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VOORWOORD 

Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd bij De Vitrite Fabriek te 
Middelburg, van juni '88 tot en met maart '89. Het betreft een 
constructieopdracht voor delen van een transportinrichting van 
een 30-tons volgpers welke gebruikt wordt voor de produktie van 
batterij bussen. 

De opdracht komt voort uit de activiteiten van een projectgroep 
voor batterijbusproduktie binnen de Vitrite (PR 90), welke als 
doel heeft de produktie van batterijbussen met een rendement van 
90% te laten verlopen. 

Dit verslag beoogt een overzicht te geven van het ontstaan van 
een verbeterde constructie voor een tangenslede en de manier van 
bedienen van tangen. In het verslag wordt ook ingegaan op de 
belasting van de aandrijving van de tangenslede bij een produk
tiesnelheid van 160 produkten per minuut. 

Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij behulpzaam is geweest 
bij de uitvoering van deze afstudeeropdracht, met name 
Dhr. Jacobse en Dhr. Neve en alle mensen die betrokken zijn bij 
de produktie van batterijbussen. 
In het bijzonder wil ik mijn begeleiders ing. J. Minderhoud, 
ir. C.J. Blokker en ing. H.A. Bulten en mijn afstudeerhoogleraar 
prof. ir. J.M. van Bragt bedanken voor hun behulpzaamheid en hun 
adviezen bij de uitvoering van deze opdracht. 

P.M.H. Vosters 
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SAMENVATTING 

Dit is een verslag van een afstudeeropdracht verricht door 
P.M.H. Vosters, binnen de vakgroep Produktietechnologie en 
-Automatisering van de Technische Universiteit Eindhoven. 

De opdracht is uitgevoerd bij De Vitrite Fabriek te Middelburg. 
Het betreft hier het eenstueren van delen van een transportin
richting van een 30-tons volgpers, welke gebruikt wordt voor de 
produktie van batterijbussen. 

In dit verslag wordt eerst het bedrijf, de opdracht en de machine 
waarop de constructie wordt gemonteerd beschreven. Hierna wordt 
het ontwerpen van een nieuwe constructie voor een deel van de 
transportinrichting beschreven, waarvan het uiteindelijke 
resultaat een tekeningenpakket van de constructie is. Voor een 
produktiesnelheid van 160 produkten per minuut is vervolgens 
nagegaan wat daarvan de invloed is op de aandrijving van de 
transportinrichting. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 OPDRACHTOMSCHRIJVING 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Produktietechnologie en Automatisering 

Afstudeeropdracht 
Werkzaam bij 

Afstudeerhoogleraar 
Begeleiders 

P.M.H. Vosters 
De Vitrite Fabriek Middelburg 

prof.ir. J.M. van Bragt 
ing. H.A. Bulten (TUE) 
ir. C.J. Blokker (De Vitrite Fabriek) 
ing. J. Minderhoud (De Vitrite Fabriek) 

Opdracht: Herontwerp van een tangenslede. 

Toelichting: Op een volgpers, type AL 14 NZ 110, worden batterij
bussen geproduceerd (type 3222 091 0044 (LR6IE)). Uit bandmateri
aal wordt een blank gesneden, waarna in verschillende stappen 
hieruit het produkt wordt diepgetrokken. De funktie van een 
tangenslede is het transporteren en het positioneren van het 
produkt in wording. 

Problemen: 1 Bij een produktiesnelheid van de machine van 120 
produkten per minuut treedt er vaak, na een 
foutmelding, stilstand op. Een belangrijke reden 
hiervoor is het niet goed in de tangen zitten van 
het produkt. 

2 De huidige tangenslede, met Z1Jn aandrijving, is 
niet geschikt voor een produktiesnelheid van 160 
produkten per minuut. 

Opdracht: Oplossen van de storingen welke betrekking hebben op 
de tangenslede. Storingen veroorzaakt door andere 
mechanismen vallen buiten deze opdracht. 

Herontwerp van een tangenslede geschikt voor een 
produktiesnelheid van 160 produkten per minuut. 
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1.2 ALGEMENE INLEIDING 

Dit is een verslag van een afstudeeropdracht verricht door P.M.H. 
Vosters, in het kader van zijn studie tot werktuigbouwkundig 
ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. De opdracht 
is uitgevoerd van juni 1988 tot en met maart 1989 op De Vitrite 
Fabriek (The Vitrite Works), te Middelburg. 

De Vitrite Fabriek is een onderdeel van de divisie Licht van de 
Nederlandse Philipsbedrijven B.V., en produceert voornamelijk 
lampvoeten, batterijbussen en klem- en centreerringen. Vitrite, 
waar ongeveer 750 mensen werken, produceert ± 2,8 miljard 
produkten per jaar in ongeveer 300 types. 

Deze afstudeeropdracht, een constructie opdracht, komt voort uit 
de batterijbusproduktie. Op de Vitrite is er een projectgroep 
voor batterijbusproduktie welke als doel heeft om de produktie 
van batterijbussen met een rendement van 90% te laten verlopen. 
Binnen deze projectgroep is de wens ontstaan voor een nieuwe 
constructie van een tangenslede. De opdracht wordt uitgevoerd op 
de tekenkamer van Vitrite. Mijn begeleiders van de Vitrite zijn 
ing. J. minderhoud en ir. C.J. blokker. Mijn begeleider vanuit de 
TUE is ing. H.A. Bulten. 

De opdracht beoogt het ontwerp van een constructie waarmee de 
storingen veroorzaakt door de tangenslede verminderd zullen 
worden, en een aantal aanwijzigen of aanbevelingen voor een 
constructie van de aandrijving van de slede voor een poduktie
snelheid van 160 produkten per minuut. (De huidige produktiesnel
heid is 120 produkten per minuut.) 

De machine waarop de constructie gemonteerd zal worden is een 
30-tons volgpers type AL 14 NZ 110. Op deze pers worden batterij
bussen gemaakt door deze in verschillende stappen diep te trekken 
tot de uiteindelijke vorm. Op deze machine zorgt een tangenslede 
voor het transport van de produkten in wording van de ene positie 
naar de andere. De werking van de machine, van de tangenslede en 
van het gereedschap op de positie "randsnijden'' wordt uitvoerig 
beschreven in bijlage 1. 

Het produkt dat met deze machine, op dit moment, gemaakt wordt is 
de celbus voor de LR6IE (zie bijlage 2). Een celbus wordt gemaakt 
volgens het dieptrekprocedé, waarna deze ontvet, galvanisch 
vernikkeld en gedroogd wordt. 
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1.3 AANPAK VAN DE OPDRACHT 

Uit de opdrachtomschrijving blijkt dat de opdracht gesplitst is 
in twee delen nl.; het oplossen van storingen veroorzaakt door de 
tangenslede bij een produktiesnelheid van 120 produkten per 
minuut en het herontwerpen van een tangenslede geschikt voor een 
produktiesnelheid van 160 produkten per minuut. 

De redenen voor deze opsplitsing zijn de volgende: 

-De storingen bij de huidige produktiesnelheid (120 pjm) 
veroorzaakt door de tangenslede treden voornamelijk op, op 
één positie van de machine en daarmee van de tangenslede. 
Deze storingen zullen eerst weggewerkt moeten worden 
alvorens de gehele slede te bekijken. 

-De produktie van batterijbussen bij huidi~. p oduktiesnel
heid loopt nog niet met een rendement van 0% Men wil eerst 
met dit rendement produceren alvorens met ogen van de 
produktiesnelheid kan worden begonnen. Dit verlangt dus een 
oplossing op korte termijn. 

-Voor men met een produktiesnelheid van 160 produkten per 
minuut wil gaan produceren zal er uitgezocht moeten worden 
of ook andere delen, naast de tangenslede, geschikt zijn 
voor deze produktiesnelheid. 

De opdracht is om bovenstaande redenen uitgewerkt in twee 
deelopdrachten. In deelopdracht 1 is veel meer tijd gestoken dan 
in deelopdracht 2. Het resultaat hiervan is dat de constructieve 
verbeteringen van deelopdracht 1 uitgewerkt zijn tot detailteke
ningen en dat de onderdelen al gedurende de opdracht gemaakt 
zijn. Het is dan ook de bedoeling om op korte termijn (april '89) 
met de nieuwe constructie proef te draaien. 
Voor deelopdracht 2 resulteerde dit in een aantal aanwijzingen 
om met de huidige tangenslede te kunnen produceren met een 
produktiesnelheid van 160 produkten per minuut. Deze aanwijzingen 
zullen nog uitgewerkt moeten worden tot in constructietekeningen. 

Deze opdracht is uitgevoerd volgens de zogenaamde projectstrate
gie van prof. ir. J.M. van Bragt. Deze manier van werken heeft 
tot doel de opdracht op een gestructureerde en geordende manier 
uit te voeren. In het flowschema van de projectstrategie is 
tevens een tijdsplanning aan te geven. In het begin van de 
opdracht is een projectstrategie opgesteld. Deze projectstrate
gie, welke in de loop van de opdracht bijgesteld en aangevuld is, 
is te vinden in bijlage 3. Voor de uitvoering van beide deelop
drachten is weer gebruik gemaakt van de projectstrategie. 

r 
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HOOFDSTUK 2 DEELOPDRACHT 1 

2.1 INLEIDING 

In de opdrachtomschrijving werd het probleem dat aan deelopdracht 
1 ten grondslag ligt beschreven, nl.: 
Bij een produktiesnelheid van de machine van 120 produkten per 
minuut treedt er vaak, na een foutmelding, stilstand van de 
machine op. Een belangrijke reden hiervoor is het niet goed in 
de tangen zitten van het produkt. 

In de orientatiefase van de opdracht is gezocht naar de problemen 
en storingen die optreden bij de produktie van de celbus LR6IE; 
waarbij met name naar de tangenslede gekeken is. Uit deze analyse 
bleek dat er meerdere mechanismen een rol spelen bij het optreden 
van storingen. Een overzicht van de storingen en hun betrekkingen 
met de tangenslede zijn te vinden in bijlage 4. 

Ondanks dat er, naast eigen waarneming, aanwijzigingen van 
diverse mensen zijn gebruikt is het nog niet mogelijk om aan te 
geven in welke mate elk van de mechanismen bijdraagt tot de 
optredende storingen. 

Naast deze analyse is er gebruik gemaakt van high speed video 
opnamen om de optredende storingen op te sporen. Uit deze 
opnamen, en de analyse, is gebleken dat voor het niet goed in de 
tangen zitten van de produkten (omvallers) minstens drie 
mechanismen verantwoordelijk zijn nl.(voor gegevens over de 
machine of bewerkingen zie bijlage 1): 

*Positie randdoortrekken en puntcontactvormen. 

Als een produkt met de trekstempel uit de matrijs komt wordt 
het door een verende uitduwer omhooggeduwd. Het afstroopme
chanisme zorgt ervoor dat het produkt op de juiste hoogte 
wordt afgestroopt. Het afstroopmechanisme, dat door een veer 
voorgespannen is, blijft samen met de uitduwer en het 
produkt na het afstropen natrillen. Als nu de tang het 
produkt grijpt komt het voor dat het produkt te laag in de 
tang zit. Als de tangenslede gaat bewegen haakt het produkt 
achter de matrijs en valt soms om. 

*Positie randsnijden. 

Op deze plaats worden de tangen, niet zoals op andere 
plaatsen door de produktrand opengeduwd, maar door een 
wegdrukpen en open gehouden totdat het produkt zonder rand 
omhoog komt. De tang sluit nadat de wegdrukpen omhoog is 
bewogen en botst hierna op het produkt waar zich de 
trekstempel in bevindt. De tang voert een langzame stuite
ring uit door de grote massatraagheid van de tang en de 
slappe aandrukveer. Dit langzame trillen en de korte tijd 
tussen grijpen van het produkt en verplaatsen van de slede, 
maakt dat het produkt soms schommelt in de bewegende 
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tangenslede, waardoor het produkt om kan vallen. 

*Positie volgtrekken. 

Het produkt wordt afgestroopt op een bepaalde hoogte boven 
de matrijs, waarna de afstroper nog iets verder omhoog gaat 
en het produkt laat staan. De afstroper wordt hierbij 
opgevangen op een nok. Door botsen ontstaat een trilling van 
het afstroop-mechanisme. De amplitude van deze trilling is 
zo groot dat het afstroopmechanisme het produkt zodicht 
nadert dat het dit soms raakt. Beweegt de tangenslede op dit 
moment dan kan dit omvallen van het produkt betekenen. 

Van deze drie mechanismen is de tangenslede, met tangen en manier 
van bedienen, de veroorzaker van wat zich op de positie randsnij
den afspeelt. Op de andere posities worden de storingen veroor
zaakt door het afstroopmechanisme en de uitduwers. 

Besloten is dat deze deelopdracht zal bestaan uit het verbeteren 
van de tangenslede voor de huidige produktiesnelheid en dat de 
andere mechanismen bekeken worden door andere mensen. Het 
afstroopmechanisme is inmiddels verbeterd, zodat hiervan eerst de 
resultaten worden afgewacht. 

De uitwerking van deelopdracht 1 moet leiden tot een compleet 
tekeningenpakket voor een verbeterde constructie. Omdat een 
produktiesnelheid van 160 produkten per minuut wenselijk is zal 
ook gekeken worden of de verbeteringen geschikt zijn voor deze 
snelheid. Eventueel kunnen nog aanpassingen worden aangebracht. 
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2.2 PROBLEEMSTELLING 

Probleem 

Algemeen: Het niet goed vasthouden van het produkt (LR6IE) door 
de tangenslede. Onder goed vasthouden wordt verstaan 
het vasthouden van het produkt zodanig dat het produkt 
tijdens het verp~aatsen zijn voorgeschreven positie in 
de tang behoud. t; 

Wat: Het produkt in wording is de batterijbus voor de LR6IE. 
De beschouwde machine is de volgpers AL 14 NZ 110. De 
tangenslede is een mechanisme dat voor het transport 
van produkten in wording zorgt op deze AL 14 NZ 110. 

Waar: Het niet goed vasthouden van het produkt treedt 
hoofdzakelijk op bij positie 11 van de machine: positie 
randsnijden en bij dezelfde positie op de tangenslede 
(als deze in zijn meest rechtse stand staat). 

Wanneer: Er wordt waarschijnlijk geen enkel produkt goed 
vastgehouden, maar lang niet alle produkten vallen om 
of veroorzaken storingen. Soms zijn er dagen geen 
omvallers op deze positie en soms een paar keer in een 
uur dit afhankelijk van de machine-instelling. 

r-. .,JwA-

f'V--
Het niet goed vasthouden van het produkt wordt waargenomen op t 
positie 11 van de machine. Deze positie wijkt op een aantal 
punten af van de andere posities. Deze punten zijn: . 

-De tangen worden door wegdrukpennen opengeduwd en openge
houden (dit in tegenstelling tot andere posities waar dit 
door de produktrand wordt gedaan). 
-De tangen hebben een grotere massatraagheid dan tangen op 
andere posities (faktor 1,4 tot 2). 
-Het produkt wordt door een zoeker gecentreerd en door de 
randsnijstempel door de snijmatrijs geduwd. 
-De afkaprand wordt weggeblazen boven het produkt. 

Aan de hand van bovenstaande constateringen en van high speed 
video opnamen is de volgende oorzaak voor het niet goed vasthou
den van het produkt naar voren gekomen: 

De tang wordt lang opengehouden door de wegdrukpennen opdat de 
tangen de afgesneden produktrand niet beroeren bij het naar 
boven bewegen van de randsnijstempel. Hierdoor is de tijd tussen 
grijpen van het produkt door de tangen en verplaatsen van de 
slede beperkt. De tangen voeren, om eerder genoemde redenen, een 
langzame trilling uit. Deze langzame trilling maakt, samen met de 
korte tijd voor het pakken van het produkt, dat het produkt 
schommelt in de bewegende tangenslede, waardoor het produkt om 
kan vallen. 
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N.B. Het wegblazen van de afkaprand gebeurt na het pakken van het 
produkt door de tangen; de trilling is dan al begonnen. 

In de beschrijving van de oorzaak zijn een aantal zaken bij 
voorbaat al aan te wijzen welke invloed hebben op de schommeling 
van de tangen en daarmee het produkt. Deze zijn: 

- De tang; De massatraagheid hiervan, de manier van pakken van 
het produkt en de stijfheid van de tang. 

- De aandrukveer: De veerstijfheid ervan. 
- De tijd tussen grijpen van het produkt en verplaatsen van de 

tangenslede. 
- Wegdrukpen; de manier van aanstoten en loslaten van de tang. 
- Produkt; stijfheid, massa. 
- Demping door o.a. wrijving. 
- Beweging van de snijstempel en daarmee de beweging van de 

wegdrukpen. 
-Manier van centreren van het produkt (zoeker). 

De tangen worden losgelaten door een wegdrukpen waardoor zij 
naar binnen kunnen bewegen en het produkt pakken. De pen is, 
evenals de tang voorzien van een schuine kant zodat deze de tang 
onder een hoek van 30• raakt. De pen beweegt echter vrij snel 
omhoog waardoor de tang de pen waarschijnlijk niet kan volgen bij 
het naar binnen gaan. Om te weten te komem wat er werkelijk 
gebeurt, en om inzicht te krijgen in het mechanisme onderzoeken 
we twee situaties nl.: 

1 De tang kan de pen niet volgen. 

2 De tang kan de pen wel volgen. 
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2.3 TANG EN VEER ALS MASSAVEERSYSTEEM 

De tang vormt, samen met de veer, een massaveersysteeem met 
massatraagheid en draaistijfheid. Hiertoe is de veerstijfheid van 
de veer omgerekend naar een draaistijfheid. De veerstijfheid, de 
massatraagheid van de tang en de bij dit massaveersysteem 
behorende eigenfrequentie zijn te vinden in bijlage 5. 

Een enkelvoudig massaveersysteem zoals geschetsts in fig. 1 kan 
maar èèn ding, nl. trillen met zijn eigenhoekfrequentie 
w= j(c/m) (eigentrillingstijd T=2~/w) (1). 

De bijbehorende bewegingsvergelijking is: ",...,,_......., 

~ U= A*sin wt + B*cos wt 

Snelheid: 

U= w*A*cos wt - w*B*sin wt 

Versnelling: 

fig. 1 

Beschouwen f;i;. tang en de veer als een dergelijk systeem dan 
kan men de wee mogelijkheden, de pen wel volgen en de pen niet 
volgen zien al een opgedrongen bewe9ing aan het mas~aveersys-
teem. ·" 1 I , ) 

C(?..A \-ut).. t . .JJ f/.,. ,_ , 

1 De tang volgt de pen niet: De tang wordt~p moment dat de 
pen passeert losgelaten en krijg~ d~s ee~ pron 1n de plaats ~ 
opgedrongen ter grootte h. De tr1ll1ng d1e · staat (als het f _J ? 
systeem vrij kon trillen) zou zijn met Ut=o=h1: rç~ ~ 

U=h1*cos wt (zie fig 2). 

2 De tang volgt de pen wel: De tang volgt de pen en botst met een 
bepaalde snelheid op het produkt. Deze snelheid is afhankelijk 
van de snelheid van de pen en wel Vtang=Vpen*tan 30° op het 
moment van botsen. Op het moment van botsen (t=O) is dus: 
Vtang=Vp~n*tan 30o, Utang=h2. 
De trill1ng die ontstaat is: 

U= (Vpen*tan 30°)*sin wt + h2*cos wt 
w 

(zie fig 3). 
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2.4 MODEL SITUATIE 1 

Situatie 1: De tang kan de pen niet volgen. Dit betekent dat de 
tang en veer als massaveersysteem een sprong in de plaats 
opgedrongen krijgt. We bepalen nu de trilling die hierdoor 
ontstaat. 

In bijlage 5 is de eigenfrequentie en de trillingstijd van de 
tang met veertje bepaald. Deze zijn: w= 46,2 radjs en 
T= 0,136 sec. 

In fig. 4 zijn 3 standen van de tang getekend. 
-stand 0 = stand waarin de veer engespannen is. 
-stand 1 = stand waarin de tang het produkt klemt. 
-stand 2 = stand waarin de pen de tang houdt. 

fi is de hoek van de tang vanuit zijn evenwichtsstand: 
-Hoek 0-1 = 30 graden. 
-Hoek 0-2 = 39 graden. 

fig. 4 

Er zal nu de trilling van de tang bepaald worden als deze door de 
pen losgelaten wordt (dus vanuit stand 2). De trilling opgetekend 
is een trilling welke de tang uit zou voeren als de tang vrij 
kon trillen. waarbij de drukveer over zou gaan in een trekveer als 
de tang door zijn evenwichtsstand schiet. Er wordt geen rekening 
gehouden met demping en wrijving (zie fig. 5). 
De trilling uitgedrukt in de hoek fi is: 

{3= f3o*cos wt f3o= 39. w= 46,2 radjs 
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L sec .1 

fig. 5 

De tang kan nooit verder dichtgaan dan Jo•. Hier is een lijn 
getrokken in de grafiek. Uit de grafiek kunnen we nu een aantal 
zaken halen. Ten eerste de tijd die de tang erover doet om 
vanuit zijn uiterste stand naar het produkt toe te komen. Deze 
tijd is Tl en bedraagt 0,015 sec. 
Uitgaande van een volkomen elastische botsing kan men de tijd 
tussen twee botsingen bepalen uit de grafiek. Deze tijd is T3-T2, 
maar het is ook 2*Tl en dus 0.03 sec. 

Bij de modellering van de tang en bepaling van trillingstijden 
zijn een aantal vereenvoudigingen gedaan. Deze worden hier nog 
eens opgesomd. 

- Het model houdt geen rekening met wrijving. 

- In het model is demping niet in rekening gebracht. 

- Er is uitgegaan van het feit dat de tang een vrije trilling 
kan uitvoeren. Dit zou in werkelijkheid niet kunnen vanwege; 
produkt klemmen, aanslag waarop de tang loopt, veer en 
veerbevestiging. 

De draaistijfheid veroorzaakt door de veer (zie bijlage 5) is 
niet constant zoals verondersteld maar verandert met de 
hoekverdraaing van de tang. Uitgegaan is van de draaistijfheid 
van de tang op het moment dat het produkt in de tang zit. 

- De botsing is verondersteld volkomen elastisch te zijn. 

In werkelijkheid zal de tang botsen op het produkt en zal door 
wrijving en demping de amplitude afnemen. Hierdoor zal het gedrag 
van de tang er uitzien zoals in fig. 6 

Werkelijk gedrag van de tang (schets). 

fig. 6 
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2.5 MODEL SITUATIE 2 

Situatie 2: De tang kan de pen wel volgen. De tang en de veer 
krijgen als masaveersysteem een sprong in de snelheid opgedron
gen. We zullen de trilling bepalen die hierdoor ontstaat. 

De tang volgt de pen wel als deze naar boven beweegt. De tang zal 
dan naar binnen bewegen met een snelheid die afhankelijk is van 
de snelheid van de pen (zie fig. 7). 

fig. 7 

De pen is verbonden met de stoterstang op positie 11. Deze voert 
een beweging uit opgedrongen door een nok. De pen voert dus 
dezelfde beweging uit en wel een scheve sinus met hm= 90 mm en 
~m=13o·: hss= (hm/tm)*t- hm*sin (2~t/tm) 
Waarbij tm= 130/360 * 0,5 = 0,181 sec. (0,5 sec.jomwenteling). 

De verplaatsing van de tang, op de plaats waar de pen de tang 
geleidt, is dus x= hss*tan a gedurende de periode dat de pen de 
tang geleidt met de schuine kant. Deze periode valt tussen hl en 
h2 en daarbij tussen de tijden tl en t2. Op tijdstip t2 botst de 
tang op het produkt. De snelheid van de tang, op de plaats waar 
de pen de tang geleidt, is dan: Vtang= Vss*tan a. 

In bijlage 6 worden de tijdstippen tl en t2 bepaald door de 
bijbehorende hefhoogte en verplaatsing van de tang gelijk te 
stellen aan de functies voor deze hefhoogte en deze verplaatsing. 
De tijdstippen zijn; tl= 0,065623 sec. (~ 0.36 tm) 

t2= 0,079391 sec. c~ 0,44 tm) 

We kunnen nu de snelheid van de tang op de plaats 35.73 mm van 
het draaipunt op het moment van botsen bepalen (zie fig. 8). Deze 
snelheid is nl. Vtang= Vsst2* tan 30·. 
Waarbij Vss= hm/tm- (hm/tm)* cos (2~t/tm) en hm= 90 mm en 
tm= 0,181 sec. 

Vtang= Vsst2* tan 30• = 555 mmjs 

Dit is de snelheid van de tang op de plaats van de pen, als de 
tang tegen het produkt botst. De hoeksnelheid van de tang is dan 

~b'=Vbt2 *cos2 25/35,73 = 555*cos225/35,73 = 12,73 radjs 

= 731 gradenjs. 
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Voor de trilling van de tang noemen we het moment van botsen t=O. 
Op dit moment is de hoek van de tang P= Jo• en de hoeksnelheid 
van de tang Pb'= 7J1 gradenjs. 

Bepaling trilling: 
P= A*sin wt + B*cos wt 
op t=o: p2=Jo• B= Jo • , 

P'= w*A*cos wt - w*B*sin wt 
P2'= 7J1 A= 7J1/46,2= 15,82 ° 

B= 15,82.*sin wt + JO•*cos wt 

f LD] ltO 

~0 

-,o 
tO 

0 

•10 

-~ 

-)0 

-'to 

fig. 9 

De tang kan niet verder dicht dan Jo•, hierbij botst de tang weer 
op het produkt. Uitgaande van een volkomen elastische botsing kan 
men de tijd tussen twee botsingen bepalen. Tb uit de grafiek is 
0,0247 sec. 

Bij de modellering van de tang en de veer en de bepaling van de 
trillingstijden zijn een aantal aannamen en vereenvoudigingen 
gedaan. Deze worden hier nog eens opgesomd. 

- Het model houdt geen rekening met wrijving. 

- Het model houdt geen rekening met demping. 

- De tang zou in werkelijkheid geen volledige trilling uit 
kunnen voeren. 

- De veerstijfheid loodrecht op de tang verandert bij hoekver-
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draaing van de tang: deze is constant verondersteld. 

- Er is van uitgegaan dat de tang de pen volgt als deze de 
gelegenheid krijgt om naar binnen te bewegen. 

De botsing is verondersteld volkomen elastisch te zijn. 

In werkelijkheid botst de tang een aantal malen tegen het produkt 
en ziet de beweging er uit zoals in fig. 10. 

Werkelijk gedrag (schets). 

t 

fig.10 
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2.6 BEPALING WERKELIJKE SITUATIE 

We Zl)n uitgegaan van twee mogelijke situaties nl. het niet 
volgen van de pen en het wel volgen van de pen. Nu we beide 
situaties onderzocht hebben kunnen we deze vergelijken. 

Vergelijken we de tijd welke de tang erover doet om van zijn 
geopende stand naar het produkt toe te komen, dan kunnen we zien 
welke situatie zich werkelijk voordoet. 

-De tijd dat de pen erover doet om de tang naar binnen te laten 
gaan volgens de schuine kant van de pen is t2 - tl. Dit is: 
t2 -tl= 0.07939-0,06562= 0,01377 sec. 
-De tijd, Tl, welke de tang vanuit stilstand erover doet om van 
zijn maximale hoek tot aan de hoek waarop het produkt gepakt 
wordt te gaan is: Tl= 0,015 sec. 

De tang doet er dus langer over dan de pen zou toelaten. 
Waarschijnlijk hebben we dus te maken met situatie 1, namelijk 
dat de tang de pen niet kan volgen. 

In bijlage 7 vinden we de tijd tussen gr1Jpen van het produkt 
door de tangen en het moment waarop de tangenslede begint te 

I _ bewegen vanuit zijn meest rechtse stand: de rusttijd. Deze tijd 
~ wsrdt nu dus ~kt om de trilling uit te laten dempen. Deze 

tijd kunnen ~e~17rgelijken met de tijd tussen botsingen zoals 

1 ~'{f d:_~.e _!'er:~gnK'Zl)n. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

"- . ~ituatie 1: "rusttijd" = 0.07215 sec. 
~;I - tijd tussen botsingen = 0.03 sec. 

/ Situatie 2: "rusttijd" = 0.07339 sec. 
tijd tussen botsingen = 0,0247 sec. 

De berekende tijden stemmen overeen met wat we op de high speed 
video opnamen kunnen zien. Hier zien we dat de tangen niet in 
rust zijn als de tangenslede gaat bewegen. Uit de berekeningen 
blijkt dat de tang dan slechts 2 tot 3 maal een uitwijking heeft 
gemaakt; te kort om de trilling uit te laten dempen. De tangen 
houden het produkt nog eningzins overeind door vormsluiting. 

Uit de high speed video opnamen kan een schatting voor de 
werkelijke tijd tussen botsen gehaald worden. Er is een aantal 
malen de tijdsduur bepaald tussen drie botsingen met een 
nauwkeurigheid van 0,005 sec. De gemiddelde tijd tussen botsingen 
kwam daarbij op 0,023 sec. 
De berekende tijden zijn 0,03 sec. en 0,0247 sec .. Dit komt erg 
dicht in de buurt van de gemeten tijd aangezien dit een gemiddel
de is van drie tijden welke steeds korter worden als gevolg van 
demping. 

Het model zoals in het voorgaande is geschetst beschrijft de 
situatie redelijk goed. Het model brengt in ieder geval al de 
parameters naar voren welke van invloed zijn op het trillingsge
drag van de tangen. 
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Bij het botsen op het produkt en de tang moeten we de kracht 
waarmee dit gebeurt. Een te hoge kracht kan namelijk beschadigin
gen aan het produkt veroorzaken. Er zal daarom summier ingaan op 
de kracht tengevolge van botsen op het produkt en daarna zal er 
een opsomming geven worden van alle parameters die een rol spelen 
in het trillingsgedrag van de tangen. 
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2.7 KRACHT OP HET PRODUKT ALS GEVOLG VAN BOTSEN VAN DE TANGEN 

Om de kracht te bepalen of te schatten die op het produkt 
uitgeoefend wordt, zullen we een eenvoudig model van de werkelij
ke situatie opzetten. Hierin spelen de massatraagheid van de 
tang, de buigstijfheid van de tang en de stijfheid van de 
randsnijstempel een rol. De uiteindelijke numerieke waarden 
zullen dan ook niet meer dan een schatting zijn van de werkelijk 
optredende kracht. Het model zal echter wel laten zien welke 
parameters, en hoe deze een rol spelen bij het botsen. 

Na het loslaten van de tang door de wegdrukpen zal deze snelheid 
ontwikkelen. De tang zal dus met een bepaalde snelheid botsen 
tegen de randsnijstempel met daaromheen het produkt (zie fig. 
11) . 

---·-- · --~ 

fig. 11 

We willen de botsing beschrijven als een botsing van een 
massaveersysteem tegen de vaste wereld zoals geschetst in 
fig. 12. Hiertoe zullen we een aantal vereenvoudigingen en 
reductieregels op de tang en de randsnijstempel toe passen. In 
bijlage 8 is dit proces uitgevoerd en de situatie uit fig. 10 is 
teruggebracht tot een model zoals in fig. 12. 

I ,x 

I~ 
I 

_,_ 

Voor dit model gelden de volgende formules: 

m'= Jfle [kg] 

It= bh3/12 [m4] 

C'= Ct*Cs/(Ct+Cs) [N/m] 

Cs= 3Eis/ls3 [N/m] 

fig. 12 

Ct= 3Eit/lt3 [N/m] 

Is=7rd4/64 [m4 ] 
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Met de volgende gegevens krijgen we de uiteindelijke waarden: 

J=3.645 E-4 kgm 2 

/'' \ 
E= 200 E 9 N{~ I() 

'--"" h= 15 E-3 m 

ls= 144 E-4 m 

Hiermee wordt: 

m1 = 0,0695 kg 

lt=72,4 E-3 m 

b= 10,95 E-3 m 

d= 13,30 E-3 m 

C 1 = 2,9 E 5 N/m 

Uit {§);;m~ ~~ 
I • ~ A C /) 

'f\fo '-· \.JII.I' ·- t.l. ~Jiv\.(/ \;Sv"'-.._l...(; '•· 
volgende fo~le voor de botskracht: 

F=Vb*J (m 1 *C 1
) 

waarbij; Vb= de botssnelheid [M/s]. 
m1 = massa in botsing met de vaste wereld [kg]. 
C 1 = stijfheid in botsing met de vaste wereld [N/m]. 

Bepaling Vb: 
Vb, de snelheid waarmee de tang botst is gelijk aan ~b*lt, 
waarbij ~b de hoeksnelheid is op het moment van botsen. De 
hoekverdraaing is ~= ~o*cos wt. De hoeksnelheid van de tang is 
dan ~ 1 =-~o*w*sin wt. Met ~ 0=39°, w=46,2 radjsec. ent= 0,015 
sec. wordt de hoeksnelheid 1151°/sec. = 20,1 radjsec. Hiermee 
wordt Vb: 1,455 Mjs 

Botskracht: Fb= Vb*)(m 1 *C 1
) = 1,455*)(0,0695*2,9 E5)= 207 N 

Dit is een schatting van de maximale kracht welke optreedt als 
gevolg van botsen van de tang op het produkt. In de formule van 
deze kracht is wrijving en demping niet meegenomen. Ook zijn de 
stijfheden van slede; de verbinding van de tang, en van de 
stoter; de verbinding van de stempel verondersteld oneindig groot 
te zijn. 
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2.8 RESUME 

We hebben een aantal formules welke het gedrag van de tangen 
beschrijven. Deze zijn: 

A: Formules welke trillingstijd of de tijd tussen botsingen 
bepalen. 

B: Formules welke de amplitude van de trilling bepalen. 
c: Formules welke de botskracht op het produkt bepalen. 

ad A. 
Uit het voorgaande blijkt dat de tijd tusen botsingen evenredig 
is met de trillingstijd van het vrij trillend systeem. 
Dus Tb "'(T. 

T= 1/f = 2~/W =2~)(J/Cv'*lv 2 ) (zie bijlage 5) 

waarbij: J= massatraagheid van de tang [kgm2
] 

Cv'= veerstijfheid loodrecht op de tang [N/m] 
lv= afstand van de veer tot het draaipunt [m] 
w= cirkelfrequentie [radjsec.] 
f= frequentie [Hz] 
T= eigentrillingstijd [sec.] 
Tb= tijd tussen twee botsingen [sec.] 

Om direkt iets aan deze tijd te kunnen doen staan ons drie 
parameters ter beschikking nl.: J, Cv' en Lv· 
Er staan ons echter ook nog andere ~~~~ ter beschikking 
zoals: -de amplitude van de trilli ~ 

-beïnvloeding van de botskracht. '} 
-demping. t~ 

ad B. 
Situatie 1: De amplitude van de trilling wordt bepaald door de 
stand van de pennen waarop de tangen opengehouden worden. De 
tangen moeten echter zover opengehouden worden om de produktrand 
onberoerd door te laten. Hier valt weinig aan te doen. 

Situatie 2: De amplitude van de trilling (hoekverdraaiing) wordt 
bepaald door de snelheid waarmee de tang op het produkt botst. 

Hoekverdraaiing: ~= (~b2 •;w)*sin wt + ~2 *cos wt 

~~= hoekverdraaing waarbij de tang het produkt klemt, deze kan 
n1et verder terug dan 30•. 

Vsst2= hm/tm- (hm/tm)*cos (2~t2/tm) 

~b2'/w= (hm/tm- (hm/tm)*cos (2~t2/tm))*(tan a)j(r*w) 
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Waarbij: ~b2 '= hoeksnelheid van de tang op het moment van 
botsen [radjsec.]. 
w= cirkelfrequentie [radjsec.]. 
hm= slag van de wegdrukpen (en randsnijsternpel) [rn]. 
trn= opzettijd van de wegdrukpen [sec.]. 
t 2= tijdstip (van de beweging van de pen) waarop de 
tang het produkt raakt [sec.]. 
a= hoek waarmee de tang de pen volgt (bepaalt de 
snelheid van de tang t.o.v. de wegdrukpen) [rad]. 
r= straal vanaf het draaipunt tot aan de hartlijn 
waarop de pen zich bevindt [rn]. 
Vsst2= snelheid van de wegdrukpen op tijdstip t 2 
[rnjsec.]. 

Om de hoekverdraaiing direkt te heinvloeden hebbben we de 
volgende parameters ter beschikking: a, w, hrn, trn, t 2 , ~ 0 en r. 

Andere middelen om de hoekverdraaiing te heinvloeden zijn: 
-demping (energie omzetten) 
-wrijving 

ad c. 
De kracht op het produkt wordt beschreven met de formule 

F=Vb*)(rn'*C') 

In deze situatie wordt dit: 

waarbij: Po= hoekverdraaiing van de tang als deze door de pen 
wordt opengehouden [rad]. 
w= cirkelfrequentie [radjsec.]. 
T1= tijdstip waarop de tang botst (tijdstip van de 
harmonische beweging) [sec]. 
J= massatraagheid van de tang [kgrn2 

]. 

lt= afstand van het draaipunt van de tang tot aan het 
punt waar de botskracht optreedt [rn]. 
E= elasticiteitsmodulus [N/rn]. 
Is= ~d4/64 = traagheidsrnornent tegen buiging van de 
randsnijstempel [rn4]. 
It= bh3~12 = traagheidsrnornent tegen buiging van de 
tang [rn ]. 
ls= afstand van de inklemming van de randsnijstempel 
tot het punt waar de botskracht optreedt [rn]. 

Om de kracht op het produkt, en daarmee op de tang, te beïnvloe
den staan ons de volgende parameters ter beschikking: p0 , T1 , 
J, lt, E, d, b, h en ls· 

Andere middelen om de kracht te beïnvloeden zijn: 
-demping. 
-andere rnanier van geleiden van de tang. 
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N.B. Als we uitgaan van een situatie zoals situatie 2 dan 
krijgen we in plaats van de parameters ~ 0 , w, en T1 , de 
parameters a, hrn, trn, t 2 en r. 

Er geldt dan voor de botssnelheid narnelijk het volgende: 

Vb= ~b2'*lt 

voor ~b2 ' geldt: 

Waarbij: hrn= opzethoogte van de wegdrukpen [rn]. 
trn= opzettijd van de wegdrukpen [rn]. 
t 2= tijdstip waarop de tang op het produkt botst 
(uitgegaan van de beweging van de pen) [sec.]. 
a= de hoek waaronder de tang de pen volgt [rad]. 
r= afstand van de wegdrukpen (midden) tot aan het 
draaipunt (loodrecht) [rn]. 

Bij deze uiteenzetting dient rekening gehouden te worden met het 
feit dat de tijd tussen de botsing en verplaatsing van de 
tangenslede evenredig is met de cyclustijd van de machine. Deze 
tijd wordt nu gebruikt voor het laten uitdempen van de trilling. 
Bij verhogen van de produktiesnelheid wordt deze tijd dus 
minder. De opzettijd van de wegdrukpen is ook evenredig met de 
cyclustijd. 
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2.9 KEUZE VAN DE TE VERRICHTEN VERBETERINGEN 

Er zijn twee manieren om het probleem op te lossen. Deze zijn: 

1 Het probleem oplossen door uit te gaan van de bestaande 
situatie en deze te verbeteren (aanpassen). 

Het probleem oplossen door uit te gaan van een nieuw concept 
voor het transporteren en positioneren van het produkt (b.v. 
bediende tangen, ~oor een nokmechanisme of stangenme
chanisme, of draaicilinders welke gestuurd de bewegingen van de 
tangen verzorgen). 

... 
Ik ben er van uitgegaan het pcbleem op 
bestaande situatie aan te passen en te 
hiervoor zijn: 

te lossen door de 
verbeteren. De redenen U 

~--;:J;'P GLj+.Jh..fl~l 

- De bestaande situatie biedt mogelijkheden tot verbetering. 
- De ruimte is beperkt. (door uit te gaan van de bestaande 

situatie gebruik je de beschikbare inbouwruimte) 
- Het probleem dat zich voordoet wordt waargenomen op èèn \? 

positie van de tangenslede op bij de huidige produktiesnel- , 
heid. 

- Aanpassen van de bestaande situatie is waarschijnlijk 
goedkoper en heeft sneller resultaat dan een nieuw concept 
ontwikkelen. 

- Een nieuw concept moet uitgewerkt en beproefd worden. De ) 
vraag is dan of het nieuwe concept een beter alternatief is ~1 , 
dan het bestaande concept verbeterd. ~'i\,~kA 

_\ l ~ r~ Een nieuw concept kan het noodzakelijk maken om de machine 'IJ' 

lf"\ ""'" ; ingrijpend te veranderen wat gepaard gaat met hoge kosten en ~"" 
Vf"''-~ \ \.i' tijdverlies. cJ.>t <-

\ 

Om het probleem; het niet goed vasthouden van de produkten 
waardoor omvallen van produkten voorkomt, op te lossen zullen we 
eerst nagaan wat we willen bereiken. 

De tangen krijgen de tijd om het produkt te pakken als de 
stempel met het produkt omhoog komt. Voordat de tangenslede gaat 
bewegen moet het produkt vast in de tangen zitten, m.a.w. de 
trilling of botsingen moeten uitgedempt zijn. Hiertoe zal de 
trilling (amplitude) op zich beperkt moeten worden en de 
trillingstijd moet in verhouding tot de rusttijd gereduceerd 
worden om een alsnog aanwezige trilling uit te laten dempen. 

In de huidige situatie, waarin de tang de pen niet kan volgen, Q 
botst de tang op het produkt waarna de tang een theoretische ./ ~ 
hoekverdraaiing heeft t.o.v. de stand waarin de tang het produkt 
klemt van g•. Als gevolg van wrijving en demping zal deze 
hoekverdraaiing minder zijn maar deze resulteert al gauw in een 
afwijking van 6 à 7 mm op de plaats waar de tang het produkt 
dient vast te houden (zie fig. 13). De tijd tussen twee botsingen 
is nu zo groot dat deze ± 1/3 van de rusttijd beslaat, waardoor 
de tang nog staat te trillen als de slede gaat bewegen. 
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fig. 13 

Door het dynamisch gedrag van de tangen te beïnvloeden zullen we 
de waarden voor de maximale plaatsafwijking direct na botsen en 
de verhouding trillingstijdfrusttijd moeten veranderen. De 
streefwaarden hiervoor zijn (arbitrair): 

- Maximale plaatsafwijking direct na botsen < lmm. 

-Verhouding trillingstijdfrusttijd < 0,1. 

Hierbij zullen we er op moeten letten dat de botskracht op het 
produkt niet groter zal worden dan voorheen. 

Uitgaande van de bestaande situatie kunnen we bepalen met behulp 
van welke parameters we het gedrag van de tangen beïnvloeden. 
Deze parameters volgen uit de formules voor de trillingstijd, de 
amplitude van de trilling en de botskracht. 

- Trillingstijd: parameters: J, Cv' en lv 
-Hiervan is lv omgekeerd evenredig met T (T~lflv), T is 

evenredig met de wortel uit of omgekeerd evenredig met de 
wortel uitresp.Jen Cv'~(T~j(JfCv'). 

Parameters in volgorde van geschiktheid: lv, Jen Cv'· 

Als de veer enkel als volgveer dienst doet (situatie 2) blijft 
de volgorde hetzelfde. 

- Amplitude van de trilling. 
Situatie 1: De amplitude van de trilling wordt bepaald door 
~ 0 . Deze hoekverdraaiing is nodig om de produktrand onberoerd 
door de tangen te laten gaan, hieraan valt dus niets te doen. 

Als we uitgaan van een situatie zoals situatie 2 dan hebben we 
de volgende parameters ter beschikking: w, hm, tm, t 2 , a en r. 

-Hierbij is w te beïnvloeden door lv, Cv', en J 
(w= j(Cv'*lv2fJ). 
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- hm en tm Z1Jn respectievelijk de opzethoogte en de opzettijd 
van de nok welke de randsnijstempel bedient. Deze nokfunctie 
is nodig voor de bewerking randsnijden en aan hm, tm valt dus 
niets te doen. 

- Het moment van botsen van de tangen op het produkt, t 2 , is 
weinig te veranderen, omdat de tijd tussen t 2 en verplaatsen 
van de slede nodig is om de trilling uit te laten dempen. 

- De hoek waaronder de pen de tang geleidt, a, is te veranderen 
door een profiel op de pen (theoretisch kan a naar 0) 

- De straal van het middelpunt van de pen tot aan het draai
punt, r, kan slechts weinig vergroot worden. 

Parameters in volgorde van geschiktheid: a, lv en r, Jen Cv'· 

- Kracht op het produkt 
Situatie 1: In situatie 1 is de parameter welke de grootste 
invloed heeft ~ 0 . Deze kan echter niet veranderd worden. Een 
andere parameter is hier w, welke recht evenredig is met de 
botskracht. Echter we willen w zo groot mogelijk hebben om de 
trillingstijd klein te houden (T= 2~/w) zodat dit een minder 
geschikte parameter is. Als we uitgaan van een situatie als 
situatie 2 staan ons meer parameters ter beschikking. 
Situatie 2: parameters: a, hm, tm, t 2 , r, J, lt, E, Is, It en 
ls· 

- Hierbij vallen hm, tm en t 2 af als geschikte parameters, 
terwijl a en in mindere mate r wel geschikt zijn (zie terug). 
De botskracht is evenedig met de wortel uit J, de massatraag
heid van de tang. De parameters lt en ls liggen vast in de 
huidige constructie, waardoor er weinig aan te veranderen is. 
De elasticiteitsmodulus is te veranderen door andere 
materiaalkeuze en Is en It worden bepaald door de afmetingen 
van de stempel en de tang (eventueel te veranderen maar niet 
ingrijpend) . 

Parameters beschikbaar in volgorde van geschiktheid: a, r, J en 
E en Is en It. 

Rangschikking parameters naar geschiktheid. 

1 2 3 4 

Trillingstijd lv J,Cv I 

Amplitude a lv r J,Cv I 

Botskracht a r J,E It,Is 

We zullen het dynamisch gedrag veranderen door achtereenvolgens 
de hoek a te veranderen en de afstand lv· Afhankelijk hiervan 
zullen we proberen om de afstand r en de massatraagheid J te 
veranderen in gunstige waarden. Als laatste kunnen we proberen om 
Cv en eventueel E te veranderen. 
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Voor dat de verbeteringen Z1Jn uitgewerkt heb ik bekeken en 
globaal doorgerekend of deze wijzigingenuitvoerbaar waren. 
Deze globale berekeningen en schattingen gaven de indruk dat 
de wijzigingen wel doorgevoerd zouden kunnen worden, hetgeen 
later ook is bebleken. 
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2.10 VERANDERING CONSTRUCTIE 

De hoek a, de hoek waaronder de pen de tang geleidt op het moment 
van botsen, is te veranderen door een profiel aan te brengen op 
de pen. Dit profiel is zo te maken dat als de tang dit profiel 
volgt de hoeksnelheid op het moment dat de tang het produkt pakt 
theoretisch nul is en daarmee de botssnelheid. Praktisch zal de 
snelheid op het moment dat de tang het produkt pakt niet nul zijn 
als gevolg van maat-, vormafwijkingen en slijtage van de diverse 
onderdelen welke een rol spelen, maar de botsing zal echter 
sterk gereduceerd worden en binnen acceptabele grenzen blijven. 

Voor het bepalen '{..an~.p;t;:Q.f_iel op de pen gaan we uit van een ? 
profiel volgens een scheve sinus~ We zullen moeten bepalen waar ~J 
de pen dè tang open en 'cht laëf'f'gaan en afhankelijk hiervan 
zal er de hefhoogte voor de scheve sinus bepaald worden. 

Samen met deze hefhoogte bepaalt de opzettijd de hoekversnelling 
welke de tang ondergaat als deze het profiel volgt. Deze 
hoekversnelling zal aan een maximum gebonden zijn waardoor de 
opzettijd vastligt. 

De opzettijd en de snelheid waarmee de pen beweegt, bepalen de 
afmetingen van het profiel - (de weg waarover de opzethoogte wordt 
gerealiseerd) . 

Een veer welke op een bepaalde afstand van het draaipunt van de 
tang staat levert een kracht welke resulteert in een moment op de 
tang. Dit moment zorgt ervoor dat de tang het profiel volgt. 
Deze veer en de afstand waarop deze staat moeten bepaald worden. 

De tang zelf zal aangepast moeten worden aan het profiel van de 
wegdrukpen. 

Als laatste vergen de veranderingen van de tang en van de 
wegdrukpen ook aanpassingen van delen zoals tangenslede, 
pengeleiding e.d •. 

In bijlage 9 zijn deze veranderingen die voor een verbetering van 
het dynamisch gedrag van de tangen zorgen bepaald en uitgerekend. 
Hierin zijn de volgende onderdelen te vinden: 

- Bepaling van het profiel van de wegdrukpen. 

- Bepaling bijbehorende veer. 

- Bepaling van de vorm van de tang. 

- Aanpassing diverse onderdelen. 

- Kontrole neergaande beweging. 

De drie voornaamste veranderingen welke hieruit tevoorschijn 
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komen zijn (zie ook tekeningen van de onderdelen): 

- De wegdrukpen krijgt een profiel volgens een scheve sinus 
waarbij de volgende waarden gelden (zie bijlage 9.1); 

-Hefhoogte: 7,5 rnrn 
-Opzettijd: 0,02754 sec. 
-Weg waarover de pen geleidt: 27,5 rnrn 
-Profielbreedte: 8 rnrn 
-Hoekverdraaiing: 10.5 • 
-Lengte van de wegdrukpen: 168 rnrn 

- De tang wordt een nokvolger, met de volgende veranderingen 
(zie bijlage 9.2): 

-Massatraagheid is nu geworden: J= 2,25 E-4 kgrn2 

-Afronding op plaats waar de tang het profiel volgt: r=5 rnrn 
op een hoogte 24 rnrn vanaf de onderkant. 

-De veer wordt een volgveer (zie bijlage 9.3). 
-lv wordt 29 rnrn 
-Veer: d= 1 rnrn D= 6,35 rnrn n= 18 

Lo= 33,4 rnrn Materiaal: Verenstaal c, gekogeld 
volgens DIN 17223 

Bij deze veranderingen zijn een aantal mogelijke verbeteringen of 
mogelijkheden bewust achterwege gelaten. Zo is aan het materiaal 
van de tangen en de wegdrukpen niets veranderd. Men zou b.v. de 
tangen lichter kunnen rnaken door van een lichtere materiaalsoort 
te kiezen. Hiervoor dient men echter een groot aantal zaken zoals 
slijtvastheid, belastbaarheid, maakbaarheid e.d. opnieuw te 
bekijken terwijl men deze gegevens van het oorspronkelijke 
materiaal al weet. De verbeteringen die nu gekozen zijn leiden 
ook tot het gewenste resultaat zodat de noodzaak van andere 
materialen ontbreekt. 
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2.11 RESULTAAT 

We zullen nu nagaan wat het resultaat is van de aanpassingen; 
een profiel op de wegdrukpen, een andere tang en een andere 
veer, op het gedrag van de tangen bij een produktiesnelheid van 
120 produkten per minuut en bij een produktiesnelheid van 160 
produkten per minuut. 

Resultaat van de verbeteringen bij een produktiesnelheid van 120 
produkten per minuut. 

De tang dient het profiel te volgen en op het moment dat de 
snelheid nul is het produkt vast te pakken (met snelheid nul). In 
de praktijk zal door allerlei maat-, vormafwijkingen en slijtage 
de tang het produkt pakken als deze de beweging van het profiel 
nog niet helemaal heeft uitgevoerd. De tang pakt het produkt met 
een bepaalde snelheid afhankelijk van de plaats waarop de tang 
het profiel raakt. De voorgeschreven weg, het profiel, bepaalt de 
snelheid van de tang. 

We gaan er nu van uit dat in een geval van maat-, vorrn3~ry'jking 
en slijtage de tang het produkt pakt als de tang nog (î rnrn et 11. 
Profiel zou moeten volgen. ~ A-o 

\_ ~OJ--v~ 

Uitgangspunten: -Heffunktie: scheve sinus; hm= 7.5 mm ~~fir\ 
tm= 0,02754 sec. 
-Tang: J= 2,25 E-4 kgrn 2 

-Veer: Cv= 2,2 N/rnrn, lv'= 29 rnrn 

Nieuwe cirkelfrequentie: w=j(Cv'*lv2 /J) 

w= 97,4 radjsec. 
f= {1/2~)*w= 15,5 Hz 
T= 0,06448 sec. 

Tijdstip van botsen als h=O op t=O 
hb= 7,5-1= 6,5 tb= 0.01961 sec. 

Op t=tb is Vssprofiel= 373,4 mmjsec. 

met Cv'= Cv*cos 30° 
en lv= lv'fcos 30 

Dit is de snelheid welke de pen de tang opdringt onder een hoek 
van 30 graden, op de plaats 38,73 rnrn (zie fig.14). 

)0 
0 

I 

i 
I 38.)~ 
'(-------" 
I 

fig. 14 
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De hoeksnelheid ~b' wordt: ~b'= Vsspr2fiel*cos JO/(J8,7Jjcos 30)= 
J7J,4* cos JO/J8.7J = 
6,59 radjsec. = J77,7 ·;s 

De tang gaat een trilling uitvoeren (na botsen) volgens: 

~= A*sin wt + B*cos wt waarbij A=J77,7/97,4 = 6,J• en B= Jo• 

w= 97,4 radjsec. 

Deze trilling ziet er uit als in fig. 15 (mits de tang een vrije 
trilling zou kunnen ondergaan). 

fig. 15 

Hieruit kunnen we de maximale hoekverdraaiing halen en de tijd 
tussen botsingen. 
~max= J0,25• (berekend) en Tb= 0,0026 sec. (berekend) 

Verschil van hoekverdraaiing t.o.v. de stand van het produkt 
pakken : o , 2 5 • . 
De maximale uitwijking aan het eind van de tang direkt na botsen 
wordt nu (zie fig. 16): 
x= 60,73*tan Jo• - 60,7J* tan(Jo·-0,25•) = O,J52 mm 

x 

fig. 16 

De verhouding trillingstijd/rusttijd wordt, met als trillingstijd 
T= 0,0026 sec. en de rusttijd Trust= 0,0625J sec. 

Trillingstijd/rusttijd : 0,04 

De kracht op het produkt als gevolg van botsen voldeed aan de 
vergelijking F= Vb*)(m'*C'). 
Met de volgende waarden voor Vb, m' en C': 

Vb= ~b'*lt = 0,48 mjsec. m'= J/lt2 = 0,0429 kg C'= 2,9 E 5 N/m 

wordt de botskracht : 53,6 N 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

30 

Deze waarden zijn berekend vanuit het model. Het model geeft een 
overschatting omdat in het model wrijving en demping niet zijn 
meegenomen. 

De streefwaarden welke in het begin zijn opgesteld zijn: 

-De maximale uitwijking < 1mm 

-De verhouding trillingstijdfrusttijd < 0,1. 

Hierbij mocht de botskracht op het produkt niet hoger uitvallen 
dan voorheen. 

Aan de hand van bovenstaande berekening kunnen we zeggen dat 
hieraan voldaan is, m.a.w. de beoogde verbeteringen hebben het 
gewenste effect. 

Resultaat van de verbeteringen bij 160 slagen I minuut. 

We zullen nu nagaan wat het resultaat is van de aanpassingen op 
het gedrag van de tangen bij een produktiesnelheid van 160 
peoduktenjminuut. Hierbij is de veer welke gebruikt wordt bij 
een produktiesnelheid van 120 produktenjminuut vervangen door 
een andere veer welke er voor zorgt dat de tang het profiel 
volgt. 

We gaan er nu van uit dat in een geval van maat-, vormafwijking 
en slijtage de tang het produkt pakt als de tang nog 1 mm het 
profiel zou moeten volgen. 

Uitgangspunten: -Heffunktie: scheve sinus; hm= 7,5 mm 
tm= 0,02754 *160/120 = 0,02066 sec. 
-Tang: J= 2,25 E-4 kgm 2 

-Veer: Cv= 2,3 Njmm, lv= 29 mm 

Nieuwe cirkelfrequentie: w=j(Cv'*lv 2 /J) w = 99,6 radjsec. 
f= (1/2~)*w= 15,86 Hz 
T= 0,0631 sec. 

Tijdstip van botsen als h=O op t=O 
hb= 7,5-1= 6,5 tb= 0.01471 sec. 

Op t=tb is Vssprofiel= 449,1 mmjsec. 

Hoeksnelheid Pb'= (Vssprofiel/r ) * cos2 30 = 8,81 radjsec. 
= 504,8 ·;s 

De tang gaat een trilling uitvoeren (na botsen) volgens: 

P= A*sin wt + B*cos wt waarbij A=504,8/99,6 = 5,1· en B= 30• 

w= 99,6 radjsec. 
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Hiermee kunnen we de maximale hoekverdraaiing berekenen en de 
tijd tussen botsingen. 
~max= 30,425° (berekend) en Tb= 0,0034 sec. (berekend) 

Verschil van hoekverdraaiing t.o.v. de stand van het produkt 
pakken: 0,425°. 
De maximale uitwijking aan het eind van de tang direkt na botsen 
wordt nu: 
x= 60,73*tan 30° - 60,73* tan(30o-0,425°) = 0,6 mm 

De verhouding trillingstijdfrusttijd wordt met als trillingstijd 
T= 0,0034 en de rusttijd Trust = 0,0625 * 120/160 = 0,0469 sec. 

Trillingstijd/rusttijd : 0,07 

De kracht op het produkt als gevolg van botsen voldeed aan de 
vergelijking F= Vb*)(m'*C'). 
Met de volgende waarden voor vb, m'en C': 

Vb= ~b'*lt = 0,64 mjsec. m'= Jflt 2 = 0,0429 kg C'= 2,9 E 5 N/m 

wordt de botskracht : 71,1 N 

Aan de hand van bovenstaande berekening kunnen we zeggen dat aan 
de streefwaarden voldaan is, m.a.w. de te beogen verbeteringen 
voor een produktiesnelheid van 160 produkten per minuut hebben 
het gewenste effect. De resultaten zijn in tabel 18 nog eens 
vergeleken met de oude waarden en de streefwaarden. 

N.B. De belastingen op de tangen zullen uiteraard toenemen met 
toenemende produktiesnelheid. Een grote belasting op de tangen 
en daarmee de tangenslede was de klap welke de tangen kregen als 
gevolg van het "openslaan" van de tangen door de wegdrukpen (dit 
blijkt uit de videoband en uit versnellingsmetingen). Deze klap 
zal nu sterk gereduceerd zijn door het geleidelijk openduwen van 
de tangen door de nieuwe wegdrukpen. 

Vergelijking oude en nieuwe constructie 

waarden streef waarden 
bij 120 waarden bij 120 
p/m pjm 
(oud) nieuw 

Maximale uitwijking 7mm < 1mm 0,35 mm 

Verhouding trillingstijd 
rusttijd 0,3 < 0,1 0,04 

Botskracht op produkt 207 N < 207 N 53,6 N 

tabel 16 

·waarde 
bij 16 
pjm 
nieuw 

0,6 mm 

0,07 

71,1 N 

n 
0 
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HOOFDSTUK 3 DEELOPDRACHT 2 

3.1 INLEIDING 

In de opdrachtomschrijving werd het probleem dat aan deze 
deelopdacht ten grondslag ligt beschreven als; de huidige 
tangenslede, met zijn aandrijving, is niet geschikt voor een 
produktiesnelheid van 160 produkten per minuut. 

De opdracht luidde dan ook: herontwerp de tangenslede, inclusief 
de aandrijving, geschikt voor een produktiesnelheid van 160 
produkten per minuut. 

Omdat voor deelopdracht 2 niet zo veel tijd beschikbaar was, is 
in overleg met de begeleiders van Vitrite, de begeleider van de 
TUE en prof. ir. J.M. van Bragt besloten om deze opdracht als 
volgt nader in te vullen: 

Ga na wat de belasting van de aandrijving van de tangenslede is 
voor een produktiesnelheid van 160 produkten per minuut, en geef 
aan wat hieraan te doen is. Hierbij gaan we er van uit dat we de 
tangenslede en de tangen in de huidige vorm willen gebruiken voor 
deze produktiesnelheid. 

Bij de uitwerking van deze deelopdracht is er als volgt te werk 
gegaan: Om een beeld van de belasting en van het functioneren van 
de tangenslede met aandrijving te krijgen, is de belasting op de 
aandrijving, en het gedrag van de slede bekeken bij een produk
tiesnelheid van 120 produkten per minuut. Hiervan uitgaande is 
een schatting gemaakt van de belasting en het gedrag van de 
slede en aandrijving voor een produktiesnelheid van 160 produkten 
per minuut. Daarna is er nagegaan of de belasting en het gedrag 
toelaatbaar is en zo nee wat er eventueel aan te doen is. 

De indeling van deze deelopdracht is nu als volgt: 

3.2 Gewenste nauwkeurigheid en toelaatbare belasting. 

3.3 Belasting van de sledeaandrijving bij 120 produkten per 
minuut. 

3.4 Belasting van de sledeaandrijving van 160 produkten per 
minuut. 

3.5 Verbeteringen aan de constructie. 

3.6 Conclusie en aanbevelingen. 
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3.2 GEWENSTE NAUWKEURIGHEID EN TOELAATBARE BELASTING 

De tangenslede, en daarmee zijn aandrijving zullen een bepaalde 
belasting ondergaan afhankelijk van de snelheid van produceren, 
de betrokken massa's, stijfheden en spelingen. Bij de diverse 
bewerkingen op de machine wordt de slede ook beroerd, wat naast 
de belasting als gevolg van de aandrijving, ook voor een 
belasting op de slede en daarmee zijn aandrijving zorgt. Hierbij, 
en bij bet bewegen van de slede van de ene positie naar de 
andere, worden de tangen op de slede opengeduwd (botsing). Deze 
botsingen resulteren in een kracht op de slede, wat resulteert in 
een belasting op de aandrijving van de slede. Samen met de 
aandrijfkracht vormt deze kracht de belasting op de aandrijving, 
in het bijzonder de nokrollen en de nok welke voor de beweging 
van de slede zorgen. Willen we een produktiesnelheid van 160 
produkten per minuut dan zullen we moeten nagaan of de aandrij
ving tegen deze belasting bestand is. 

De tangenslede brengt de produkten van de ene trekpositie naar de 
andere. Dit moet met een bepaalde nauwkeurigheid gebeuren. Daar 
de slede de produkten transporteert en positioneert naar een 
trekpositie, is de gewenste nauwkeurigheid van positioneren 
afhankelijk van de afmetingen en toleranties van de trekstempels 
enjof centreerbussen op deze positie. De vereiste nauwkeurigheid 
ligt dus opgesloten in de diverse onderdelen van de machine. Aan 
de hand van deze onderdelen en hun posities ten opzichte van 
elkaar zullen we de vereiste nauwkeurigheid voor de opzetbeweging 
van de slede bepalen. 

De nauwkeurigheid welke van de opzetbeweging gevraagd wordt, 
wordt mede bepaald door de mate waarin de produkten gecentreerd 
worden door de centreerbussen enjof trekstempels. De positie van 
de machine welke de kleinste afwijking in aanbieding van produkt 
toelaat is de positie randdoortrekken en kontaktpuntvormen (zie 
bijlage 1). 

Bepaling opzetnauwkeurigheid. 

* De trekstempel centreert het produkt door middel van een 
verdunning en een radius aan de onderkant van deze stempel. 

-verdunning: 12,585-12,56= 0,025 mm 
-radius R=0,3: centrering: 0,5*0,3= 0,15 mm 

Totale mogelijke afwijking van het aangeboden produkt, 
Am: 0,175 mm. 

* Afwijking t.g.v. toleranties op de onderdelen. 
-maximale afwijking op de onderlinge stoterposities: 0,02mm 
-maximale afwijking op de onderlinge posities op de slede: 
0,02 mm 
-maximale afwijking van de tang t.o.v. de slede: 
0,02 mm 
-maximale afwijking scharnierpunt van de tang: 0,03 mm 

Totale mogelijke afwijking als gevolg van toleranties op 
onderdelen, At: 0,11 mm 

Benodigde opzetnauwkeurigheid voor de opzetbeweging van de 
tangenslede: Am - At = 0,065 mm 
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3.3 BELASTING BIJ PRODUKTIESNELHEID 120 P/M 

Bekijken we de bewegingen van de slede en al de mechanismen welke 
in aanraking komen met de tangenslede, dan kunnen we de belasting 
van de slede opdelen naar een aantal krachten op de slede van 
verschillende afkomst (in bijlage 1 is de beweging van de slede 
nader uitgewerkt). We onderscheiden dan in eerste instantie 3 
verschillende krachten nml: 

1) De aandrijfkracht nodig voor de opzetbeweging. 

2) Wrijvingskracht op de slede. 

3) Krachten op de slede, ingeleid via de tangen. 

De krachten op de slede ingeleid via de tangen kunnen we verder 
verdelen in een zestal verschillende krachten: -D}j.IYt:.r, . ~ 

{jl'lc:~w ~ 1 
0 3 .1) Kracht van de veren bij klemmen van het produkt. ~V._,. ·· 

3.2) Kracht nodig voor het openen van de tangen bij terugtrek
ken van de slede. 

~ 3.3) Kracht op de tangenslede als gevolg van dichtvallen van 
de tangen. 

3.4) Kracht op de slede, doordat de tangen geopend worden door 
ze om een afstroopbus of produktrand open te trekken. 

3.5) Kracht op de slede als gevolg van het doorduwen van een 
produkt met produktrand door de tangen. 

3.6) Kracht op de slede door het openen van de tangen met 
behulp van een wegdrukpen. 

Schattingen van deze krachten zijn gemaakt in bijlage 11. 

Ter kontrole van deze krachten is een versnellingsopname gemaakt 
van de slede tijdens bedrijf. De metingen zijn uitgevoerd bij een 
produktiesnelheid van de machine van 120 produkten per minuut. 
Het signaal afkomstig van de versnellingsopnemer is gefilterd 
zodat signalen met een frequentie boven de 50 khz niet doorgela
ten werden, dit om ruis weg te filteren. Het resultaat van de 
opname is te zien in fig. 17 

De slede maakt een heen en weergaande beweging, met rustperiodes 
ertussen. In de figuur zijn deze periodes te zien: 
periode 1: opzet van rechts naar links, periode 2: rusttijd, 
periode 3: opzet van links naar rechts, periode 4: rusttijd. In 
de figuur zijn een aantal versnellingspieken aan te wijzen welke 
terug te voeren zijn op de verschillende krachten op de slede. 
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50 KHZ VERSNELLING [M/SA2J 

5.1il121EH!l1 

-5. 111121E+IZI1 

-1 . E1CIE+E12 

-1 . ~CIE+CI2 L---+---+----+----+-----+-----+-----i---
• 100 . 200 • 300 .4130 .500 . 600 • 700 • b 

fig. 17 Tijd [sJ 

Piek 1: Een versnellingspiek welke optreedt t.g.v. dynamische 
effekten bij de opzetbeweging van de slede. 

Piek 2: Een versnellingspiek welke optreedt t.g.v.dynamische 
effekten bij de teruggaande beweging van de slede. 

Piek 3: Versnellingspiek veroorzaakt door het openlopen van de 
tangen op een afstroopbus of produktrand. 

Piek 4: Versnellingspiek veroorzaakt door het openlopen van 
tangen op een trekstempel. 

Piek 5: Versnelingspiek waarschijnlijk als gevolg van dynamische 
effekten bij de teruggaande beweging in combinatie met het 
openlopen van tangen. 

Piek 6: Versnellingspiek veroorzaakt door het openen van de 
tangen d.m.v. een wegdrukpen. 

Piek 7: Versnellingspiek veroorzaakt door het produkt dat met 
produktrand door de tangen worden geduwd. 

We zullen nu nagaan wat het effekt van deze versnellingspieken, 
veroorzaakt door de krachten op de slede, is op de aandrijving 
van de tangenslede. Hierbij zullen we nagaan welke kracht de 
zwaarste belasting op de aandrijving van de slede veroorzaakt. 
Hiertoe vergelijken we de kracht welke de grootste versnellings
piek veroorzaakt met de aandrijfkracht. 

* Aandrijfkracht. 
We zagen dat piek 1 een versnelling weergaf van± 75 m;s2 . Deze 
versnelling wordt de slede opgedrongen door de aandrijving. De 
aandrijving voelt dus een kracht welke de slede deze versnel
ling op kan dringen nl.: massa* versnelling. De massa van de 
slede bedraagt 37 kg, de aandrijfkracht wordt: 
37 * 75 = 2775 N 
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* Kracht a.g.v. versnellingspiek. 
Piek 3 ~eeft een extra versnelling van de slede van 
100 mjs . Deze versnelling wordt de slede opgedrongen door het 
botsen van de tangen tegen een produktrand of afstroopbus. De 
versnellingspiek heeft een afwijking van de nominale baan als 
gevolg. Als we nu de stijfheid van het volgermechanisme en de 
aandrijving weten dan kunnen we uit de plaatsafwijking 
veroorzaakt door deze piek, de kracht welke de aandrijving 
voelt bepalen (zie fig. 18). 

x 
[rr~] 

Bepaling van de kracht. 

{ (ucl 

t (,ec) 

x 

t ___ 

c 

m 

h (t) 

fig. 18 

-We bepalen eerst de afwijking van de baan als gevolg van de 
extra versnellingspiek. De versnellingspiek uit fig. 17 is 
uitvergroot te zien in fig. 19. De verplaatsing als gevolg 
van deze versnellingspiek wordt nu ongeveer: 

uit de figuur halen we: a = 75 m;s2 

x = 75 * (0,0023)2 = 4,12 E-4 m 
t = 0,0023 sec. 

50 KHZ VERSNELLING (M/S~2J 

1 ' 50!: .... ~ ,---,-----,--------------

I , aliii:+Q2 f---'---__;_-+----i-----'----~--~ 

-l ' Ele!:~2 f---'-----+-------i-----:------+--

-1 , 51!li:~Z ..___, ___ ....;,.------;.----T-------..--' 
. 350 .480 .450 .500 .sss 

Tijd (sl fig. 19 

Uit bijlage 12 halen we de stijfheid van het volgermechanisme 
en van de aandrijving. Reduceren we de stijfheid van de 
aandrijving naar de massa van de slede toe dan wordt deze 
stijfheid gedeeld door de overbrengverhouding van de nok in het 
kwadraat (2). 
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-stijfheid volgermechanisme: Cc = 3,67 ES N/m 
-stijfheid aandrijving: K' = 51,86 E3 Nmjrad 
-overbrengverhouding van de nok: 2 * hm/~m = 2*0,08572/(0,5~) 

= 0,109 mjrad 
Gereduceerde stijfheid aandrijving, Ca: K'/inok2 = 4,35 E6 M/m 

Twee stijfheden in serie: Cs = Ca * Cc/(Ca*Cc) = 4,3 E6 N/m 

Kracht van de slede doorgegeven aan de aandrijving: 
F = x * Cs = 4,12 E-4 * 4,3 E6 = 1772 N 

Vergelijken we deze krachten dan kunnen we zeggen dat de 
aandrijving van de slede het meest belast wordt door de aandrijf
kracht van de slede en niet door krachten welke via de tangen 
worden doorgegeven. 



I 
I 
I 
I 
I 

( 
I 
I , 
I ~ ( 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

38 

3.4 BELASTING BIJ PRODUKTIESNELHEID 160 P/M 

Bepalend voor de belasting van de aandrijving van de slede bij 
produktiesnelheid 120 produkten per minuut was de aandrijfkracht 
op de slede. Als we nu de produktiesnelheid zouden verhogen dan 
zou deze kracht (een versnellingskracht) meer dan evenredig 
stijgen met de verhoging van de produktiesnelheid (de nominale 
versnelling van een scheve sinus is~even edig met de opzettijd in 
het kwadraat). /~ 

De krachten welke via de tangen doo gegeven worden zijn bijna 
allemaal krachten die ontstaan door botsen van de slede of van 
een ander onderdeel van de machine op de slede. De kracht als 
gevolg van botsen is i.h.a. evenredig met de snelheid waarmee de 
botsing plaatsvindt (1). Dit betekent dat ook bij een produktie
snelheidsverhoging de aandrijfkracht de grootste belasting voor 
de aandrijving blijft. Deze stijgt immers meer dan evenredig met 
de snelheidsverhoging, terwijl de botskracht evenredig stijgt met 
de snelhe~dsverhoging. 

Voor het bepalen van de versnellingen, krachten en opzet
nauwkeurigheid heb ik de aandrijving van de tangenslede tot aan 
de motor gemodelleerd met het computerprogramma Dymech. Met dit 
programma kan men een machine of delen van een machine, waar een 
beweging gerealiseerd wordt met een nok, modelleren met massa's, 
stijfheden, spelingen en overbrengverhoudingen. Het programma 
reduceert alle massa's, stijfheden en spelingen tot èèn massa
veersysteem met een eigenfrequentie. Uitgaande van de schemati
sche weergave van de aandrijving van de slede in fig. 20 komen we 
via het oorspronkelijke model tot het gereduceerde model (fig. 
21) . ~ s 

~ 
'I~ 

" .l il n ~-''-C~~~,_-'F'-cl!_~ :-lplf nr~~ 
-·i

1
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fig. 20 
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fig. 21 

Deze reductie is uitgevoerd met Dyrnech en te vinden in bijlage 
12. Hier zijn de invoergegevens voor Dyrnech, alsook de uiteinde
lijke waarden voor het gereduceerde model te vinden. 

Voor het gereduceerde model geldt het volgende: 

trn == 0,130 sec. 
sr == 0,05 rnrn 
rneq = 41,2 kg 
heffunktie: scheve 

hrn = 85,72 rnrn 
st' = 6,04g E-3 rad 
Cc= 3,67 ES N/rn 

sinus 

Pm = go• 
rntot = 36,g7 kg 
k' = 51,g Nrnjrad 

Met deze waarden kunnen we het programma Sirnu opstarten (zie O 
bijlage 12). Dit programma sirnuleert een ge graads polynoornopzet ) r. 
(in dit geval een scheve sinus) op een rnassaveersysteern. Het , 
pograrnrna kan een plot van de optredende versnelling van het 
gereduceerde model geven. Voor de tangenslede is dit gedaan in 
fig. 22. 

\ \f>\ ~---/ SB KHZ VERSNELLING [H/ SA2J 

\ 
I ZO 

ft jd ($) --; 

fig. 22 fig. 23 
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Vergelijken we deze versnelling met de gemeten versnelling van de 
opzet uit fig. 23, dan zien we en aantal overeenkomsten. 

-De maximale versnelling welke optreedt verschilt niet veel van 
de gesimuleerde versnelling 
-De frequentie waarmee de pieken elkaar opvolgen verschilt bij 
de simulatie niet veel van de gemeten versnellingen. 
-De versnellingspieken treden op op dezelfde plaatsen, nl. 
iets na het begin van de opzetbeweging en iets over de helft 
van de opzettijd. 

Dat de gesimuleerde versnelling niet precies gelijk is aan de 
gemeten versnelling heeft de volgende oorzaken: 

-Het gereduceerde model heeft maar èèn eigenfrequentie en èèn 
trillingstijd. De werkelijke constructie vertoont meer 
eigenfrequenties en eigentrillingstijden .. 
-Op de gemeten frequentie is de trilling als gevolg van de 
lopende motor een verstorende faktor. Deze trilling van precies 
50 Hz is in heel de machine te meten. 

; -In het model opgezet met Dymech zijn waarden ingevoerd welke 

f 
af kunnen wijken van de werkelijke situatie. Zo kan bijvoor
beeld een speling door slijtage groter weren. Door de toegepas
te berekeningsmetheden treden er ook een aantal kleine 

· afwijkingen op t.o.v. de werkelijkheid (bijvoorbeeld een 
stijfheidsberekening van een gelagerde as}. 

Het model zoals in het voorgaande geschetst geeft een overschat
ting wat betreft de versnelling t.o.v. de werkelijke versnelling. 
Dit model gaan we gebruiken om de belasting, opzetnauwkeurigheid 
en optredende versnellingen van de tangenslede en de aandrijving 
te schatten bij een produktiesnelheid van 160 produkten per 
minuut. In bijlage 12 is met behulp van het programma Dymech de 
machine gemodeleerd en gesimuleerd voor een produktiesnelheid van 
160 produkten per minuut. Met Simu is daarna een scheve sinus 
opzetfunktie gesimuleerd op het ontstane gereduceerde massaveer
systeem. 

Deze simulatie levert de volgende waarden voor de plaatsonnauw
keurigheid na de opzet, de maximale versnelling en de kracht in 
de riching van de volger: 

-u= 0,026 mm 
-Amax /~120 m;s2 
-F = ~ 4154 N! 

/ 

We zullen nu nagaan wat dit voor de huidige aandrijving van de 
slede betekent. 

1} De plaatsonnauwkeurigheid na de opzet: 0,026 mm 

-De eis voor deze plaatsonnauwkurigheid was: U < 0,065 mm. 
Hieraan is dus ook voor een produktiesnelheid van 160 
produkten per minuut voldaan. 
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2) De maximale versnelling, Amax= 118 m;s2 

-De nominale versnelling is 61,3 m;s2. De versnelling a.g.v. 
dynamische effekten is dus twee maal zo groot als de nominale 
versnelling. 

3) Kracht in de richting van de volger, F: 4764 N 

-We kijken nu wat voor konsequenties deze kracht heeft voor 
de nekrol. \ 

F 4761 N 

N = 6386 N 

/ 
nokrolkracht N = Fjcos a 

a = arctan ( 2*hm/ (r*~m)) ( 2) 
r = r 0 + 0,5*hm 

Met behulp van fig. 24 bepalen we hierbij een behorende 
nokrol. We zien dat deze 90 mm moet worden. De huidige 
nokroldiameter is 72 mm. Dit betekent dat de huidige nokrol 
en daarroe de nokschijf niet geschikt zijn voor een produk
tiesnelheid van 160 produkten per minuut. 

TOELAATBARE DYNAMISCHE BELASTING [F[ 
op nok5d'li/'len door tnnvoc-miM nokrollen IR • 5001 

volgens 11 I 

- o_,.,.,_, 

-Konsequenties voor de aandrijfas. 

fig. 24 

De as is gelagerd met twee glijlagers welke een grote 
~breedte hebben (resp. 380 mm en 120 mm), en voldoet hiermee 
; aan de schematisering van een inklemming. In bijlage 12 

zijn de waarden voor de diverse lengtes ingevoerd in Dymech 
als de lagering van de nokkenas. 
Schematisering van de as 

Mmax = 394 N/m Asdiameter: d = 

a = 308,5 mm 
1 = a = b 

b = 117,5 !()? 
F = 6386 N ~ 

Mmax = F*b*((a/1)2) 

(Mb/ 0,1* 1100) = 15,3 

Wil men met de huidige tangenslede en de aandrijving naar een 
produktiesnelheid van 160 produkten per minuut dan zal dit niet 
gaan, daar de nokrol en daarmee de nokschijf er niet op berekend 
zijn. Qua opzetnauwkeurigheid en belasting van de aandrijfas zou 
het wel kunnen. 
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3.5 VERBETERINGEN AAN DE CONSTRUCTIE 

Om met de AL 14 NZ 110, met de huidige aandrijving van de slede, 
160 produkten per minuut te kunnen draaien zal men in ieder geval 
de aandrijving van de slede moeten veranderen. Men kan dan of de 
constructie van de aandrijving en slede zo maken dat de belasting 
op de aandrijving lager wordt en geen problemen oplevert, of men 
kan deze constructie zo maken dat de aandrijving de dan ontstane 
belasting kan dragen. 

Om het effekt van een aantal veranderingen te kunnen schatten 
kunnen we gebruik maken van het model van de aandrijving van de 
slede. Hiermee kunnen we snel een aantal veranderingen en de 
gevolgen voor de aandrijving, met name de belasting, bekijken. 

In de vorige paragraaf zagen we dat het probleem dat optrad bij 
een produktiesnelheid van 160 produkten per minuut, de belasting 
van de nokrol en daarmee van de nokschijf was. We zullen daarom 
de alternatieven bekijken op het effekt op de belasting van deze 
nekrollen. We bekijken daarvoor de kracht in de richting van de L) 
volger en de optredende maximale versnelling. Hierbij moet 
natuurlijk de plaatsnauwkeurigheid na de opzet gewaarborgd 
blijven. Bij het bepalen van de verbeteringen zal alleen 
aangegeven worden wat het te verwachten effekt is. De verbetering 
zal niet nader uitgewerkt worden. 

Bij het bepalen van de na te streven kracht in de richting van 
de volger gaan we uit van de huidige nokrol en nok. Als namelijk 
met dezelfde afmetingen kan worden volstaan, betekent dit dat de 
huidige inbouwruimte benut kan worden. Op de machine op de plaats 
van de aandrijfnok van de slede, is immers zeer weinig ruimte 
voor een constructie, alleen uitbouw buiten de machine is 
mogelijk. 

In bijlage 13 is de toelaatbare nokrolkracht berekend voor de 
huidige nekrol: 3666 N 

Ik heb een aantal simulaties uitgevoerd met het programma SIMU 
waarin telkens iets aan de aandrijving van de slede veranderd is. 
De resultaten hiervan zij weergeven in een tabel in bijlage 12. 

We zien dat een aantal veranderingen van grote invloed zijn op 
de kracht in de richting van de volger. De grootste positieve 
invloed heeft het wegnemen van de speling in het volgermechanisme 
(o.a. speling tussen nok en nekrol). Verlagen van de stijfheid 
van zowel de aandrijving als van het volgermechanisme met 50 % 
heeft ook een gunstig effekt op de belasting. Verlagen van de 
massa van de slede met 25 % heeft niet zo'n groot effekt. 
Daarnaast zijn er een aantal combinaties, welke een goed 
resultaat hebben, zoals: speling in het volgermechanisme nul, 
speling van de aandrijving 75 % en een opzethoek van 100" i.p.v. 
go·. 

Een aantal van deze verbeteringen zijn echter niet eenvoudig te 0 
realiseren. Zo heeft veranderen van de stijfheid van zowel de .1/ 
aandrijving als van het volgermechanisme gevolgen voor de door ~p ~-

~M~~~ 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

43 

te geven krachten afkomstig van de motor. De opzethoek ~rn 
veranderen van 90" naar 100" betekent dat er een aantal bewegin
gen op de machine (bewerkingen) opnieuw op elkaar afgestemd 
dienen te worden, als dit eventueel zou kunnen. 

Willen we de huidige aandrijving geschikt rnaken voor de belasting 
van de slede bij een produktiesnelheid van 160 produkten per 
minuut, dan kan dit door een andere nokrol en daarbij behorende 
nokschijf te berekenen. In bijlage 13 is een nokrol berekend voor 
de belasting van de aandrijving van de slede bij 160 produkten 
per minuut. 
Uit deze berekeningen blijkt dat er een nokrol beschikbaar is die 
bestand is tegen de optredende belasting. Deze nokrol verschilt 
in diameter niets van de oude nokrol, echter wel in breedte en 
in kwaliteit. Deze nokrol zou dus op vrij eenvoudige wijze in te 
bouwen zijn in de huidige constructie daar voor een nokrol de 
diameter van deze nokrol de beperkende faktor is (zie ook bijlage 

1). ~')~ 
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3.6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat we iets aan de 
aandrijving van de slede moeten doen, willen we hiermee met een 
produktiesnelheid van 160 produkten per minuut draaien. Met 
behulp van een aantal simulaties is een aantal mogelijke 
verbeteringen aan het licht gekomen waardoor de belasting van de 
aandrijving afneemt ten opzichte de te verwachten belasting. Er 
is echter ook gebleken dat de te verwachten belasting opgevangen 
kan worden door een andere nokrol en daarmee een andere nok
schijf. Het blijkt dat er een nokrol te gebruiken is die qua 
diameter niet verschilt van de huidige nokroldiarneter, alleen 
zijn breedte is iets groter. 

Bij het bepalen van de belasting op de aandrijving van de slede, 
is er van uitgegaan dat deze onveranderd blijft. De belasting op 
de slede, de tangen, veren, en scharnierpunten is daarbij niet 
bekeken. Voor de grootste belasting op deze onderdelen zijn 
vooral de botskrachten ten gevolge van het bewegen van de tangen 
tegen een produktrand of afstroopbus verantwoordelijk. Deze 
belasting is inherent aan de rnanier van transporteren van het 
produkt op de rnanier zoals het nu geschiedt: tangenslede met 
tangen welke door veren het produkt grijpen. Als we deze rnanier 
van transporteren gebruiken voor hogere produktiesnelheden zal de 
belasting op de tangenslede, tangen, veren e.d. evenredig 
toenemen met de snelheidsverhoging. Alleen een andere manier, 
bijvoorbeeld bediende tangen, zal deze belasting kunnen verande
ren. 

Wat betreft de aandrijving van de slede kan men zeggen dat het 
vrij eenvoudig mogelijk moet zijn om hiermee met een produktie
snelheid van 160 produkten per minuut te produceren. De makke
lijkste, en waarschijnlijk ook de goedkoopste rnanier hiervoor is 
de aandrijving voorzien van de juiste nokrollen en de daarbij 
behorende nokschijf. Als in de toekomst de belasting van 
bijvoorbeeld de slede als gevolg van de aandrijving niet 
toelaatbaar blijkt dan zijn de mogelijkheden zoals het wegnemen 
van de volgerspeling, verminderen speling in de aandrijving e.d. 
geschikt om hier iets aan te doen. 

N.B. Uit het voorgaande blijkt wel hoe belangrijk het is om de 
speling in het volgermechanisme zo klein mogelijk te houden. 
In een nieuwe constructie van de aandrijving zou het daarom 
wenselijk zijn om de speling tussen de nok en de nokrollen 
in te kunnen stellen, zodat bij een geregelde controle deze 
speling steeds afgesteld kan worden op een minimale waarde. 
Voor de verstelling van de slede zelf (de positie hiervan), 
wordt gebruik gemaakt van een excentrische stelbus. Het zou 
verstandig zijn om de speling die hierdoor geintroduceerd 
wordt, teniet te doen door de tangenslede ten opzichte van 
de hulpslede vast te zetten nadat de tangenslede ingesteld 
is (zie bijlage 14). 
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