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Voorwoord 

Dit verslag is het resultaat van m1Jn afstudeeropdracht ter 
afronding van mijn studie Werktuigbouwkunde aan de Technische 
Universiteit te Eindhoven. Het afstudeerwerk is verricht bij de 
Centrale Groep Bedrijfsmechanisatie van Philips Lighting in de 
periode december 1987 tot september 1988. 

De opdracht was het ontwerpen van een gasbrandermodule voor het 
egaal verhitten van kwartsbuisjes van gasontladingslampen. Van 
het ontwerp is een proefopstelling gebouwd. 

Het ontwerp was nooit tot stand gekomen zonder de hulp van een 
groot aantal personen. Hiervan wil ik met name bedanken mijn 
begeleiders Ir. Smals en Ir. de Jong voor hun technische 
adviezen. Prof. van Bragt voor het beschikbaar stellen van de 
opdracht en J. Stam voor zijn adviezen over het gastechnische 
gedeelte. 
Als laatste, maar zeker niet als minste, gaat mijn dank uit naar 
de medewerkers van de tekenkamer voor de vele tips en prettige 
samenwerking. 

Eindhoven, september 1988, 
B.H. de Vries. 



Samenvatting 

Voor het verlichten van grote oppervlakken als wegen en sport
velden vinden gasontladingslampen steeds meer toepassing. Het 
belangrijkste onderdeel van de lamp is de ontladingsbuis. Deze 
bestaat uit kwartsbuis waarin in beide uiteinden een elektrode 
is gestoken. De uiteinden worden verhit en daarna platgeknepen. 
De elektrode wordt hierdoor gefixeerd in de buis. In de huidige 
situatie vindt dit verhitten plaats met stationaire branders. 
Het produkt wordt hierdoor niet egaal opgewarmd hetgeen tot 
problemen leidt. 
Een oplossing. waardoor het produkt egaler verhit wordt. is een 
roterende brander. Aan het begin van de opdracht ontstond het 
idee om de brander te laten oscilleren in plaats van te roteren. 
Om het effekt van de oscillatie op de temperatuur in het produkt 
te achterhalen is een rekenprogramma opgesteld. Hieruit bleek dat 
bij de optimale oscillatiefunktie het maximale temperatuursver
schil in het produkt aanvaardbaar was. Omdat het concept van de 
oscillerende brander veel voordelen biedt. is besloten deze nader 
uit te werken. 
Er is een apparaat ontworpen waarbij de branders een oscillerende 
beweging uitvoeren. Uit temperatuursmetingen aan de wand van het 
produkt blijkt een grote verbetering ten opzichte van een 
stationaire brander. 
Het ontworpen apparaat kan na een aantal uitbreidingen de 
stationaire branders in het bestaande produktiesysteem van 
Philips vervangen. 



Summary 

Large areas as roads and footballfields are often illuminated by 
gasdischargelamps. The most important part of the lamp is the 
dischargetube. This tube is made of a quartz pipe. in which at 
both ends an electrode is placed. The ends are heated to the 
softening point of the quartz. then the ends are pinched. The 
electrode is fixed in the tube. Nowadays the heating of the tube 
takes place by a stationairy burner. This type of burner doesn-t 
heat the tube regularly, and problems occur. 
A solution for heating the product regularly is rotating the 
burner around the tube. At the beginnig of my project the idea of 
an oscillating burner arised. To examine the effects of the 
oscillating movement of the burners at the temperature distri
bution in the product, a computer program has been made. The 
calculations showed that for the optimum oscillation function the 
maximum temperature differentation is acceptable. Because the 
concept of an oscillating burner shows much advantages it is 
chosen for futher developement. 
A machine with oscillating burners is developed. With this 
machine are quartz tubes heated. and is the temperature distri
bution in the product measured. The test showed a great 
improvemend compared with a stationairy burner. 
After some extensions the machine may replace the stationairy 
burners in the production of discharge tubes. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

1.1 Aanpak afstudeeropdracht 

De afstudeeropdracht is met een methodische aanpak. vol~ens de 
projektstrategie. uitgevoerd. Hiertoe is de opdracht in drie 
fasen verdeeld: de orientatie-. de plan- en de uitvoeringsfase. 
Elke fase wordt afgesloten met een toets om te beoordelen of het 
gewenste resultaat is bereikt. 
Na de orientatie is een plan opgesteld op welke wijze de af
studeeropdracht uitgevoerd zou gaan worden. In het plan is de 
opdracht in een aantal onafhankelijke deelprojekten opgedeeld. 
De totale opdracht wordt hierdoor overzichtelijker en beter 
kontroleerbaar op voortgang. 
Tot slot is een schatting gemaakt hoeveel tijd de realisatie van 
de opdracht. ~ 
Hierna zag de globale opbouw van de afstudeeropdracht er als 
voIgt uit (fig. 1): 

Opdracht: Ontwerp een 
roterende gasbrander 

Orientatie 
Proces en probleemdefinitie 
Lijst met eisen en wens en 

Toets 

Plannin~ 

Keuze van het werkingsprincipe 
geen rotatie maar oscillatie 

en uitwerking tot ontwerp 

Toets 

Bouw en testen van prototype 
eventueel aanpassen ontwerp 

Toets 

Oscillerende brander 

Uitvoering 
In gebruik nemen van het appa

raat. (Hoort niet tot de opdracht) 

fig. 1 Opbouw afstudeeropdracht. 

In bijlage 1 is de opbouw verder uitgewerkt. 
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Datum 
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27-05-1988 
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1.2 Procesanalyse. 

De roterende brander moet worden ingezet bij de produktie van 
ontladingsbuizen van gasontladingslampen. De lampen worden vooral 
gebruikt voor straatverlichting, op sportvelden en in etalages. 
De ontladingsbuis is het belangrijkste deel van de lamp (fig. 2), 
en wordt gemaakt van kwartsbuis. 

fig. 2 Gasontladingslamp. 

Op deze buis wordt een pijpje, de pompstengel, aangebracht. In 
een van de openingen van de buis wordt de elektrode gestoken, 
waarna het eind verhit wordt tot 1900°C. Het uiteinde wordt week 
en daarna platgeknepen, zodat de elektrode gefixeerd wordt in het 
hart van de buis. De buis wordt gekeerd en het proces herhaalt 
zich. De ontstane ruimte wordt via de pompstengel gevuld met gas, 
kwik en een zout, waarna de pompstengel wordt afgesmolten (fig. 
3) . 

+----

Eleklrode Zuil Pompsltngtl 

Insteken van 
2e elektrode 

Instektn van 
elektrode 

Verhitten 

Verhit en 

E 
Knijpen 

Knijpen 

Geknepen 
produkt 

E 
1e kneep 

Toevoeren van stoffen via 
de pompstenge1 

Afgesmolten stengel 
gerede ontlodingsbuis 

fig. 3 Produktie van een ontladingsbuis. 
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De ontladingsbuis in wording wordt langs de bewerkingsplekken 
getransporteerd door een basismolen. Deze bestaat uit twee delen; 
het indexerende deel dat beweegt volgens een stap-rust funktie. 
En een deel dat stilstaat, de bedplaat. Hierop worden de bewerk
ingsapparaten als branders en knijpers gemonteerd. Deze kunnen 
worden aangedreven door de tandkrans. Op het indexerende gedeelte 
is de produkthouder en elektrodering met daarop de elektrode
houder gemonteerd (fig. 4). 

Indexerende deel-I---

Produklhouder ----t-] 

Elektrodehouder -
Eleklrodering -~_ 

Bedplaat --~ 

fig. 4 Basismolen. 

1.3 Probleemdefinitie en mogelijke oplossing. 

In het huidige produktieproces wordt het produkt tussen twee 
stationaire branders geplaatst. De hete verbrandingsgassen botsen 
op het produkt en stromen tegen elkaar in. Hierdoor wordt op 
sommige plaatsen de vlam van het produkt geduwd en ontstaat een 
koude plek op het produkt (fig. 5). 

Produkt 

Brander 

Koude zone's 
fig. 5 Vorming koude zones 
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Tijdens het verhitten verdampt er kwarts aan het oppervlak van 
het produkt. Deze damp slaat neer op de koudere zones, waardoor . ~A 
na het knijpen gas naar binnen ka~ lekken. De lamp zal daardoor tl ; 
niet de geeiste levensduur halen. t...J~VL \ 

Tijdens het verweken trekt het kwarts naar het hart van het 
produkt. Als de wand niet egaal van temperatuur is, zal ook het 
kwarts niet regelmatig inlopen. Het kan de elektrode raken, waar
na deze blijft Plakker(,aanladen) en zich na het knijpen niet in 
het hart van het produ t bevindt (fig. 6) . 

.'J 

" IJ ~/'- .,})t/?vu-"" , 

Buis ---r./ 

Elektrodett~t-"it---trrll~~~t=='T- ~,yLv1l GJ i-v,yl)·...;!(, 

Positie uit het hart 

fig. 6 Aanladen van elektrode. 

r-w'b~ . 
wet ttc L~ 'y ?~ 

(./LCM ~ 

Een mogelijke oplossing is de branders rond het produkt te 
laten draaien waardoor een egale temperatuur wordt bereikt. 
Deze hypothese is getest door op een apparaat met roterende 
branders produkten te maken. De resultaten waren positief. maar 
door de handmat~ige produktie was de snelheid (60 stuks/uur) voor 
grote series te ago Hieruit ontstond de wens van een roterende 
brander voor pr auktiesnelheden tot 1500 stuks/uur.~ 
W. Broekman,xf3 als eerste student aan deze opdraght begonnen, 
zijn ontwerp" (fig. 7) is echter niet overgenomen. / 

Produkt / U 
l Of ,J20.- /Iv-v..~ / 

Brander 

Elektrodehouder 

Afdichtrin 

fig. 7 Oplossing van Broekman. 
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1.4 Opdrachtsomschrijving en eisenpakket 

Omdat het niet egaal verhitten van kwartsbuis een belangrijk 
probleem werd geacht is besloten tot het herontwerpen van een 
roterende brandermodule. Aan het ontwerp zijn de volgende eisen 
ge s te ld : l vf.f2e..-~ ....... 
Eisenpakket: 
-De module moet produkten met een diameter van 3 tot 5 mm 
gelijkmatig verhitten. 

-De verhittingszone moet 10 tot 20 mm lang zijn. 
-De levensduur van het apparaat moet 10 jaar (40000 uur) zijn. 
Onderdelen met een kortere levensduur moeten goed (de) mon
teerbaar en uitwisselbaar zijn. 

-Het apparaat moet aan de veiligheidseisen van Philips voldoen. 
-Het produkt mag niet geroteerd worden. 
-De module moet voldoen aan de interface afspraken voor plaatsing ( 

op een basismolen. 
-De machine moet in een standaard fabrieksomgeving kunnen werken. 
-De afdichtingen moeten bestand zijn tegen vervuiling. 
Wensen: "l-
-Eenvoudige konstuktie. 
-Modulaire opbouw 
-Onderhouds- en afstelhandleiding mee leveren. 
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Hoofdstuk 2. Keuze van het concept. 

2.1 Plaats van brander en elektrodehouder. 

Door het opzetten van een boomstruktuur van mogelijkheden z~Jn 
alternatieven gegenereerd voor de plaats van de brander en 
elektrodehouder. Met deze systematische aanpak is de kans een 
alternatief te vergeten klein. 
Voor het opstellen van de "boom" wordt de samenhang tussen de 
belangrijkste onderdelen van het proces bekeken. Dit zijn: 
-De brander. 

De brander kan op het indexerende- of op het vastedeel van de 
molen geplaatst zijn. Behalve de rotatie kan deze nog een 
beweging uitvoeren, of star met het molendeel zijn verbonden. 

-De zuil van het produkt. 
Het produkt wordt doorgezet met de molen, en mag niet roteren om 
zijn lengteas. Het is star verbonden met het indexerende deel 
van de molen via de produkthouder. 

-De elektrode. 
Tijdens het verweken moet de elektrode in de zuil z~Jn ge
plaatst. De elektrode mag hierin niet bewegen door het gevaar 
van aanladen. De elektrodehouder moet dus star verbonden zijn 
met het indexerende deel. Hiertoe kan de elektrodehouder ge
plaatst zijn op de elektrodering (huidige situatie), of opge
hangen zijn aan vertikale of horizontale kolommen. 

De volgende boomstruktuur is nu op te zetten (fig. 8): 

Brander 

I 
I 

Op het indexerende 
deel van de molen. 

I 
Vaste opst. 
E. houder op: 

n 
R~ng Kolom 

1 

I 
Ver 

2 

I 
Hor 

3 

I 
I 

Bewegende opst. 
E. houder op: 

Ring ~o1 
4 

I 
Ver 

5 

I 
Hor 

6 

I 

Op 
van 

I 
het vaste deel 

de molen. 

I 
I 

Vaste opst. 
I 

Bewegende opst. 
E. houder op: E. houder op: 

n 
R~ng KoloID R~::t 

7 

I 
Ver 

8 

I 
I 

Hor 
9 10 

I 
Ver 

11 

I , 
Hor 

12 

fig. 8 Boomstruktuur. 

Met een keuze matrix, die door meerdere personen is ingevuld. is 
de keuze gemaakt om oplossing 9 verder uit te werken. In bijlage 
2 is het keuzeproces beschreven. 

Bij oplossing 9 is de brander star aan het vaste deel van de mo
len bevestigd. Door de horizontale kolom waaraan de elektrode
houder vast zit is geen volledige rotatie van de branders moge-
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lijk. Door de branders op een halve ring te plaatsen (welke aan 
een vertikale kolom is bevestigd) is een oscillatie over 180 0 

mogelijk. Hierdoor wordt toch het hele produkt verhit (fig. 9). 

Produkt ------+-

Branders --~I-

Ring---~ 

Horizontole kolo 

Elektrodehouder +----iH--

fig. 9 Weergave oplossing 9. 

Om de invloed van de oscillatiebeweging op de temperatuursver
deling te berekenen is een programma geschreven. Hieruit bleek 
dat bij de juiste keuze van bew~funktie het maximale tem
peratuursverschil in het produkt\!40 0 cJ hoger is dan bij een een
parig roterende brander. Dit wordt~aatbaar geacht. Het reken
model wordt besproken in bijlage 3. 
Het positioneren van het produkt tussen de branders gebeurt door 
de ring met de openkant in de richting van het produkt te 
plaatsen, het produkt kan erin lopen (fig. 10). 

Produk t Brander 

fig. 10 Inlopen fig. 11 Verhitten fig. 12 Uitlopen 

Als het produkt zich in het hart bevindt start de oscillatie 
(fig. 11). Aan het eind van de oscillatie is de ring 180 0 ge
draaid t.o.v. het begin en kan het produkt er uitlopen (fig. 12). 

7 



Na het uitlopen draa it de brander terug. Hierbij draait de 
brander tussen 2 produkten door, en bepaalt hierdoor de afstand 
tussen de produkten (fig. 13). 

Hm 

Dprodukt Lbrander Lvla 

fig. 13 Branders bepalen produktsteek. 

Om de benodigde produktafstand Hm te bepalen is een rekenmodel 
opgesteld. Hieruit bIijkt dat door het verkorten van de brander
lengte vrijwel aIle basismolens met omzetschijf 2 bruikbaar zijn 
om het produkt te transporteren. In bijlage 4 wordt nader op het 
model ingegaan. 

2.2 Media doorvoer 

Bij het verhittingsproces worden menggas, koelwater en Argongas 
gebruikt. Deze moe ten aIle van de vaste wereld naar het proces 
worden getransporteerd. 
Het menggas moet naar de oscillerende branderkoppen stromen. 
Hiervoor kan een doorvoer met afdichtingsringen, of met een 
flexibele slang gebruikt worden. Afdichtringen zijn slijtage
gevoelig en moeten periodiek worden vervangen. Omdat ze in het 
apparaat zitten (fig. 14 ) zijn ze moeilijk te bereiken en is dit 
een langdurig karwei. Er is gekozen voor een flexibele slang, 
omdat deze geen onderhoud behoeft, en mocht dit toch nodig zijn 
snel te verwisselen is. 

J Bronder 

Elekt rodehouder 

Afdichtrin 

fig 14. Positie van afdichtingsringen. 
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Het koelwater moet door de elektrodehouders heen en terug 
vloeien. De houders bevinden zich op het indexerende deel van de 
molen. waardoor een roterende doorvoer nodig is. Een standaard 
roterende doorvoer van Deublin. Hethon of Hollink is hiervoor 
geschikt. 
Ret Argon moet via de pompstengel door het produkt stromen. Ook 
hierbij is een roterende doorvoer tussen het vaste en indexerende 
molendeel nodig. Vanwege de zeer hoge zuiverheids eisen die aan 
het gas worden gesteld, moet de doorvoer volkomen lekvrij zijn. 
AIleen de door Philips ontwikkelde verdeelschijf voldoet hieraan 
en vanwege de betrouwbaarheid kan deze het beste gebruikt worden. 

2.3 Aandrijving branders 

Door het opzetten van een boomstruktuur zijn een aantal 
alternatieven gegenereerd voor het aandrijfmechanisme van de 
branders. Ret aandrijfmechanisme is opgesplitst in een mechanisme 
v~~r de ingaande beweging en een die deze omzet naar een 
oscillatie. 
-Ret mechanisme voor de ingaande beweging. 

De ingaande beweging voor het vertaalmechanisme is een rotatie. 
Deze wordt gerealiseerd met een elektromotor of met de tandkrans 
van de basismolen. 

-Ret vertaalmechanisme naar een oscillatie beweging. 
Ret omzet gedeelte bestaat uit een nok. stangen of tandwielen 
mechanisme. Bij een elektromotor met programmeerbare snelheid is 
ook een direkte overbrenging mogelijk. 

De volgende boomstruktuur is nu op te zetten (fig. 15): 

I 
Nok 

1 

I 
Tandkrans. 

Aandrijving van brander. 
de ingaande as roteert door: 

I 
Elektromotor. 

waarbij de oscillatie 
beweging ontstaat door 

waarbij de oscillatie 
beweging ontstaat door 

I 
I 

Stangen 
2 

Tand~ielen 
3 

I 
Nok 

4 

I 
Stangen 

5 

I 
Tandwielen 

6 

fig. 15 Boomstruktuur aandrijving. 

Di~ekt 
7 

Met een keuzematrix, die door meerdere personen is ingevuld. is 
de keuze gemaakt om oplossing 1 verder ult te werken. In bijlage 
5 is het keuze proces beschreven. 
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Schematisch ziet de oplossing er als voIgt uit (fig. 16): 
De nok is star verbonden met een as. die via het tandwiel door de 
tandkrans wordt aangedreven. De slag die de nokvolger maakt wordt 
door een tandriemoverbrenging vergroot tot 180°. Er is gekozen 
voor een tandriem omdat deze, na voorgespannen te Z1Jn, 
onderhoudsvrij is. Bovendien zijn riemoverbrengingen geluidsarm. 

Brander 

NOK ---+-

Tandwiel --oh 

fig. 16 Principe van aandrijving. 

Het nokprofiel bepaalt de gelijkmatigheid van pe temperatuur over 
het produkt. De optimale heffunktie is bepaal~met het rekenmodel 
uit bijlage 3. Deze bestaat uit een 5e graadspolynoom met een 
recht tussenstuk ter lengte e=0.8 (fig. 17). 

Hm=14-~----------------::::;:::--"1 

13,2 -rl--------------7I' 

Heffing in 
graden Hr 

t 
o 4 

F3r =31 0 

~ in graden 35 F3m =390 

fig. 17 Opzetfunktie voor branderbeweging. 
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Behalve het snelheidsverloop van de oscillatie. die bepaald wordt 
door de heffunktie. speelt ook de oscillatieduur een rol. Roe 
langer de oscillatieduur des te groter het temperatuursverschil 
in het produkt is. De stilstandtijd van het produkt tijdens het 
verhitten kan, bij lage produktiesnelheden, enkele sekonden 
bedragen. Er moe ten dan meerdere oscillaties plaatsvinden. De 
door de tandkrans aangedreven as maakt 1 omwenteling tijdens de 
bewerkings- en doorzettijd van het produkt. Om bij lagere 
produktiesnelheden toch een gelijkmatige temperatuur te krijgen 
moeten op de nok meer heffingen zijn aangebracht (fig. 18). 

Tljd per oscillatle blJ meerdere opzet
ten op de nok (opzethoek=90 graden) 

--- 1 ............ 2 ------ 3 --- 4 

opzet opzet opzet opzet 

6r-------------------------------~ 

c 
Q) 

"0 
C 
o 

5 

-al 4 
(j) 

S 

.~ .... 
~ 3 

g 
o 

2 
... I 

.' I 
.' I 

.' I 
/ I ' 

.. ,.- ,I // 

.' -.,., ... ~~=~~~~~/<~~/' 
----------------------

4000 3000 2000 1000 

Produktiesnelheid in stuks per uur 

o 

fig. 18 Oscillatietijd als funktie van de produktiesnelheid en 
het aantal opzetten. 

2.4 Brandertype en gasregelsysteem. 

Bij het verwarmen van kwartsprodukten wordt aardgas verbrand met 
zuurstof. Rierdoor wordt de vlamtemperatuur i.p.v. 1900°C bij 
lucht. 2500°C. Door de zuurstof stijgt tevens de verbrandings
snelheid van het mengsel van 0.3 mis tot 3 Mis. Uit experimenten 
(lit 3) blijkt dat de warmteoverdracht van een loodrecht op een 
vlak botsende gasstroom evenredig is met de wortel uit de aan
stroomsnelheid. Ret is gunstig de verbrandingssnelheid met z~ur
stof op te voeren omdat dan de uitstroomsnelheid verhoog~ kan 
worden. 
Door de hoge vlamtemperatuur en uitstroomsnelheid komen slechts 2 
brandertypen in aanmerking, namelijkj 
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-Voormengbranders van het type N.S. (Not Stabilized) 
Ret brandergas en de zuurstof worden gemengd in een injekteur. 
Ret mengsel stoomt naar de branderkop, waarbuiten het verbrandt 
(fig. 19). 

Gas 

\ - Men sel 
~> ~:........:....:~::....:::..;...---t 

{-

Klep Injekteur Bronderkop 

fig. 19 Schema voormengbrander. 

-Parallelstroombranders type S. 
Ret brandergas en de zuurstof stromen gescheiden uit de 
brander, waarna menging optreedt. In het menggebied vindt ook de 
verbranding plaats. Omdat menging pas buiten de brander 
plaatsvindt is geen injekteur nodig (fig. 20) 

Gas 

Klep Kroon Bronderkop 

fig. 20 Schema parallelstroombrander. 

Er is gekozen voor voormengbranders omdat deze korter van lengte 
zijn dan de parallelstroombranders. De afmeting van de 
branderkonstruktie wordt kleiner. waardoor ook de afstand tussen 
de produkten kleiner kan worden. De brandermodule kan daardoor op 
meer basismolens geplaatst worden (bijlage 4). 
Bovendien bestaat er bij de voormengbranders een standaardreeks 
met een vlamlengte van 10 to 20 mm. 
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Hoofdstuk 3. Ontwerp en bouw van de modulen. 

3.1 Globale opbouw. 

In grote li.inen is nu bekend hoe de oscillerende brandermodule 
wordt opgebouwd. Er is besloten een proefmodule te bouwen voor 
kwarts 6*4 buis. omdat deze ook gebruikt is in het rekenmodel. In 
de proefopstelling zal aIleen het verhitten van het produkt 
bekeken worden. Het produkt wordt langs de branderposities 
getransporteerd door een basismolen, waar de modulen op geplaatst 
zijn. Bij de maximale produktiesnelheid van 1500 stuks per uur is 
de bewerkingstijd 2.4 s. De opwarmtijd van het buisje bedraagt 7 
s. (fig. 21) zodat drie branderposities nodig z~Jn. Dit is 
gekontroleerd door drie keer 1.8 s op te warmen en 0.6 s af te 
koelen (fig. 21). 
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fig. 21 Opwarm en afkoelcurve kwarts 6*4. 

Besloten is i.v.m. de kosten slechts een module door de tandkrans 
van de molen aan te drijven. De andere twee modulen verkrijgen 
hun beweging via een tandriem van de aangedreven module. 
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De opstelling is geschetst in figuur 22. alleen van de derde 
module is het gastoevoer systeem geschetst. 

Brander 

o 
rilter Drukregeloor Terugslogklep 

Slong--+I 

Nok ---+-

Tondwiel --tJ. 
Module 1 Module 2 Module 3 

fig. 22 Opstelling met 3 brander posities. 

De nok is star verbonden met een as die via een tandwiel door de 
tandkrans wordt aangedreven. De nokvolger wordt tegen de nok ge
trokken door een veer die uit ruimtelijke overweging aan het 
einde van de volger is geplaatst. De slag van de volger wordt met 
een stang overgebracht op een riemschijf. Het tandriemmechanisme 
vergroot de slag tot 180°. 
Het gastoevoersysteem is opgebouwd volgens de voorschriften van 
de gasdienst (bijlage 13). 
Ret aardgas stroomt via een filter, 
naar de injekteur. Ook de zuurstof 
regelaar en terugslagklep naar de 
aardgas wordt gemengd. 

drukregelaar en terugslagklep 
stroomt via een filter, druk

injekteur, waar het met het 

Via een siliconenslang stroomt het mengsel naar de injekteur naar 
de branders. 

3.2 De nok 

De nok is het belangrijkste onderdeel van de module omdat deze de 
branderbeweging en daarmee de temperatuursverdeling bepaalt. 
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De heffunktie van de oscillatiebeweging is een 5e graadspolynoom 
met recht stuk ter lengte E=0.8 (bijlage 3). Het aantal heffingen 
is 7 (3.5 oscillaties). 
De heffunktie voor het terugdraaien van de branders is een scheve 
sinus (bijlage 4). Het weg-hoek diagram voor branders en produkt 
is weergeven in figuur 23. 

Produkt 

Brander 

I 
360 

H:j !1J\ffi/1\II\ 
o 25 63 87 126 165 204 243 282 321 360 

Opzethoek in graden :> 

fig. 23 Weg-hoekdiagram voor branders en produkt. 

De nokstraal is ontstaan uit optimalisatie naar ondersnijding, 
waarbij de hefhoogte zo groot mogelijk is gemaakt. Door een grote 
hefhoogte blijft de overbrengverhouding van het mechanisme klein 
en kan de produktiesnelheid hoog zijn. 
De hefhoogte is 19 mm, zodat de oV~~brengVerhoud.ing i=uit/in=5. 
De nokstraal is 138 mm. wat beteken~dat de nok groter is dan de 
beschikbare ruimte op een positie. Dit is echter geen probleem 
omdat in de positie naast de nok geen aandrijving is geplaatst. 
er is hier nog ruimte over. 
In bijlage 6 wordt nader op de nok berekeningen ingegaan. 

3.3 Faalkansanalyse van de mechanische onderdelen. 

Van aIle onderdelen zijn de afmetingen geschat, en is de Massa. 
stijfheid en speling berekend. Met het rekenprogramma Dymech, dat 
draait op de H.P. computer zijn de plaatsnauwkeurigheid (0.4 mm) 
en de versnellingskrachten berekend (bijlage 7). Met de krachten 
is de levensduur van diverse onderdelen berekend, waarbij uitge
gaan is van 2200 produktieuren per jaar en een maximum produktie 
snelheid van 1500 stuks/uur. 
In onderstaande tabel is de levensduur van de onderdelen weerge-
geven. 

Onderdeel Belasting Levensduur Berekening zie 

Nokschijf 356 N 90 jaar bijlage 6 9 
Nokrol 356 N 760 jaar bijlage 8 ,9 
Trekveer 145 N oneindig bijlage 9 
Kogelscharnier 74.5 N 2.4 jaar bijlage 10 
Tandriem 47 W oneindig bijIage 11 
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Uit de tabel blijkt dat aIleen het kogelscharnier de gestelde 
levensduur van 10 jaar niet haalt. Deze zal om de twee jaar pre
ventief vervangen moeten worden. 
Bij riem- of veerbreuk zal in het ergste geval de brander tegen 
de elektrodehouder botsen. Hierdoor wordt de branderopbouw 

eind van de aandrijfketen positieopnemers geplaatst worden. Deze 
signaleren of de branders in de juiste positie staan voor het in
en uitlopen van het produkt (fig. 24). Door koppeling met de 
besturing van de basismolen kan deze worden stilgezet als dit 
niet het geval is. j- / 

//' h1 ~",II 7 ~v1" 
}w?-~ vuJl-.Ai~ f ~'i~J' 

t1&A? ,~ 

~~==;-:E~-Detektoren 

fig. 24 Plaats van opnemers. 

Omdat de testopstelling niet zonder operator zal werken, 
beveiliging hierbij niet aangebracht. In bijlage 12 
beveiliging nader beschreven. 

3.4 Faalkansanalyse van het gassysteem. 

is de 
is de 

Uit de reeks standaard voormengbranders van het type N.S. (Not 
Stabilized) is een brander gekozen met een vlamfront van 1*10 mm. 
Vervolgens Z1Jn de de doorsneden van de leidingen. en de 
injekteur grootte berekend (bijlage 13). Hiermee is het hele gas
systeem bekend, en kan gekeken worden waar het kan falen. Ais 
bekend is wat er mis kan gaan. kunnen akties worden ondernomen om 
dat te voorkomen. 
- Er stroomt gas uit het systeem zonder dat het verbrandt. 
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De gasdienst eist dat elk onbemand werkend gastoestel voorzien 
is van een gasgebrek beveiliging. Deze sluit de gasleiding af 
als er onverbrand gas wegstroomt. 
Omdat de testopstelling niet zonder operator zal werken is deze 
beveiliging hierbij niet aangebracht. 

- De gasvlam slaat in de gasleidingen. 
Om dit te voorkomen eist de gasdienst dat de injekteur is 
berekend volgens de voorschriften. Verder moe ten er vlamdovende 
roosters in de leidingen zijn aangebracht. en moet elke leiding 
voorzien zijn van een keerklep. 

- De slang breekt. 
De fabrikant van de slang. "Eriks" kon geen uitspraak doen over 
de levensduur van de slang. Door de oscillerende beweging wordt 
deze op torsie belast, en verwacht wordt dat de slang daardoor 
een eindige levensduur heeft. Met de testopstelling kan de 
levensduur van de slang bepaald worden. ~ 

Als de slang breekt stroomt er onverbrand gas weg, en zal d~ <,I 

gasgebrek beveiliging de gasleiding afsluiten. n 
- Er stroom gas terug in de leidingen. 

De gasdienst eist dat in elke leiding een keerklep aanwezig is 
om terugstroming te voorkomen. Bij de testopstelling waren de 
keerkleppen al in het zaalnet aanwezig. 

Om het gassysteem in gebruik te nemen moet het twee keer gekeurd 
worden door de gasdienst. De eerste keer worden de schema's 
gecontroleerd en wordt het akkoord voor uitvoering verkregen. Bij 
de tweede keuring wordt de opstelling getest, en wordt het 
akkoord v~~r gasvoering verkregen. 
Omdat het hier om een testopstelling ging is deze procedure niet 
dooriopen. Er is weI een akkoord voor gasvoering verkregen van de 
lokale gasdeskundige. 

3.5 Detaillering en bouw van de modulen. 

De modulen zijn gedetailleerd in een zelf getekend pakket teke
ningen. bestaande uit een drietal samenstellingen en een aantal 
mono's. Tekening 7222 189 21441 toont de plaatsing van de modulen 
op een zesvoudige basismolen, en de opbouw van het gassysteem. 
Tekening 7222 189 21451 geeft de samenstelling van de door de 
tandkrans aangedreven module weer. Tekening 7222 189 21461 toont 
de samenstelling van de niet door de tandkrans aangedreven 
module. 
Bij elke samenstelling hoort een stuklijst, waarop de koop- en 
maakdelen zijn uitgesplitst. 
De koopdelen Z1Jn besteld door de inkoopafdeling. De maak
onderdelen zijn uitbesteed aan de werkplaats, waar de modulen ook 
gemonteerd zijn. 
Het geheel is op een gehuurde zesvoudige basismolen geplaatst 
voor het do en van proeven. 
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Roofdstuk 4. Ret testen van de opstelling. 

4.1 De testopstelling. 

Aan de testopstelling, die bestaat uit een basismolen en de drie 
gasbrandermodulen zijn een aantal metingen gedaan. 
Als eerste is het in- en uitlopen van het produkt in de branders 
onderzocht. Riertoe is een kwarstbuisje in de produkthouder ge
plaatst en langs de branderposities getransporteerd. De pro
duktiesnelheid is daarbij langzaam opgevoerd tot het maximum van 
1500 stuks per uur. 
Hierna zijn de branders ontstoken. en is in 
het produkt de temperatuur gemeten. Om 
temperatuur over de wand te meten wordt 
meetplaats rondgedraaid. 

de knijppositie van 
het verloop van de 

het buisje op de 

Om het temperatuurseffekt van een stationaire brander te meten is 
het produkt in de laatste branderpositie geplaatst en zijn de 
branders stilgezet. 

Uitn men 

Inzetten ~ "~ 
~ Meetploats 

Verhitting 

fig. 25 Meetplaats op de molen. 

Tijdens het verhitten gaat het produkt elektromagnetische stra
ling uitzenden. De hoeveelheid straling hangt af van de golf
lengte van de straling en van de temperatuur en het oppervlak van 
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het produkt. De meeste straling wordt uitgezonden door een "zwart 
lichaam". In figuur 26 is de stralingsdichtheid van een zwart 
lichaam als funktie van de temperatuur en golflengte weergegeven. 

5000 K 
o 

~o.ooo 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5000 

o~~~~~ 
400 800 

1 I 
ZICHT· 
BAAR 

----, >.. (in nm) 

4000 

fig. 26 Stralingsdichtheid van een zwart lichaam. 

V~~r niet zwarte lichamen als kwarts mag men aannemen dat de 
energieverdeling over de verschillende golflengten gelijk is aan 
die van een zwart lichaam (lit. 8). De hoeveelheid is echter een 
faktor € kleiner. Deze faktor. de emissiecoefficient. is afhan
kelijk van het materiaal. 
Door de uitgezonden straling van het produkt te meten bij een 
golflengte. en deze te corrigeren voor de emissiecoefficient, is 
de temperatuur te bepalen. In de test opstelling is de 
temperatuur gemeten met een Heimann KT 73 stralingsthermometer. 
Deze zet de gemeten straling om naar een temperatuur die met een 
T,t schrijver wordt opgetekend. 
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Bij een optimale instelling van de thermometer heeft de meetplek 
op het produkt een diameter van 4 mm. De afstand waar volgens het 
rekenmodel het maximumtemperatuursverschil over optreed~bedraagt 
0.6 mm (fig. 27). 

I~ --.. _. -. _. _ .. --- -'. ----" --. -. --- _. -" _. ---------_ .. -. -" ---A 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I [ I I r 

1 5 10 15 20 25 30 

fig. 27 Temperatuursverloop over de halve omtrek van het 
produkt. 

Om de piek te kunnen detekteren is voor de lens van de thermo
meter een diafragma geplaatst. Hierdoor ontstaat een meetspot van 
0.25 mm. De meetopstelling is weergegeven in figuur 28. 

Meets ot 

T,t schrijver Stralingsthermometer Diafragrna Produkt 

fig.28 Opstelling voor temperatuurmeting. 

4.2 Meetresultaten. 

Nadat gekonstateerd was dat het in- en uitlopen van het produkt 
in de branders foutloos verliep zijn de temperatuursmetingen uit
gevoerd. Het gemeten afkoelverloop van het produkt is weergegeven 
in fig. 29a. Door een lijn te trekken door de dalen en een door 
de toppen is het temperatuursverschil in het produkt te bepalen 
(fig 29b). 
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fig 29a Afkoelverloop fig 29b Bepaling temp. verschil. 
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Uit de metingen (bijlage 14) blijkt dat het temperatuursverschil 
van een oscillerende brander bij een temperatuur van 1900°C 
(knijptemperatuur) 50°C is. 
Als verglijking is ook een bij stationaire brander gemeten, het 
verschil bij 1900°C bedraagt dan 230°C (fig. 30). 

1850 

~_ 1100 

ItT eel 
I 1550 

1400 

12. 50 

fig 30 Temperatuursverschil bij stationaire brander. 

Bij een eenparig roterende brander 
temperatuursverschil 18°C (fig 31). 

is het optredende 
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fig. 31 Temperatuursverschil bij een roterende brander. 

De oscillerende braqqer is dus veel gunstiger 
brander. en benader~de roterende brander. 
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Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen. 

Tijdens de afstudeeropdracht is een rekenmodel opgesteld om de 
temperatuursverdeling over de wand van het produkt te berekenen. 
De resultaten voor een 5e graads bewegingsfunktie zijn getoetst 
aan de werkelijkheid. Deze bleek, zoals verwacht, gunstiger dan 
berekend. De temperatuursverdeling over het produkt is bij een 
oscillerende brande~veel gunstiger dan dat van een stationaire 
brander, en benader dat van een roterende brander. 
Het effekt van e egalere temperatuursverdeling door de 
oscillerende brander moet met levensduu~et produkt ~f( 
nader onderzocht worden. ~c,-_______ -, 
Het apparaat is ontworpen voor kwarts 6*4 buis, maar door een 
andere branderkop te monteren is een hele produktrange te 
verhitten. Door twee branders verder uit elkaar te plaatsen is 
een produkt met een andere diameter te verhitten. De keuze van 
een brander met een grotere vlamhoogte geeft een grotere verhit
tingszone. Hierdoor is het mogelijk produkten te verhitten met 
een diameter van 3 tot 15 mm en een lengte van 10 tot 20 mm. 
Het is mogelijk de branders te vervangen door parallelstroombran
ders. Er zijn dan twee toevoerleidingen (gas en zuurstof) naar de 
branderkop nodig, en de injekteur vervalt. 

De ontworpen module kan. na enige uitbreidingen. in het bestaande 
produktiesysteem worden toegepast. 

De elektrodehouder wordt via een horizontale kolom aan het in
dexerende deel bevestigd. De afmeting van de elektrodehouder is 
maximaal 050*110 mm. Bij een grotere diameter moet de 
branderhouder worden aangepast. De benodigde produktsteek van 
de basismolen is te berekenen met het programma uit bijlage 4. 

- De maximale produktiesnelheid bedraagt bij 3 modulen 1500 stuks 
per uur. Door het afkoppelen van modulen is deze op te voeren 
tot 2150 stuks per uur bij ~~n aangedreven module. 
De riembreukbeveiliging uit bijlage 12 moet gemonteerd zijn. 
De gasgebrekbeveiliging en gasregelstraten moe ten aangebracht 
zijn zoals in bijlage 13 is beschreven. Hierna moet het ap
paraat door de gasdienst gekeurd worden. 
Tussen de modulen moet een afschermkap voor de tandriem worden 
geplaatst. 
Eens in de twee jaar moe ten de kogelscharnieren worden vervang
en. 
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Aanvulling op het afstudeerverslag van B. dp. Vrip.s. 

Blz. 5: "produkten met een diameter van 3 tot 5 mm" moet zi.in 
"produkten met een diameter van 3 tot 15 mm". 

Blz. 20. figuur 27 Eenheden zijn weggevallen. plaatje moet zijn: 
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Na het verschijnen van het verslag zijn nog een tweetal metingen 
gedaan. 
- Er is gemeten aan produkten met een diameter van 10*8 mm. Het 

optredende temperatuursverschil bedraagt nu 65°C (v.g.l. 50°C 
bij een 6*4 buisje). Dit verschil is te verkleinen door een 
brander met een breder vlamfront te gebruiken. 



Er is ~emeten bij een nok met een scheve sinus opzet funktie. 
i.p.v. een 5e graadspolynoom met rechte. Het temperatuursver
schil dat nu ontstaat bedraagt 140°C (v.g.l. 50°C bij een 5e 
graads polynoom). Het is dus mogelijk het temperatuursverschil 
in het produkt te beinvIoeden door een nok met een andere 
heffunktie te monteren. 
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Bijlaee 1 

Bijlage 1 Ervaringen met de projektstrategie 

De gedetailleerde projektstruktuur is in onderstaande figuur 
is het geplande 

geschetst. 
weergegeven. In de linkerkolom 
rechter het werkelijke verloop 

verloop. in de 

Gepland verloop 

Orieotatie procee: 
Bedonkon van vrageR 0_; het doel. de gr8o.zen van 
de opc.lracht, de benodlgde ingangegegegena en de 
nfkour van hot ou~o ontworp te waten te ko_on 

Planproc8s: 
Pornonen of plaataen bedenken waar antwoord 

de vragen gekregen kan worden 

01tvoeringaprocea: 
Gcaprckken yoeren of 11 teratuur raadplegen 

Snacnvoegen van de concept.en tot 
cen voorontwerp 

01 tvoer1n'~Qproce8 
Hader ultwerken van hot voorontwerp 
Cnnlkannanalyae, tekenen. maken en toaten 

12 weken 

Ult.vooering 
In nebruik ne_cn vsn hot appareat 

(hoort nlot t.ot de opdracht.) 

Uiteindeli,ik verloop 

15-12-1988 

Orientatie prOC8s: 
Bedenken van Tracen oa; het doel, de Irensen van 
de opdracht, de benodlgde ingan.gacege.ena en de 
alkeur vaD bet cude ontwerp to waten te ko.en 

Planproc8a: 
PeraoneD of plaataen bedenken waar antSl'oord op 

de vragen gekregen kan worden 

Oitvoeringsprocea: 
Gesprekken voereD of literatuur raadplegen 

Orlentatte op 
de plaats van 
do branders 

4 .ekeo 

Orientatie 
op branders en 
het gaaregel 

3 weken 

Concepton 

Sa.eonvoegcn van de eoncopten tot 
cen voorontwer 

4 weken 

UltYoering 
In Rebruik nemen van het apparaat 

(hoort niet tot de opdracht) 

27-05-11188 

7-10-1986 

fi~. 1 Verloop van de opdracht. 
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Uit verglijking van beide schema's blijkt een tijdsoverschrijding 
van 11 weken. Door de opdeling in kleinere projekten is ook aan 
te geven waar de overschrijding is ontstaan. 
- Tijdens de orientatie op de plaats van de brander is het 

rekenmodel voor de temperatuur (bijlage 3) opgesteld. Dit model 
heeft veel tijd gekost, wat tijdens het opstellen van het plan 
niet voorzien was. 

- Enige zelfoverschatting is niemand vreemd. vandaar dat voor het 
uitvoeringsproces 12 weken waren ingepland. Aan het begin van 
deze fase (29-04-1988) leek dit niet haalbaar en is een nieuwe 
tijdsplanning gemaakt. Omdat er een duidelijk beeld was van het 
aantal onderdelen in de machine is met vuistregels de tijd voor 
het tekenen en maken geschat. De nieuwe tijdsplanning zag er 
toen als voIgt uit: 

Tekenen 4 weken 

Maken 4 weken Verslag 4 weken 

Testen 4 weken 

Er blijkt dat het uitbesteede deelprojekt "maken van de opstel
ling" is uitgelopen. Omdat het totale projekt op 7-10-1988 
klaar moest zijn i.v.m mijn militaire dienst, is op het deel 
testen gekort. Dit kon voor een deel worden opgevangen door 
tijdens het maken de testapparatuur uit te proberen. 

- Ik ben twee weken ziek geweest. 

Ik vind dat door het projekt op te delen en de tijdsduur van de 
deelprojekten te schatten een redelijke indikatie van de eind
datum van het projekt verkregen wordt. zolang geen onverwachte 
gebeurtenissen optreden. De nauwkeurigheid van de einddatum kan 
vergroot worden door aan het begin van een nieuwe fase de 
tijdsplanning bij te stellen. 
Het opdelen in onafhankelijke deelprojekten verhoogt de over
zichtelijkheid van het gehele projekt. en vereenvoudigt het 
zoeken naar oplossingen. Er moet echter opgepast worden voor 
overbodig werk. De oplossing voor de media doorvoer bleek weI 
afhankelijk van de plaats van de branders. Omdat gekozen is voor 
een oscillerende brander werd een roterende doorvoer 
onaantrekkelijk, en de hiervoor gegenereerde oplossinge.n over
bodig. 
De afronding van een fase "de toets" gebeurde meestal door een 
gesprek met bepaalde personen. Het vastleggen van deze gesprekken 
in een kort verslag bleek een handig geheugensteuntje, waar in 
een aantal gevallen gebruik van gemaakt is. 
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Bijlage 2 Keuze proces van plaats brander 

Boomstruktuur met alternatieven voor de plaats van de brander en 
de elektrodehouder. 

Brander 

I 
I 
I 

00 het indexerende 
deel van de Molen. 

I 
I 

Vaste opst. 
I 

Bewegende opst. 
E. houder op: E. houder op: 

I 
I 

I 

I 
I 

Op 
van 

het vaste deel 
de Molen. 

I 
I 

Bewegende 
I 

Vaste opst. 
E. houder op: E. houder 

I 
I 

I 
I I 

I 

opst. 
op: 

I 
I I Rl.ng 

I 
Kolom 

n 
Ring Kolom 

I 
Kolom Kolom Rins: 

1 

I 
Ver 

2 

I 
Hor 

3 4 

I 
Ver 

5 

I 
Hor 

6 7 

I 
Ver 

8 

fis:. 2 Boomstruktuur. 

I 
Hor 

9 10 

I 
Ver 

11 

I 
Hor 

12 

Door Broekman is onderzoek gedaan naar de invloed van vertikale 
kolommen op de temperatuursverdeling. Hij heeft gemeten aan 
produkten van 020 mm en kolommen van 06 mm. Hij constateerde een 
duidelijke schaduwwerking door de kolommen (lit. 2 en fig 3). 

Schaduw 

Brander Kolom Produkt 

fig. 3 Schaduwwerking door kolommen. 

De kolomdiameter kan niet verkleind worden. omdat hierdoor het 
koelwater voor de elektrodehouder stroomt. Bij de kleinste 
produktdiameter van 03 mm wordt het produkt geheel afgeschermd 
door de kolommen. De schaduwwerking wordt daardoor ontoelaatbaar 
groot. zodat de oplossingen 2.5.8 en 11 met een vertikale kolom 
komen te vervallen. 

3 



Bi.i lage 2 

Het plaatsen van de brander op het indexerende deel heeft tot 
gevolg dat brander. produkt en elektrode bij elkaar geplaatst 
zijn (fig. 4). Het is nu overbodig de elektrodehouder met kolom
men aan het indexerende deel te bevestigen. De oplossingen 3 en 6 
vervallen hierdoor. 

Produkt -----+--

Brander --I-

Elektrode
houder ---+--+-+--

Ring 

fig. 4 Plaatsing brander, produkt en elektrode bij elkaar. 

Ret plaatsen van de branders op het vaste deel en de elektrode
houder op de ring staat geen volledige rotatie toe. De 
elektrodering beweegt tussen de twee branderkoppen door, zodat 
deze slechts over een beperkte hoek kunnen draaien (fig. 5). De 
branders bestrijken hierdoor niet het gehele produkt. zodat de 
bereikte temperatuur niet egaal is. De oplossingen 7 en 10 
vervallen hierdoor. 

Brander Ring Botsing 

fi~. 5 Botsen van branders te~en de elektroderin~. 
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De overblijvende mogelijkheden worden kort besproken. 
Mogeli.jkheid 1: 

Brander en elektrodehouder zijn op de ring geplaatst. De elek
trodehouder staat in het hart van de branders (fig. 6). De 
gehele konstruktie brander, produkt en elektrode wordt tegelijk 
doorgezet. Er zijn evenveel branders als posities op de molen. 
zodat er sprake is van een parallel proces. 
Broekman heeft voor deze oplossing gekozen. 

Produkt -----+--

Brander 

Elektrode
houder --+--t-+--

Ring 

fig. 6 Schematische weergave van mogelijkheid 1. 

Mogelijkheid 4: 
Deze is vrijwel hetzelfde als oplossing 1. alleen kunnen de 
branders nog een extra beweging uitvoeren. Een beweging in 
radiale richting is niet mogelijk. omdat deze gehinderd wordt 
door de elektrodehouder. AIleen een axiale beweging blijft over 
welke bij het inzetten van produkt en elektrode makkelijk kan 
zijn (fig. 7). 

1 1 

lnzetten Verhitten 

fig. 7 Schematische weergave van mogelijkheid 4. 
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Mogeli,jkheid 9: 
De brander is star met het vaste molendeel verbonden. De 
elektrodehouder is via een horizontale kolom met het 
indexerende deel verbonden. Door de kolom is geen volledige 
rotatie om het produkt mogelijk. weI een oscillatie over meer 
dan 180°. Door 2 branders op een halve ring te plaatsen en deze 
aan een kolom te verbinden kan toch het hele produkt verwarmd 
worden (fig. 8). De invloed van de oscillatie op de tempera
tuursverdeling is beschreven in bijlage 3 en is aanvaardbaar. 

Produkt ------r-

Branders ---+--+-

Ring -----+ 
Horizontale kolorr 

Elektrodehouder-r-I.---,+-_ 

~ 
I 

fig. 8 Schematische weergave van mogelijkheid 9. 

Mogelijkheid 12: 
Deze is vrijwel hetzelfde als mogelijkheid 9. aIleen is een 
extra beweging van de brander mogelijk. 

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

Branders I ' 
Ring~1 
Horizontale kolorr ; _-,--' .-.--, 

Elektrodehouder-+-I_-+-_ 
I 

I 
Extra beweging, ----:::="!'~_ 

I 

" 

fig. 9 Schematische weergave van mogelijkheid 12. 

De mogelijkheden zijn beoordeeld op de volgende punten: 
-Eenvoud van de konstruktie. 
-Onderhouds gevoeligheid. 
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-Benodigde verhittingstijd. 
-Bereikbaarheid van produkt en elektrode. 
-Veiligheid van de konstruktie. 
-Massa van het deel van de konstruktie dat zich op het index-
erende deel van de molen bevindt. 
De belangrijkheid van de beoordelingspunten is vastgesteld door 
steeds 2 punten met elkaar te verglijken en de belangrijkste op 
te schrijven. Degene die het meeste vookomt krijgt de grootste 
belangrijkheid, uitgedrukt in een weegfaktor. 

Eenv. Onderh. Verhit. Bereikb. Veiligh. Massa Score Weegf 
Eenvoud X E E B E E 26.6% 0.266 
Onderh. X 0 0 0 0 26.6% 0.266 
Verhit. X Verhit Verhit Verhit 20 % 0.2 
Bereik. X B B 20 % 0.2 
Veiligh. X V 6.8% 0.068 
Massa X 0 % 0 

Tabel 1 Belangrijkheid beoordelingspunten. 

Hierna zijn door meerdere personen de oplossingen op bovenstaande 
punten beoordeeld. Hiertoe is een keuzetabel ingevuld waaruit de 
"beste" oplossing is af te lezen. 

Mogelijkheid 1 4 9 12 

Beoordel. Weeg- Onge- Ge- Onge- Ge- Onge- Ge- Onge- Ge-
punt faktor wogen wogen wogen wogen wogen wogen wogen wogen 

Eenvoud 0.266 5 1. 33 2 0.53 10 2.66 8 2.13 
Onderhoud 0.266 7 1. 86 5 1. 33 10 2.66 8 2.13 
Verhitti.id 0.2 10 2 9 1.8 8 1.6 7 1.4 
Bereikb. 0.2 7 1.4 8 1.6 10 2 10 2 
Veiligh. 0.068 7 0.48 8 0.54 10 0.68 10 0.68 

+ ------ + ------ + ------ + -----
Totaal 7.07 5.8 9.6 8.34 
Score 3 4 1 2 

Tabel 2 Keuzetabel. 

Oplossing 9 komt als "beste" uit de bus en besloten is deze 
verder uit te werken. 
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Bijiage 3 Rekenroodel'voor teroperaturen '-----.._-, 
In de literatuur s gezocht naar opwarro en afkoel kurven voor 
buisvorm~ ten. Hieruit bleek dat in het algemeen geldt 
v~~r het teroperatuursverloop als funktie van de tijd: 
T=Tmax*(l-Exp(-B*t» bij opwarmen tot Tmax en 
T=Tmax*Exp(-B*t) bij afkoelen van Tmax. 
Hierin is Been materiaalafhankelijke parameter volgens 
B=a*A/(r*c*V) waarin: 
a Warmteovergangs coefficient 

A Produktoppervlak [m 2
] 

r Soortelijke Massa rkwarts=2500 
c Soortelijke warmte ckwarts=750 
V Volume lichaam em;] 

bij opwarmen. 
bij afkoelen. 

Na het invullen van de parameters voor kwarts z~Jn deze formules 
getoetst aan werkelijke opwarm en afkoelcurven. Deze zijn gemeten 
door D. Hermans van de voorontwikkeling uit Turnhout (lit. 4). 
Het theoretische en gemeten verloop is voor 1 produkt (kwarts 
6*4) uitgezet in fig. 10. 

I i I' 'I S~l...J :I T ,.1."- .-.:: ',' i'!..-O~£. ~_ 
. t-jL_-- 4 .... 

~ ___ '------I""" ,--- O,~ ~" " ---:;---: .. ! ... ., ._-- " 

I ' 

I '\ 
'-GEMHEN V£RlOO~ '\ 

, ' , --,- , \ 
--THeOREri~ VE.Rldlop; I' \ 

: 1 \ 

i .. I, . \ 

\ 
\ 

.- t. [5] 

\ 
\ , 

\ , , 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
I 
I 

I . I 

~ 
itoo 
i 

lIDO 

.-
I~oc 

I • .., 

11000 

l,..,. 
I 
I 

,,,,. 
~oo 

II", 

'2 f 0.0 

T [-c.1 

t 

fig. 10 Theoretische en werkelijke opwarm en afkoelcurven. 

Niet aIleen bij 6*4 kwarts. maar bij aIle produkten bleek het 
verschil tussen theoretisch en werkelijk verloop. vooral in het 
afkoelgebied, zeer groot. De formules uit de literatuur heb ik 
daarom verder niet gebuikt. weI de formules die Hermans uit zijn 
metingen heeft afgeleid. 
Uitgaande van de opwarmtijden en het aantal oscillaties wordt de 
tijd van 1 oscillatie berekend. Daarna wordt de wand van het 
produkt in een aantal segmenten verdeeld. Deze worden verhit 
door een brander die een aantal (afhankelijk van segment- en 
vlambreedte) segmenten breed is. In fig. 11 is dit weergegeven. 
de buis is hierin a.h.w. opengeknipt en uitgerold. Omdat twee 
branders tegen over elkaar geplaatst zijn. wordt in een helft van 
het produkt de temperatuur berekend. De andere helft heeft 
hetzelde verloop. 

8 



Bijlage 3 

11\21314151617Ia\ 

OJ] 

Produkt verdeeld in 8 
segmenten. 

Brander verdeeld in 3 
segmenten. 

fig. 11 Indeling in segmenten 
Het hart van de brander beweegt volgens een te kiezen funktie 
heen en terug langs het produkt. Dit is gemodelleerd door de 
brander niet continue, maar stapsgewijs langs de segmenten te 
laten bewegen. Bij een lineaire funktie zal de brander in elk 
segment even lang stilstaan, terwijl bij een sinus de tijd 
halverwege korter is dan aan de randen (fig. 12). 

- -

Tijd 
r-f-- r-r-

t 
Segmenten 

fig. 12 Stilstandtijd bij lineaire- en sinusfunktie. 

Als de stilstandtijd in elk segment bekend is~ worden uitgaande 
van het aantal segmenten en de branderbreedte de opwarm en af
koeltijden berekend. 
Stel de stilstandtijd in segment 1 is T1. in 2 is T2 etc. Segment 
1 wordt opgewarmd als het hart van de brander tegenover segment 1 
of 2 staat (fig. 13 I en II)~ daarna koelt het af. De opwarmtijd 
van segment 1 is nu 2*(T1+T2) en de afkoeltijd 2*(T3+T4+T5+T6+T7+ 
Ta). Voor segment 5 echter geldt dat deze wordt opgewarmd als de 
brander naar rechts beweegt tijdens T4+T5+T6 (fig. 13 IV. V en 
VI), dan afkoelt tijdens 2*(T7+Ta) (fig. 13 VII, VIII.IX en X), 
weer opwarmt tijdens T4+T5+T6 (fig. 13 XI,XII en XIII) en dan 
weer afkoelt tijdens 2*(T3+T2+Tl). 

1112131415\61718\ 

OJ] -> 

I 

11121314\51617\al 

OJ] -> 

IV 

1112\3\4151617Ial 

OJ] -> 

II 

\1\21314151617Ial 

OJ] -> 

V 

9 

111213\41516\7\al 

OJ] -> 

III 

11\21314151617181 

OJ] -> 

VI 
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111213\41516\7181 

[ill 
\11 213 \41 5 16 \7\8\ 

-> [ill 
1112\31415]6\7181 

-> <- [ill 
VII VIII IX 

1112 ]3\41 5 \6\71 8 1 

<- [ill 
\1\2]3]4\5\61 7 \81 

<- [ill 
[ 1[2]3]4]5[6]7]8] 

<- [ill 
x XI XII 

1112 13 ]4]5]6]7\8] 

<- [ill 
111213]415]617]81 11]21314]5]61718\ 

[ill <- [ill <-

XIII XIV xv 

\1]21 3 \4\5]61 7 18 1 

[ill<-
XI 

fig. 13 Branderbeweging langs segmenten. 

De opwarm en afkoeltijden van de segmenten uit figuur 13 zien er 
als volgt uit: 

Seg
ment 
nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Brander bevindt zich 
rechts van segment. 

Opwarmtijd Afkoeltijd1 
2*(T1+T2) 2*(T3+T4+ .. +T8) 

2*(T1+T2+T3) 2*(T4+T5+ .. +T8) 
T2+T3+T4 2*(T5+TS+ .. +T8) 
T3+T4+T5 2*(TS+T7+T8) 
T4+T5+TS 2*(T7+T8) 
T5+TS+T7 2*T8 

o 0 
o 0 

Brander bevindt zich 
links van segment. 

Opwarmtijd Afkoeltijd2 
o 0 
o 0 

T2+T3+T4 2*T1 
T3+T4+TS 2*(T1+T2) 
T4+T5+TS 2*(T1+T2+T3) 
T5+TS+T7 2*(T1+T2+ .. +T4) 

2*(TS+T7+T8) 2*(T1+T2+ .. +T5) 
2*(T7+T8) 2*(T1+T2+ .. +TS) 

Tabel 3 Opwarm- en afkoeltijden. 
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Met de opwarm en afkoeltijden zijn de temperaturen te berekenen. 
Er is aangenomen dat in elk segment de opwarm en afkoelcurven 
gelden die Hermans heeft gemeten. Er is geen warmte uitwisselling 
tussen de segmenten, zodat onderlinge temperatuursverschillen 
kunnen ontstaan. In werkelijkheid zal het temperatuursverloop 
veel vloeiender verlopen dan volgens het rekenmodel. 
Als benadering v~~r het werkelijke opwarm en afkoel gedrag vond 
Hermans bij opwarmen T=1517+466*Ln(t) en voor het afkoelen 
T=3+29449/(13+t). 
Stel dat voor segment 5 geIdt: opwarmtijd=2 s. afkoeltijd1=1 s, 
afkoeltijd2=5 s. Tijdens de opwarmtijd wordt een temperatuur van 
1800 °C bereikt. Daarna koelt het segment in 2 s af van 1800 °C 
naar 1700 °C. Hierna warmt het weer op tot 2100 °C waarna het tot 
slot afkoelt tot 1600 °C (fig. 14). 

! , 
. , 

0

.1
1 I 

! 
.--~---'-; -----

t(,) '.0 ~~.-; - --- ~.s 

.·1~ 

1.0 

-,,-, ___ J 

fig. 14 Verloop van opwarmen en afkoelen. 

Hierna herhaalt de cyclus zich tot het aantal oscillaties is 
bereikt. 

Van het rekenmodel is een programma in GW-Basic gemaakt voor 
verwerking op de PC. Hierna voIgt de listing van het programma en 
de resultaten van een groot aantal berekeningen. 
10 REM *****************************************************************~ 
20 REM aanroepen met load"a:burn" 
30 REM 
40 REM 
50 REM 
60 REM 
70 REM 
80 REM 
90 REM 
100 REM 
110 REM 
120 REM ****************************************************************~ 
130 CLEAR 
170 INPUT "Wat is de totale verhittingstijd van het produkt";VERHITTIJD 
220 INPUT "Hoeveel oscillaties vinden tijdens de verhitting pIaats";CYCLI 
230 INPUT "Wat is de breedte van het vlamfront in mm";L 
240 PRINT "Kies het aantal segmenten uit de onderstaande ri';:" 
250 FOR N=l TO 10 
260 PRINT FIX(10*(2*N+1)/L+.5); 
270 NEXT N 
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280 PRINT 
290 INPUT "In hoeveel segmenten wordt het produkt verdeeld";A 
300 LPRINT "Ingevoerde gegevens voor temperatuur berekening" 
310 LPRINT "Totale verhittingstijd van produkt is";VERHITTIJD;"s" 
350 LPRINT "Aantal oscillaties tijdens de verhitting is";CYCLI 
360 LPRINT "Produkt wordt opgedeeld in";A;"segmenten" 
370 LPRINT "De breedte van het vlamfront is";L;"mm" 
380 SEGBREEDTE=10/A 
390 B=FIXCL/C2*SEGBREEDTE) 
400 TIJDMAX=VERHITTIJD/(CYCLI*2l 
410 HEFFINGMAX=10 
420 TRAP=l 
430 DIM TIJDCA) 
440 DIM TOPCA) 
450 DIM TAFlC A) 
460 DIM TAF2CA) 
470 DIM TEMPERATUUR(A) 
471 GOTO 820 
475 REM ~~###~#~~~~~#~~###~~~~~~~~~##~~#~###~######~#####~~~#~###~~#~#~# 
476 REM Eigen in te geven funktie 
477 REM ~~~##~#~~#~########~~~~~#############~####~~#~~##~#~#####~###### 
478 FOR N=l TO A 
479 PRINT "Segment"; N; "voer stilstandti.;d brander in" 
480 INPUT "Stilstandtijd in s";TIJD(N) 
481 NEXT N 
482 GOTO 1980 
490 REM ##~####~~#########~#########~##~######~#######~~#~~##~#########~ 
500 REM Eenparig roterende brander 
510 REM #################~~#~##~##~#############~#####~##########~###### 
515 OMW=CYCLI 
520 B=L/SEGBREEDTE 
530 REM Opwarm en afkoeltijden 
540 FOR N=l TO A 
550 TOP(N)=VERHITTIJD*B/(OMW*2*A) 
560 TAF1(N)=(A-B)*VERHITTIJD/(OMW*2*A) 
570 TAF2(N)=(A-B)*VERHITTIJD/(OMW*2*A) 
580 NEXT N 
590 REM Berekening temperaturen 
600 FOR N=l TO A 
610 TKOEL=O 
620 TVERWARM=O 
630 XX=O 
640 OPTIJD=TOP(N) 
650 AFTIJD1=TAF1(N) 
660 AFTIJD2=TAF2(N) 
670 FOR 1=1 TO OMW-l 
680 GOSUB 3960 
690 GOSUB 4040 
700 NEXT I 
710 CLS 
720 PRINT "Stilte s.v.p. bereken nu de temperatuur in segment";N 
730 GOSUB 3960 
740 AFTIJD2=(N-1)*VERHITTIJD/(OMW*2*A) 
750 GOSUB 4040 
760 TEMPERATUURCN)=TKOEL 
770 NEXT N 
780 GOTO 3600 
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790 REM 
800 REM 
810 REM 

Bi,j lage ~i 

820 REM **************************************************************** 
830 REM Keuze van het bewegingsverloop van de branders 
840 REM langs het produkt. 
850 REM **************************************************************** 
860 PRINT "Kies de bewegingsfunktie van de branders" 
870 PRINT "Scheve sinus 
880 PRINT "Scheve sinus met recht tussen st1.l.k 
890 PRINT "Sinus 
900 PRINT "Parabool 
910 PRINT "5e graadspolynoom met recht tussenstuk 
912 PRINT "Eenparig ROTERENDE brander 
913 PRINT "Eigen funktie 
920 INPUT "Kies 1.2.3.4.5.6 of 7";KEUZE 
930 ON KEUZE GOTO 960.1080.1280.1390.1500.490.475 
940 PRINT "Onjuiste keuze. probeer opnieuw" 
950 GOTO 860 

(kies 
(kies 
(kies 
(kies 
(kies 
(kies 
(kies 

1)" 
2)" 
3)" 
4)" 
5)" 
6)" 
7) " 

960 REM **************************************************************** 
970 REM Scheve sinus 
980 REM **************************************************************** 
990 LPRINT "Brander beweging via een scheve sinus 
1000 K=A/2 
1010 IF K-FIX(A/2»0 THEN LET K=FIX(A/2)+1 
1020 GOTO 1680 
1030 REM subroutine scheve sinus 
1040 HEFFING=(TIJDHEF2/TIJDMAX)-(SIN(2*PI*TIJDHEF2/TIJDMAX))/(2*PI) 
1050 HEFFING=HEFFING*HEFFINGMAX-SEGBREEDTE*N 
1060 AFGELEIDE=(HEFFINGMAX/TIJDMAX)*(1-COS(2*PI*TIJDHEF2/TIJDMAX» 
1070 RETURN 
1080 REM ***************************************************************~ 
1090 REM Scheve sinus met recht tussen stuk 
1100 REM **************************************************************** 
1110 INPUT "Lengte van recht tussenstuk epsilon (Tr/Tm) is";EPSILON 
1120 LPRINT "Scheve sinus met recht tussenstuk" 
1130 LPRINT "Lengte rechte stuk epsilon=";EPSILON 
1140 TIJDRECHT=EPSILON*TIJDMAX 
1150 HEFFINGRECHT=2*EPSILON*HEFFINGMAX/(1+EPSILON) 
1160 TIJDMAX=(TIJDMAX-TIJDRECHT)/2 
1170 HEFFINGMAX=(HEFFINGMAX-HEFFINGRECHT)/2 
1180 K=FIX(HEFFINGMAX/SEGBREEDTE) 
1190 FOR N=K+2 TO A-K-1 
1200 TIJD(N)=TIJDRECHT*SEGBREEDTE/HEFFINGRECHT 
1210 NEXT N 
1220 GOTO 1680 
1230 REM subroutine scheve sinus met recht tussenstuk 
1240 HEFFING=(TIJDHEF2/TIJDMAX)-(SIN(PI*TIJDHEF2/TIJDMAX»/PI 
1250 HEFFING=HEFFING*HEFFINGMAX-SEGBREEDTE*N 
1260 AFGELEIDE=(HEFFINGMAX/TIJDMAX)*(1-COS(PI*TIJDHEF2/TIJDMAX» 
1270 RETURN 
1280 REM ***************************************************************~ 
1290 REM sinus 
1300 REM ***************************************************************~ 
1310 LPRINT "Brander beweging via een sinus" 
1320 K=A/2 
1330 IF K-FIX(A/2»0 THEN LET K=FIX(A/2)+1 
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GOTO 1680 
REM subroutine sinus 
HEFFING=HEFFINGMAX*(1-COSCPI*TIJDHEF2/TIJDMAX»/2-SEGBREEDTE*N 
AFGELEIDE=PI*HEFFINGMAX*CSIN(PI*TIJDHEF2/TIJDMAX»/(2*TIJDMAX) 
RETURN 
REM ***************************************************************~ 
REM parabool 
REM **************************************************************** 
LPRINT "Brander beweging via een parabool" 
K=A/2 
IF K-FIXCA/2»0 THEN LET K=FIX(A/2)+1 
GOTO 1680 
REM subroutine parabool 
HEFFING=2*HEFFINGMAX*TIJDHEF2*TIJDHEF2/(TIJDMAX*TIJDMAX)-SEGBREEDTE* 
AFGELEIDE=4*HEFFINGMAX*TIJDHEF2/(TIJDMAX*TIJDMAX) 
RETURN 
REM *************************************************************** 
REM 5e graadspolynoom met recht tussenstuk 
REM *************************************************************** 
INPUT "Lengte recht tussenstuk epsilon (Tr/Tm) is";EPSILON 
LPRINT "5e graadspolynoom met recht tussenstuk" 
LPRINT "Lengte recht tussenstuk epsilon=";EPSILON 
REM subroutine 5e graads polynoom 
TIJDRECHT=EPSILON*TIJDMAX 
HEFFINGRECHT=2*EPSILON*HEFFINGMAX/(1+EPSILON) 
TIJDMAX=(TIJDMAX-TIJDRECHT)/2 
HEFFINGMAX=(HEFFINGMAX-HEFFINGRECHT)/2 
HELLING=HEFFINGRECHT/TIJDRECHT 
K=FIX(HEFFINGMAX/SEGBREEDTE) 
FOR N=K+2 TO A-K-1 

TIJD(N)=TIJDRECHT*SEGBREEDTE/HEFFINGRECHT 
NEXT N 
GOTO 1680 
REM subroutine 5e graadspolynoom 
AAA=«TIJDHEF2/TIJDMAX)~4)*(6*HEFFINGMAX-3*TIJDMAX*HELLING) 

BBB=«TIJDHEF2/TIJDMAX)~3)*(7*TIJDMAX*HELLING-15*HEFFINGMAX) 

CCC=«TIJDHEF2/TIJDMAX)A2)*(10*HEFFINGMAX-4*TIJDMAX*HELLING) 
HEFFING=(TIJDHEF2/TIJDMAX)*(AAA+BBB+CCC)-SEGBREEDTE*N 
AFGELEIDE=(5*AAA+4*BBB+3*CCC)/TIJDMAX 
RETURN 
REM *************************************************************** 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
PI=3.1415926# 
TIJDHEF1=0 
TIJDHEF2=TIJDMAX/8 
IF KEUZE=5 THEN TIJDHEF2=TIJDMAX/2 
HEFFING=l 
FOR N=l TO K 

WHILE ABS(HEFFING».OOOOOl 
ON KEUZE GOSUB 1030.1230.1350.1460.1650 
TIJDHEF2=TIJDHEF2-HEFFING/AFGELEIDE 

WEND 
TIJD(N)=TIJDHEF2-TIJDHEF1 
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1840 TIJD(A-N+1)=TIJDHEF2-TIJDHEF1 
1850 TIJDHEF1=TIJDHEF2 
1860 HEFFING=l 
1870 NEXT N 
1880 IF KEUZE=2 GOTO 1890 
1882 IF KEUZE=5 GOTO 1890 
1884 GOTO 1920 
1890 TIJD(K+1)=(TIJDRECHT/HEFFINGRECHT)*«K+l)*SEGBREEDTE-HEFFINGMAX) 
1900 TIJD(K+1)=(TIJDMAX-TIJDHEF2)+TIJD(K+1) 
1910 TIJD(A-K)=TIJD(K+1) 
1920 REM *************************************************************** 
1930 REM 
1940 REM 
1950 REM 
1960 REM 
1970 REM 
1980 REM **************************************************************~ 
1990 REM opwarmtijden 
2000 REM 
2010 REM 
2020 REM 
2030 REM 
2040 REM 
2050 REM 
2060 REM 
2070 REM *************************************************************** 
2080 FOR N=1 TO A 
2090 TOP(N)=O 
2100 FOR 1=0 TO 2*B 
2110 IF (N-B+I)=<O THEN 2170 
2120 IF (N-B+I»A THEN 2210 
2130 PRE=1 
2140 IF N=<B+1 THEN PRE=2 
2150 IF N>A-(B+1) THEN PRE=2 
2160 TOP(N)=PRE*TIJD(N-B+I)+TOP(N) 
2170 NEXT I 
2180 IF TOP(N)<.03 THEN 4130 
2190 CLS 
2200 PRINT "Stilte S.v.p. bereken nu de opwarmtijd in segment";N 
2210 NEXT N 
2220 REM *************************************************************** 
2230 REM afkoeltijd taf1 
2240 REM *************************************************************** 
2250 FOR N=1 TO A 
2260 TAFH N) =0 
2270 FOR I=N+B+1 TO A 
2280 TAF1(N)=2*TIJD(I)+TAF1(N) 
2290 NEXT I 
2300 CLS 
2310 PRINT "Stilte S.V.p. bereken nu afkoeltijd1 in segment";N 
2320 NEXT N 
2330 REM *************************************************************** 
2340 REM afkoeltijd taf2 
2350 REM *************************************************************** 
2360 FOR N=l TO A 
2370 TAF2(N)=0 
2380 FOR 1=1 TO N-(B+1) 
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TAF2(N)=2*TIJD(I)+TAF2(N) 
NEXT I 

CLS 
PRINT "Stilte s.V.p bereken nu afkoeltijd2 in segment";N 

NEXT N 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM *************************************************************** 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM *************************************************************** 
PRINT "Moeten de opwarm en afkoeltijden in de segmenten geprint wor 
INPUT "ja=l nee=2 ";KEUZE 
IF KEUZE=2 GOTO 2720 
LPRINT 
LPRINT "Opwarm en afkoeltijden in sekonden per segment." 
LPRINT 
FOR N=l TO A 

LPRINT "Segment nr"."Opwarmtijd" ... AfkoeltiJdl ..... Afkoeltijd2 .. 
LPRINT N.USING "##.####### ";TOP(N).TAF1(N),TAF2(N) 
NEXT N 

REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM **************************************************************~ 
REM berekening temperaturen 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM **************************************************************~ 
FOR N=l TO A 

TKOEL=O 
TVERWARM=O 

XX=O 
IF TRAP=l GOTO 2910 
TVERWARM=TEMPERATUUR(N) 
AFTIJD1=TIJDTRAP 
GOSUB 4000 

IF CYCLI-FIX(CYCLI)=.5 THEN J=FIX(CYCLI):GOTO 2930 
J=CYCLI-1 
IF N=<B+1 THEN 3150 
IF N>A-(B+1) THEN 3370 
OPTIJD=TOP(N) 
AFTIJD1=TAFU N) 
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2970 AFTIJD2=TAF2(N) 
2980 FOR 1=1 TO J 
2990 GOSUB 3960 
3000 GOSUB 4040 
3010 NEXT I 
3020 IF J=CYCLI-l THEN 3070 
3030 AFTIJD1=TAF1(N)/2 
3040 GOSUB 3960 
3050 TEMPERATUUR(N)=TKOEL 
3060 GOTO 3520 
3070 AFTIJD2=TAF2(N)/2 
3080 GOSUB 3960 
3090 GOSUB 4040 
3100 TEMPERATUUR(N)=TKOEL 
3110 GOTO 3520 

BLi lage 3 

3120 REM *************************************************************** 
3130 REM bovenste segmenten uit tabel 
3140 REM *************************************************************** 
3150 OPTIJD=TOP(N)/2 
3160 AFT1JD1=TAF1(N) 
3170 AFTIJD2=0 
3180 GOSUB 3960 
3190 OPT1JD=TOP(N) 
3200 FOR 1=2 TO J 
3210 GOSUB 3960 
3220 NEXT I 
3230 IF J=CYCLI-1 THEN 3280 
3240 AFTIJD1=TAF1(N)/2 
3250 GOSUB 3960 
3260 TEMPERATUUR(N)=TKOEL 
3270 GOTO 3520 
3280 GOSUB 3960 
3290 OPTIJD=TOP(N)/2 
3300 AFTIJD1=0 
3310 GOSUB 3960 
3320 TEMPERATUUR(N)=TKOEL 
3330 GOTO 3520 
3340 REM *************************************************************** 
3350 REM onderste segmenten uit tabel 
3360 REM **************************************************************~ 
3370 OPTIJD=TOP(N) 
3380 AFTIJD1=0 
3390 AFT1JD2=TAF2(N) 
3400 FOR 1=1 TO J 
3410 GOSUB 4040 
3420 NEXT I 
3430 IF J=CYCLI-l THEN 3490 
3440 OPTIJD=TOP(N)/2 
3450 AFTIJD2=0 
3460 GOSUB 4040 
3470 TEMPERATUUR(N)=TKOEL 
3480 GOTO 3520 
3490 AFTIJD2=TAF2(N)/2 
3500 GOSUB 4040 
3510 TEMPERATUUR(N)=TKOEL 
3520 CLS 
3530 PRINT "Stilte S.V.p. bereken nu de temperatuur in segment";N 
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NEXT N 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
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REM *************************************************************** 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 

printen temperaturen 

REM *************************************************************** 
LPRINT 
LPRINT "Berekende temperaturen in °c per segment" 
LPRINT 
GEMIDDELD=O 
FOR N=l TO A 

LPRINT "Segment=";N,"Temperatuur=" USING "####";TEMPERATUUR(N) 
PRINT "Segment=";N,"Temperatuur=" USING "####";TEMPERATUUR(N) 

GEMIDDELD=GEMIDDELD+TEMPERATUUR(N) 
NEXT N 
MIN=TEMPERATUUR(l) 
MAX=TEMPERATUUR(l) 
FOR N=2 TO A 

IF TEMPERATUUR(N)<MIN THEN LET MIN=TEMPERATUUR(N) 
IF TEMPERATUUR(N»MAX THEN LET MAX=TEMPERATUUR(N) 

NEXT N 
LPRINT "Maximum temperatuursverschil=";CINT(MAX-MIN) 
LPRINT "Gemiddelde temperatuur=" USING"####";GEMIDDELD/A 
LPRINT CHR$(12) 
PRINT "Maximum temperatuursverschil=";CINT(MAX-MIN) 
PRINT 
PRINT 
PRINT "Afkoelen en dan verder verhitten 
PRINT "Bi.i de eenparige rotatie is deze keuze niet 
PRINT "Terug naar het begin van dit programma 

mogelijk" 

PRINT "Terug naar gwbasic, dus verlaat dit programma 
PRINT "Terug naar het hoofdmenu 
INPUT "Kies 0.1. 2 of 3"; KEUZE 
IF KEUZE=O GOTO 4230 
IF KEUZE=l THEN GOTO 10 
IF KEUZE=3 THEN SYSTEM 
END 

(kies 0) 

(kies 11 
(kies 2) 
(kies 3) 

REM *************************************************************** 
REM subroutine 1 voor temperatuur berekening 
REM *************************************************************** 
TVERWARM=1517+C466*LOGCOPTIJD+XX» 
XX=(29449/(TVERWARM-3»-13 
TKOEL=3+29449/(13+AFTIJD1+XX) 
XX=EXP«TKOEL-1517)/466) 
RETURN 
REM *************************************************************** 
REM subroutine 2 voor temperatuur berekening 
REM *************************************************************** 
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4070 TVERWARM=1517+(466*LOGCOPTIJD+XX)) 
4080 XX=(29449/(TVERWARM-3))-13 
4090 TKOEL=3+29449/(13+AFTIJD2+XX) 
4100 XX=EXP((TKOEL-1517)/466) 
4110 RETURN 
4120 REM ************************************************************* 
4130 PRINT "De opwarmtijd van segment";N;"is";TOP(N);"s en daarmee kleine 
4140 PRINT "dan 0.05 s. Het rekenalgoritme geeft hierdoor geen betrouwbar, 
4150 PRINT "uitkomsten. Maak de branderlengte groter." 
4160 PRINT "Totale verhittingstijd was";VERHITTIJD;"s" 
4170 PRINT "Aantal oscillaties was";CYCLI 
4180 PRINT "Aantal segmenten was";A 
4190 PRINT "Vlambreedte was";L 
4200 LPRINT "Opwarm tijd te kort gekozen" 
4210 LPRINT 
4220 GOTO 10 
4230 TRAP=TRAP+1 
4240 PRINT "Verhitting van segmenten in";TRAP;"e trap" 
4250 INPUT "Afkoeltijd na vorige trap=";TIJDTRAP 
4260 LPRINT "Verhitting van segmenten in";TRAP;"e trap" 
4270 LPRINT "Afkoeltijd na vorige trap is";TIJDTRAP;"s" 
4280 LPRINT "Overige ingevoerde gegevens blijven ongewijzigd" 
4290 GOTO 2830 

Resultaten van de berekeningen: 
Num Verhit Aantal Aantal Vlam Funktie Epsilon 
mer tijd oscil. segment. lengte 
1 6 12 33 1.5 5e grd 0.8 
2 6 9 33 1.5 
3 7 
4 6 
5 5 
6 4 
7 3 
8 10 20 33 1.5 5e grd 0.8 
9 15 
10 12 
11 10 
12 8.5 
13 6.5 
14 5 
90 15 30 33 1.5 5e grd 0.8 
91 23 
92 18 
93 15 
94 12.5 
95 10 
96 7.5 

28 6 12 33 1.5 rot 
29 9 
30 7 
31 6 
32 5 
33 4 
34 3 
35 10 20 33 1.5 rot 
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142 132 
142 132 
143 132 
144 132 
145 132 
147 132 
151 132 
132 144 
132 144 
133 144 
133 144 
134 144 
136 144 
140 143 
125 148 
125 148 
126 148 
126 148 
127 148 
129 148 
133 148 

15 134 
20 134 
26 134 
30 134 
36 134 
45 134 
59 134 
18 146 
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36 15 23 146 
37 12 29 146· 
38 10 35 146: 
39 8.5 41 145' 
40 6.5 53 144 
41 5 70 146' 
42 15 30 33 1.5 rot 19 151 
43 23 24 151 
44 18 31 151 
45 15 37 151 
46 12.5 45 150 
47 10 56 150 
48 7.5 74 150 

57 10 10 30 1 5e grd 0.8 164 129 
58 50 164 129 
59 70 164 129 
60 90 164 129 
61 110 164 129 
62 10 10 25 1.2 5e grd 0.8 143 135 
63 42 144 135 
64 58 142 135 
65 75 143 135 
66 92 143 135 
49 10 10 20 1.5 5e ~rd 0.8 121 143 
11 33 133 144 
50 47 143 143 
51 60 150 143 
52 73 154 143 
67 10 10 17 1.8 5e grd 0.8 156 149 
68 28 142 149 
69 39 155 150 
70 50 162 150 
71 61 166 
150153 10 10 15 2 5e grd 0.8 159 1538 
24 25 149 154 
54 35 161 154 
55 45 169 153 
56 55 173 153 

72 10 10 50 1 5e grd 0.65 269 127 
73 0.7 235 128 
74 0.75 200 128 
58 0.8 164 129 
75 0.85 126 129 
76 0.9 141 129 
77 0.95 188 130 

78 10 10 42 1.2 5e grd 0.65 239 134 
79 0.7 208 134 
80 0.75 176 134 
6.2 0.8 144 135 
81 0.85 133 135 
82 0.9 148 136 
83 0.95 188 136 
84 10 10 28 1.8 5e grd 0.65 183 148 
85 0.7 158 149 
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86 0.75 140 153· 
68 0.8 149 154 
87 0.85 153 150: 
88 0.9 194 150· 
89 0.95 194 150: 
21 10 10 25 2 5e grd 0.65 171 152~ 

22 0.7 147 153: 
23 0.75 140 153' 
24 0.8 149 154 
25 0.85 159 154! 
26 0.9 197 154' 
27 0.95 196 154' 

97 2 2 33 1.5 5e grd 0.8 159 909 
98 3 3 155 107: 
99 4 4 151 118, 
100 5 5 147 126 1 

101 6 6 144 132 
102 7 7 140 136 
103 8 8 138 139 
104 9 9 135 142 
105 10 10 133 144 
106 11 11 131 145 
107 12 12 130 146 
108 13 13 129 147 
109 14 14 127 148 
110 15 15 126 148 
111 16 16 126 149 
112 17 17 125 149 
113 18 18 124 149 
114 19 19 124 150 
115 20 20 123 150 
116 2 2 30 3 5e grd 0.8 217 119 
117 3 3 213 136 
118 4 4 210 146 
119 5 5 207 153 
120 6 6 205 158 
121 7 7 203 162 
122 8 8 201 165 
123 9 9 200 167 
124 10 10 199 169 
125 11 11 198 170 
126 12 12 197 171 
127 13 13 196 172 
128 14 14 196 172 
129 15 15 196 173 
130 16 16 195 173 
131 17 17 195 173 
132 18 18 195 173 
133 19 19 195 174 
134 20 20 194 174 
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De belangrijkste conclusies die uit de berekeningen getrokken 
kunnen worden zijn: 

De berekende temperatuur is ook bij lange verhittingstijd 
lager dan 2000 °C (fig. 15 ). Dit komt doordat in het model is 
aangenomen dat bij segmenten direkt naast de vlam de omgevings 
temperatuur heerst. In werkelijkheid waaiert de vlam uit en is 
op een afstand van 2 mm van de vlam de temperatuur nog 800-
1000 °C (fig. 15). De segmenten koelen hierdoor minder af en / 
bereiken een hogere temperatuur. I 
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fig. 15 Uitwaaieren van de vlam en bereikte temperatuur. 
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- Door het aantal oscillaties per sekonde te vergroten neem het 
temperatuursverschil af. Bij de roterende brander veel sterker 
dan bij de oscillerende (fig. 16 ). Bij de roterende brander is 
het temperatuursverschil het grootst tussen het eerste en 
laatste segment (± 10 mm). Door de brander sneller te laten 
draaien wordt de afkoeltijd, en daardoor het temperatuurs
verschil kleiner. Het maximum verschil bij de oscillerende 
brander ontstaat over ± 0.6 mm waardoor verandering in brander
snelheid minder invloed heeft. 

Temp. verschil door aantal oscillaties 
Verhittingstijd in sekonden 

6 10----- 15--- 6 ----- 10 - .. - .. - 15 
osc osc osc rot rot rot 
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----------------------------------
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fig. 16 Temp. verschil als funktie van het aantal oscillaties. 
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- Het aantal segmenten heeft, mits gekozen uit de voorkeurreeks 
geen invloed op de bereikte temperatuur. 

- De heffunktie die de meest gelijkmatige verdeling geeft is een 
5e graadspolynoom (of scheve sinus) met recht tussen stuk (fig 
17). De lengte van dit stuk is afhankelijk van de brander 
breedte (fig. 18). Bij de optimale lengte van het rechte 
opzetstuk is het minimumverschil ongeveer 140°C, en bij de 
roterende brander 35°C. 

Tempera tuursverloop 
Tijd== 1 0 s, Oscillaties== 1 0 s, Brander== 1,5 

Ro
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Poly ----- Para ... _.- Sinus - -- -- Sche 
noom bool sinus 

2000 Tem eratuur in raden c 
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// 1\' (I, .. '\. 
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fig. 17 Temperatuur langs de wand bij diverse heffunkties. 
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Temperatuursverschil door rechtstuk 
Branderbreedte in mm 
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fig. 18 Maximum temperatuursverschil ale funktie van E. 
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De laagste temperatuur ontstaat in het eerste segment, omdat 
deze in de minste brander posities verwarmd wordt. De hoogste 
temperatuur bereikt het segment dat zich aan de rand van de 
brander bevindt als deze stilstaat. Dit is het segment dat door 
de meeste brander posities wordt opgewarmd (resp segment 1 en 2 
in tabel 3). 
Wordt de lengte van het rechte opzetstuk (E) te groot dan daalt 
in het 1e segment de opwarmtijd (brander is eerder op snelheid) 
hierdoor daalt de temperatuur. In het segment dat in de meeste 
posities wordt verhit is de brander al vrijwel op snelheid. De 
temperatuur blijft in dit segment vrijwel gelijk. Hierdoor zal 
het totale temperatuursverschil stijgen. 

Het maximum temperatuursverschil bij de 5e graadspolynoom met 
rechte treedt op over een afstand van enkele segmenten. Dit is 
mogelijk omdat in het model geen warmte afgifte tussen de 
segmenten onderling is aangenomen. In werkelijkheid treedt weI 
uitwisseling op en verwacht wordt dat het temperatuursverschil 
hier kleiner is dan berekend. 

In de proefopstelling wordt een brander gebruikt met een breedte 
van 1 mm. De lengte van het rechte stuk moet dus E=O.85 z~Jn. 
Deze waarde bleek echter konstruktief niet haalbaar. Bij E>O.8 
wordt de holle nokstraal kleiner dan de nokroistraal. Er is 
daarom een Evan 0.8 genomen, waardoor het verschil maximaal 160 
°C zal bedragen. 
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Bi.jlage 4 Rekenmodel voor de produktsteek. 

De produktsteek is afhankelijk van de vlamlengte Lv. de brander
lengte Lb en de straal van de elektrodehouder R (fig. 19). 

Hm 

fig. 19 Bepaling produktsteek. 

De doorzetbeweging van het produkt vindt plaats via een scheve 
sinusfunktie. en beslaat 88 0 van de cyclus. Tijdens de 
verplaatsing van het produkt moeten de branders terug 180 0 

draaien. Om het produkt uit de brander te laten lopeno start de 
branderbeweging na het begin van de produkt verplaatsing (fig. 
20) . 

Lv 

\'") Jvfi 
C Wev.'t,w1 i-.J ( 

--~ fig. 20 Start branderbeweging. 

Er is aangenomen dat de brander volgens een scheve sinus beweegt j)) 
Hierdoor blijven de optredende versnellingskrachten zo laa~ 
mogelijk. 
Op een aantal tijdstippen is de positie van de elektrodehouder 
(HP) en de brander (punten X.Y en Z) berekend. Daarna is 
gecontroleerd of de cirkel met middelpunt HP en straal R (de 
elektrodehouder) de lijnstukken XY en YZ (brander) snijdt. Als er 
snijpunten worden gevonden is de produktsteek. of het start
tijdstip van de branders te klein. 
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Omdat de beweging symmetrisch is rond het midden van de heffing, 
wordt aIleen tijdens de eerste helft van de opzet berekend. 
Er is een programma in GW-BASIC geschreven dat de bovenstaande 
berekeningen uitvoert. Hieronder voIgt de listing van het 
programma. 

10 INPUT "Vlamlengte in mm";LV 
20 INPUT "Branderlengte in mm";LB 
30 INPUT "Branderbreedte in mm";BRB 
40 INPUT "Straal elektrodehouder in mm";R 
50 INPUT "Produktsteek in mm";HMP 
60 LPRINT "vlamlengte Iv=";LV 
70 LPRINT "branderlengte Ib=";LB 
80 LPRINT "branderbreedte brb=";BRB 
90 LPRINT "straal elektrode houder r=";R 
100 LPRINT "produktsteek hmp=";HMP 
110 DB=O 
120 PI=3.141592654# 
130 BP=25 
140 BMP=88 
150 BB=O 
160 BMB=38 
170 HMB=PI 
180 REM **************************************************************** 
190 REM berekeningen 
200 REM ***************************************************************1 
210 BP=BP+DB 
220 BB=BB+DB 
230 REM**************************************************************** 
240 REM produktpositie 
250 REM ***************************************************************i 
260 B=BP 
270 BM=BMP 
280 HM=HMP 
290 GOSUB 1030 
300 HP=H 
310 REM ***************************************************************i 
320 REM branderpositie 
330 REM ***************************************************************i 
340 B=BB 
350 BM=BMB 
360 HM=HMB 
370 GOSUB 1030 
380 HB=H 
390 FI=(HB-PI/2) 
400 HBG=FI*180/PI 
410 PRINT HP.FI 
420 REM ***************************************************************i 
430 REM snijpunten met elektrodehouder 
440 REM ***************************************************************1 
450 FIY=ATN(BRBI(2*(LB+LV») 
460 RY=SQR(BRB*BRB/4+(LB+LV)*(LB+LV» 
470 XY=RY*COS(FI+FIY) 
480 YY=RY*SIN(FI+FIY) 
490 FIXX=ATN(BRB/(2*LV» 
500 RX=SQR(BRB*BRB/4+LV*LV) 
510 XX=RX*COS(FI+FIXX) 

28 



520 YX=RX*SIN(FI+FIXX) 
530 XZ=RY*COS(FI-FIY) 
540 YZ=RY*SIN(FI-FIY) 

Bi,jIage 4 

543 LPRINT" bp hp bb hbg xx yx xy yy 
546 LPRINT USING "####.##"; BP.HP,BB,HBG,XX,YX,XY,YY,XZ.YZ 
550 PRINT XY,YY 
560 PRINT XX.YX 
570 RC=(YY-YX)/(XY-XX) 
580 VER=YY-RC*XY 
590 LPRINT "snijpunten Iijn door x en y 
600 GOSUB 930 
610 IF DISCRIM<O GOTO 680 
620 IF Y1>YX GOTO 650 
630 IF Y1<YY GOTO 650 
640 GOTO 850 
650 IF Y2<YX GOTO 680 
660 IF Y2>YY GOTO 680 
670 GOTO 850 
680 RC=(YY-YZ)/(XY-XZ) 
690 VER=YY-RC*XY 
700 LPRINT "snijpunten Ii,in door z en y 
710 GOSUB 930 
720 IF DISCRIM<O GOTO 790 
730 IF Xl<XZ GOTO 760 
740 IF Xl>XY GOTO 760 
750 GOTO 850 
760 IF X2<XZ GOTO 790 
770 IF X2>XY GOTO 790 
780 GOTO 850 
790 IF BP>44 GOTO 880 
820 LPRINT 
830 DB=2 
840 GOTO 210 
850 PRINT "produktsteek voldoet niet" 
860 LPRINT "produktsteek voldoet niet" 
870 GOTO 890 
880 PRINT "produktsteek voldoet" 
885 LPRINT "produktsteek voldoet" 
890 END 
900 REM ***************************************************************~ 
910 REM subroutine voor bepaling snijpunten 
920 REM ***************************************************************~ 
930 DISCRIM=(2*RC*VER-2*HP)*(2*RC*VER-2*HP)-4*(1+RC*RC)*(VER*VER+HP*HP-F 
940 PRINT "DISCRIM";DISCRIM 
950 IF DISCRIM<O GOTO 1020 
960 Xl=(-(2*RC*VER-2*HP)+SQR(DISCRIM»/(2*(1+RC*RC» 
970 Yl=RC*Xl+VER 
980 X2=(-(2*RC*VER-2*HP)-SQR(DISCRIM»/(2*(1+RC*RC» 
990 Y2=RC*X2+VER 
1000 LPRINT "X1,Y1";X1.Yl 
1010 LPRINT "X2.Y2";X2,Y2 
1020 RETURN 
1030 REM **************************************************************~ 
1040 REM scheve sinus 
1050 REM **************************************************************~ 
1060 H=HM*(B/BM-(SIN(2*PI*B/BM)/(2*PI») 
1070 RETURN 
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Met dit programma zijn een groot aantal berekeningen uitgevoerd. 
Hierbij zijn de kleinst mogelijke branderafmetingen van een N.S. 
type gebruikt. Deze afmetingen zijn: 
Lv= 16 mm Het produkt heeft een maximum straal van 7.5 mm, de 
afstand van branderkop tot de wand van het produkt is 8.5 mm. 
Lb= 24 mm De standaardlengte is 43 mm. deze kan worden verkort 
tot 24 mm. 
Bb= 16 mm Dit is de standaard breedte van de branders. 
R= 15 mm De kleinst mogelijke straal van de elektrodehouder. 
Bij de berekeningen is gezocht naar een minimale produktsteek. en 
een maximale opzethoek voor de brander beweging. Het optimum ligt 
bij een opzethoek van 38°, waarbij de minimale produktsteek HMP= 
117 mm (zie uitdraai berekening). Uit tabel 4 blijkt dat vrijwel 
aIle basismolens met omzetschijf 2 gebruikt kunnen worden als 
produkt transporteur. 
Het verloop van brander en produkt is geschetst in figuur 21. 

Yl~mlengte Iv- 16 
brander I.ngte 1 b- 24 
br~nderbreedte brb- 16 
9traal elektrode hOllder- 1"""" 15 
produktsteek hmp. 117 

bp hp bb hbg YM xy yy xz yz 
25.00 15.04 t).OO -91).00 8.00 -16.00 8.00 -41).00 -8.(10 -44).00 

snijpltnten lijn door x en y 
X1.Vl 8 0 
X2,Y2 8 (I 

sniJpunten I1Jo door z en y 

bp hp bb hbg YM xY YV NZ yz 
27.(1) 18.45 2.00 -89.83 B.O~ -1~.9B 8.12 -39.99 -7.88 -40.02 

snijpl1nten lijn door X en y 
XI.V! 8.032326 -10.77295 
X2.Y27.967935 10.71069 
snijpunten liJn door % en y 

bp hp bb hbg 
29.00 22.21 4.00 -88.65 

snijpunt,!!'n lijo door x en y 

V~ 

8.38 -15.81 

Xl,Yl 8.123611 -5.145172 
X2,Y2 7.896652 4.475006 
snijpunten lijn door z: en y 

bp hp bb hbg 
·31.00 26.31 b.(lO -8!\.Sb 

snijplInteon l!jn door x en y 
snijpulltem 11Jn door % en y 

bp hp bb hbg 
::;:S.III} 30.71 B.C") -79.89 

ron i J ponten 11jn door x @n y 
'§n1jpunten lijn door z en y 

bp hp bb hog 
3~.(tQ "35.37 10.00 -71.18 

!lnijplIoten lijn door x en y 
snlJpuntp.n 1iJn door z en y 

XU y>c 
9.21 -15.33 

y:.( 

10.69 -14.34 

Xl: y)( 

12.73 -12.56 

loIy yy 
8.94 -39.90 

~y yy 
11.07 -39.26 

)(y yy 

14.91 -37.97 

)(y yy 

20.48 -35.28 

bp hp bb hbg .xx y:( xV yy 
37.(10 40.27 12.00 -59.39 1~.03 -9.70 27.25 -30.35 

snljpunten 1ijn door x en y 
snijpunten. liJn door z en y 

bp hp bb hbg xx yx loIy yy 
:W.(lf) 4~L34 14.0 • .1 -44.76 16.99 -5.~9 34.04 -22.4'1 

1mijpunten liJn door x en y 
snijpunten lijn door z en y 
Xl, V1 59.9(1602 .3.601734 
X2,V2 ~1.B646S -14.59069 

bp hp bb hbg xx vx xv VV 
41.00 50.55 16.0() -27.85 17.99 -0.40 39.11 -11.61 

snij pun ten I ijn door x en V 
sniJpunt@n 1 iin door z en V 
Xl, V1 ~.'3.0~121 14.790~4 
)(2~Y2 39.74411 -10.40022 

bp hp bb hbg V' xV Vy 
4:'~.OI) 55.84 18.01,) -9.45 17.10 5.26 40.77 1.32 

snijplInteon 1 ijn door x om y 
XL V1 70.40HJ.'1 -3.610521 
X2,Y2 40.898~9 1.301158 
snijpunten lUn door z en V 

bp hp bb hbg xx V" XV VV 45.00 61.16 20.1)1) 9.45 14.47 1(1.52 38.14 14.46 
$nj jr:".Ir.tP.,... lLn lioo,- ~: en V 
gnijpunten 1 ijn door z en y 
prodLik ts tE'~k voldoet 
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:~z Vi: 
-7.05 -40.18 

~:z yz 
-4.88 -40.50 

xz yz 
-0.84 -40.78 

Xl: yz 
5.33 -40.44 

Xl: yz 
13.48 -38.50 

x:r yz 
22.77 -33.85 

X% VZ 
3.1.63 -2~. 76 

xt VZ 
39.14 -14.46 

~z yz 
40.77 -1.32 
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fig. 21 Beweging van brander en produkt tijdens indexeren. 
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De eis van een produktsteek groter dan 117 mm beperkt het aantal 
basismolens tot: nr. 1 tm. 30 en 32 tm. 43 met omzetschijf 2 

De uiteindelijk 
mm. B= 173 mm 
afvallen. De 
weergegeven. 

- Bouwruimte 

nr. 5 tm. 10. 16 tm. 18 en 25 met omzetschijf 1. 
ontworpen konstruktie heeft afmetingen met A= 190 
en C= 135 mm. waardoor nog een aantal basismolens 
bruikbare molens zijn in onderstaande tabel 

Hieronder is aangegeven hoe groot het segment is 
dat ter beschikking staat om een apparaat te bouwen. 

Indien maat A kleiner is dan 150 en/of maat B kleiner is 
dan 136 is het niet mogelijk om 2 aandrijfunits naast 
elkaar te plaatsen (zie schets). 

I===f:.~__ -L 
, " ---I ' ' 

\? 

~) 
~.~-; -m )1 ~t1 

-r--t-J,------+ 
ii_I __ ----r 

J---=--==r-=-.-:J---

I: I I . 

ii, I ---', \ 
L-r_--i.--~'-·- I' 

I --- I , _ 48 ' 45 I I 
250 . 
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Bijlage 5 Keuze van de aandrijving. 

Boomstruktuur met alternatieven voor de aandrijving. 

I 
Tandkrans. 

Aandrijving van brander, 
de ingaande as roteert door: 

I 
I 

Elektromotor. 
waarbij de oscillatie 
beweging ontstaat door 

waarbij de oscillatie 
beweging ontstaat door 

I 
I 

Nok 
I 

Stangen 
I 

Tandwielen 
I 

Nok 
I 

Stangen 
I 

Tandwielen 
6 

I 
Direkt 

1 2 3 4 5 7 

fig. 22 Boomstruktuur van aandrijving. 

De aandrijving bepaalt het snelheidspatroon van de branders en 
daarmee het gerealiseerde temperatuursverloop. Het snelheids
patroon van een 5e graadspolynoom met recht tussen stuk geeft het 
beste resultaat. Het stangen en tandwielmechanisme zijn hiernaar 
te optimaliseren. Is een ander temperatuursverloop gewenst . dan 
moet het mechanisme veranderd worden. Bij een een stangen of 
tandwielmechanisme aangedreven door de tandkrans is dit vrijwel 
onmogelijk. De mogelijkheden 2 en 3 zal ik daarom niet verder 
meenemen. 
Bij een stangen of tandwielmechanisme aangedreven door een 
programmeerbare elektromotor is door verandering van het 
snelheidsverloop van de motor weI een ander temperatuursverloop 
te realiseren. 
De overige mogelijkheden Z1Jn beoordeeld op de volgende punten: 
- Eenvoud van de konstruktie. 
- Onderhoudsgevoeligheid. 
- Koppeling met de basismolen, zodat geen synchronisatie 

problemen tussen produkt en branderbeweging optreden. 
- Vervuilings gevoeligheid. 
- Prijs. 
- Veiligheid. 
De belangrijkheid van de beoordelingspunten is vastgesteld door 
twee punt en met elkaar te verglijken. In onderstaande tabel is de 
belangrijkste van het tweetal ingevuld. Degene die het meest 
voorkomt krijgt de hoogste belangrijkheid. uitgedrukt in een 
weegfaktor. 

Eenv. Onderh. Koppel. Very. Prijs Veiligh. Score Weegf 
Eenvoud X E E E P E 26.6% 0.266 
Onderhoud X 0 0 P 0 20 % 0.2 
Koppeling X K P K 13.4% 0.134 
Vervuiling X P Vervuil 6.7% 0.067 
Prijs X Veilig 26.6% 0.266 
Veiligheid X 6.7% 0.067 

Tabel 5 Belangrijkheid beoordelingspunten. 
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Door meerdere personen ZlJn de oplossingen op bovenstaande punten 
beoordeeld. Hiertoe is een keuzetabel ingevuld. De score van een 
oplossing op een beoordelingspunt wordt uitgedrukt met een 
cijfer. Dit cijfer wordt vermenigvuldigd met de weegfaktor, en de 
sommatie van al deze produkten bepaalt de uiteindelijke 
waardering. 

Mogelijkheid 1 4 5 6 

Beoordel. Weeg- Onge- Ge- Onge- Ge- Onge- Ge- Onge- Ge-
punt faktor wogen wogen wogen wogen wogen wogen wogen wogen 

Eenvoud 0.266 8 2.13 7 1. 87 8 2.13 8 2.13 
Onderh. 0.2 7 1.4 7 1.4 8 1.6 7 1.4 
Koppel. 0.134 10 1. 34 5 0.67 5 0.67 5 0.67 
Vervuil. 0.067 7 0.47 7 0.47 9 0.6 8 0.54 
Prijs 0.266 9 2.39 4 1.1 5 1. 33 5 1. 33 
Veiligh. 0.067 8 0.54 8 0.53 8 0.53 8 0.53 

+ ------ + ------ + ------ + -----
Totaal 8.27 6 6.87 6.6 
Score 1 5 3 4 

Mogeli.ikheid 7 

Beoordel. Weeg- Onge- Ge-
punt faktor wogen wogen 

Eenvoud 0.266 9 2.39 
Onderh. 0.2 9 1.8 
Koppel. 0.134 5 0.67 
Vervuil. 0.067 9 0.6 
Prijs 0.266 6 1.6 
Veiligh. 0.067 10 0.67 

+ ------
Totaal 7.73 
Score 2 

Tabel 6 Keuzetabel aandrijving. 

Oplossing 1 heeft het hoogste totaal en besloten is deze verder 
uit te werken. 
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Bijlage 6 Berekening van de nok 

De nok maakt tijdens de bewerkings- en doorzettijd van het 
produkt 1 omwenteling. Tijdens de doorzet van het produkt moe ten 
de branders terugdraaien. Het weg-hoekdiagram voor het terug
draaien is bepaald in bijlage 4 en is weergegeven in figuur 23. 

Hm 

Brander 

0 
0 25 63 88 

Hm 

Produkt 

0 
0 Opzethoek in graden 

88 
>-

fig. 23 Weg-hoekdiagram terugdraaien brander. 

V~~r de oscillatiebeweging blijven 360-88=272° over op de nok. In 
verband met ondersnijding is het gunstig de opzethoek van de 
oscillatiebeweging even groot te kiezen als die van de terug
draaibeweging. Dit betekent een opzethoek van ongeveer 38°, dit 
zijn 272/38=7,16 heffingen. Een oscillatie bestaat uit 2 
heffingen (brander gaat heen en terug) dus zijn 3,6 oscillaties 
mogelijk. Er is gekozen voor 3.5 oscillaties met een opzethoek 
van 39°. Het weg-hoek diagram voor brander en produkt is 
geschetst in figuur 24. 

Produkt 

Brander 

I 
360 

I1l\IMVI\ 
25 63 87 126 165 204 243 282 321 360 

Opzethoek in graden ::;. 

fig. 24 Weg-hoek diagram voor brander- en produktbeweging. 

De afmetingen van de nok zijn bepaald door deze, bij een zo klein 
mogelijke nokroldiameter te optimaliseren naar ondersnijding. 
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De lengte van de nokvolger is zo gekozen dat deze juist in de 
beschikbare ruimte past. Door variatie van de afstand nokas
slingerdraaipunt is de minimale nokstraal bepaald waarbij net 
geen ondersnijding optreedt. Deze is 119.5 mm en de maximum
heffing is dan 19 mm, wat neerkomt op een slingerhoek van 14°. 
Hierna is het definitieve nokprofiel berekend. 
De heffunktie v~~r de oscillatiebeweging is een 
met rechtstuk ter lengte e=O.8. De opzethoek 
opzethoek van het rechtestuk, Cr=e*39=31°. De 
rechtestuk volgt uit Hr=Hm*2e/(1+E) zodat met 
Hr=12.4°. De helling van het rechtestuk (le 
volgt uit helling=Hr/5r=O.4. 
De heffunktie is weergegeven in figuur 25. 

5e graadspolynoom 
Cm=39° zodat de 
heffing van het 

Hm=14° volgt dat 
en 2e parameter) 

Hm=14--~--------------------------~~ 
13,2 -r-+---------------::'?'( 

Heffing in 
graden Hr 

i 
o 4 

Flr =31 0 

~ in graden 35 ~m =39° 

fig.25 Heffunktie oscillatiebeweging. 

Met het rekenprogramma Camra. dat draait op de H.P. computer is 
de nok gecontroleerd, en de contour getekend. 

ANALYSE NOKFUNKTIES EN RADIALE NOKGEOMETRIE 

INVOERDATA GELEZEN VAN DATAFILE: NOK3AU 

ONDERWERP: NOKPROFIEL ROTERENDE BRANDER 
DATUM: 3 AUGUSTUS 1988 

POSITIONEER DE HARTLIJN NOKAS-SLINGERDRAAIPUNT HORIZONTAAL, NOKAS LINKS 

POSITIE NOKROL . • .. BOVEN OF ONDER DE HARTLIJN, 1 OF 2: 2 
HARTAFSTAND NOKAS-SLINGERDRAAIPUNT ...•...•. A[mmJ: 162 
HARTAFSTAND NOKROL-SLINGERDRAAIPUNT • . . • . . •. B[mmJ: 75 
DRAAIRICHTING NOK . • • . .• LINKSOM OF RECHTSOM, 1 OF 2: 2 
NOKROLDIAMETER .....••...••.•.•..• D[rnmJ: 30 
MERKSTREEP OP NOK BIJ NOKHOEK . . • . . . • • . . •. [oJ: 0 
AANTAL OMW./MIN. VAN NOKAS . . .. [omw/minJ: 25 
OP NOKROLGEREDUCEERDE MASSA ............ [Kg]: 0 
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t·~ F.: FUI'~KT I E I'~OKHOEI< SL I I~GEF~HOE~:: 1 e·PAF.:At'lETER 2e-PA R A t'lE T E R 
0 OF.: 0 56 •• )00(1 
1 LI 25 56.0000 
2 C)' 63 70.0000 
:3 LI 87 70.0000 
4 FI '31 69.2000 0.000~)0 -0.400130 
e-
'-' LI 122 56.800.) 
6 FI 1313 56.8000 -0.4130.)0 0.40000 
7 LI 161 69.2000 
::: FI 169 69.20013 0.40000 -0.43000 
9 LI 200 56.8000 

10 FI ~:O8 56.8000 -13.40000 0.401300 
11 LI 23'3 69.200.) 
12 FI 247 6'3.201313 0.40000 -0.40000 
13 LI 278 56.80013 
14 FI 2:::6 56.8000 -0.4.)000 0.40000 
15 LI 317 69.2000 
16 FI :325 69.2000 0.40£100 -0.40000 
17 LI :356 56.8.)00 
H: FI :360 56.0000 -0.40000 0.00000 
1 '3 E I'l 
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BEREKENDE EXTREMEN NOKFUNKJIES 
GROOTSTE SLINGERHOEK . . . . . . . . . • . . . . .• [0): 
KLEINSTE SLINGERHOEK . . . . . . . . . . . • . • .. [0): 
GROOTSTE SLINGERHOEKHEFSNELHEID ...•..... [Rad/sJ: 
GROOTSTE SLINGERHOEKDAALSNELHEID . . . • . . •. [Rad/s): 
GROOTSTE SLINGERHOEKVERSNELLING NOMINAAL , .•• [Rad/s2): 
GROOTSTE SLINGERHOEKVERTRAGING NOMINAAL . . •. [Rad/s2l: 

GROOTST BENODIGD DYNAMISCH NOKASKOPPEL NOMINAAL [Nm): 
GROOTST TERUG VERKREGEN DYNAMISCH NOKASKOPPEL NOMINAAL[Nm): 
AAN NOKAS TOEGEVOERD DYNAMISCH PIEKVERMOGEN NOMINAAL . [W): 
VAN NOKAS RFGEVOERD DYNAMISCH PIEKVERMOGEN NOMINAAL . [W): 

~XTREMEN NOKGEOMETRIE Ie TRAJEKT VAN 0 TOT 
KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL •....• 
GF.: ("I '.1 T S TED R U KHOEK . . . . . . . . 
KLF _ I·ISTE DF~UKHOEK . . • . . . . . . . . . . . • . 

25 [':0] 

[mm]: 
(0): 
[c. J : 

~XTREMEN NOKGEOMETRIE 2e TRAJEKT VAN 
KI .' II·ISTE 1·IOKSCH I JFKF.:Ot1TESTRAAL • . . 

25 TOT 6:3 [':0 ) 

. INSTE HOLLE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL 
.;, ',OTSTE DRUKHOEK 
} .. : I NSTE DRUKHOEK . • . . . 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 3e TRAJEKT VAN 
t EINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL ..... 
G, .OOTSTE DRUKHOEK . 
f·:.E I I·ISTE DF.:UKHOEK . • . . . . . . . . • . 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 4e TRAJEKT VAN 
KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL ..... 
GROOTSTE DRUKHOEK . . . . 
KLEINSTE DRUKHOEK . . . . • . . . . . . . 

6:3 TOT 

[mm) : 
[mm): 
[0): 
[0): 

87 [':0] 

[IIW,) : 

(0) : 

[c.) : 

87 TOT 91 [':0) 

[ III m ) : 
(0): 
[c.) : 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 5e TRAJEKT VAN 91 TOT 122 [0] 

KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL . . . . . . . . . .• [mm): 
GROOTSTE DRUKHOEK . . . • .. (0): 
KLEINSTE DRUKHOEK . • . . . . . . . . . . . . . • .• [0): 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 6e TRAJEKT VAN 122 TOT 130 (0) 

KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL ... 
KLEINSTE HOLLE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL 
GROOTSTE DRUKHOEK • 
KLE I NSTE DRUKHOEK • • . • • . . . . . • . • . . • • . 

[mmJ: 
[mm): 
[oJ: 
[0): 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 7e TRAJEKT VAN 130 TOT 161 [0] 

KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL . • . . . • • • • •• [mm): 
GROOTSTE DRUKHOEK • .... . • • • [0): 
KLEINSTE ~RUKHOEK . . . . . . . . . . . • . . . . •• [0]: 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 8e TRAJEKT VAN 161 TOT 169 [0] 

KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL . . . . . • . • . .. [mm): 
GROOTSTE DRUKHOEK . .•..•. . • •• [0]: 
KLEINSTE DRUKHOEK . . . . . . . . . . • • • . . • •• [0]: 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE ge TRAJEKT VAN 169 TOT 200 [0] 

KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL . . . . . . . . . .• [mm): 
GROOTSTE DRUKHOEK . . . • • . . . • (0): 
KLEINSTE DRUKHOEK . . . • . . .. ......•• [0]: 
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IWKHOEK 
7.020E+01 321 
5.580E+01 282 
1 . 92'~E+00 44 
1.047E+00 :356 
5.8'~0E+01 :358 
5. 8'~0E+01 321 

0.0(l(lE+(l(l 90 
13. o (l(lE H3 (1 357 
13. (l00E+(l0 90 
0. (l0(lE+00 357 

120.21 
6. 137 
6. 5'~ 

44.05 
171.07 

6.41 
-21.92 

80.41 
-7.03 
-7.:3:3 

15. 113 
4.42 

-5.21 

122.53 
17.70 
5.14 

18'~.12 

51.53 
17.03 
-6.67 

';>19.88 
-7.22 

-17.25 

15.07 
4.56 

-16.58 

122.53 
17.70 
5. 14 

~IOKHOEK 

24 
o 

25 

l·lOKHOEK 
54 
34 
26 
46 

1·IOKHOEK 
87 
87 
86 

t·IOKHOEK 
89 
'~ 1 
88 

t·IOKHOEK 
121 
122 

92 

NOKHOEK 
130 
126 
123 
130 

NOKHOEK 
161 
131 
161 

t·IOKHOEK 
165 
169 
162 

t·IOKHOE ;:: 
1';>19 
200 
170 

1 



Bi.i lage 6 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE lee TRAJEKT VAN 21313 TOT 2138 
KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL ... 
KLEINSTE HOLLE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL 
GFWOTSTE DRUKHOEK . . . . . . 
KLE It-1STE DRUKHOEK . . . . . . . . . . . . . • • . . . 

[c. ] 
[mm]: 
[mm] : 
[0] : 

[0]: 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE lie TRAJEKT VAN 2138 TOT 239 [oJ 
KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL . . . • • . . . • .. [mm]: 
GROOTSTE DRUKHOEK . . . • . [0]: 

KLEINSTE DRUKHOEK . . • . . . . . • • . • . . . • .• [0]: 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 12e TRAJEKT VAN 239 TOT 247 [oJ 
KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL . . . • . . . • . .• [mm]: 
GROOTSTE DRUKHOEK . • •• [0]: 
KLEINSTE DRUKHOEK • . • • . . . • . • . . . • . . •. [oJ: 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 13e TRAJEKT VAN 247 TOT 278 [0] 

KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL . . . . . . • • . •• [mm]: 
GROOTSTE DRUKHOEK . . . . (0]: 
KLE HlSTE DRUKHOEK . . . . . . • . . . . . . . . . .• [0] : 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 14e TRAJEKT VAN 278 TOT 286 
KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL ... 
KLEINSTE HOLLE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL 
GROOTSTE DRUKHOEK . . . . 
KLE HHHE DRUKHOEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

[0] 

[mm]: 
[10m] : 
[0]: 
[0] : 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 15e TRAJEKT VAN 286 TOT 317 [0] 

KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL . . . . . . . . . .. [10m]: 
GF.:OOTSTE DRUKHOEK . . . .• [0]: 

KLEINSTE DRUKHOEK . . • . . . . . . . . . • . • • .. [0]: 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 16e TRAJEKT VAN 317 TOT 325 [0] 

KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL • . . . • . . . . .• [10m]: 
GROOTSTE DRUKHOEK . . . .. [0]: 
KLEINSTE DRUKHOEK • . • . . . . . . . . . . . . • .. [0]: 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 17e TRAJEKT VAN 325 TOT 356 [0] 

KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL . . . . . . . • . .• [mm]: 
GROOTSTE DRUKHOEK [0]: 
KLEINSTE DRUKHOEK . . • . • . . . . . . . . • . . •• [0]: 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE 18e TRAJEKT VAN 356 TOT 3613 
KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL ••. 

[ .;) ] 

[mm]: 
KLEINSTE HOLLE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL [mm] : 
GROOTSTE DRUKHOEK . [0]: 
KLE H1STE DRUKHOEK . . . . . . • • . . • . • • . . . . [0] : 

EXTREMEN NOKGEOMETRIE GEHELE TRAJEKT VAN 
UITERSTE AFSTAND NOKASMIDDELPUNT-BUITENZIJDE 
GROOTSTE NOKSCHIJFSTRAAL ••. 
KLEINSTE NOKSCHIJFSTRAAL ....•. 
KLEINSTE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL .•• 
KLEINSTE HOLLE NOKSCHIJFKROMTESTRAAL 
GROOTSTE DRUKHOEK . 
KLEINSTE DRUKHOEK ..... . 

13 TOT 3613 [0] 

NOKROL • (mm]: 
[mm]: 
[mm]: 
[mm] : 
[mm] : 

[.;)]: 

[0] : 

189. 12 
51.53 
17.133 
-6.67 

99.88 
-7.22 

-17.25 

15.137 
4.56 

-16.58 

122.5:3 
17.70 
5.14 

18'3.12 
51 .5:3 
17.133 
-6.67 

99.:38 
-7.22 

-17.25 

15.137 
4.56 

-16.58 

122.53 
17.56 
5.14 

419.92 
56. 11 
16. 113 
6.97 

168.75 
138.75 
119.95 

15.137 
51. 53 
17.713 

-21.92 

KOMPENSATIEHOEK VOOR GRAVEREN VAN MERKSTREEP OP NOK • [0]: 332.62 

39 

~lOKHOEK 

2138 
204 
2131 
2138 

t·lOKHOEK 
239 
209 
239 

NOKHOEK 
243 
247 
2413 

t·10KHOEK 
277 
278 
248 

NOKHOEK 
286 
282 
279 
2:36 

tKIf( HOE K 
317 
287 
317 

t·lOKHOEK 
321 
325 
318 

~lOKHOEK 

:355 
:356 
326 

t·lOKHOEK 
360 
358 
357 
3613 

NOKHOEK 
321 
321 
282 
321 
282 
278 
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Bi,jlage 6 

De nokrolkracht is berekend in bijlage 7 en bedraagt 356 N. Dit 
een faktor 2 lager dan toelaatbaar voor een nokroldiameter van 30 
mm en nokschijfmateriaal N 096 (fig. 26). De levensduur van de 
nok stijgt hierdoor een faktor 10 tot 3.10E8 omwentelingen. Bij 
een produktiesnelheid van 1500 stuks/uur zijn dit 3.10E8/1500= 
2.10E5 uur. wat bij een produktietijd van 2200 uur per jaar 
neerkomt op een levensduur van ongeveer 90 jaar. 

z 
I ... 

TOELAATBARE DYNAMISCHE BELASTING [FJ 
op nokschijven door tonvormige nokrollen (R = 500) 

10 

LnoIc" 3.107 

s= -. 

-
, 
! i 
.~ 

GRENSSMERING 

.~ 

- r---t---t-=" -~ ..-f1 
I /. 

i .v ..:.-~ 
i ~ ! 

I l I i 

.~7 ~;= 

N 1149 

1 N096 
N 247 

r± 7.r 
~ 

, r- . ...-! .L 

~ 
V- i : 

I 

/' I I : 
I ' , 

N 1011 

:::::=j::"": +f- ~ 

~---::::-:=-
I _. ------+-.. ~ -~ 

I I ....... -. .;........ 
I I V ! , , , , 

10 50 100 

~ Onokrollmml 

fig. 26 Toelaatbare nokschijfkracht. 
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Bi.i lage 7 

Bijlage 7 Het dynamisch gedrag 

Het model van de 3 branders ziet er als voIgt uit (fig. 27). Er 
wordt aIleen gekeken naar de laatste brander omdat de plaatson
nauwkeurigheid hier het grootst is. 

Injekteur 

Gas 

o 
rilter Drukregelaar Terugslagklep 

Slang -----lo 

Nok ----+-

Tandwiel ---ri 

fig. 27 Model van 3 gasbranders. 

Van aIle elementen zijn de afmetingen en het materiaal ingevoerd 
in het rekenprogramma Dymech. De?e stelt het dynamisch model oP. 
en berekent de optredende versnellingskrachten en bereikte 
pl~atsnauwkeurigheid. 

In het mechanisme wordt geen speling doorlopen. Zowel de kogel
scharnieren als de tandriemoverbrenging zijn volgens lit. 6 
spelingsvrij. 
De riemschijven z~Jn op de assen gemonteerd met spieen. Deze pas
sen met een lichte passing in de spiegleuf. zodat geen speling 
optreed. 
De trekveer is aan het uiteinde van de nokvolger bevestigd. 
Eerst wordt het elementtype (b.v. hefboom, as etc.) ingegeven. 
Het programma stelt hier een dynamischmodel mee op. bestaande uit 
massa's ( 0 ), stij fheden ( , ) , spelingen (~ ) en 
overbrengverhoudingen ( d? ). Het dynamischmodel van de 
roterende brander ziet er dan als voIgt uit (fig. 28): 
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DYNRMISCH GEDRAG VAN (NOK)MECHANISMEN 

ONDEF.:~'JERP : F.:OTEREt-lDE BRA~lDER 

DAHI!'1 : 20 JUt·l I 1988 

VOLGHU~1t'lER : 1 .-, 
.::. 3 4 ~ 

. .J 6 7 8 9 10 11 12 1 :3 
MACHINEOHDERDEELHUMMERS: 01 02 4 01 8 01 8 01 8 04 7 6 10 

Nt~ F i l~lH.n--

103.0L 21 ~ 3.S 
<" 22 3.8 2 ..:'~ 3 .. 02 

3Q3 .• 23 (1 3.8 
..:-

4 S 3.o:l 24 S 3.8 

5 3.o:l 25 3.8 

6 3.0L 26 3.8 

,.' 3.8 27 3.04 

8 3.8 -='8 S 3 .. 7 '- "> 

9 3.8 29 Q 3.7 

10 3.8 30 ~~ 3.7 

1 1 3.8 31 Q 3.6 

12 3.8 
..:-

3.6 32 ..;:~ 

13 3.0L 33 ~ 3.6 

14 3.8 ::¢:::: 15 3.8 

16 3.8 36 ~ 3.10 

17 3.8 37 ~ 3. 10 

18 3.8 38 > 3. 10 

~ 19 3.8 39 3. 10 
:;~ 

20 3.0L 

fig. 28 Model van de roterende brander. 

Hierna worden de fysieke eigenschappen van de diverse elementen 
ingevoerd. 
1. Massa van branders en branderhouder. 

Aangenomen is dat de branderopbouw een halve ringvorm heeft 
met afmetingen Ri=22 mm, Ru=38 mm, H=23 mm en r=2700 kg/m~ 
De massatraagheid van de branderopbouw Jb=m*(Ru2-Ri2)*~= 

rH~(Ru2-Ri2)2*~=17.8E-5 kgm2 . 
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De massa gereduceerd naar het hart van de branders die op een 
afstand R=30 mm van het draaipunt geplaatst zijn M=Jb/R2=0.2 
kg. 
De branderhouder is een staaf met B=16 mm. D=18 mm. L=98 mm en 
f=2700 kg/m". De massa van de houder voigt ui t M=fBDL=O. 08 kg. 
De totale massa wordt hiermee M=0.2+0.08=0.28 kg. 

INVOER MASSA(TRAAGHEIDSMOMENT) VOLGENS FIGUUR 3.01 
MASSA(TRAAGHEIDSMOMENT) .... [Kg] [Kgm2]: .28 

2. De stijfheid van de houder. 
Ret houder materiaal heeft een elasticiteitsmodulus va~ E=70E9 
N/m 2

• De stijfheid voigt uit C=3EI/L~ waarin I=1/12BD hieruit 
voigt C=1.75E6 N/m. 

INVOER (ROTATIE)STIJFHEID VOLGENS FIGUUR 3.02 
(ROTATIE)STIJFHEID ........ [Nm/rad] [N/m]: 1.75E+06 

3. De hefbooITl. 
INVOER HEFBOOM VOLGENS FIGUUR 3.4 

HEFBOOMBREEDTE . . . . . . . . . . . . . . b[mm]: 10 
H~FBOOMHOOGTE •.............. h[mm]: 18 
H'_rBOOt'lLEt'IGTE . . . . . . . . . . . . . . . '1 [mm]: :30 
DIAt'lETER ............... d[mrn]: 18 
BF.:EEDTE . . • . . . . . . . . . • . . . . . a[ lIun]: 10 
ELASTICITEITSMODULUS .......... E[N/mm2]: 7.00E+04 
SOORTELIJKE MASSA ........ q[gr/cm3J: 2.7 
UJTGANGS/INGANGSBEWEGING •. X/Fi OF Fi/X, 1 OF 2: 

4. De massatraagheid van de as. 
De as heeft een straal R=12 mm. en een lengte L=90 mm en is 
gemaakt van staal met f=7800 kg/~. De massatraagheid voigt 
uit Ja=~fITLR =2.3E-5 kgm 2 

. 

INVOER MASSACTRAAGHEIDSMOMENT) VOLGENS FIGUUR 3.01 
MASSA(TRAAGHEIDSMOMENT) 

5. De tandriem overbrenging. 
De overbrengverhouding van de 
tanden op de riemschijf is 
ingrijping Ze=9. De riem is 
breedte is 14 mm. De stijfheid 
lit. 6. 

tandriem is 
18. zodat het 
van Goodyear, 

van de riem is 

1:1. het aantal 
aantal tanden in 

type T1/5 en de 
berekend volgens 

Stijfheid van riem per meter C=C'*B/10 met C'=2.3E4 N voIgt 
hieruit C=3.2E4 Nm/m. 
Stijfheid op tanden van in- en uitgangswiel C1=C2=Ze*Ct*B/10 
met Ct=4.6E4 N/m voIgt hieruit C1=C2=5.8E5 N/m. 

INVOER OVERBRENGING VOLGENS FIGUUR 3.8 
.7EEKCIRKELSTRAAL UITGANGSWIEL-2 ....• r2[rnrnJ: 14.55 

SIEEKCIRKELSTRAAL INGANGSWIEL-1 .. . . . r1[rnmJ: 14.55 
HRRTAFSTRND WIELEN . . • . . . . . • . . . a[rnrnJ: 250 
DIKTE UITGANGSWIEL-2 ..•........ h2[mrnJ: 20 
DIKTE INGANGSWIEL-l . . . . . . . . . . . hl[rnm]: 20 
STIJFHEID RIEM OF KETTING PER METER c[Nm/rnJ: 3.20E+04 
STIJFHEID OP TAN DEN UITGANGSWIEL-2 c2[N/rnJ: 5.80E+05 
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STIJFHEID OP TANDEN INGANGSWIEL-l 
TOTALE SPELING RIEM OF KETTING OP 
SOORTELIJKE MASSA UITGANGSWIEL-2 
SOORTELIJKE MASSA INGANGSWIEL-l 

... cl[N/mJ: 5.80E+05 
DE WIELEN s[mmJ: 0 

6. Massatraagheid van branders. 

q2[9 t'/cm3J: 
ql[9r/cm:3J: 

.., 0 
( . ,--
7.8 

De 2 andere branders zijn als massatraagheid in het model op
genomen. De massatraagheid is opgebouwd uit: 
- Massatraagheid van branders (element 1) J=17.8E-5 kgm2 . 
- Massa van houder (element 2) gereduceerd naar een straal van 

R=30 mm volgens J=mR2=7.2E-5 kgm2 . 
- Massatraagheid van as (element 4) J=2.3E-5 kgm2 . 
- Massatraagheid van de hefboom (element 3) J=Jx+ML2 waarin 

.Jx=1/12M(B2 +L2) en M=r*B*D*L volgt hieruit J=1.4E-5 kgm 2
• 

De totale massatraagheid wordt hiermee 28.7E-5 kgm2 . 
INVOER MASSACTRAAGHEIDSMOMENT) VOLGENS FIGUUR 3.01 
t'lASSA (TRAAGHE I D:;t'10t'lE~n) . . . . . . • [~~9 J [K9m2 J: .000287 

7. De tandriem overbrenging. 
Deze is hetzelfde als bij 5. 

INVOER OVERBRENGING VOLGENS FIGUUR 3.8 
STEEKCIRKELSTRAAL UITGANGSWIEL-2 ..... r2[mmJ: 14.55 
STEEKCIRKELSTRAAL INGANGSWIEL-l .. . .. rl[mmJ: 14.55 
HARTAFSTAND WIELEN . . . . . . . . . . . . a[mmJ: 250 
DIKTE UITGANGSWIEL-2 ........... h2[mmJ: 20 
DIKTE INGANGSWIEL-l . . . • . . . . . . . hl[mmJ: 20 
STIJFHEID RIEM OF KETTING PER METER c[Nm/mJ: 3.20E+04 
STIJFHEID OP TANDEN UITGANGSWIEL-2 c2[N/mJ: 5.80E+05 
STIJFHEID OP TANDEN INGANGSWIEL-l .... cl[N/mJ: 5.80E+05 
TOTALE SPELING RIEM OF KETTING OP DE WIELEN s[mmJ: (1 

SOORTELIJKE MASSA UITGANGSWIEL-2 q2[9r/cm3J: 7.8 
SOORTELIJKE MASSA INGANGSWIEL-l ql[gr/cm3J: 7.8 

8. Massatraagheid brander. 
Deze is hetzelfde als bij 6. 

Iil"iClER t'lASSA(TRAAGHEIDSt'10t'lE~n) VOLGEt·1S FIGUUR 3.01 
MASSA(TRAAGHEIDSMOMENT) •..• [K9J [K9m2J: .000237 

9. De tandriemoverbrenging. 
De overbrengverhouding van de riem is 1:2.66 met 18:48 tanden 
op de riemschijven. Het aantal tanden in ingrijping Ze voIgt 
uit Ze=Z(~-(D2-D1)/6L) met D2=77.7 mm. D1=29.2 mm en L=88 mm. 
V~~r 18 tanden Ze1=7.2 en bij 48 tanden Ze2=19.2. 
Stijfheid van de riem per meter C=C'*B/10 met C'=2.3E4 N voIgt 
hieruit C=3.2E4 Nm/m. 
Stijfheid op de tanden van het uitgangswiel C2=Ze2*Ct2*B/10 
met Ct2=4.2E4 N/m voIgt hieruit C2=4.3E5 N/m. 
Stijfheid op de tanden van het ingangswiel C1=Ze1*Ct1*B/10 met 
Ct1=9.5E4 N/m voIgt hieruit C2=2.5E6 N/m. 
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INVOER OVERBRENGING VOLGENS FIGUUR 3.8 
STEEKCIRKELSTRAAL UITGANGSWIEL-2 r2[mmJ: 14.55 
STEEKCIRKELSTRAAL INGANGSWIEL-l . . . .. rl[mmJ: 38.81 
HARTAFSTAND WIELEN . . . . . . . . . . .. a[mmJ: 88 
DIKTE UITGANGSWIEL-2 ..........• h2[mmJ: 20 
DIKTE INGANGSWIEL-l ... . . . . . . . . hl[mmJ: 20 
STIJFHEID RIEM OF KETTING PER METER c[Nm/mJ: 3.20E+04 
STIJFHEID OP TANDEN UITGANGSWIEL-2 c2[N/mJ: 4.30E+OS 
STIJFHEID OP TANDEN INGANGSHIEL-l .•.• el[N/ml: 2.S0E+06 
TOTALE SPELING RIEM OF KETTING OP DE WIELEN s[mmJ: 0 
SOORTELIJKE MASSA UITGANGSWIEL-2 q2[gr/cm3J: 7.8 
SOORTELIJKE MASSA INGANGSWIEL-l ql[gr/cm3l: 2.7 

10. Overbrengverhouding op riemschijf. 
INVOER OVE~BRENGINGSVERHOUDING VOLGENS FIGUUR 3.04 
U ITGANGS/ H1GANGSBE~'lEG H1G [- 1 ;:':;""F i F i "";";, 1 2 OF :3: 3 
OVERBRENGINGSSTRAAL ...........• r[mml: 20 

11. De trekstang. 

INVOER TREKSTANG VOL GENS FIGUUR 3.7 
TREKSTANGLENGTE ............ l[mml: 420 
ELASTICITEITSMODULUS .......... E[N/mm2J: 2.10E+OS 
SOORTELIJKE MASSA ........... q[gr/cm3l: 7.8 
DOORSNEDE • . . ROND OF RECHTHOEKIG? 1 OF 2: 1 
BUITENDIAMETER TREKSTANG . . . du[mmJ: 8 
BINNENDIAMETER TREKSTANG ......... di[mmJ: 0 

12. De nokvolger. 
INVOER HEFBOOM VOLGENS FIGUUR 3.6 

HEFBOOMBREEDTE . • . . . . . . . . . . .. b[mml: 13 
HEFBOOMHOOGTE ....•........•. h[mmJ: 30 
HEFBOOMLENGTE DRAAIPUNT-UITGANG . . . .. lu[mml: 150 
HEFBOOMLENGTE DRAAIPUNT-INGANG ...... li[mml: 75 
ELASTIClrEITSMODULUS •......... E[N/mm2J: 2.10E+05 
SOORTELIJKE MASSA ...•....... q[gr/cm8J: 7.8 

13. De aandrijving. 

1 NVOER tlOKAS '·,10LGE'IS F I GUUR 3. 10 
NOKMECHANISME VOLGENS 1~,2~ OF 3~ FIGUUk 1.2 OF 3: 2 
TOTALE SPELING NOKROL-NOK .... sp[mml: 0 
BUITENDIAMETER NOKAS .•••. du[mmJ: 30 
BINNENDIAMETER NOKAS . . •. di[mml: 0 
OPZETSLAG OP DE NOK • . . . . .• hn[mml: 18 
DIKTE NOKSCHIJF ....•..•.•.. w[mmJ: 10 
AFSTAND AANDRIJFWIEL TOT NOK ....... l[mmJ: 140 
ELASTICITEITSMODULUS NOKAS ....•.. E[N/mm2J: 2.10E+05 
SOORTELIJKE MASSA NOK ....•.... q[gr/cm31: 7.8 
GEt'll DDELDE STRAAL ~lOKSCH I JF . • . . . .. rs [mm J: 158 
MINIMUM HARTAFSTAND NOKROL-NOKAS VOOR OPZET ro[mmJ: 145 
LAGERAFSTAND . . • . . . . . . . . . a[mmJ: 140 
AFSTAND NOK TOT DICHTSBIJZIJND LAGER t~~~J: 55 
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Bijlage 7 

BEREKENDE ElEMENTWAARDEN IN ONDERSTAANDE TABEl ZIJN IN S.I. EENHEDEN. 
ONDER REDUKTIE STAAN DE NAAR DE UITGANG GEREDUCEERDE WAARDEN. 

MASSA(TRAAGHEID) (ROT.)STIJFHEID 
Nr fig. waarde reduktie waarde reduktie 

(HOEK)SPElING 
waarde reduktie 

OVERBRENGING 
waarde red. 

1 3.01 2.80E-01 2.80E-01 
2 3.02 1.75E+06 1.75E+06 
3 3.4 1.32E-02 1.32E-02 
4 3.4 3.78E+07 3.78E+07 
5 3.4 
6 3.01 2.30E-05 2.56E-02 
7 3.8 1.10E-05 1.22E-02 
8 3.8 
9 3.8 

10 3.8 
11 3.8 

3.8 
3.01 
3.8 

15 3.8 
16 3.8 
17 3.8 
18 3.8 

1.10E-05 1.22E-02 
2.87E-043.19E-Ol 
1.10E-05 1.22E-02 

19 3.8 1.10E-05 1.22E-02 
20 3.01 2.87E-043.19E-01 
21 
22 3.8 
23 3.8 
24 3.8 
25 3.8 
26 3.8 
27 3.04 
28 3.7 
29 3.7 
30 3.7 
31 3.6 
32 3.6 
33 3.6 

1.10E-051.22E-02 

1.92E-04 3.01E-02 

1.65E-01 2.31E-02 

1.67E-Ol 2.35E-02 

8.88E+04 2.09E+04 

8.88E+04 2.09E+04 

1.86E+05 4.38E+04 

5.03E+07 7.06E+06 

5.03E+07 7.06E+06 

2.18E+073.07E+06 

3.00E-02 

6.87E+Ol 
0.00E+00 0.00E+00 

1.46E-02 

6.87E+01 
0.00E+00 0.00E+00 

1.46E-02 

6.87E+01 
0.00E+00 0.00E+00 

3.88E-02 

3.33E+01 

2.00E+00 
34 3.10 0.00E+000.00E+00 
35· 3.10 6.12E+002.15E-01 
36 3.10 5.91E+072.08E+06 
37 3.10 varierende nokoverbrengverhoudinq 

38 3.10 1.40E+06 4.93E+04 
39 3.10 4.59E+041.61E+03 

OPZETSlAG AAN DE UITGANG 
MASSA AAN DE UITGANG 
VANAF I-NOK GEREDUCEERDE 
EQUIVAlENTE MASSA 

MASSA AAN UITGANG 

• Hm[mm): 
. Ml[Kg): 
Mtot[KgJ: 

Meq[Kg): 

9.60E+01 
2.80E-01 
1.09E+00 
4.66E-01 

GEREDUCEERDE STIJFHEID VAN UITGANG TOT I-NOK Cc[N/m): 8.32E+03 
GEREDUCEERDE SPElING VAN UITGANG TOT I-NOK . Su[mmJ: 0.00E+00 
GEREDUC. STIJFHEID AANDRIJVING TOT I-NOK K[Nm/rad): 1.56E+03 
GEREDUCEERDE SPElING AANDRIJVING TOT I-NOK . e[rad): 0.00E+00 
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Bi.jlage 7 

WI/OEF BEDR I JF SO~I', T HilI) II~HE DEN 
AANTAL CyeLI PER UUR ..••.•.•.... tH-J 151313 

• • • BFI\( 0 l 39 
4 

C'ICLUSOP:ETHOEK IIOk III GRADEII 
~OLG~EEF.VEEPLOOS.AANSLAG.AFTILLEH • 
A ,'!fICHROON 'V6LLA;, Tl10TORTOEREHTAL 
11111. TOELAATEAAR PI EKLA:;;TTOEREtITAL 
GESeHAT REHDEMENT MECHANISME IN % 

1.2.:3 OF 4 
Nl((lrlil.oJ/mln] 

U2COmW/Flll, .. J 
• • • ~19 C;; I 

HOIO) 
1400 
'.0 

EEPEKENIHGSRESULTATEN 
~IA;-; U1Ul1 tW~II11RLE -;CHE'-lE'; ltIIJSVER';HELL IIIG An C m,s21 : 
t'lAX Ul1JM tlOKHELLl HG OF HA)O ~IUI1 I-IWK C m/r'ad I: 
OP7ETTIlD ...•..••.••...•••. TmC.I: 
LA~GSTE EIGENF~EQUENTIE ..•.•..•. , FeCHzI: 
EIGEHTPILLINGSTIJD/OPZETTIJD .•.... ' Ta~C-I: 
STIJFHEIDSFACTOP AANDRI]VING .••••. , FaC-I: 
',PELlIIG AAN IIE U I TGANG GEREKEtlD VAtlAF I-IIOK • sue"m I: 
SPELING AAN DE UITGANG Bil MAXIMUM I-NOK SmCm"l: 
RELATIEYE SPELING BIJ MAXIMUM I-NOK ...•. IrC-I: 
EOTSSNELHEID TGV. SPELING ••••••... VbCm/sl: 
BnTSVERSNELLING TGV. SPELING ..••.•. A~nCm,.21: 
E~TSKRACHT TGV. SPELING .••.•••..•• FbCNI: 
PLAATSONNAUWKEURIGHEID UITGANG TGV. SPELING UsnCmml: 
TOTALE PLAATSONNAUWKEURIGHEID AAN UITGAHG •• UCmml: 
MAXIMUM VERSNELLING AAN DE UITGANG .••. AmCm/.21: 
MAX. HOKCROLlKRACHT, CENTRISCHE SCHUIFVOLGER FnCNI: 
D-HOKROL GEWELFD OP HODUL. PEPL. GIJ. HIOII DnCmml: 
D-NOKROL GEWELFD OP GEHARD STAAL NI149 DhCmml: 
HAKIMUM HOKASKOPPEL . • . . . • • • • • TnCNml: 
HOMINAAL PIEKVERMOGEN .••••••• , PvCWattl: 
EXTRA VERHOGEN TGV. DOORLOPEN SPELING PbCWattl: 
MOTORVERMOGEN VOOR HET DYNAMISCH GEDRAG PnCWattl: 

INYDER BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN 
AAHTAL CyeLI RER UUR .....•••..•• NC-J: 
C'iCLIJSOPZETHQEK flOK IN I~RADEI'I ••. s..CoJ: 
~OLGVEER,YEERLOOS,AANSLAG.AFTILLEH' 1,2,3 OF 4: 
ASYNCHROON VOLLASTHOTORTOERENTAL NltOmw/mjnl: 
MIN. TOELAATBAAR PIEKLASTTOEREHTAL N2COmw/rojnl: 
GESeHAT RENDEMENT MECHANISME IN % •.. Not%l: 

BEREKENINGBRESULTATEN 

:~. ';':3E+eo 
5.2'?E-02 
2.60E-O! 
2. 13E"~1 
I. SlE-OI 
:<. ;o2E-03 
O.OOE+OO 
(l. (lIIE+O(l 

~.00E+00 

O.OOE+00 
O.00E+00 
O.OOE+(lO 
1).OOE+00 
1. S8E-OI 
8.93E+OO 
'S.SIE+131 
3.45E+01 
2. 79E+(l0 
1.73E+I)0 
4. 6'~E+ea 
O.00E+0>.l 
5.2IE+00 

I. SOE+03 
3.'?OE+i(j1 
I.00E+OO 
1.40E+03 
1.40E+03 
3.00E+OI 

MAXIMUM NOMINALE SCHEVESIIIUSVERSNELLIHG AnCm/a21: 8.93£+00 
MA~IMUM NOKHELLIHG OF MA~IMUM I-HOK (m/radl: 5.29E-02 
OPZETTIJD ••........•....... TOlCsJ: 2.60E-OI 
LAAGSTE EIGEt1FREQUEflTIE • . . • . • . . . . FeCHzI: 2.13£+01 
EIGENTRILLINGSTIJD/OPZETTIJD .•...... Taut-I: I.SIE-OI 
STIlFHEIDSFACTOR AANDPIJI/ING .....•.. FaC-J: 3.72E-03 
RELATIEVE PLAATSONMAUWKEURIGHEID TGV. OPZET • UoC-]: 1.9&E-03 
PLAATSONNAUWKEURIGHEID AAN UITGANG TGV. OPZET UuCmml: I.SSE-OI 
1'IAXH1I.IH VERSNELLIIIG AAN DE UITGANG •.•• Am[m/s21: 1.16E+01 
VQLG','EERKRACHT I. 5* 11O~1. KRACHT OP U ITGAHG Votft]: I. 46E+IH -
1'IAX. ~IOKROLKF:ACHT OP NOK IIICLIJSIEF VOLGVEER • FnCNI: 1. 32E+02 -
D-NOKROL GEWELFD OP NODUL. PERL. GIl. NI1311 DnCmml: 6.76E+Ol 
D-NOKROL GEWELFD OP GEHARD STAAL NI149 DhCmml: 5.33E+OO 
1'IAXH1I.I~1 IIiJKA:"KOPPEL . . . . . . . . • . TnOlm]: 7. ISE")\) 
tlotHtlAAL Pln,\IERr'1iJI~EH IIICLU:3IEF VOLGVEER P'JUhtt I: 1. S;oE-OI 
MOTORVEPMOGEN VOOR HET D'INAHISCH GEDRAG Fn[Wattl: 2.0SE+01 

De resultaten moeten worden aangepast. omdat niet is uitgegaan 
van een scheve sinus, maar van een 5e graadspolynoom met recht 
tussenstuk. De invloed van het verschil tussen de scheve sinus en 
5e graadspolynoom is te verwaarlozen. Door het rechte stuk wordt 
de versnelling een faktor 1/(1-e2

) groter. Bij e=O.8 is dit een 
verschilfaktor van 2.7 zodat de maximale versnelling a=31.3 m/s2. 
Zowel de maximum nokrolkracht Fnok als de volgerveerkracht Vo aan 
de uitgang worden hierdoor een faktor 2.7 groter. Hieruit voIgt 
dat Fnok=356 N en Vo=39 N. 
Ook de plaatsonnauwkeurigheid wordt groter, en kan berekend 
worden uit: 
Uo/Hm=(T-3*(sin(R/T)+sin(e*R/T»)/(R*(1+e)*«1-e)-2-T*T» zodat 
met e=O.8 en T=O.181 volgt dat Uo/Hm=4.1E-3. Omdat Hm=96 mm volgt 
hieruit dat de plaatsonnauwkeurigheid bij de brander aan het eind 
van de keten Uo=0.4 mm. 
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Bijlage 8 

Bijlage 8 Berekening van de nokrol 

De levensduur van de nokrol is berekend volgens het handboek van 
INA. De maximale nokrolbelasting Fmax is gelijk aan de maximum 
nokkracht. Deze bedraagt 356 N (bijlage 7) en heeft ongeveer een 
sinusvormig verloop. 
De gebruikte nokrol is van het type KR 30 PP van INA en heeft een 
diameter van 30 mm. De levensduur voIgt uit de formule 
Lh=16666/n*(C/P)~p [uur] waarin: 
n Het aantal omwentelingen per minuut van de nokrol. De rol 

draait een faktor i=Rnok/Rrol=138/15=9.2 sneller dan de nok. 
Bij een produktiesnelheid van 1500 stuks per uur is het 
noktoerental 25 omw/min. Het maximum nokroltoerental wordt dus 
25*9.2=230 omw/min. 

C Het dynamischdraaggetal van de rol C=5100 N. 
P De equivalente lagerbelasting. deze voIgt uit P=V1*Fmax waarin: 

V1= Toeslagfaktor voor de vorm van de belasting. Bij een 
sinusvormige belasting geldt V1=0.7 
Fmax= Nokrolbelasting. Fmax= 356 N in radiale richting. 
Hiermee volgt P=0.7*356=250 N. 

p De levensduurexponent. deze is afhankelijk van het type kontakt 
in het lager. Omdat er cilindrische rollichamen gebruikt worden 
is het kontakt lijnvormig, en geldt p=10/3. 

Hiermee volgt voor de levensduur van de rol: 
Lh=16666/230*(5100/250)~10/3=1.68E6 uur. Bij een produktie van 
2200 uur per jaar is dit ongeveer 760 jaar. 
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Bijlage 9 

Bijlage 9 Berekening van de trekveer. 

De veerkracht aan het einde van het mechanisme is bepaald met 
Dymech. Hierin wordt aangenomen dat de veerkracht de versnel
lingskracht met een faktor 1.5 overtreft. De maximale veerkracht 
aan het uiteinde van het mechanisme Vo bedraagt dan 39 N (bijlage 
7). De veer is echter niet aan het uiteinde. maar aan de nok
volger bevestigd. De overbrengverhouding van de plaats waar de 
veer is bevestigd naar de uitgang van het mechanisme is 2.5. De 
benodigde veerkracht wordt daardoor een faktor 2.5 groter. dus 
Fbel=2.5*39=98 N. 
De maximum versnelling, bij een 5e graads opzetfunktie met E=0.8. 
treedt op als t=0.05tm en t=O.95tm (fig. 29 ). 

Hrn=14-.---------------::=--. 
13,2 

Hefting in 
graden 

r 
0.8 '-'---------./ 
0-1~~==~~==~~~ 

~r=3" 
o 4 ~ in graden 35 J3rrf 39' 

Versnelling 
I 
I 

i I 0,95tm 

I 
.1 ° O,05tm 

tijd ;;. 

fig. 29 Versnellingsverloop bij een 5e graadspolynoom met rechte. 

Uit de figuur blijkt dat de maximum versnelling. dus veerkracht 
al vrijwel aan het begin van de slag nodig is. Als veiligheid is 
aangenomen dat de veerkracht van 98 N al aan het begin van de 
slag aanwezig is. 
In de machine is trekveer 7222 450 73660 gebruikt met een 
maximale trekkracht Fmax=160.6 N bij een maximale uitrekking 
Umax=96.1 mm. De veer is gemaakt van X12CrNi17 7 en heeft in 
ongerekte toestand een voorspanning Fvoor=16 N. 
Bij de benodigde kracht Fbel=98 N is de uitrekking 
u=(Fbel-Fvoor)/(Fmax/Umax)=(98-16)/(160.6/96.1)=49 mm. 
De slag op de plaats van de veer is 38 mm. zodat de maximale 
uitrekking U=49+38=87 mm. De veerkracht bedraagt dan 
Fv=U*Fmax/Umax= 87*160.6/96.1=145 N 
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Bi,jIage 9 

De veer is nu te controleren op wringspanning volgens 
T=8*Fv*D*K/n*d*d*d Hierin is D de buitendiameter van de veer 
D=25 mm. d de dikte van de draad d=3 mm en Keen toeslagfaktor 
die afhankeIijk is van D/d=25/3=8.33. Hieruit voIgt dat K=1.115. 
De wringspanning bedraagt hiermee T=8*145*25*1.115/n*3*3*3= 402 
N/mm2. Voor het gebruikte materiaal X12CrNil1 1 en d=3 mm is een 
spanning van T=125 N/m2 toelaatbaar (fig. 30 ), dus de veer vol
doet. 

1100 r-----.--..,...----.---.----,----r-----,.--,-----,.---r--r----r-
I 

-T I r -
I i r Ii; 

E 1000 h-----'----+------+---T-+-=0-.4--l-5-
6

---lB --t--t-------c- --+--i- i Ii -~-
~ 900 ~ uB=min.waarde trekvastheid. . -t---+----r~;.-
~ 800 ' vol gens DIN 17224 ! I ! I ' 

I!:-- I -; --1-
,~ 700

l
---

I
. -~I~ : --+~- +--+-~!--

c I , 'I I ! : I ' 

§ 600
l 

-- ..l...,_,,--' --7~--t--t--r~-~=~i:::;-::::-==, ==j:::-=t! -;,----:--: -t-i --:----1 

5} - i 
g 500 I 

2 3 

I , 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Draaddiameter "d" in mm 

fig. 30 Toelaatbare spanning als funktie van d. 

Omdat er sprake is van een dynamische belasting moet de veer ook 
op levensduur berekend worden. Door de wisselende belasting zakt 
de toelaatbare spanning met een faktor K. Deze is afhankelijk van 
de verhouding tussen de maximale- en minimale belasting. Bij 
Fmax-Fmin/Fmax=145-98/145=0.38 en oneindige levensduur geldt dat 
K=0.84. zodat Ttoelaatbaar=0.84*T=609 N/m 2

• Dit is hoger dan de 
belasting. zodat de veer niet zal bezwijken. 
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Bijlage 10 

Bijlage 10 Berekening van het kogelscharnier. 

De maximale kracht op de nok zonder de trekveer is 149 N (bijlage 
7). Het kogelscharnier is geplaatst op het uiteinde van de 
nokvolger, die een overbrengverhouding van 2 heeft. De maximale 
kracht op het kogelscharnier wordt daardoor 149/2=74.5 N. Deze 
kracht werkt in radiale richting en. omdat in axiale richting 
geen belasting optreed is de samengestelde belasting P=74.5 N. 
Het kogelscharnier voldoet statisch als geldt f1*C1>P waarin: 
f1 Belastingfaktor. voor wisselende belasting f1=0.25. 
C1 Statischdraagetal, voor het toegepaste scharnier Cl=20720 N. 
Hieruit voIgt f1*C1=0.25*20720=5180>74.5 zodat het scharnier 
statisch voldoet. 
De levensduur wordt bepaald door de toegepaste kogel volgens: 
L=f2*f3*f4*f5*(2/d8)*(C2/P)*1E4*(1/"3600) [uur] hierin: 
f2 Belastingfaktor van de kogel. bij een levensduur gesmeerd 

scharnier en een wisselende belasting geldt f2=0.3. 
f3 Temperatuurfaktor. bij een omgevingstemperatuur van 60°C geldt 

f3=1 
f4 Onderhoudsfaktor. bij een levensduur gesmeerd scharnier f4=1 
f5 Belastingverhouding. deze is een funktie van f3*(C2/P). Bij 

f3*(C2/P)=764 geldt f5=6.5. 
8 Scharnierhoek van de kogelscharnier 8=60°. 
d Kogeldiameter. d=15.87E-3 m. 
C2 Dynamischdraaggetal van de kogel, C2=56880 N. 
P Belasting, P=74.5 N. 
" Frequentie van de scharnierbeweging. "=1.66 oscillaties/s. 
Hieruit voIgt L=0.3*1*1*6.5*(2/15.87E-3*60)*(56880/74.5)*1E4* 
(1/1.66*3600)=5240 uur. Bij een produktietijd van 2200 uur per 
jaar betekend dit een levensduur van 2.4 jaar. 
De kogelscharnier is hierna gecontroleerd op pv faktor. om te 
controleren of de levensduur ook werkelijk gehaald wordt. 
De geprojekteerde vlaktedruk p=P/db waarin: 
P Belasting P=74.5 N. 
d diameterkogel d=15.87E-3 m. 
b Breedte kogel b=9E-3 m. 
Hieruit p=74.5/(15.87E-3*9E-3)=5.2E5 N/m2. 
De snelheid van de glijvlakken ten opzichte van elkaar voIgt uit: 
v=n*d*e*"/180=n*15.87E-3*60*1.66/180= 0.028 m/s. 
Hieruit voIgt pv=5.2E5*0.028=14560 N/ms. 
Toelaatbaar is 1.2E6 N/ms. zodat de levensduur ook gehaald zal 
worden. 
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Bijlage 11 

Bijlage 11 Berekening van de tandriem. 

De tandriem wordt berekend op het door te leiden vermogen. Dit 
vermogen is nodig om de bewegende delen na de tandriem te ver
snellen en vertragen. Het door te leiden vermogen voIgt uit 
P=T*w=F*L*w en is berekend op de plaats van de nokrol. 
F Maximum versnellingskracht op de nokrol door de bewegende massa 
dus zonder de bijdrage van de trekveer. F=149 N (bijlage 7). 
L Arm van de nokvolger. L=0.075 m. 
w Maximale hoeksnelheid van de nokvolger, w=1.9 rad/s (bijlage 
6 ) . 
Hieruit voIgt voor het vermogen P=149*0.075*1.9=21.2 Watt. 
Dit vermogen moet nog gecorrigeerd worden voor de bedrijfsom
standigheden volgens P'=P*(f1+f2+f3). Hierin is: 
fl Correctiefaktor voor het belastingspatroon. Voor een stotende 

belasting geldt f1=2. 
f2 Faktor voor 24 uurs bedrijf. Omdat is aangenomen dat het appa

raat 8 uur per dag werkt geldt f2=0. 
f3 Faktor voor versnelde aandrijvingen. De overbrengverhouding 

van het tandriemmechanisme bedraagt i=18/48=0.38 hieruit voIgt 
f3=0.22. 

Het gecorrigeerde vermogen wordt 
Watt. 

hierdoor P'=21.2*(2+0+0.22)=47 

Het vermogen wordt door de tanden 
aantal tanden in ingrijping wordt 
waarin: 

van de 
berekend 

riem overgebracht, het 
uit Ze=Z*(~-(D-d)/6L) 

Z Het aantal tanden op de kleinste riemschijf, Z=18 tanden. 
D Steekcirkel van de grote riemschijf, D=77.62 mm 
d Steekcirkel van de kleine riemschijf. d=29.11 mm. 
L Hartafstand van de assen, L=88 mm. 
Hieruit voIgt Ze=18*(~-(77.62-29.11)/6*88)=7.3 tanden. 
De benodigde riembreedte b is nu te berekenen met 
b=P'*25.4/(Ps*f4) waarin: 
P' Het gecorrigeerde vermogen P'=47 Watt. 
Ps Het specifieke vermogen, Ps=130 Watt. 
f4 Faktor afhankelijk van het aantal tanden in ingrijping. Omdat 

Ze=7.3 geldt f4=1. 
Hieruit voIgt voor de benodigde riembreedte b=47*25.4/(130*1)= 
9.2 mm. De gebruikte riem is 14 mm breed zodat deze voldoet. 
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Bijlage 12 

Bijlage 12 Riem- en veerbreukbeveiliging. 

Bij het optreden van riem- of veerbreuk zal de brander niet meer 
de uiterste standen bereiken. Tijdens het in- of uitlopen van het 
produkt in de branders kunnen deze met elkaar in kontakt komen. 
Om dit te vermijden moet de positie van de branders tijdens het 
in- en uitlopen gecontroleerd worden. Hiervoor zijn induktieve 
opnemers gekozen. deze zijn ongevoelig voor eventuele kwarts 
vervuiling. 
De opnemer wekt een magnetisch veld op. Ais een metaal in dit 
veld gebracht wordt. verandert de zelfinduktie van de opnemer. 
Hierdoor verandert de stroom die door de opnemer loopt. en als 
deze een bepaalde waarde overschrijd wordt het relais bekrachtigd 
en schakelt de opnemer. 
De beide opnemers worden bij de branders aan het eind van de 
aandrijvingsketen geplaatst zoals in figuur 31 aangegeven. 

W~===;;-:E~=-Detektoren 

fig. 31 Plaats van de induktie opnemers. 

De afstand S (fig. 33)is de afstand waarop de opnemer de hef
boom. waar de branders op geplaatst zijn, nog detecteert. De 
minimale afstand van S wordt bepaald door de plaatson
nauwkeurigheid van de hefboom. Deze is berekend in bijlage 7 en 
bedraagt 0.4 mm. 
De maximale afstand van S voIgt uit de gevoeligheid van de op
nemer en wordt berekend uit S=f1*f2*St waarin: 
f1 Tolerantie op de theoretische schakelafstand. f1=0.9. 
f2 Korrektiefaktor voor het te detekteren materiaal. voor alumi

nium geldt f2=0.35. 
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Bi.jlage 12 

St De theoretische schakelafstand van de opnemer. Voor de gekozen 
opnemer (2422 137 00049) geldt St=5 mm. 

Hieruit voigt S=0.9*0.35*5=1.6 mm. 
Het schakel signaal van de opnemers als funktie van de tijd ziet 
er als voigt uit (fig. 32): 

H:k1 Produkt 

I 
0 88 360 

Brander H:J /Jl\1I\I1\It\ 
0 25 63 87 126 165 204 243 282 321 360 

Opzethoek in graden ... 

Opnemer 1 '] D ~ ~ ~ (}, 
350 0 

Opnemer 2 :D ~ ~ I ~ 
0 360 

fig. 32 Signalen van opnemers in relatie tot de branderstand. 

De signalen van beide opnemers worden naar de besturing van de 
basismolen geleid. Deze controleert of het verloop overeenkomt 
met het in de bovengeschetste figuur. Als dit niet het geval is 
wordt de molen stilgezet. zodat botsen van branders en produkt 
wordt voorkomen. 
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opmerkingen 

schema (zie pag. 4 ) 
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bruin 
+ 

uitgangs
spanning 

-" -- ~ - I ' ,.,:. 

922AA3w-A9P-L 

aluminium 
(H18x1) 

kabel 
3xO,34mm" 
lengte 2m 

9,6-55V=-= 

1kHz 

';;200mA 

5mm 

kop 

digitaal PNP 

kortsluitvast 

';;2V=-= 

met LED 
indicatie 

3 

2000 15 ... 50 

codenummer 2422 137 00049 

fig. 33 Aansluiting van de opnemer. 
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Bijlage 13 

Bijlage 13 Dimensionering van het gassysteem. 

De dimensionering van het gassysteem begint met de keuze van de 
branders. Binnen de gestandaardiseerde reeks voormengbranders van 
het type N.S. is een vlamfront te kiezen oplopend van 1*8 mm tot 
1*19 mm. De uitwendige afmetingen veranderen daarbij niet, en 
zijn 25*16*43 mm (fig. 34). 

(uit :) 25" 

R8 (Zl() 
Z ~ __ ----,2.=' ___ tI 

randl2n s,he~D, hrailm vrfi I 

~-------+-

fig. 34 Afmetingen van branderkop. 

De brander bestaat uit een kamer en een aantal pijpjes. De lengte 
van de pijpjes bepaalt de stabiliteit van de vlam. Bij een 
stabiele vlam is de uitstroom laminair, en bedraagt de lengte van 
het pijpje ongeveer 8 keer de diameter. De afmeting van de kamer 
heeft vrijwel geen invloed op de vlam. en kan daarom verkleind 
worden. Hierdoor is een brander met een minimum lengte van 24 mm 
te verkrijgen. De brandermodule is dan toepasbaar op alle 
basismolens (bijlage 4). 
Door de aanpassing aan de brander moet deze gekeurd worden door 
de gasdienst. Voor deze procedure ontbrak echter de tijd, zodat 
een standaard niet ingekorte brander met een vlamfront van 1*10 
mm is gekozen. 
De branders worden geleverd met een aangesoldeerde pijp v~~r de 
gastoevoer (fig. 34 ). Deze is krom gebogen en in een T stuk 
gesoldeerd. Hierdoor ontstaat een lichte en robuuste branderkop, 
met slechts een gastoevoerleiding (tekening 7222 189 22041). De 
branderkop is echter maar voor een produktdiameter toepasbaar. 
Aan de hand van de toegepaste brander is de injekteur bepaald. 
Bij brander 7222 860 58370 hoort injekteur 7222 180 55700 (fig. 
35 ). 
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Bijlage 13 

In de tabel van de injekteur is het gasverbruik aangegeven. Voor 
de drie modulen is het aardgasverbruik 3*6.1=18.3 L/min=1.1 
M·/uur, en het zuurstofverbruik 3*10.3=30.9 L/min=1.85 Mo/uur. 
Hieruit zijn de leidingdiameters te bepalen volgens: 
D=18.8*f(Q/6) bij aardgas, wat met Q=1.1 M4/uur neerkomt op D=8 
mm= 1/2"'. 
D=18.8*f(Q/10) bij zuurstof, wat met Q=1.85 Mo/uur neerkomt op 
D=8 mm= 1/2"'. 
Bij een pijp met een diameter van 1/2" hoort stookgasregelstraat 
7222 451 03317 en zuurstofregelstraat 7222 451 03326. Beide zijn 
weergegeven in figuur 37. . 
De gasgebrekbeveiliging hangt af 
een aardgas-zuurstof mengsel hoort 
(figuur 38). 

van het soort gasmengsel. Bij 
beveiligingsschema LT 22-0153 

MACHINE and 

PRODUCT 

D OCUMENTA nON 

LIGHTING 

MAXIMUM CAPACITY 

MAIN PRESSURE 

OPERATING PRESSURE 

CD 

FUEL GAS DIAGRAMS 

CONNECTING DIAGRAM 

CONTROL LINE FUEL GAS '/2• 

3 Mo3/h 

+30 

50 mbar 
.0 

+10 

25 rnbar 
.0 

LT 22-0051 

1987-10-01 

1986-04-01 

QPERU1NG 

"'AIM PRESSURE 

SUPfI'I.Y 

I 
\ 

~-C;;o"""'-4;o(t-i ......,----.....-..... ~~~~~(--

ITEM 

4 
5 
6 

COm'U\'OOS 

Ballcock (3x) 
Pressure measuring nipple (5x) 
filter 

Governor 
Magnetic valve 
Diaphragm switch 

Non-Return valve 
Gauge 
Gauge-Push button cock 

CODENUMBER 

7222 086 64510 
2922 005 98025 
2922 024 14015 

2922 028 01014 
7222 187 81650 
2912 035 00152 

2922 027 00101 
2522 799 17858 
2622 799 98172 

fig. 37 Stookgasregelstraat. 
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MAIN PRESSURE 

OPERATING PRESSURE 

ITEM 

1 

... AIN PRESSURE 

SUPPLY 

COMPONENTS 

Ballcock (3x) 

Bi,jlage 13 

FUEL GAS DIAGRAMS 

CONNECTING DIAGRAM 

CONTROL LINE OXYGEN 1/2" 

6 Mo3/h 

+50 
250 mbar 

-0 

+30 
120 mbar 

-0 

CODENUMBER 

7222 086 64560 
2 Pressure measuring nipple (5x) 2922 005 98025 
3 Filter 2922 024 14015 

4 Diaphragm switch 2912 035 00154 
5 Governor 2922 028 01024 
6 Non-Return valve 2922 027 00101 

7 Gauge 2622 799 17881 
8 Gauge-Push button cock 2622 799 98172 

fig. 37 Zuurstofregelstraat. 
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For explanation of symbols see: L T 02-12 
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OXYGEN 
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CONTROL UNIT 

7222 17307590 

000 0 
1 2 ~' 5 

,-________________ ~r,~- -- -- I 
r-_______________ ~~?'3 I L=. ____ ...I 

r::: - - - ---, 
~:1C12 I I..:: ____ ....J 

r,:::-----, 
r------f--.!I~ 1)( 14 I 

L.:::~ __ .....J 

r------I--'<~f4l - - - --, 
,-1--'1.,., ~ x 11 I L..;:; ____ ...J 

IT --; 

220vor 110 .. 

fig. 38 Gasgebrekbeveiliging. 
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Bijlage 14 Meetresultaten. 

V~~r kwarts 6*4 buis is de afkoelkurve ~emeten. direkt na het 
verhitten. Op deze positie wordt het produkt in werkelijkheid 
geknepen. Het afkoelverloop van een punt op de wand van het 
buisje is weergegeven in fig. 39. 

fig. 39 Afkoelverloop van kwarts 6*4 buis. 

Uit figuur 39 blijkt dat de produkt temperatuur lager dan 1900°C 
is. Dit komt omdat de stand van de branders is veranderd. In 
eerste instantie waren de branders recht tegenover elkaar 
geplaatst. Hierdoor bleken ze elkaar echter te veel op te stoken. 
zodat vlaminslag optrad. Om dit te voorkomen zijn de branders 
onder een hoek geplaatst. waardoor echter de afstand 
vlam-produktwand groter werd (fig. 40). Hierdoor daalt de 
temperatuur in het produkt. 

fig. 40 Branders recht tegenover elkaar en onder een hoek. 
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Door het produkt op de meetplaats te laten draaien. kan het 
temperatuursverloop over de wand worden gemeten. In fig. 41 zijn 
de resultaten van deze meting bij een produktiesnelheid van 500 
stuks/uur weergegeven. 
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fig. 41 Temperatuursverloop over produkt bij 500 stuks/uur. 

Tijdens het in- en uitlopen staan de branders stil t.o.v. het 
produkt. Hierdoor worden de plekken tegenover de brander hoger in 
temperatuur. de pieken in de grafiek. Door ongelijkheid van 
beide branders zijn de pieken niet even hoog. Loodrecht op deze 
plekken is de temperatuur het laagst. omdat de beide vlammen 
hier tegen elkaar botsen. Aan de openkant van de ring kan meer 
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warmte wegstromen dan aan de gesloten kant. zodat de temperatuur 
hier het laagst is. De temperatuursverdeling in relatie tot de 
uitloopstand van het produkt is geschetst in figuur 42. 

fig. 42 Temperatuursverdeling over het produkt. 

Ret optredende temperatuursverschil is bepaaid door een lijn te 
trekken door de "pieken" en een door de "dalen". Deze Iijnen zijn 
geextrapoleerd naar knijptemperatuur (1900°C). Het optredende 
temperatuursverschil bIijkt dan ongeveer 50°C te zijn (fig 41). 
Rierna is de produktiesnelheid verhoogd tot 1000 stuks/uur. Het 
verloop is het zeIfde als in figuur 41, aIleen is de begin 
temperatuur lager (fig. 43). 

--I - -i-----r----l _ 
_ _ L__ _ i __ 
."' ' 

- -- --- ------~---------------'----- ---
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fig. 43 Temperatuursverloop over produkt bij 1000 stuks/uur. 

Om het verschil tussen de oscillerende- en de stationaire brander 
aan te geven is de laatste brander stilgezet. De metingen zijn 
weergegeven in figuur 44. Ook hier zijn de metingen geextrapo
leerd naar knijptemperatuur. De temperatuursverschillen bedragen 
hier ongeveer 230 0 C. I _ I I 
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fig. 44 Temperatuursverloop over produkt bij een stationaire 
brander. 
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BLjlage 14 

De oscillerende brander geeft dus een duidelijke verbetering 
t.o.v. een stationaire brander. Om de oscillerende brander te 
verglijken met het ideaal. een roterende brander. is de laatste 
brander stilgezet, terwijl het produkt hier eenparig roteert. Het 
temperatuursverloop is gegeven in figuur 45. 

fig. 45 Temperatuursverloop over produkt bij een roterende 
brander. 
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Nu blijkt nog een temperatuursverschil van 18°C op te treden. Dit 
is het gevolg van temperatuurs ongelijkheden van de branders, het 
schommelen van het buisje tijdens de meting, het inlopen van het 
kwarts en de rotatie van het produkt tijdens het verhitten. 
De oscillerende brander blijkt de roterende brander goed te 
benaderen. 
De met het rekenmodel berekende temperatuursverschillen zijn 
140°C voor de oscillerende en 35°C bij de roterende brander. Deze 
waarden blijken. zoals verwacht. lager uit te vallen. De toppen 
en dalen blijken op de met het model voorspelde plaatsen aanwezig 
te zijn. 
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