

levensduurberekening van de terugtrekdraden. 

De trekdraden hebben het einde van de levensduur bereikt als ze breken. 
Door het buigen van de draden om het juk treedt er bij iedere cyclus een 
belastingswisseling op. 

Voor de spanning kan gesteld worden: 
0 = E * E 

Voor de rek ·r.· geldt als gevolg van de buiging: 
t = r/R r = straal van de 

Voor de spanning als gevolg van de trekkracht 
o = Fv/A 

Voor de totale spanning geldt: 

draaddoorsnede. 
R = straal.waarover de draad 

afrolt~ 
geldt: 
F = Voorspankracht = 200 N 

V 

A = Draaddoorsnede 

u = F /A + F * r/R = 200/wr
2 

+ F. * r/R = a/r2
+ ~r 

V 

a = F /w, ~ = ?..1e5/R 
V 

stel R = 160 mm (Door de draad voor te buigen op een straal van 320 mm 
mogen we rekenen met een straal waarop afgerold wordt van 3?.0 mm. Dus R = 
320 mm. 

o = atr2
+ ~r 

ó =-?.atr3
+ p 

Voor een minimumspanning geldt: 

à = 0 => r = 3 /?.a/P 
In dit specifieke geval geldt dan bij R = 320 mm en Fv= 100 N waarbij 

er van uit is gegaan dat de trekdraden dubbel lijn uitgevoerd: 

r = 0.45 mm 

o = 157 ~ 295 N/mm2 = 452 N/mm2 

Door draden van 1 mm doorsnede te nemen stijgt de spanning tot: 

u = 127 ~ 328 N/mm2 = 455 N/mm2 

Materiaalkeuze: 30 Cr Ho V 9 draadikte 1 mm 

vermoeiingssterkte 700 N/mm 2, een veiligheidsfactor van 1.5 dit 
voldoet. 
Stel de belasting wordt door een draad opgevangen: 

o = 582 N/mm2 . Ook dan kan de belasting verdragen worden. 



Rijlage XXIX 

Berekening levensduur voor trekdraden voor heengaande beweging. 

Om de belasting van de draden te verlagen is hier gekozen voor het gebruik 
van een bladveer in plaats van een trekdraad. Oe maximaal beschikbare 
ruimte voor de bladveer is een breedte van 6 mm. Voor de spanning als 
functie van de dikte van de bladveer kan gesteld worden: 

o = F /BO + E0/2R fl = Breedte van bladveer. 
V 

.0 = Dikte van bladveer. 

ó = -F /80?. + E/2R = 0 
V 

Dopt= 0.2 mm => 

0=6 

a = 166.7 ~ 210 N/mm2 = 377 N/mm2 

mm, F=200 N, R=320 mm 

Als materiaal wordt het zelfde materiaal als de trekdraden gekozen, 

ä = 700 N/mm2. Dit geeft een veiligheidsfactor van 1.8, dit voldoet. 



• 

Rijlage XXX 

Berekening sluitkracht. 

De benodigde sluitkracht wordt geleverd door een voorspanveer die in serie 
staat met het mechanisme dat de beweging uit laat voeren. Om de unit het 
voorgeschreven bewegingsverloop te geven ( negende graads polynoom met 
daaraan gekoppeld een stuk constante snelheid l is het nodig dat de 
voorspankracht groter is dan de maximale versnellingskrachl. Oe maximale 
versnellingskracht is bij een koppeltijd van 0.08 sec, een massa van de unit 
van 16 kg en een he.fhoogte van de beweging van 20 mm 240 N. 

Om de bewerkingskrachten te kompenseren is doorgaans niet z'n grote 
sluitkracht nodig. Fen sluitkracht van 240 N laat een pewerkingskracht toe 
van 40 N en een bedieningskracht die loodrecht op de 1nterface is gericht 
van 180 N. 

Fen hoge sluitkracht heeft als voordeel dal de interface zich stijver 
gaat gedragen. 

v. 

voorspanveer' 
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Bijlage XXXII 

Berekening ophanging. 

De ophanging bestaat uit een bladveer in serie met twee schroefveren. De 
bladveren worden vooral belast door de buiging en door het eigen gewicht van 
de bewerkingsunit. Wil de unit niet meer dan 1 mm in hoogte verplaatst 
worden als de unit aan de produktdrager gekoppeld wordt dan is de minimale 
lengte van de bladveer 60 mm. De hoogte beweging van de unit is een tweede 
orde effect van de buiging van de bladveertjes. Dit tweede orde effect kan 
geschreven worden als 

1 1 
7.: 

0
J (1 - r.os(~) dx ~ = 

0
J K dx K: krommihg (: F/EI (1- x)) 

Door nummerieke integratie geeft dit bij z = 1 mm een lengte 1 van de 
bladveer van 60 mm. 

Voor een bladveer geldt: 

.a: w = = 3F.t 

0 = ll + 
?.K 

o' = 875 

0 =(87.5 

10 mm . 1/K =.EL 
F.t 

.t1!9. = 1f. + 
500 => 3*A 2K 3bt 

- Q/t2 = 0 => t?.= 

1631 N/mm ?. 
?50 + = 

=> 

0 = 

Q/875 

N/mm ?. 

================================ 

1/K 1/1?0 w = Uitbuiging 

bladveer 
Q = 500/3b 
H = Massa u~it 
g = 9.8 m/s 875t + Q/t => 

A = b*t = opp. 

stel b = 1 0. Q = 17, t= 0. 1 mm 

Oe vermoeiingssterkte van 30CrMoV9 is 700 N/mm 2 [literatuur 8]. Dit is dus 
ruimschoots toerijkend. Dit resulteert in een veiligeidsfactor van 2.8. 

ffi 
I 



Bijlage XXXIII 

Instelbaarheid van de overbrengingsverhouding van de hefboom. 

De overbrengingsverhouding van 
lengte tussen de nokrol en 
mogelijk gemaakt door tussen 
scharnier te plaatsen en dit 
figuur}. 

de hefboom wordt instelbaar gemaakt door de 
de trekstang in te kunnen stellen. Dit is 

de nokrol en de trekstang een elastisch 
vast te letten met een stelschroefje (zie 

De lengteinstelling gebeurt met stelschroef H4 * 0.5 
Door de schroef 5° te verdraaien wordt de lengte van de hefboom veranderd 
met dl = 5/360 * 0.5 *sin(45°) = 0.0045 mm = 4.5 ~· , 
Oe instelbaarheid van de slag van het gereedschap met een hefhoogte van de 
nok van 10 mm en een nornimale overbrengingsverhoudig van 60/35 is te 
schrijven als: 

S = 10 mm * 0.0045/35 = 0.0013 mm = 1.3 ~m. 

lager 

nokrol 
scharnier 

trekstan 



Schrigkugellager 
einreihlg 
d 8-25mm 

Heuptabmeeeung~~~~ 

d D B 

mm 

8 i ~ 
9 24 7 

24 7 

10 26 8 
26 8 
30 9 
30 9 

12 28 8 
28 8 
32 10 
32 10 

115 32 9 
32 9 
35 11 
35 11 

17 35 10 
35 10 
40 12 
40 12 

20 42 12 
42 12 
47 14 
47 14 

25 47 12 
47 12 
52 15 
52 15 

Traguhlen t) Drehzalllgrenzen21 
dyn. stal. Schmierung 

F&tt Öl 
c Co 

N U/mln 

til 18 i ai 1888 
2000 1120 63000 85000 
1960 1060 53000 70000 

2400 1340 56000 75000 
2320 1270· 50000 67000 
5000 2900 48000 83000 
4800 2750 43000 56000 

2600 1530 48000 63000 
2550 1460 45000 60000 
5700 3400 45000 60000 
5500 3200 40000 53000 

3050 1930 43000 56000 
2900 1600 38000 50000 
6600 4250 38000 50000 
6550 4000 34000 45000 

3550 2280 38000 50000 
3350 2160 34000 45000 
8300 5400 34000 45000 
8000 5100 30000 40000 

5300 3550 32000 43000 
5100 3350 28000 38000 
11200 7500 28000 38000 
10800 6950 24000 34000 

5850 4300 26000 38000 
5600 4050 22000 32000 
12700 9000 24000 34000 
12200 8300 20000 30000 

11 Tragzahlen für zusammangepaSte Lager slehe Se!te 37. 
21 Orehzahlgrenzen lür zusammengepaBte lager siehe Selle 37. 

Gewicht 

kg 

~81i 
0,014 
0,014 

0,018 
0,018 
0,030 
0,030 

0,020 
0.020 
0,035 
0,035 

0.028 
0,028 
0,043 
0,043 

0,038 
0,036 
0,062 
0,062 

0,064 
0,064 
0,10 
0,10 

0,074 
0,074 
0,12 
0,12 

31 Komplettbezeichnung fur Einzellager bzw. Lagersätza slehe Selte 38. 

38 

'/.L'/. /ra r, 
Da +-

L' -..- •• . ~ 

Kurzzelchen31 Abm-ungen 

d d, o, 

.• 
mm 

Mie 8 12.6 11.7 0,5 
12,6 17,5 0,5 

709C 9 13.9 19,5 0.5 
709AC 13.9 19,2 0,5 

7000C 10 14,7 21.3 0,5 
7000AC 15,1 21 0.5 7200C 16.8 23.3 1 7200AC 16,8 23.3 1 

7001C 12 17,1 23.3 0,5 7001AC 17,1 23 0,5 7201C uu 25.8 1 7201 AC. 18.2 25,8 1 

7002C 15 20.6 26.8 0.5 7002AC ., ., 20,6 26.5 0.5 7202C 21,5 29,1 I 7202AC 21,5 29,2 1 

7003C 17 22.9 29,6 0.5 7003AC 22.9 29.6 0.5 7203C 24.2 32,8 I 7203AC 24,2 32,8 I 

7004C 20 26,9 35,1 1 7004AC 26.9 35,! I 7204C 29.1 38,7 1.5 7204AC 29,1 38,7 1,5 

7005C 25 31,9 40.1 I 7005AC 31.9 40.1 1 l'205C 34,1 43,7 1,5 720SAC 43,7 1,5 34,1 

5KF 5KF" 

Äquivalente Lagerbelastung 
Berechnung und 8erechnungslaktoren 
siehe Seite 37 

Anechlu8ma8e 

fl a da Da Db fa fb 
min max max ma x max 

mm 

0,2 6 10 20 20,4 d.3 0,1 
0,2 7 10 20 20.4 0,3 0,1 

0,2 6 11 22 22,4 0,3 0,1 
0,2 7 11 22 22,4 0,3 0.1 

0,2 6 12 24 24,4 0,3 0,1 
0,2 8 12 24 24,4 0.3 0.1 
0.5 7 15 . 25 28 0.6 0,3 
0.5 9 15 25 28 0,6 0,3 

0,2 7 14 28 26.4 0.3 0,1 .. 
0.2 9 14 28 26.4 0,3 0.1 
0.5 8 17 27 30 0,6 0.3 
0,5 10 17 27 30 0,6 0,3 

0.2 8 17 30 30,4 0,3 0,1 
0,2 10 17 30 30,4 0,3 0,1 
0,5 9 .. 20 30 33 0,6 0,3 
0,5 12 20 30 33 0,6 0,3 

0,2 9 19 33, 33,4 0,3 0,1 
0.2 11 19 33 33,4 0,3 0,1 
o.s 10 22 35 38 0,6 0,3 
0,5 13 22 35 38 0,6 0,3 

0,5 10 25 37 40 0,6 0,3 
0,5 13 25 37 40 0,6 0,3 
0,5 12 26 41 45 I 0.3 
0,5 15 26 41 45 1 0.3 

;:XJ 

0,5 11 30 42 45 0,6 0,3 
0,5 15 30 42 45 0.6 0,3 '-'· 
0.5 13 31 46 50 I 0,3 t-' 
0,5 17 31 46 50 1 0,3 Al 

1.0 
;;) 

>< x 
x ,.... 
< 

39 



Gestaltung der l.agenlngen 

Genaulgkelt der Einbautelle 
Höchste Laufgenauigkeit und niedrlge Be· 
triabstemperaturen können auch mit Ge· 
nauigkeitslagern nur dann erreicht werden, 
wenn die Genauigkeit der Gegenstücke 
und sonstlgen Einbauteile derjenigen der 
Lager entsprlcht. Abweichungen von der 
geometrischen Form müssen deshalb bel 
den Gegenstücken so gering wie möglich 
gehalten werden. 

Die Ringe der In diesem Katalog auf· 
geführten Genauigkeitslager sind relativ 
dünnwandig, so daB sie sich der Form der 
Welle bzw. der Gehäusebohrung anpassen. 
Dadurch werden Formfehler und sonstlge 
Ungenaulgkeiten der Welle bzw. der Ge· 
häusebohrung auf die Laufbahnen der 
Lagerrlnge übertragen. Eine Schrägstellung 
der Lagerringe zueinander verursacht hohe 
Betriebstemperaturen; deshalb müssen die 
Anlageflächen, die die Lagerringe seitlich 
abstützen, ebenfalls sehr genau gefertlgt 
werden. Dies ist vor allem bei hohen Dreh· 
zahlen von Bedeutung. 

Um einen in jeder Hinslcht rlchtigen 
Lagereinbeu sicherzustellen, müssen bei 
der Herstellung der Gegenstücke auch die 
Fluchtungs·, Parallelitäts· und Winkelfehler 
möglichst klein gehalten werden. Angaben 
hierfür wie auch für die Formgenauigkeit 
können den fotgenden Seiten entoommen 
werden. Die Werte fi.lr Toleranzqualitäten 
sindInder nachstehenden Tabelle ange· 
geben. 

Fonntolerenzen ftlr die Gqenstllclce 

~ Toblnmzquelltlt 
Nennma8 
über bis ITO IT1 IT2 IT3 

mm 1rm ,, 18 g::' I ~,5 t5 1 1.2 
18 30 1 1,5 2,5 4 

30 110 I 1,5 2.5 4 
110 80 1.2 2 3 5 
80 120 1,5 2.5 4 6 

120 180 2 3.5 5 8 
180 250 3 4,5 1 10 
250 315 4 8 8 12 

315 400 5 7 9 13 
400 500 6 8 10 15 

26 

IT4 

3 
6 

7 
8 
10 

12 
14 
16 

18 
20 

SKF 

,, -· 

Formgenaulgkelt fllr Wellen1 I 

Elgenecheft Symbolfür Zul._.ga Fomlebwelchungan 
Toleranzerl Toleranz· Toleranzqualltilt 

wert31 
lager der Toleranzklessen Hydrostatlk· 
P5 P4.SP PA97, PA9,UP lager 

Rundhelt 0 rra IT2 IT1 IT041 I Tl 
2 2 2 2 2 

Wlnldlgkelt ti rra IT2 IT1 ITO 41 IT1 
2 _2 __ 2 2 2 

'2 
IT3 IT2 

--1-- 2 

Plenleuf ;f 
ta IT3 IT3 IT2 IT1 

konantmttilt @ 14 IT5 IT4 IT3 IT3 

11 Die In 8ild und Taballe verwendeten Symbole fllr die Tolersnl81'1. den To!eranzwerl (I) und die 
Bezugselernente slimmen mlt den In 150/R lf01 bzw. DIN 7184, Blall. 1, angegebenen Symbolen 
überein. 

21 Die Lagersllze slnd lm allgemelnen lU sehmal, um els Bezugsftllche rum Prilfen der Konzentrl.zltlt 
zwischen den legersilzen auszurelchen. Olesa Tolaranz gHt deshalb nur, wenn die lagersllzfläehe 
genOgend brall isl. . 

31 Bel der Ermllllung der Tolaranzwerte fUr dia zulässlgen formabwelchungen 1st jeweils vom 
belrellendan Wellandurchmassar d11 bzw. da auszuoehen; z. 8. für ein lager der Tolaranzl<lassa P5 
und einem Waliandurchmesser von 50 mm belrägl der Tolaranzwerl für dia Rundheit t = IT 312 • 4/2 • 2 ~tm. 
Die Werle lilr die Toieranzqualltli!ITO bis IT4 kikmen der Taballe auf Seibl 26 entnommen werden. 

•t ITO wlrd emplohlan bel Tolerenzen der Qualillil IT3 IUr den lagersltz. 

SKP" 27 



Gestaltung der lagerungen 

IEI .. nsdt41tt 8ymboff0r Zuillillige Fonnebwelch11ngen 
Tolerlmurt Toleranl· Tolenmzquellllit 

weftl) 
Lager der Toleran:ddassen Hydroatatik· 
P5 P4/SP PA971PA9/UP lager 

Rundhelt 0 IT3 IT2 IT1 IT1 

2 2 2 2 

WinkOgkelt .-:::::::. ., IT3 IT2 IT1 IT1 
-2- 2 2 2 

Planllluf Jf 13 IT3 IT3 . IT2 IT1 

KonHIItrllltlt @ '• IT5 IT4 IT3 IT3 

tl Otaln BHd und Tabelle verwendelan Symbolll lllr die Toleninzart, dan Tolerantwart (t) und dln 
Bazugsalemanta slimman mil dan In ISO/R 1101 btw. O!N 7184, Blatt I, engegebenen Symbolen 
Ubereln. 

21 Dia lageraiiZIIslnd lm aHgamalnan zu schmal, um als Bezugsfllh:ha zum Prüfen der Konzentrizitllt 
zwischen den lagOI'llltzan auszurelchan. Oiese Toleranz gilt deshalb nur, wenn die Lagersitzfläche 
genOgend breit !st. ... 

31 Bel der Ermlttlung der Tolnrantwerte für dlazulilsslgan Formabweichungen lst jewells vom 
belrellenden Bohrungsdurchmesser 011 bzw. 08 auszugehen; z. 8. lOr eln lager der Toleranzklassa P5 
und eina Gehäusebohrun9 von 80 mm Ourchmesser beträgt der Toleranzwerllür die Rundheil 
I •IT 312 • 5/2 • 211m. 01e Werte für die Toleranzqualilät ITO bis iT4 können der Tabelle 
auf Seite 26enlnomman werden. 

~ 
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FAG Looprollen 
met axiale geleiding 

I'" e. -
\ '•"., .. 

RSGO I[ " :.11 
,,. "--~L., I I 

d 

! J::ll'.:;::::;::::::;, ..Jt;j:l 1 D.~ i 

Ultwen· 
digedle
meler 

16 

19 

24 

30 

32 

35 

40 

47 

52 

62 

72 

a.,. 
NATR 

Afmetingen 

d D 

mm 

5 
5 

6 
6 
6 
6 

8 
8 
8 
8 

10 
10 
10 
10 

12 
12 
12 
12 

15 
15 

17 
17 

20 
20 

25 
25 

30 
30 

35 
35 

16 
16 

19 
19 
19 
19 

24 
24 
24 
24 

30 
30 
30 
30 

32 
32 
32 
32 

35 
35 

40 
40 

47 
47 

52 
52 

62 
62 

72 
72 

e 

12 
12 

12 
12 
14 
14 

15 
15 
14 
14 

15 
15 
16 
16 

15 
15 
16 
16 

16 
16 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

25 
25 

25 
25 

e. 

11 
11 

11 
11 
13.8 
13,8 

14 
14 
13,8 
13.8 

14 
14 
15.8 
15.8 

14 
14 
15.8 
15,8 

15.8 
15.8 

19,8 
19.8 

19.8 
19,8 

19,8 
19.8 

24,8 
24,8 

24.8 
24,8 

r,r-.-~---l 

'\::, .~ 

L. S...; -
NATR,OZ 

r. 
mln 

0.3 
0,3 

0.3 
0,3 
0.3 
0,3 

0.3 
0,3 
0.3 
0,3 

0,6 
0,6 
0,3 
0,3 

0.6 
0,6 
0.3 
0.3 

0.3 
0,3 

0.3 
0,3 

0.3 
0,3 

0,3 
0,3 

0.6 
0,6 

0.8 
0.6 

o. 

13 
13 

16 
16 
15 
15 

20 
20 
18 
18 

24 
24 
23 
23 

26 
26 
25 
25 

30 
30 

33 
33 

37 
37 

42 
42 

52 
52 

56 
56 

\ ··..,..._-~..., 
RSGO r::::=:J I' L_J;L" 

cl 

l 

STO.ZZ 

I ! 
! I 

o.o... d 

j l 

- a. -
r,i----1 

I 
HJ-c:.:.:.-.:J-+l 1 o 
""""" ____ , 

STOZZ.OZ 

I I 

Draaggetallen · Fektoren 

dyn. 
c x 

kN 

4,4 1,4 
4,4 1.4 

4,15 1.3 
4,15 1,3 
5,2 1,3 
5.2 1,3 

8 1,3 
8 1,3 
5,6 1,2 
5,6 1,2 

9,15 1,2 
9,15 1,2 
10 1.2 
10 1.2 

9.65 1,3 
9,65 1,3 
10,6 1,3 
10,6 1,3 

12.5 
12.5 

18,3 
18.3 

19 
19 

21,2 
21,2 

31,6 
31,5 

32 
32 

1,4 
1,4 

1,4 
1,4 

1,3 
1,3 

1,4 
1,4 

1.5 
1,5 

1,4 
1.4 

stal. 
c.. x., 
kN 

5,3 1,9 
5.3 1.9 

4,9 1,6 
4,9 1,6 
6,55 1,7 
6,55 1,7 

8.8 1,7 
8,8 1,7 
7,65 1.5 
7,65 1,5 

9.65 1,4 
9,65 1,4 
10,8 1,5 
10,8 1,5 

10.8 1.6 
10.8 1,6 
12 1,6 
12 1,6 

15,6 
15,6 

23,6 
23,6 

26 
26 

31,5 
31,5 

52 
52 

54 
54 

2 
2 

1.9 
1,9 

1,7 
1,7 

1.9 
1,9 

2,1 
2,1 

1,9 
1,9 

. . 

Max. 
belasting 

radiaal 

kN 

1.6 
1,6 

3.25 
3,25 
4,05 
4,05 

4,4 
4,4 
5,7 
5,7 

6,8 
6.8 
7,65 
7,65 

6,95 
6,95 
7,8 
7,8 

6.55 
6,55 

10.8 
10,8 

16 
16 

16 
16 

22.4 
22,4 

30,5 
30,5 

Toerental
grenzen 

Vel 

19000 
19000 

17000 
17000 
16000 
16000 

14000 
14000 
14000 
14000 

12000 
12000 
12000 
12000 

10000 
10000 
9500 
9500 

8000 
8000 

7500 
7500 

6700 
6700 

5600 
5600 

4800 
4800 

4300 
4300 

Aandulding 

Looprol 

FAG 

NATR5 
NATR50Z 

NATR6 
NATR60Z 
ST06ZZ 
ST06ZZ.OZ 

NATR8 
NATR8DZ 
ST08ZZ 
ST08ZZ.DZ 

NATRUl 
NATR10DZ 
ST010ZZ 
ST010ZZ.OZ 

NATR12 
NATR12DZ 
ST012ZZ 
ST012ZZ.DZ 

6T015ZZ 
ST015ZZ.DZ 

ST017ZZ 
ST017ZZ.OZ 

ST020ZZ 
ST020ZZ.DZ 

ST02SZZ 
ST025ZZ.DZ 

ST030ZZ 
ST030ZZ,OZ 

ST035ZZ 
ST035ZZ.DZ 

Gewicht 

kg 

O.ot6 
0,016 

0,02 
0.02 
0,024 
0,024 

0,043 
0,043 
0.04 
0.04 

0.068 
0.068 
0.071 
0,071 

0.075 
0.075 
0.078 
0,078 

0,089 
0,089 

0.145 
0,145 

0,2 
0,2 

0.24 
0,24 

0,412 
0,412 

0,555 
0.555 

~----------------------------------~----------+---------------------------------------------~) 
Fl\& I 600 Gebruik vooral de dik gedrukte uitvoeringen U benul danrme11 dl! voordelen vAn ht>l fAG fltandanrd· 

l>!ogtnmmA. Andere uilvooringen kunnen ook geleverd worden; uw aanvraag zien wij gaarne tegemoet. 601 I FAG 



Bijlage XXXVI 

Test voor de herhalingsnauwkeurigheid van de lagers. 

Gezien de hoge geeiste herhalingsnauwkeurigheid van de lagers·voor de 
hulpnokken en de hefbomen is het zeer waarschijlijk dat speciale 
nauwkeurige lagers nodig zijn. Over de herhalingsnauwkeurigheid is bij de 
lagerfabrikanten we1n1g bekend. van de lagers is alleen bekend wat de 
rondloopnauwkeurigheid is. Aangezien alleen de kogels van het lager invloed 
hebben is het· heel goed mogelijk . dat normale lagers een 
herhalingsnauwkeurigheid hebben die die van specials benadert. Het is 
gezien de levertijd en de prlJS van de speciale lagers\daarom heel nuttig 
om te kijken of de geeiste herhalingsnauwkeurigheid ook met normale lagers 
gehaald kan worden, immers het is zeer vervelend als produktiemachines een 
paar maanden uitvallen omdat de 4 weken levertijd die de lagerfabrikant 
opgeeft een beetje uitloopt. 

De lagers kunnen gemonteerd worden in een behuizing zoals de?.e ook in 
de hefboom en de hulpnok gerealiseerd is. Oe twee hoekcontactlagers worden 
in een boring tegen elkaar gedrukt zowel met de buiten- als met de binnen 
ring. Door de behuizing een slag te laten maken en weer in de 
oorspronkelijke stand te laten terugkeren kan de door op twee posities de 
herhalingsnauwkeurigheid van de behuizing te meten de totale 
herhalingsnauwkeurigheid van het lager herleid worden door gebruik te maken 
van de stelling van Pythagoras. 

Bij de berekening van de nauwkeurigheid is uitgegaan van een slingering 
van 1 ~m. dit is bij een totale slingering over een hele omwenteling van 
1.3 pm plausibel. 

De proefopstelling kan uitgevoerd worden zoals getoond in het figuur, 
de opnemers die gebruikt worden kunnen van het type GT31 zijn van Tesa. 



Rijlage XXXV1I 

Oe instelbare produkthouders. 

Door de instelling van de positie van de produkten zo dicht mogelijk 
bij de produkten te leggen is het mogelijk gebleken instellingen te maken 
die nauwelijks belast worden. Oe instelbare produktklemmen berusten op het 
principe van een parallelmechanisme dat door de onderste hefboom verdraaid 
kan worden in de V-richting, door de bovenste hefboom te gebruiken kan de 
positie. in de X-richting verplaatst worden. Doordat de bewegingsrichtingen 
loodrecht op elkaar staan zijn de instellingen volledig onafhankelijk. 

Het oplossend vermogen van de instellingen: 

Aij de instellingen wordt gebruik gemaakt van schroeven met twee 
verschillende stukken draad erop. Oe gebruikte combinatie is: 
H5 * 0.8 en HB * 0.75, de7.e schroef gedraagt zich in een instelling het 
zelfde als een schroef met een spoed van 0.05 mm. Oe 
overbrengingsverhouding tussen de plaats van de stelschroef en de plaats 
waar de produktbekken zitten is in bijde richtingen 0.5. Het is mogelijk om 
schroeven op 5° nauwkeurig aan te draaien. 

Voor de te bereiken instelnauwkeurigheid geldt dan: 
s = 5/360 * 0.5 * 0.05 mm = 0.00035 mm = 0.35 ~m. 

y 



Bijlage IIXL 

Berekening van de uitbuiging van 
bedieningskrachten van het gereedschap. 

het frame als gevolg van de 

Uit het volgend dynamisch model voor de beweging van het gereedschap volgt 
een maximaal optredende kracht in de koppelstang tussen het bewegende en het 
vaste deel van 24 N. 

De stijfheid van het frame tegen de belasting zoals aangegeven in het 
figuur is ter plaatse van het gereedschap dat onder die belasting het meest 
verplaatst 30 N/~m in horizontale richting en 71 N/~m in vertikale richting. 

Oe bedieningskracht is vrijwel onafhankelijk van ~e bewerkingskracht. 
Voor de verplaatsing in horizontale richting geldt dus: U = 0.8 ~m 

vertikaal geldt: V = 0.31 ~m 

u = hcp .. Ubsin!a) + Al.cos(à) + 1\d u = buiging frame 
b 

h = hoogte boven 

u = 
Z*F*cos(q)*ll F * 

_j_ 
~m/N aangrijpingspunt = b 3*E*l 63.3 

kracht. 

hl= F*sin!al*L 
F * 1:10 ~m/N bL= verlenging frame = E*A 

lP = hoekverdraaiing frame 

hcp: ?.*F*coslgl*l 2 
F * 

_j_ 1Jm/N 35° = a = 2*E*I 42.6 
l= 1?0 mm, l1= 60 mm,h= 55 mm 

Ad= F' * _1_ 
~m/N A= 460 2 I =36000 mm 4 

440 
mm . 

U : F * 1/30 ~m/N = ?4/30 1Jm = 0.8 ~rn 

V= Ubcos(a) + Atsin(a) = F * 1/71 ~m/N = 0.31 ~m 

Uit de volgende computerberekeningen volgen voor de gereedschappen in de 
bewegingsrichting een resttrilling met een amplitude van 0.2 pm. Tijdens de 
beweging van de gereedschappen is de afwijking van de nominale beweging veel 
groter, dit is echter relevant voor de eindnauwkeurigheid. 

:.s 
l 



Gereedschap 

trekstang 

hefboom 

hulpnok 

trekstang 

hoekhefboom 

trekstang 

18 

19 

20 

21 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

hefboom 

aandrijving 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



DYNAMISCH GEDRAG VAN CNOK)MECHANISMEN 

ONDER~lERP: DYNAMISCHE ANALYSE B.U. 1 
DATUM: 7-7-87 

VOLGNUMMER: 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 

MACHINEOHDERDEELNUMMERS: 01 02 01 02 01 02 04 04 02 01 02 01 02 01 02 04 02 01 
02 01 02 04 10 

Hr Figuur 

1 3.(21l 
21 ~ 3.1112 

2 3.(212 z2 3 .m4 

3 3.mt Z3 3. 1m 

4 3 .1212. Z4 3. 1m 

5 3.mt Z5 3. 1(21 

s 3.1212 ZE 3.1121 

( 7 3.1214 Z7 3.1121 

8 3.(214 za 3.1121 

g 3.m2 

1(21 3.12Jl 

1 1 3.(212 

12 3.mL 

13 3.1212 

14 3.mt 

15 3.mz 

lS 3.m4 

17 3.(212 

18 3.mt 

151 6 3.1112 

zm 3. m t 



,.: ... 
f 

MASSACTRAAGHEIDSMOMEHT> CKgl [Kgm2J: .43 

INVOER <ROTATIE>STIJFHEID VOLGENS FIGUUR 3.02 
CROTATIE>STIJFHEID •••••••• tNro/radJ [N/ml: 3.00E+08 

INVOER MASSACTRAAGHEIDSMOMENT> VOLGENS FIGUUR 3.01 
MASSACTRAAGHEIDSMOMENT> ••••••• tKgJ tKgm2l: .039 

INVOER CROTATIE>STIJFHEID VOLGENS FIGUUR 3.02 
CROTATIE>STIJFHEID •••••••• tNm/radl [Nrml: 3.00E+08 

INVOER MASSA<TRAAGHEIDSMOMENT) VOLGENS FIGUUR 3.01 
MASSACTRAAGHEIDSMOMENT> •••• [Kgl [Kgm2J: .054 

• INVOER CROTATIE>STIJFHEID VOLGENS FIGUUR 3.02 
CROTRTIE>STIJFHEID •••••••• tNm/radl [N/ml: 1.40E+06 

INVOER OVERBRENGINGSVERHOUDING VOLGENS FIGUUR 
UITGANGS/INGANGSBEWEGING [-J X/Fi Ft/X, 1 2 
U I TGANGSBEWEG I NG/ WGAUGSBEWEG I NG • • • • •1 

• 

INVOER OVERBRENGINGSVERHOUDING VOLGENS FIGUUR 
UITGANGS/INGAHGSBEWEGING t-l X/Fi Fi/X, 1 2 
UITGAHGSBEWEGING/INGAUGSBEWEGING •••••• 

INVOER <ROTATIE>STIJFHEID VOLGENS FIGUUR 

3.04 
OF 3: 1 
i[-J: t.8 

3.04 
OF 3: 1 
it-l: .5 

3.02 
CROTATIE>STIJFHEID •••••••• [Nm/radl [N/ml: 6.50E+07 

INVOER MASSA<TRAAGHEIDSMOMENT> VOLGENS FIGUUR 3.01 
MRSSACTRAAGHEIDSM0f1ENT> •••• tKgl tKgm2J: • 07 

INVOER CROTATIE>STIJFHEID VOLGENS FIGUUR 3.02 
<ROTATIE>STIJFHEID •••••••• tNm/radJ [H/ml: 4.70E+08 

INVOER MASSR<TRAAGHEIDSMOMENT> VOLGENS FIGUUR 3.01 
MASSA<TRAAGHEIDSMOMENT> •••• tKgl CKgm2l: .03 

INVOER <ROTATIE>STIJFHEID VOLGENS FIGUUR 3.02 
CROTRTIE>STIJFHEID •••••••• tNm/radl [H/ml: 4.70E+08 

tNVOER MASSRCTRAAGHEIDSMOMENT> VOLGENS FIGUUR 3.01 1 • 

MASSR<TRARGHEIDSMot1ENT> • • • • ••• tKgl tKgm2l: • 026 

INVOER CROTATIE>STIJFHEID VOLGENS FIGUUR 3.02 
CROTATIE>STIJFHEID •••••••• tHm/radJ [U/ml: 4.50E~07 

INVOER OVERBRENGINGSVERHOUDING VOLGENS FIGUUR 3.04 
UITGRNGS,INGRNGSBEWEGING t-l X/Fi Fi/X, 1 2 OF 3: 1 
UITGANGSBEWEGING/IHGANGSBEHE~ING •••••• it-J: 1 

INVOER CROTATIE>STIJFHEID VOLGENS FIGUUR 3.02 
CROTATIE>STIJFHEID •••••••• tNm/radl [H/mJ: 3.60E+07 

INVOER MASSACTRAAGHEIDSMOMENT>.VOLGENS FIGUUR 3.01 
MASSA<TRAAGHEIDSMOMENT> ••••••• tKgl tKgm2l: .057 

INVOER CROTATIE>STIJFHEID VOLGENS FIGUUR 3.02 
CROTRTIE>STIJFHEID ••• · • •••• tHm/radl [N/ml: 3.60E+07 . . . :. 

INVOER MASSA<TRAAGHEIDSMOMENT> VOLGENS FIGUUR 3.01 
MASSRCTRAAGHEIDSMOMENT> ••••••• tKgl tKgm2J: .059 

INVOER CROTATIE>STJJFHEip VOLGENS FIGUUR 3.02 
CROTATIE>STJJFHEID •••••••• tHm/radJ [H/ml: 5.10E+06 

INVOER OVERBRENGINGSVERHOUDING VOLGENS FIGUUR 3.04 
UITGAHGS/INGAHGSBEHEGING t-l X/Fi Fi/X, 1 2 OF 3: 1 
UITGANGSBEWEGIHG/INGRHGSBEHEGIHG •••••• it-l: 1.5 



,-

~-

Uli~MN~~'lN~MN~SBEW~~IHG t-J X/Fi Fi/X, 1 2 OF 3: 1 
UITGANGSBEWEGIHG/INGAHGSBEWEGING •••••• i[-l:

1 
1.5 

INVOER NOKAS VOLGENS FIGUUR 3.10 
HOKMECHANISME VOLGENS 1e,2e OF 3e FIGUUR 1,2 OF 3: 2 
TOTALE SPELING HOKROL-HOK • • • • • sptmml: 0 
BUlTENDIAMETER HOKAS ••••• du[mml: 30 
JINHENDIAMETER HOKAS ••••• di[mml: 0 
OPZETSLAG OP DE HOK ••••••••••• hn[mml: 6.7 
DIKTE NOKSCHIJF •••••••••••• w[mml: 8 
AFSTAND AANDRIJFWIEL TOT HOK • • • • • • • 1 [mml: 150 
ELASTI C ITE lTSMODULUS HO KAS • • • • • • • E rtVmm2 J: 2. 10E +05 
SOORTELIJKE MASSA HOK ••••••••• q[gr/cm3l: 7.8 
GEMIDDELDE STRAAL NOKSCHIJF • • • • • • • rs[mml: 49 
MINIMUM HARTAFSTAND HOKROL-HOKAS VOOR OPZET ro[mml: 56.7 
LAGERAFSTAND • • • • • • • • • • • • • • • a[mml: 150 
AFSTAND HOK TOT DICHTSBIJZIJHD LAGER • • • b[mml: 70 

BEREKENDE ELEMENTWAARDEN IN ONDERSTAANDE TABEL ZIJN IH S. I. EENHEDEN. 
ONDER REDUKTIE STAAN DE NAAR DE UITGANG GEREDUCEERDE WAARDEN. 

MASSf't< TRAAGHEID> <ROT. >STIJFHEID <HOEK>SPELING OVERBREt·lGI NG . 
Nr ft . waarde reduktie waarde reduktie waarde reduktie waarde red. 
1 3.81 4.30E-01 4.30E-01 
2 3.02 3.00E+08 3.00E+08 
3 3.01 3.90E-02 3.90E-02 
4 3.02 3.00E+08 3.00E+08 
5 3.81 5.48E-02 5.40E-02 
6 3.02 1. 40E+06 1.40E+06 
7 3.84 1.80E+00 1 
8 3.04 5.00E-01 1 
9 3.02 6.50E+07 8.02E+07 

18 3.81 7.00E-02 8.64E-02 
11 3.82 4.70E+08 5.80E+08 
12 3.81 3.00E-02 3.70E-02 
13 3.02 4.70E+0S 5.80E+08 
14 3.01 2.60E-02 3.21E-02 
15 . 3.02 4.50E+07 5.56E+07 
16 3.04 1.00E+00 1 
1'7 3.02 3.60E+07 4.44E+07 
18 3.01 5.70E-02 7.04E-02 
19 3.02 3.60E+07 4.44E+07 
20 3.01 5.90E-02 7.2SE-02 
21 3.02 5.10E+06 6.30E+06 
22 3.04 1. 50E+00 1 
23 3. 10 e.e0E+00 0.00E+00 
24 3.10 4.71E-01 2.5SE-01 -
25 3.10 3.41E+07 1.87E+07 
26 3.10 varierende nokoverbrengverhouding 

27 3.18 1.23E+J5 6.74E+04 
28 3.10 -, - 4.29E+04 2.35E+04 



INVOER MASSA<TRAAGHEIDSMOMENT> VOLGENS FIGUUR 3.01 ·. 
HASSACTRAAGHEIDSMOMENT) ••••••• CKgl CKgm2l: .45 

BEREKENDE ELEMENTWAARDEN IN ONDERSTAANDE TABEL ZIJN IN S.I. EENHEDEN. 
ONDER REDUKTIE STAAN DE HAAR DE UITGANG GEREDUCEERDE WAARDEN. 

Nr 
1 
2 • 4 
5 
6 
7 
e 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

MASSA<TRAAGHEID> <ROT.>STIJFHEID 
fi • waarde reduktie 
3.01 4.50E-01 4.50E-01 
3.02 -
3.01 3.90E-02 3.90E-02 
3.02 
3.01 5.40E-02 5.40E-02 
3.02 
3.04 
3.04 
3.02 
3.01 7.00E-02 8.64E-02 
3.02 
3.01 3.00E-02 3.70E-02 
3.02 
3.01 2.60E-02 3.21E-02 
3.02 
3.04 
3.02 
3.01 5.70E-02 7.04E-02 
3.02 
3.01 5.90E-02 7.28E-02 
3.02 
3.04 
3.10 
3.10 4.71E-01 2.58E-01 

waarde reduktie 

3.00E+08 3.00E+08 

3.00E+08 3.00E+08 

1.40E+06 1.40E+06 

6.50E+07 8.02E+07 

4.70E+08 5.80E+08 

4.70E+08 5.80E+08 

4.50E+07 5.56E+07 

3.60E+07 4.44E+07 

3.60E+07 4.44E+07 

5.10E+06 6.30E+06 

<HOEK>SPELING 
waarde reduktie 

0.00E+00 0.00E+00 

3.10 
3.10 

3.41E+07 1.87E+07 I 

varierende nokoverbrengverhouding 

27 3.10 
~8 3.10 -

1.23E+05 6.74E+04 
4.29E+04 2.35E+04 

OPZETSLAG AAN DE UITGANG •••••••••• HmCmml: 9.05E+00 
MASSA AAN DE UITGANG •••••••••• MlCKgl: 4.50E-01 
VANAF I-NOK GEREDUCEERDE MASSA AAN UITGANG Mtot[Kgl: 8.42E-01 
EQUIVALENTE MASSA .••• ·• , •••••• ·• Meq[Kgl: 5.61E-01 
GEREDUCEERDE STIJFHEID VAN UITGANG TOT I-NOK Cc[N/ml: 9.88E+05 
GEREDUCEERDE SPELING VAN UITGANG TOT I-NOK • SuCmml: 0.00E+00 
GEREDUC. STIJFHEID AANDRIJVING TOT I-NOK KCNm/radl: 1.74E+04 
GEREDUCEERDE SPELING AANDRIJVING TOT I-NOK • e[radl: 0.00E+00 

BEREKENINGSRESULTATEN 
MAXIMUM NOMINALE SCHEVESINUSVERSNELLING An[m/s2l: 8.18E+00 
MAXIMUM NOKHELLING OF MAXIMUM I-NOK • • • [m/radl: 2.56E-02 
OPZETTIJD •••••••••••••••••• Tmtsl: ~.33E-02 
LAAGSTE EIGENFREQUENTIE •••••••••• FeCHzl: 2.11E+02 
EIGENTRILLINGSTIJD/OPZETTIJD ••••• , •• TauC-l: 5.68E-02 
STIJFHEIDSFACTOR AANDRIJVING • • • • • • • . Fat-l: 9.28E-03 
RELATIEVE PLAATSONNAUWKEURIGHEID TGV. OPZET • Uot-J: 5.86E-05 
PLAATSONNAUWKEURIGHEID AAN UIT~ANG TGV. OPZET Uutmml: 5~30E-04 
MAXIMUM VERSHELLING AAN DE UITGANG •••• Am[m/s2l: 1.06E+01 
VOLGVEERKRACHT 1.5* NOM. KRACHT OP UITGANG Vo[NJ: 1.03E+01 
MAX. HOKROLKRACHT OP HOK INCLUSIEF VOLGVEER • Fn[NJ: 2.38E+01 
D-HOKROL GEWELFD OP NODUL. PERL. GIJ. N1011 Dntmml: 1.81E+01 
D-HOKROL GEWELFD OP GEHARD STAAL H1149 Dh[mml: 1.50E+00 
MAXIMUM HOKASKOPPEL •••••••••••• TnCNml: 6.18E-01 
NOMINAAL PIEKVERMOGEN INCLUSIEF VOLGVEER •• Pv[Wattl: 3.89E+00 
MOTORVERMOGEN VOOR HET DYNAMISCH GEDRAG PnCWattl: 3.06E+00 

OVERBRENGING 
waarde red. 

1.80E+00 1 
5.00E-01 1 

1.00E+00 1 

1.50E+00 1 



SIMLATJE VAH EEH 9~ GRAADS POLYHOOMOPZETFUHKTIE OP EEH MASSA-VEERSYSTEEM 

r. Ha.4un: DYNAMISCHE ANALYSE B.U. 1 Datum: 7-7-87 

D~ ingevoerd~ waarden: 
Het model type • . . • . • . • . = 1 
De opzettijd . . . . . . . . . . . tm = 80.900E-03 s 
De slag a.an de uitgang . • . hro"= 9.000E-03 m 
De slag op de nok . . . . hm = 6.700E-93 m 
Dl' opzl'thoek op de nok . . . . be:ta.m = 30.000E+00 graden 
De volgerspeling a.an de: uitgang sr = ' 0.000E+00 m 
De spe: 1 i ng in de aandrijving <ger~duce~rd> st" = 0.000E+00 rad 
De tota.l e massa. <gereduceerd> • . . . . mtot = 841.765E-03 kg 
De equivalente ma.s.sa . . . . . • . . . . • meq = 561.450E-03 kg 
De consta.r.te volgerstijfheid . . . . • cc = 987.986E+03 H/m 
De aandrijfstijfheid <gereduceerd) • . k"' = 17.437E+03 Hm/r·ad 
De kleinste volgveerkracht <uitgang> fo"' = 10.333E+00 H 
De volgveerstijfheid (uitgang> . . . . . . cv' = 500.000E+00 H/m 

De dimensieloze ker.tallen: 
De nokfunctie . . . . • . . . BB = 39.478E+00 
De nokfunctil' . . . . :rm = -39.478E+00 ---{ Dl' dempingscoe:fficient Q = 5.000E+00 % . . 
De dimensieloze opzettijd Ta.u = 59.207E-03 
De aandrijfstijfhei ds.faktor . . . . . Fa = 9.278E-03 
De dimensieloze volgerspeling Sr = 0.000E+00 
De dime-nsieloze- aandrijfspe·l ing St = 0.000E+00 
De- volgve-er voorspanf ak tOt' . Kf = 10.781E-06 
De volgveer stijfhei ds.faktor . . . . Kc = 4.695E-06 

De berekende extrema voor de hele simulatie: 
De minimale snelheid <uitgang> . • Vmin = -389.494E-06 m's 
De maximale snelheid (uitgang) . . . . • Vmax = 225.429E-03 M/S 
De minimale versnelling <uitgang> Amin = -8.873E+00 m/s2 
De maximale versnelling (uitgang) . . . Amax = 8.919E+00 m/s2 
D~ minimale kracht . . . . . . . . • • • Fmin = 9~286E+00 H 
De maximale kracht . . . . . . . . . . • Fma.x = 24.555E+90 H 
Het minimale- koppel in de nokke-nas Tmin = 0.000E+00 Hm 
Het maxi male koppet in de: nokkenas . Tmax = 500.280E-03 Nm 

-,. Ha de opzet in rust: 
De Plaatsonnauwkeurigheid aan de uitgang •• U = 274.088E-09 m 



SIMU De p 1 aatsafwijk ing van de eindmassa (m) 

I.SE:-IiiB 

3.11E-I!J5 

.lê0 

-3.BE:-Iil& 

-&.IIE-85 

Tijd Cs) --> 

SIMU De snelheid van de eindmassa (nv's) 

.1ê0 

-.0S0 

Tijd (s) --> 



SIMU De ver·:snelling van de eindmassa (m/sr-2) 

s.e 

6.0 

.120 

Tijd Cs) --> 

SI MU De nok ro 1 kracht .!.~-~~-!.:.!.=.t!!.:!.!:!.S_~~!:!.-d =--~~.!.9!!.: C N) 

31a.la 

e.e~---~--~---.~0=3=0---~---~--~~~-----~--.~e~s=e--~--~--~.120 

Tijd Cs) --> 



iti 1 MU Het k.oppe 1 in de nokkenas (t-.Jn•) 

I 

.090 .120 

Tijd Cs) --> 

SIMU De nokrolkracht als f(beta) (N) 

24.0 

18.0 

12.9 

6.0 

B.e~~--~--~s~.~e~~~--~l±s~.a~~~--~2~7-.=0_. __ ~~3~6~.=a~--~~4~5.a 
Beta Cdeg) --> 



Rijlage IXL 

Gevolgen van de bewerkingskrachten. 

De bewerkingskrachten hebben invloed op de volgende verplaatsingen: 

-Ut-Uitbuiging van de gereedschappen. 
-U2-Rekken van de trekstang. 
-UJ-Buiging van de hefboom. 
-U4-Jndrukking van de nok. 
-US-Buiging van het frame. 
-US-Buiging van de produktdrager. 
-U7-tndrukking van de interface. 

Voor de totale uitbuiging geldt: 

U : U1 + U~ + U3 + 2*U4 + US + US + U7 : 
F(1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 2/C4 + 1/CS + 1/C6 + 1/C7) 

U = F * (3F.-4l mm F in Newton 

Bijlage XL 

Voor de berekening van de nauwkeurigheid van de interface wordt verwezen 
naar bijlage XIV. De nauwkeurigheid in axiale richting is totaal 2.7 ~m. 

radiaal en tangentiaal is dit 6.4 ~m. 



Bijlage XIL 

Invloed van de lagering van de nokken en hefbomen en de rondheid van de nok 

Invloed rondheid nok. 

Omdat de nokrol niet altijd op exact de zelfde plaats op de nok terugkomt is 
de slingering van de nok van belang. Uit bijgevoegd meetrapport blijkt dat 
de slingering van een normale nok over een afstand van 10 mm niet meer 
bedraagt dan 1 ~m. De slingering vindt men 2 maal terug in de 
onnauwkeurigheid van de beweging van het gereedschap. 

Invloed van de lagering. 

Door het gebruik van precisjelagers met een totale slingering van 1.3 ~mis 
het ?.eer aannemelijk dat de herhalingsnauwkeurigheid van de laggers beslist 
onder de 1 ~m blijft. De lagering van de nok heeft een twee maal zo grote 
invloed op de nauwkeurigheid. 

De gekozen gereedsc:hapssleden hebben een onnauwkeurigheid van 4 JJm. Zie 
bijgevoegd blad. 

Res. Set Element F·nt Rad.vect F'hi Z-koord. Diameter 
Nr. Nr. Gr/mi/sk X-hoek V-hoek Z-hoek Af st I ho 

Tolerant. Tl. Nom.wrde++ blo. tol. Werk.wrde FoLit 

1 Nfll002 VLAK 3 531.033 
9!ö. Y.il21!!10 99.5957 190.0000 

2 N00f2l6 CIRKEL 4 -3{!1. 666 -59.461 121. 0!!10 19.999 

3 N0011!1 PT-JUIST 1 52.970 

4 Nrll011 PT-JUIST 1 52. 97fll 

5 N0012 PT-JUIST 1 52.970 

6 N0013 PT-JUIST 1 52.971 

7 N0f2114 PT-JUIST 1 32.97121 

8 N0015 F'T-JUIST 1 52.97121 

9 N0016 PT-JUIST 1 52.970 

UI N01!117 PT-JUIST 1 52.969 

Spreid. 
<mm) 

0. f!lf2l51!1 
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Bijlage Xl 1 I 1 

Voorbeeld kalibreerapParaat yoor montage .alen yoor glimlichten. 

Het kalibreerapparaat spreidt de toevoerdraden van het glimlicht in de 
voorgesc:hreven hoek. Het stel van het lampje hangt met de toevoerdraden 
naar beneden in de produktdrager. Oe unit plaatst een aanslag tegen de 
draden en duwt een wig tussen de draden tussen het stel en de aanslag zodat 
de draden uit elkaar buigen. Belangrijk is dat de gereedschappen na elkaar 
in tegenovergestelde richting bewegen. Hoewel de slag van de gereedschappen 
niet relevant is, worden toch instelbare hefbomen gebruikt om de 
toepasbaarheid hiervan aan te tonen. Oe gêreedschapsdragers zijn uit de 
huidige unit overgenomen. We hebben te maken met twee gereedschappen, samen 
met de beweging van de unit zelf maakt dat dus drie nokken op de hoofdas 
noodzakelijk. Het tijdvolgorde diagram is gegeven in figuur 1 in bijlage 42 

Het universele frame hangt in een aparte omkasting, het speLifieke deel 
kon zonder veel aanpassingen van hel universele deel geplaats worden, er 
moest alleen uitbereiding van het frame plaats vinden. Het resultaat is 
getoond in tekening 1, links de totale unit met produktdrager, rechts 
dezelide unit zonder produktdrager, omkasting en rechter ophangpunt. 

De specifikaties van deze unit zijn de volgende: 
-Massa bewegend deel: 4 kg 
-Produktie snelheid: 3600 p/h 
-Opzcthoek lijlal: 90° 
-Bewerki.ngshoek (~'J: ?04° 

Uit deze gegevens volgt 300o~!Jt,~lj! .. = 600. Oe levensduur volgt ui.t figuur 

14 op bladzijde .IS. Oe levensduur is 5F.+7 çycli. 
De kracht die nodig is voor het buigen van de draadjes van het glimlicltt 

is kleiner dan een newton. De te verwar.hten nauwkeurigheid in d8 
bewerkingsrichting is 18.4 N. 7ie figuur ?6 op blz ~P. 


