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Samenvatting 

In het kader van het promotie-onderzoek van Op den Camp is behoefte aan experimenten 
aan twee-fase mengselmaterialen om daarmee parameters te kunnen schatten die de 
mechanische eigenschappen van mengselmaterialen karakteriseren. Om deze parameters te 
kunnen schatten vinden de meetresultaten van de experimenten toepassing in de 
numerieWexperimentele techniek. Door deze toepassing van de meetresultaten zijn de 
experimenten niet gebonden aan streng voorgeschreven eisen wat betreft de geometrie van 
het prazfst~k of de wijze *an  befâsteiì. 
Er is dus behoefte aan een experimentele opstelling die eenvoudig aan te passen is aan 
verschillende proefconfiguraties. De afstudeeropdracht was het ontwerpen van een 
dergelijke experimentele opstelling waarin de excitator centraal staat. 

Het gekozen concept voor het ontwerp van deze excitator is het aanbrengen van een 
verdeelde belasting op een proefstuk door middel van een slap rubberen membraan en een 
pneumatische druk. Deze pneumatische druk wordt gestuurd door het volume van een 
drukvat, waarvan het rubberen membraan deel. uitmaakt, te comprimeren met een 
pneumatische zuiger. De positie en snelheid van de zuiger worden geregeld d m  middel van 
een electro-mechanisch servo-systeem. Dit servo-systeem bestaat uit een roterende 
gelijkspanningsmotor met reductor en een spindel-moer-overbrenging. 
Het rubberen membraan, waarmee het proefstuk geëxciteerd wordt, zal in eerste instantie 
door Op den Camp gebruikt worden voor experimenten aan schijfvormige proefstukken. Als 
in toekomstige experimenten een andere wijze van belasten gewenst is, is het mem braan 
eenvoudig te vervangen door een ander type stempel. 
Bij het ontwerpen van de excitator is rekening gehouden met de mogelijkheid dat 
vervormingen enlof vioeistofdrukken van het proefstuk driedimensionaal gemeten moeten 
worden; hiertoe is ruimte rondom het proefstuk vrij gelaten. 
De ontworpen excitator kan een proefstuk een verdeelde belasting van 50 [Wal aanbrengen 
met een frequentie tot 1 [Hz]. Een maximaie verdeelde belasting van 300 [Wal is mogelijk 
Met deze waarden voor de belasting zijn zowel synthetische mengselmaterialen (waarmee in 
eerste instantie gewerkt wordt) als biologische mengselmaterialen voldoende te exciteren. 
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I. Inleiding 

I. 1. 
Biologische weefsels vertonen een tijdsafhankelijk mechanisch gedrag, zowel op de lange 
termijn (veroudering, adaptatie) als op de kortere termijn (momentane spanning hangt af van 
de geschiedenis van de vervorming). In dit rapport wordt alleen gesproken over de kortere 
termijn effecten. Voor een beschrijving van dit type gedrag bestaan allerlei constitutieve 
modellen, variërend van puur fenomenologische visco-elastische modellen tot zeer 
gecietaiiiercie micro-struetureie modeiien. Sinds be tweede keift E ~ R  de 70-er jaren is men 
voor de beschrijving van het mechanische gedrag van 'zachte' weefsels mengselmodellen gaan 
gebruiken (Mow et al., 1980; Oomens, 1985; Simon, 1985). Deze modellen hebben gemeen, 
dat het materiaal wordt opgevat als een mengsel van een poreuze vaste stof verzadigd met 
een vloeistof en eventueel nog een derde fase van kleine ionen (Snijders et al., 1994; bi et 
al., 199 I). Elke component afzonderlijk wordt beschreven als een continuüm. De continua 
kunnen door elkaar heen bewegen. De interactie tussen de continua wordt beschreven met 
extra termen die worden toegevoegd aan de wetten van behoud van massa, impuls, 
impulsmoment en energie. 
Voor een kwantitatieve beschrijving van ket mechanische gedrag moeten voor de diverse 
componenten én voor de interactietermen constitutieve re!aties worden afgeleid en de 
daarin voorkomende parameters worden gemeten. Validatie van deze mengselmodellen en 
de bepaling van parameters zijn om allerlei redenen lastige problemen. Zo is het bijvoorbeeld 
erg lastig om het effect van verschillende fysische processen van elkaar te isoleren in een 
experiment en ook is het al snel niet meer mogelijk om de gebeurtenissen in een experiment 
met analytische modellen te beschrijven. Bovendien zijn alle biologische materialen 
inhomogeen en anisotroop hetgeen het ontwikkelen van geschikte experimenten erg lastig 
maakt. Verder is het al moeilijk om proefstukken te maken zonder de interne struktuur te 
verstoren. 

Kader van hef project 

In Eindhoven zijn twee ontwikkelingen aan de gang waarbij geprobeerd wordt aan 
bovengenoemde moeilijkheden het hoofd te bieden. 
Op de eerste plaats gaat men bij de validatie van numerieke modellen niet meer rechtstreeks 
uit van biologisch materiaal (De Heus, I994), maar is als tussenstap synthetisch 
modelmateriaal ontwikkeld dat globaal dezelfde eigenschappen heeft. Aan dit soort 
materialen kan men reproduceerbare experimenten uitvoeren waarbij allerlei parameters 
van te voren kunnen worden ingesteld. Daardoor wordt validatie van modellen voor een 
deel mogelijk en is men tegelijkertijd in staat om in goed gecontroleerde omstandigheden 

\ nieuwe meettechnieken te ontwikkelen die later op biologische materialen kunnen worden 
gebruikt. 
Op de tweede plaats is er een numerieWexperimentele techniek ontwikkeld (Hendrik, I99 I ; 
Van Ratingen, 1994) waardoor men niet langer gebonden is aan streng voorgeschreven eisen 
aan proefstukken en belastingsgeschiedenissen van standaard experimenten. Een schema van 
de numerieWexperimentele techniek is afgebeeld in figuur 1.1. 
De methode gaat uit van proefstukken met een min of meer arbitraire vorm en wijze van 
belasten, maar waarbij zoveel mogelijk veldinformatie wordt gemeten. Dit laatste baa zijn 
een verplaatsingsveld, een reksnelheidsveld of vloeistofdrukken op een groot aantal plaatsen. 
Daarnaast wordt het experiment (numeriek) gemodelleerd met behulp van de eindige 
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Voorgeschreven I grootheden 

Eindige Elementen 
Methode-model 

Schattingsalgoritm e Experiment r - 7  
I I I I 

Residuen TI 
I I 

Berekende grootheden Ir 
I '  I 

Gemeten grootheden L 
Figuur 1-1 Schema van de numerieke/experimentele techniek 

elementen methode. Hiervoor is een constitutief model nodig dat mechanisch gedrag van het 
materiaal in het experiment voldoende nauwkeurig beschrijft. Met een schatting van de 
materiaalparameters wordt een eindige elementen berekening uitgevoerd. Met de berekende 
grootheden wordt een nieuwe schatting voor de parameters bepaald door het verschil 
tussen de berekende en gemeten veldinformatie te minimaliseren waarbij bovendien het 
verschil tussen de nieuwe en de vorige schatting voor de parameters minimaal moet zijn. Dit 
niet-lineaire minimalisatieprobleem wordt iteratief opgelost met behulp van een algoritme uit 
de systeemidentificatie. Deze werkwijze is als een module PAREST geïmplementeerd in het 
Eindige Elementen Methode pakket DIANA. De methode is al met succes op een aantal 
materialen toegepast (Hendriks, 1990, I99 I ; Van Ratingen, 1994) inclusief biologisch 
materiaal (Van Ratingen, 1993). 
Dit afstudeerwerk is uitgevoerd in het kader van het promotieproject van Op den Camp. De 
doelstelling van dit promotieproject is, om bovengenoemde numerieWexperimentele 
techniek aan te passen en te verbeteren voor materialen die beschreven worden met 
mengselmodellen. Omdat we hier te maken hebben met tijdsafhankelijk gedrag is met het 
oog op efficiëntie een volledig recursief algoritme (bij elke nieuwe schatting van parameters 
wordt alleen informatie uit het vorige en huidige tijdstip gebruikt) ontwikkeld. Ook wordt op 
een veel effectievere manier dan voorheen een zoekrichting voor de nieuwe schatting 
gekozen. 
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om dit nieuwe algoritme in PAREST te 
implementeren. 

1.2. Doelstelling van het afstudeerwerk 
Een van de aspecten van de numerieWexperimentele methode is, dat men in principe de 
mogelijkheid heeft om via de geometriekeuze van de proefstukken, de wijze van belasten en 
de keuze van de te meten grootheden te optimaliseren voor het beoogde resultaat, namelijk 
het zo effectief en nauwkeurig mogelijk vinden van materiaalparameters. 
Dit vereist een zeer flexibele opstelling , waarin men vrij willekeurige proefstukken 
mechanisch kan belasten met een of meerdere excitaton. Die excitators moeten een 
belastingsgeschiedenis kunnen voorschrijven die voldoende 'exciterend' is om efficiënt 
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parameters te kunnen schatten, hetgeen betekent dat een vrij willekeurig signaal vanuit een 
computer moet kunnen worden opgelegd. Daarnaast moet in en om het te testen proefstuk 
zoveel mogelijk veldinformatie (verplaatsingen, vloeistofdrukken, rekken) gemeten kunnen 
worden. Dit laatste vooral om lokale eigenschappen te kunnen bepalen. Het proefstuk moet 
daarom rondom toegankelijk zijn voor het verrichten van metingen. 
Daarmee komen we tot het doel van het in dit rapport beschreven afstudeerwerk 
het ontwikkelen van een experiment dat aan de bovengegeven eisen voldoet waarbij de 
aandacht zich vooral richt op het ontwerp van een excitator. De opstelling zal in eerste 
instantie gebruikt worden om het door Op den Camp ontwikkelde schattingsalgoritme in 
een prakt’ijbituatie te toetsen. Dzzwoor w.4 men synthetische medelmaterialer: gebr~iker: 
waarvan zowel via standaardmethoden als via de numerieWexperimentele methode 
eigenschappen kunnen worden bepaald. 

Me&+patuur 

Voorlopig wordt in het kader van het promotie-onderzoek van Op den Camp nog volstaan 
met proefstukken met een axisymmetrische geometrie. Deze eis heeft vooral te maken met 
de onhandig grote rekentijden die het parameter-schat-proces vergt als driedimensionale 
modellen gebruikt worden. Daarnaast biedt een axisymmetrisch proefstuk het voordeel dat 
gebruik gemaakt kan worden van een proefstukhouder met vloeistofdrukopnemers 
ontwikkeld door Schoonen (I 993). 

< Proefstuk 
Mëetmarden [m], [Pa],etc. 

De opstelling zal in principe uit drie delen bestaan: 
I. 

2. 

3. 

Een rotatie-symmetrisch proefstuk van een synthetisch modelmateriaal bestaande uit e n  
poreuze vaste stof, verzadigd met vloeistof. Het gedrag van dit soort materiaal kan 
worden beschreven met bovengenoemde mengselmodellen. 
Een excitator waarmee een vrij willekeurige belastingsgeschiedenis als functie van de tijd 
kan worden opgelegd. 
Meetapparatuur waarmee lokale vloeistofdrukken en verplaatsingen van de vaste stof 
kunnen worden gemeten. 

Bij de afzonderlijke beschouwing van deze delen moet ook de interactie met de overige 
componenten beschouwd worden. Een schematische weergave van de experimentele 
opstelling is afgebeeld in figuur 1.2. 

I hia.arilrl venterker 

I 

Figuur 1-2 Schematische weergave van de experimentele opstelling 
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1.3. 
Eisen aan het excitatiesignaal: 

Het eisenpakket van de excitator 

Randvoorwaarden die vervorming van het proefmateriaal veroorzaken kunnen 
onderscheiden worden in voorgeschreven verplaatsingen en voorgeschreven krachten. 
Om contact tussen proefstuk en excitator te waarborgen, zonder fixatie door middel van 
lijmen bijvoorbeeld, wordt krachtoplegging geeist. 
De gewenste maximale deformatie van het proefstuk is in de orde van 10%. 
Het dynamische belastingssignaal mag een maximale frequentie bezitten in de orde- 

Het moet mogelijk zijn om een willekeurig belastingsverloop voor te schrijven vanuit de 
computer. Het exact volgen van het voorgeschreven krachtsignaal is van minder belang; 
het nauwkeurig meten van het krachtverloop is wel belangrijk. Dit betekent dat volstaan 
wordt met krachtsturing en dat geen regeling met terugkoppeling nodig is. 
De excitator mag het zicht op het proefstukje niet belemmeren zodat optische metingen 
vanuit elke positie rondom het proefstuk uitgevoerd kunnen worden. 

grootte van 1 E&]. 

1.4. Indeling van het rapport 
Een a!gemene spn?erMng vssnf Is dat dit rzntwerpvers!ag ge!ezen moet kmnen wordes? 
door niet-werktuigbouwkundigen; dit betekent dat bepaalde ontwerp-aspecten uitvoerig 
beschreven worden die voor constructeurs / ontwerpers wellicht triviaal zijn. 
In hoofdstuk 2 wordt een principe-schets gegeven van de opstelling waarin in hoofdlijnen 
duidelijk moet worden hoe de experimenten eruit komen te zien. 
Hoofdstuk 3 geeft een gedetailleerde analyse van de opstelling. 
Tot slot volgen in hoofdstuk 4 een aantal conclusies en aanbevelingen. 

Experimentele opstelling om mechanische eigenschappen van twee-fase mengselmaterialen te karakteriseren 
8 



2. Principe ontwerp van de opstelling 

De experimentele opstelling bestaat, zoals besproken in paragraaf I .2, in principe uit drie 
delen: het proefstuk, de excitator en het meetinstrumentarium. 
Deze onderdelen worden afzonderlijk toegelicht waarbij regelmatig gerefereerd wordt aan 
overige componenten in de opstelling. In paragraaf 2. I wordt begonnen met de eisen en de 
uitvoering van het proefstukje. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 de wijze van belasten 
besproken en tot slot komt in paragraaf 2.3 de meetapparatuur aan de orde. 

2.1. Hef proefstuk 

Er is in het kader van het promotieproject van Op den Camp gekozen voor axisymmetrische 
proefstukken. Dit is vooral gedaan om de tijd die nodig is om numerieke analyses uit te 
voeren, te beperken. 

De uitvoering van het proefstuk en de wijze van belasten is gekoppeld. Daarom bevindt zich 
in appendix A een verkenning van de uitvoeringsvormen van proefstukken met wijze van 
excitatie. 

vloeistofdru kmeters 

Figuur 2-1 Proefstukhouder met vloeistofdrukopnemers en proefstuk 

In eerste instantie is gekozen voor een axisymmetrisch schijfvormig proefstuk met 
afmetingen die het gebruik van een proefstukhouder met vloeistofdrukopnemers ontwikkeld 
door Schoonen (I 993) mogelijk maakt (figuur 2.1). 

Het te gebruiken materiaal voor het proefstuk is een poreuze vaste component gedrenkt in 
vloeistof. Omdat het werk vooral gericht is op het toetsen van nieuwe schattingsalgoritmen 
wordt gebruik gemaakt van polyurethaan-PUR@-schuim verzadigd met Odina-olie. Gekozen 
is voor dit materiaal omdat hier al het een en ander van bekend is en omdat het voldoende 
complex gedrag vertoont om interessant te zijn (De Heus, 1994; Schoonen, 1993). 
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2.2. De excitator 

Kracht 
voorgeschreven 
Verplaatsing 
voorgesck reven 

De excitator heeft als eerste eis dat het proefstuk deformeert onder invloed van een 
belasting door middel van een stempel, met andere woorden de belasting wordt aangebracht 
op de vaste component van het mengsel. Dit is mogelijk door het voorschrijven van een 
verplaatsing of door het voorschrijven van een kracht. In tabel 2. i is 
waarin de wijze van exciteren gekoppeld wordt aan de noodzaak van fixeren m n  stempel aan 
p roefst u k. 

ovet-zqickf gegeven 

Quasi-statisch Dynamisch 
exitat ie-signaal excitatie-signaal 

Druk Trek Druk Trek 

X O X O 

@ O O X 

~ ~ 

2 

@ fixeren van stempeï aan proefstuk vereist 

X fixeren van stempel aan proefstuk vereist 

Om contact tussen proefstuk en excitator te waarborgen is krachtoplegging noodzakelijk. Bij 
het opleggen van verplaatsingen zou de stempel gelijmd moeten worden aan de vaste fase 
van het proefstuk hetgeen we willen vermijden. 
Het dynamische belastingssignaal mag een frequentie van maximaal 1 [a] bezitten. Deze 
maximale frequentie is gekozen omdat de karakteristieke tijd van PUR-schuim verzadigd met 
olie in de orde van 1 [sec] is. Biologische weefsels hebben in de regel een grotere 
karakteristieke tijd; een lagere excitatie-frequentie voldoet voor deze materialen. 
De amplitude van het krachtsignaal dient te liggen tussen O en een maximale kracht die in het 
proefstuk een rek van minimaal 1% veroorzaakt. De waarde van dit maximale krachtsignaal 
is dus afhankelijk van het constitutieve gedrag van het proefmateriaal en de uimoering van het 
proefstuk en de stempel. Als potentieel proefmateriaal beschouwen we biologische weefsels 
waarvan de elasticiteitsmodulus een orde-grootte heeft van lo6-lo8 [Pa] en het visco- 
elastische PUR-schuim verzadigd met olie met een maximale stijfheid van ongeveer 0.5-106 
[Pa] (Schoonen, 1993). 
Een uitgebreide karakterisering van het PUR -schuim wordt gegeven in paragraaf 3.1. 

Het is gewenst dat bij de eindige elementen-modellering van het experiment geen contact- 
elementen nodig zijn; dit houdt in dat het contactoppervlak van stempel en proefstuk tijdens 
excitatie niet verandert. 
Wrijving is een lastig te modelleren fenomeen. De contactvlakken die in het experiment 
vssrksmem (b~~vosrbeeld van proefstuk en stempel) dienen of zeer groot (starhe verbinding) 
of verwaarloosbaar klein te zijn; deze uiterste wijvsmgstoesmnden zijn eenvoudig te 
modelleren. 
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De uitvoering van de exciterende stempel is zeer sterk afhankelijk van de uitvoering van het 
proefstuk; daarom bevindt zich in appendix A een verkenning van de uitvoeringsvormen van 
stempels mét proefstukken. 

Gekozen is voor een rubberen membraan als stempel van het sehijfvsrmige proefstuk. Uit 
membraan kan 'uitbollen' onder invloed van een hydraulische of pneumatische druk in het 
drukvat dat groter is dan de omgevingsdruk Pex. De vioeistofdruhetingen worden verricht 
aan de onderzijde van het proeistüic Figuur 2.2 iaat een pïincipe-schets zien van onvervor-md 
en vervormd proefstuk. 

I : Onvervormd ~ Vervormd 

Figuur 2-2 Schematische voorstelling van proefstuk, drukvat en drukopnemers 

Er zijn verschillende principes waarmee een druksignaal gegenereerd kan worden. Gekozen 
kan worden tussen een hydraulische of een pneumatische excitator: 

Hydraulische druk 
0 De krachten die benodigd zijn in de opstelling zijn zo klein dat de in de handel verkrijgbare 

hydraulische apparatuur hier niet geschikt is. 
0 Het is mogelijk om de gravitatiekracht op een massa aan te wenden als actuator. Om deze 

constante kracht te doen variëren kan het hefboomprincipe gebruikt worden (figuur 2.3). 

/ I '  hydraulische cilinder/drukvat 

proefstuk / 

Figuur 2-3 Voorbeeld van mechanische actuator 
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Het gravitatiekrachtsignaal is via een hydraulische cilinder om te zetten in een hydraulische 
druk. Appendix B toont verschillende realisatiemogelijkheden. 
Een ijzeren kern in een magneetspoel ondervindt een magnetische kracht afhankelijk van 
onder andere de grootte van de stroom door de spoel; op dit principe is een shaker 
gebaseerd. Een shaker is eenvoudig om te bouwen tot een hydraulische pomp (zie figuur 
2.4). Een nadeel van de magnetische excitator is dat de kracht-frequentie karakteristiek bij 
iage frequenties (bijv. kleiner dan 10 &) sterk daalt en dat ket te verplaatsen volume Hein 
is. Hierdoor is de magneetspoel-actuator ongeschikt voor gebruik in de opstelling. 

-ka- 

olie 

hyd rau I isch druksignaai 

- L -  rolmembraan 

shaker 

Figuur 2-4 Een shaker als hyáraulische pomp 

Pneumatische druk 
Perslucht 
Het sturen van pneumatische druk met behulp van perslucht en proportionele 
regelventielen lijkt geschikt voor de opstelling. Echter het werkgebied van de in de handel 
beschikbare regelventielen ( tussen de 10 en de 250 [Ha] ) is niet gelijk aan het 
werkgebied benodigd in de opstelling (tussen de O en 50 [Ha] (zie 3. I)). In het lage 
drukgebied (tussen O en 20 [Ha] ) vertonen de pneumatische servo-kleppen bovendien 
een instabiel regelgedrag. 

Een pneumatisch druksignaal kan gegenereerd worden door lucht in een cilinder door 
middel van een of meerdere zuigers te comprimeren. Een verkenning van mogelijkheden 
volgens dit principe is te vinden in appendix B. 

Comprimeren van iucht 

Gekozen is voor een pneumatische actuator waarbij de druk gestuurd wordt door het 
comprimeren van de lucht in het drukvat met behulp van één zuiger. De positie en sndheid 
van deze zuiger kunnen op verschillende manieren worden geregeld; gekozen is voor een 
roterende electro-motor. Figuur 2.5 geeft een schematisch plaatje weer van het proefstuk, 
de proefstukhouder, de excitator en de pneumatische cilinder. 
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pneumatische zuiger 

nerator 

%------- proefstu khouder L- 
Figuur 2-5 Schematisch overzicht van proefstuk en excitator 

De translatie van rotatie naar een translerende beweging van de zuiger kan op meerdere 
manieren worden bewerkstelligd. In appendix C is een verkenning gemaakt van verschillende 
uitvoeringen van de rotatie-translerende overbrenging. 
Gekozen is voor een spindel-moer-overbrenging. 

2.3. De meetapparatuur 

De numerieke-experimentele methode relateert berekende veldinformatie van een eindige 
elementen-model aan gemeten veldinformatie van het proefstuk. De te meten grootheden 

0 De ingangsgrootheid bestaat in deze opstelling uit een kracht die op het proefstuk wordt 
uitgeoefend. Deze kracht wordt in de vorm van een pneumatische druk gemeten. O m  de 
pneumatische druk te kunnen omrekenen naar kracht op het proefstuk is een 
kalibratiemeting noodzakelijk. 
De uitgangsgrootheden zijn verplaatsingen en vloeistofdrukken aan het oppervlak van het 
proefstuk; Van Houten (I 993) toonde aan dat het meenemen van vloeistofdrukmetingen 
in het parameter-schat-proces een betere schatting oplevert. Derhalve wordt in het 
ontwerp van het experiment rekening gehouden met drukmetingen. 
Het verplaatsingsveld dat gemeten kan worden is de contour van het proefstuk; dit is 
zowel de 'uitbolling' aan de zijkanten van het proefstuk als de verplaatsing van het 
rubberen membraan. 

kUfÌfÌe2 Gf&X§Chek!er! W d e f i  i3 iEg2EgSg!XdEdrifl en Lli$cl~~g!U%heden. 

Het meetsysteem heeft een algemene opbouw zoals weergegeven in figuur 2.6. 
I - drukopnemer I 

meetsysteem 

In de volgende paragraaf worden de afionderlijke onderdelen zoals aangegeven in figuur 2.6 
behandeld. 

Experimentele opstelling om mechanische eigenschappen van twee-fase mengselmaterialen te karakteriseren 
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2.3. I .  De opnemers 

De ingangsgrootheid oftewel de pneumatische druk die het rubberen membraan exciteert 
wordt gemeten met een dunne-film drukopnemer die via een kanaaltje verbonden is met het 
drukvat. 

De uitgangsgrootheden, te weten: ket verpiaaesingsveld van het proefstuk en de 
vloeistofdrukken aan de onderzijde van het proefstuk moeten ook gemeten worden. 
Het verplaatsinnsveld KIR het proefstuk wordt geregistreerd door een coneactloos video 
mëeqsteem. in Einci'nsvën wöraien över het aigemeen twee verschiiieñde systemen 
gebruikt; een Random Access Camera in combinatie met een video-tracking systeem 
(Hentschel GmbH) of een normale CCD-camera en het TIM-beeldverwerkingssysteem. Het 
Hentschel-systeem maakt gebruik van retroreflecterende markers. In een olie-achtige 
omgeving gaat het effect van deze markers echter verloren (Goijaerts, 1993) en dus zullen bij 
gebruikvan dit systeem problemen te verwachten zijn voor meten aan PUR-schuim 
verzadigd met olie. Het TIM-systeem geeft waarschijnlijk betere resultaten. 

De verplaatsing van het rubberen mem braan wordt in het middelpunt contactloos gemeten 
met een optische reflectie-sensor. Reuderink (I 988) gebruikte deze sensor om 
diameterveranderingen van een rubberen buis te meten. 

Het meten van de vloeistofdruk aan de onderzijde van het proefstuk werd door Schoonen 
(I 993) uitgevoerd met behulp van smalle kanaaltjes naar dunne-film drukopnemers in de 
proefstukhouder. In eerste instantie zal deze proefstukhouder gebruikt worden. 

Experimentele opstelling om mechanische eigenschappen van twee-fase mengselmaterialen te karakteriseren 
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3. Analyse van de onderdelen 

Permeabiliteit 
K 

Het ontwerp-concept is in hoofdstuk 2 aan de orde gekomen. De uitwerkingen van deze 
ontwerp-concepten worden in dit hoofdstuk behandeld. 
In paragraaf 3. I wordt begonnen met de analyse van het proefstuk, vervolgens wordt in 
paragraaf 3.2 de excitator besproken. Daarna wordt de meetapparatuur in paragraaf 3.3 
behandeld en tot slot komt het frame van de opstelling aan de orde in paragraaf 3.4. 

25-500 [mm4/Nsec] 

Het proefstuk dat in eerste instantie in het kader van het promotie-onderzoek van Op den 
Camp gebruikt wordt, is schijfvormig met een diameter van 52 [mm] en heeft een dikte van 
10 [mm]. Dit proefstuk is gemaakt van een poreus rubber; Desmopan KA 8366 
thermoplastisch polyester urethaan. Het proefstuk wordt gemaakt door het polyester 
urethaan-polymeer op te lossen in dimethylsulfoxide. De oplossing wordt dan gegoten in een 
mal. Na invriezen wordt het oplosmiddel uit het rubber gespoeld, vervolgens wordt het 
rubber verzadigd met olie. De Heus (I 994), Schoonen (I 993) en Goijaerts (I 993) geven een 
uitgebreidere beschrijving van het fabricage-proces. 

Schoonen ( 1993) karakteriseerde het PUR-schuim door middel van een 3-parameter 
standaard-lineair model. Dit model bestaat uit een parallelle schakeling van een veer met 
stijfheid Eo en een Maxwell-model met een veerstijfheid Ei en een dempingsconstante q. 
Figuur 3.1 toont dit standaard-lineair model en tabel 3.1 toont de parameters die het PUR- 
schuim karakteriseren. 

oi t-0 

El rl 

E,-mod ulus 
E, -modulus 

0.34 ïNsec rn- 1 

Figuur 3 - 1 Standaard-lineair model 

Bij het opleggen van een stap in de rek (relaxatie-proef) is op t = O  de stijfheid van het visco- 
elastische PUR-schuim het grootst en is de maximale kracht benodigd die een rek van 10% 
veroorzaakt. Deze is te berekenen met behulp van de wet van Hooke: 

B~~ = (EO + E I ) . E ~ ~  [ m a ]  ( 3 4  

Invullen van de waarden uit tabel 3.1 in vergelijking 3.1 levert: 

O m a x =  50 [Ha]  (3 *2) 

Het oppervlak van het membraan is gelijk aan het oppervlak van het proefstuk waarop een 
druk wordt uitgeoefend; dit betekent dat de maximale pneumatische druk 50 [ P a ]  is. 

Experimentele opstelling om mechanische eigenschappen van twee-fase mengselmaterialen te karakteriseren 
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In een later stadium zullen ook proefstukken uit biologische weefsels gebruikt worden; de 
elasticiteitsmoduli van dit soort materialen hebben een orde-grootte van lo6 - 10' [Pa]. Een 
pneumatische druk in de orde van 100 [Pa ]  zal de meeste biologische weefsels voldoende 
exciteren. 

3.2. Amaiyse vam de excitatex 

De excitator besiaat uit drie apart te behandelen delen, en ml: het drukvat in paragraf 
3.6. i i de rechtgeieiding in paragraaf 3.2.2 e~ het servo-sysîeem in parapaf 3.2.3. 

3.2.1. Analyse van het drukvaf 
Het drukvat is een pneumatische drukkamer waarvan een aantal onderdelen zoals het 
rubberen excitatie-membraan (inclusief verplaatsingssensor met kalibratie-mogelijkheid), de 
pneumatische cilinder en de drukopnemer, deel uitmaken. 

De drukkamer is een cilindrisch gat door een rechthoekig blok aluminium. Voor één van de 
uiteinden van het cilindrisch gat wordt het rubberen membraan bevestigd en aan de andere 
zijde komt een deksel. 

Het rubberen membraan 
Het membraan dat gebruikt wordt moet het liefst zo slap mogelijk zijn omdat de elastische 
energie die het membraan dan opslaat bij uitbolling het kleinst is. Daarom moet het 
membraan dun zijn en van een rubber met een lage elasticiteitsmodulus gemaakt zijn, 
bijvoorbeeld siliconrubber of rubberlatex. 
De bevestiging van het membraan geschiedt door middel van een aanspanring (figuur 3.2). 
Deze aanspanring trekt het cirkelvormig membraan waarop een O-ring is gelijmd, eerst strak 
en klemt daarna over een smalle ring het membraan vast op het drukvat. 

membraan O-ring 

Figuur 3-2 Doorsnede van ingespannen rubberen membraan 
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De deksel van het drukvat 
In de deksel bevindt zich een cilindervormig gat. Hierin bevindt zich de sensorhouder. Deze 
sensorhouder kan door middel van een micrometer in hoogte versteld worden opdat de 
optische sensor gekalibreerd kan worden. De micrometer wordt op de deksel bevestigd 
door middel van een klemming (zie figuur 3.4). 
De luchtdichte afdichting tussen deksel en sensorhouder wordt verzorgd door twee radiaal 
vervormde O-ringen en de afdichting tussen deksel en drukvat wordt verzorgd door een 
axiaal vervormde O-ring. De afmetingen van de O-ring-groeven zijn gebaseerd op statische 
afdichting; de axiale beweging van de sensorhouder bij kaiibratie is quasi-statisch 
YWQEderSldd. 

Het volume van de drukkamer 
Van de drukkamer is gewenst dat het volume klein is. Een kleiner te comprimeren volume 
betekent een kleinere slag van de cilinder bij gelijkblijvend zuigeroppervlak om een bepaalde 
druk in het drukvat te creëren. 
Om het te comprimeren volume in het drukvat klein te houden, vult de taps uitgevoerde 
deksel de drukkamer voor een groot deel en is de pneumatische cilinder voor een deel 
geintegreerd in het drukvat (figuur 3.3). Het andere gedeelte van de cilinder wordt 
gecentreerd bevestigd op het drukvat door middel van een pasring. 

zuiger 
1 /tapSedeksel 

t i 1 1 i I t. I 

Figuur 3-3 De tapse deksel en de pneumatische zuiger in het drukvat 

De pneumatische druksensor 
De drukopnemer is verzonken in het drukvat om het luchtkanaaltje tussen drukkamer en 
opnemer kort te maken. Dit heeft twee redenen: ten eerste blijft zo het te comprimeren 
volume klein, ten tweede blijven dynamische drukeffecten door luchtstroming in het 
kanaaltje beperkt. Om deze laatste reden is de diameter van het kanaaltje niet al te klein 
gekozen. De drukopnemer wordt door middel van een dop aangedrukt op het drukvat; de 
afdichting wordt verzorgd door een O-ring. De dop is zo ontworpen dat de opnemer vlak en 
met de juiste aandrukkracht wordt bevestigd. 
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Bevestiging van de optische sensor 
De spil van de micrometer beschrijft een 
lijnvormige beweging. De sensorhouder heeft 
een glijpassing in de deksel en beschrijft 
zodoende ook een lijnbeweging. Een starre 
verbinding tussen micrometer-spil en 
sensorhouder zou een overbepaaidheid 
veroorzaken die (bij 'normale' 
bewerkingsnauwkeurigheden) een 
betrouwbare giijbeweging van de 
sensorhouder niet zou garanderen. Een 
bolscharnier tussen spil en sensorhouder 
biedt uitkomst. Deze wordt uitgevoerd door 
middel van een kogel (figuur 3.4). 

Een spiraalveer (figuur 3.4) zorgt ervoor dat 
de kogel tussen micrometer en sensorhouder 
wordt ingeklemd met een kracht van 
ongeveer 10 CN]. De berekening van de 
draaddikte, ongespannen lengte en het aantal 
windingen van de spiraalveer is opgenomen in 
appendix G. 
De eigenschappen van een spiraalveer met 5 
windingen, een draaddikte van 1.5 [mm] en 
een ongespannen lengte van ongeveer 40 
[mm] zijn acceptabel om een goede werking 
van de kogelscharnier te waarborgen. 

! 

i 1 {micrometerhouder 
-e% --e 

i i j  l 

i tapse deksel i 
i 

Figuur 3-4 Samenstelling van tapse deksel 
sensorhouder, micrometer, micrometerhouder en 
spiraalveer 

3.2.2. Analyse van de pneumatische cilinder 
Om een luchtdichte en wrijvingsarme zuiger te realiseren is gekozen voor het gebruik van 
een rolmembraan (figuur 3.5). De afmetingen van de verkrijgbare rolmembranen en de 
bijbehorende afmetingen van de cilinder, zuiger en aandrukschijf zijn opgenomen in appendix 
H. 
Berekeningen van de volumes, drukken en zuigerverplaatsingen zijn gemaakt in appendix D; 
aan de hand van deze berekeningen is gekozen voor een rolmembraan met een diameter van 
45 [mm]. De slag die de zuiger met deze afmeting moet maken om een maximale druk van 
50 [Ba]  te veroorzaken is ongeveer 14 [mm]. 
De maximale slag die het rolmembraan kan maken is 75 [mm]; dit houdt in dat een maximale 
dsukvan ongeveer 300 [@a] in het drukvat (met rubberen membraan als stempel) is te 
realiseren. 
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-cilinder 

Figuur 3-5 Een samenstelling van een rolmembraan, zuiger, zuigerdop en zuigerstang 

3.2.3. Analyse van de rechtgeleiding 
Onder rechtgeleiding wordt dat deel van de excitator verstaan dat de koppeling tussen de 
roterende elektromotor en de translerende pneumatische zuiger verzorgt (figuur 3.6). 

electro-motor rechtgeleiding 
1 
\ 

zuiger 

Figuur 3-6 Schematische weergave van de koppeling tussen de servo-motor en de zuiger 

De transformatie van rotatie naar translatie wordt uitgevoerd door een draadspindel en een 
moer. De draad op de spindel is fijnmetrische draad met een buitendiameter van 10 [mm] en 
een spoed van 1.25 [mm]. 

De spindel-moer overbrenging 
Overbepaaldheid in schroefdraad stelt grenzen aan de haalbare plaatsnauwkeurigheid en 
reproduceerbaarheid van lineaire bewegingen verkregen met spindel-moer overbrengingen 
en veroorzaakt bovendien een verhoogde wrijving. Om overbepaald heid ten gevolge F n  
onrondheid en diameter variaties in de draad te vermijden moet de schroefdraadpassing top- 
en grondspeling hebben (figuur 3.7) zodat de spindel zich kan centreren op de draadflanken. 
Metrische draad met een spoed van 1.25 [mm] heeft volgens de DIN I 3-norm een 
grondspeling van ongeveer O. 1 [mm] maar heeft geen topspeling; het afdraaien van de 
buitendiameter van de fijnmetrische draad, zodat de topspeling ongeveer even groot is als de 
grondspeling, is gewenst. 
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Bij een draadtophoek van 60" topspeling 
(bijv. metrische draad) is de 
centrering dan bestand tegen 
dwarskrachten tot 60% van de 
axiale belasting (zie figuur 3.7). 
Deze ongewenste dwarskracht 
kan het gevoig zijn van bijv. het 
radiaal inklemmen van een 
ingezaagde moer of van een 
buigend koppel OP de spindel- 
moer-combinatie door 
uitlijnfouten. Behalve het voor de 
sc h roeffu nctie noodzakel ijk 
torsiemoment, moeten de 
belastingen op de moer dus het 
liefst zuiver axiaal zijn. 

Figuur 3-7 De centrering van spindel 

De uitliining van de spindel-moer overbrenging 
in de rechtgeieiding is een uitiijnkoppei op de spindei-moer-combinatie vermeden door de 
spindel te fixeren in één punt (spindellager is uitgevoerd als bolscharnier) en de lineaire 
lagering van de zuigerstang via een bolscharnier te fixeren aan de vaste wereld (figuur 3.8). 

bolscharnierend spindell 
bolscharnierende kogelbus I 

n r' zuiger 

Figuur 3-8 Schematische weergave van de uitlijning van de spindel 

Het spindellager 
Het spindellager moet een bolscharnierfunctie bezitten en moet bovendien spelingsvrij zijn in 
radiale als in axiale richting. Dit is bewerkstelligd door een paar hoekcontactlagers zo op de 
spindel te plaatsen dat het lager spelingsvrij is en dat de bolscharnierpunten van de 
hoekcontactlagen op elkaar vallen (een soort X-opstelling, zie figuur 3.9). Het spillagerhuis 
wordt met bouten op het frame (zie 3.4) bevestigd opdat het lagerhuis enigszins uit te lijnen 
is ten opzichte van de pneumatische cilinder. 
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spindel 

hoekcontactlagers 

lagerhuis 

Figuur 3-9 De X-opstelling van de hoekcontactlagers 

De lagering van de zuigerstang 
Een lineaire kogelbus ( datasheet van kogelbus bevindt zich in appendix H) verzorgt de 
rechtgeleiding van de zuigerstang. De kogelbus wordt in het lagerhuis geperst dat verbonden 
is met het frame via een ingezaagde bus. Deze inzagingen zijn zo aangebracht dat de bus 
buigslap is in twee loodrecht op elkaar staande lijnen die elkaar snijden; er kan gesproken 
worden van een bolscharnierende bus (figuur 3.10). 

zaagsneden 

gatsch arn i eren 

Figuur 3-10 Schematisch plaatje van bolscharnierende bus 

Spelingsvri je spindel-moer overbrenging 
Axiale speling is in de spindel-moer-combinatie ongewenst; in een teruggekoppeld servo- 
systeem kan speling leiden tot vervelende instabiliteiten in het regelgedrag en een 'glad( 
drukverloop in het drukvat is niet gegarandeerd. In deze rechtgeleiding zijn er vijf 
mechanismen die axiale speling kunnen veroorzaken: 
a) speling op de schroefdraad van spindel en moer 
b) speling op de spindellagering 
c) speling in de rotatie-onderdrukking van de moer 
d) speling in de koppeling tussen servo-motor en spindel of in de rotatie-onderdrukte 

e) speling in de tandwieloverbrenging (zie 3.2.4) tussen rotor en spindel 
ophanging van de aervo-motor 
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Ad a) Om speling in de draad te voorkomen wordt een verend voorgespannen borgmoer 
toegepast. De veerkracht Fv in een axiaal voorgespannen moer wordt voor een deel 
gecompenseerd door de axiale kracht FI, als gevolg van de druk op de zuiger (figuur 3.11). 

Figuur 3-11 Schematische voorstelling van de axiale krachten in een voorgespannen moer 

Het niet-gecompenseerde deel van de voorspankracht is de kracht waarmee de moer en de 
borgmoer de spindel vastklemmen; deze klemkracht Fr2 is dus afhankelijkvan de kracht op 
zuiger; 

Fr2 (Fl,) = F” - Flast als Fv 2 F,, 13-31 

De wrijving van de spindel-moer overbrenging is lineair afhankelijk van de klemkracht (zie 
appendix E); in verband met wrijving moet de voorspankracht zo klein mogelijk zijn maar 
groot genoeg om ervoor te zorgen dat er ook bij de grootste kracht op de zuiger geen 
speling in de draad is; 

Bij bornmoeren met een constante voorspankracht betekent dit dat de voorspankracht een 
fractie groter moet zijn dan de maximale kracht op de zuiger. De wrijvingkracht is constant 
en kan berekend worden met de voorspankracht. 
Bij borgmoeren met een variabele voorspankracht is de voorspankracht lineair afhankelijk 
gemaakt van de kracht op de zuiger en wel op die manier dat de niet-gecompenseerde 
klemkracht Fr2 tussen tussen moer en borgmoer constant is; 

Hiermee is de wrijving over het algemeen kleiner dan met een constant voorgespannen 
borgmoer. 
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Appendix K geeft een aantal ontwerp-concepten van voorgespannen moeren. Omdat de 
ontwerpen van variabel voorgespannen borgmoeren complexer zijn en uit meer onderdelen 
bestaan dan de constant voorspannen borgmoeren, wordt ervoor gekozen om in deze 
spindel-moer overbrenging de borgmoer met constante voorspankracht te gebruiken (figuur 
3.12). 

linker ziiaanzicht Í 

l 
i 

I 

rechter zijaanzicht 

32 zaagsneden 
breedte: 1 mm 
dambreedte: 4mm 
onderlinge afstand: 1 rnm 

u 

Figuur 3-12 De torsiestijve axiale veer die de borgmoer voorspant 

De ingezaagde bus tussen moer en borgmoer gedraagt zich als een torsiestijve (noodzakelijk 
voor borging !) axiale veer. De stijfheid van de veer kan worden geschat met behulp van de 
vergeet-mij-nietjes voor balkbeiastingsgevallen, zie appendix L. 
De borgmoer wordt zo op de veer bevestigd dat de moer ten opzichte van de borgmoer in 
stappen van 30" (360°/12) kan worden verdraaid. 

Dit betekent dat de afstand tussen moer en borgmoer in stappen van -a spoedlengte (= O. 1 

[mm]) kan worden gevarieerd en zo ook de voorspankracht in stappen van 
1 
- - veerstijfheid. spoedlengte (= 9 [NI) . 
12 

1 
12 

Ad b) De spelingsvrije spindellager is op pagina 20 beschreven. 

Ad c) Gekozen is voor een aangedreven spindel en een tegen de wereld op rotatie 
gefixeerde moer omdat de spindel een kleiner massatraagheidsmoment bezit. De aanlooptijd 
van de servo-motor wordt hierdoor kleiner (zie vergelijking 3.14). 
Het spelingvrij onderdrukken van de rotatievrijheid van de moer is op verschiltende manieren 
te realiseren . Gekozen is voor een 'volger' (figuur 3.13) uitgevoerd met twee 
groefkogeiiagers die verend voorgespannen zijn op een strip mem!. De strip wordt in het 
buigstijve vlak belast. 
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Figuur 3-13 Schematische weergave van een 'volger' die de rotatie van moer en zuiger onderdrukt 

Er is een gatscharnier in de 'volger' 
aangebracht (figuur 3.14) om de 
lagers te kunnen voorspannen door 
middel van een rubberen ring onder 
een voorspanbout. De locatie van het 
gatscharnier is zo gekozen dat deze 
zich loodrecht onder het contactpunt 
van lager en strip bevindt. Een 
moment om het gatscharnier 
resulteert zo in een kracht op de strip 
die in het vlak van de strip ligt. De 
oriëntatie van het gatscharnier is zo 
gekozen dat de resulterende 
krachtvector, ongeacht de grootte, 
een zuivere drukkracht in het 
materiaal tussen de twee gaten van 
het scharnier veroorzaakt. Voor deze 
belastingsrichting is het gatscharnier 
het stijfst en het sterkst (Van der 
Hoek, D.D.P. 64) 

voorspan bout 

... 
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Ad d) De koppeling tussen de uitgaande as van de elektromotor met tandwieltransmissie en 
de spindel is afhankelijk van de ophanging van de motor. 
0 Is de motor star verbonden met de vaste wereld dan moet een koppeling gebruikt 

worden die rotatiestijf maar slap in alle andere richtingen is. 
0 Is de motor bevestigd aan een spriet zodat de ophanging slap is in alle richtingen behalve 

in rotatie-richting dan kan de koppeling een starre verbinding zijn. 
In deze opstelling is gekozen voor een star bevestigde motor met een CFT-koppeiing (zie 
appendix N). In de handel is geen koppeling bekend waarvan de asrotatie exact, spelingvrij 
en zo 'stijf als de CFT-koppeling wordt doorgegeven (Van der Hoek, D.D.P. 69). 

Ad e) De transmissie die de hoeksnelheid van de rotor-as vertraagt kan een planetaire of 
een normale tandwieloverbrenging zijn (figuur 3.15). De planetaire reductor heeft een 
kleinere speling en mag een groter koppel overbrengen. 
Gekozen is voor een planetaire reductor met een speling van <0.7" in onbelaste toestand. In 
appendix H is de data-sheet van de gebruikte overbrenging weergegeven. 

Figuur 3-15 Afbeelding van een planetaire en een normale reductor 
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3.2.4. Analyse van servo-sysfeem 

De actuator van de zuiger in het electro-mechanisch servo-systeem is een roterende 
electromotor. Samen met de overbrengverhouding bepaalt de electromotor de prestaties 
van het systeem. 
De servo-motor wordt teruggekoppeld op de rotatie-hoek van de rotor die door middel van 
een encoderschijf gemeten wordt. Een regeling specifiek voor dit doel is verkrijgbaar. 
Het keuzecriterium voor de electromotor en (vertragende) overbrenging is in de eerste 
piaasa dat het maximaie vermogen dat de eiertrsmstsr h e r t  minimaal tweemaal za greet is 
als het benodigde maximale vermogen. 
Een servo-motor is prettig te regelen als de motor niet sneller hoeft te draaien dan ongeveer 
80 YO van het nullast-toerental. De gevraagde maximale snelheid van de zuiger moet dan ook 
bij dit toerental gehaald worden. In het eerste gedeelte van deze paragraaf worden aan de 
hand van het benodigde vermogen en de gewenste verplaatsing van de zuiger een servo- 
motor en een overbrengverhouding gekozen; vervolgens wordt in het tweede gedeelte de 
aanlooptijd voor deze motor berekend. 

Keuze van servo-motor en overbrenwerbowciinq 

Het vermogen benodigd om de zuiger te exciteren met de maximale frequentie T i a x  en 
maximale slag Smax kan geschat worden door enige veronderstellingen te doen; 
0 de kracht op de zuiger is constant en is gelijk aan het produkt van de maximale druk in het 

drukvat en het zuigeroppervlak. 
0 de maximale snelheid van het de zuiger wordt benaderd door het produkt van 2 . S,, en 

fmax . 

Vermogensdissipatie ten gevolge van wrijving in de spil-moer-combinatie, in de spillagers en 
in de kogelbus is berekend. De efficiëntie van de reductor q,wordt ook beschouwd. 
Vermogensdissipatie ten gevolge van het afrollen van het rolmembraan in de cilinder of ten 
gevolge van hysterese in elastisch vervormde onderdelen wordt buiten beschouwing gelaten. 

Het vermogen wordt berekend met de volgende formule: 

met : 
T m  het benodigde koppel op de moer om de zuiger te verplaatsen 

als de pneumatische druk in het drukvat maximaal is. 
TWT = koppel op hoekcontactlagers ten gevolge van wrijving 
Fk = wrijvingskracht in kogelbus 
'% = efficiëntie van de reductor 
Omax = maximale hoeksnelheid van de spindel 
X may = maximale snelheid van de zuiger 

= 

In appendix F is de berekening uitgevoerd; Pbenodigd x 3 1 [y. 
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Van de servomotor wordt verlangd dat een brede frequentieband wordt bestreken: een 
maximale frequentie van ongeveer 1 [Hz] is gewenst. De hoeksnelheid van de spindel wordt 
vertraagd door een planetaire reductor (zie 3.2.3). Van deze tandwieltransmissie kan gesteld 
worden dat een grote overbrengingsverhouding als voordeel biedt dat bij lage snelheden van 
de zuiger de hoeksnelheid van de rotor hoog blijft. 
Een grote overbrengverhouding heeft echter als consequentie dat de maximale snelheid van 
de zuiger klein wordt omdat de maximale hoeksnelheid van de rotor beperkt is. Derhalve 
kiezen we een servomotor met een vermogen van minimaal 60 [W] en met een hoge 
maximale hoeksnelheid. 
Het overbrengingsschema mn motor tot zuiger Ia afgebeeid in figuur 3.16. 

.-. 

zuiger 

Rguur 3-i6 Het overbrengingsscbenema van aotoï tot ziiigeï 

De Maxon-servo-motor die het meest geschikt geacht wordt, kan een vermogen leveren van 
90 [W] en heeft een nullast-toerental van 7540 [omw/min]. 
De maximale slag van de zuiger om 50 [Ba]  te bereiken is 14 [mm] (zie paragraaf 3.2.2). 
Om een zuiger frequentie van 1 [Hz] te bereiken met een maximale slag is een gemiddelde 
snelheid V van ongeveer 28 [mm s-l] nodig. 
Met een reductor van 4.33 : 1 (zie datasheet H) is de zuiger met 80% van het nullast- 
toerental o, te exciteren met een maximale frequentie van ongeveer 1 [Hz]. Dit volgt uit: 

met: 
as = 7540 [ omw/min] 

ispil = 0.2 [mm rad-'] 
= 790 [rad s-l] 

ireductor 1 / 4.33 [-I 

[mm s-l] - 
=3 vmax = 29 

De servo-motor Maxon, RE 035-071-34, 90 [Watt] met een reductor 4.33 : 1 (zie damsheets 
in appendix H) voldoet. 

De rnotorkarakferisfiek 

Er is berekend dat de maximale benodigde snelheid van de zuiger gehaald kan worden; of de 
motor zo te sturen is dat een zuigerfrequentie van ongeveer 1 [Hz] haalbaar is hangt onder 
andere af van de aanlooptijd (tijd waarin de motor vanuit stilstand een 
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bepaalde hoeksnelheid (bijvoorbeeld 80% van de maximale hoeksnelheid) haalt) die de 
servo-motor heeft. Deze aanlooptijd wordt in het volgende gedeelte van deze paragraaf 
berekend. 
Het vervangingsschema van een gelijkstroommotor is afgebeeld in figuur 3.17. 

Figuur 3.17 Een vervangingsschema voor een gelijkstroommotor 

Een voedingsbron levert een klemspanning U waardoor een rotorstroom gaat lopen. De 
rotor heeft een hoeksnelheid CU en genereert een tegen-emk U& over de spoelen. Be tegen- 
emk wordt voorgesteld als een spanningsbron. Deze spanningsbron is in serie geschakeld 
met de weerstand R en de impedantie L van de koperwikkelingen. De tweede wet van 
Kirchhoff ievert: 

U = R I + L -  + u e m k  (3 
Voor de meeste servo-toepassingen van permanente magneet gelijkstroommotors is de zelf- 
inductie L te verwaarlozen. Voor verdere beschouwing wordt volstaan met een 
vereenvoudigde systeemvergelijking: 

u=RI+ud 

De koppelconstante K, is de verhouding tussen het geleverde koppel en de gevoerde 
stroom; 

T=K, . I  [3.10] 

De constante voor de tegen-emk is de verhouding tussen de opgewekte U 4  en de 
. hoeksnelheid van de rotor; 

[3.11] 

Af te leiden is dat deze constanten gelijk aan elkaar zijn (Koster,collegediktaat 4632); 
K, = K, = K. 

Uit [3.9] t/m [3.11] volgt: 

K K2 
R R 

T -U - -0 E3.121 
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In figuur 3.18 is deze motorkarakteristiek weergegeven. Op de datasheet van de Maxon DC- 
motor in appendix H, is een soortgelijke motorkarakteristiek afgebeeld specifiek voor die 
motor. 

t 

I hoeksnelheid rotor [rad s-']- 
U 

Figuur 3-18 Grafische weergave van de motorkarakteristiek in het koppel-toeren vlak 

De koppel-toeren karakteristiek is een rechte met een negatieve richtingscoëfficiënt K2R, 
die de steilheid S wordt genoemd. Sij verhoging van de klemspanning verschuift de 
karakteristiek naar rechts, terwijl de steilheid gelijk blijft. Als het gevraagde koppel constant 
blijft dan heeft een verandering van de klemspanning een verandering van de hoeksnelheid 
tot gevolg. 
De waarde voor het koppel bij geblokkeerde motor (cu=O) wordt het startkoppel T, mrn] 
genoemd. De hoeksnelheid waarbij de gegenereerde tegen-emk gelijk is aan de klemspanning 
(oftewel er loopt geen stroom door de spoelen en het uitgeoefende koppel is dus O [Nm]) 
wordt de nullast-hoeksnelheid os [rad s-l] genoemd. 
Uit [3.12] en uit figuur 3.18 volgt: 

KU 
R 

T(CO = O) = T, = - [3.13] 

[3.14] 

Het door het systeem op de rotor Uitgeoefende koppel bij opstarten kan worden geschat 
met behulp van de (gereduceerde) massatraagheidmomenten en het koppel benodigd om de 
zuiger (bij maximale axiale kracht) te bewegen. Het gereduceerde massatraagheidsmoment is 
de massatraagheid van de translerende zuiger en het massatraagheidsmoment van de 
roterende spindel zoals de rotor die ondervindt. Er moet dus rekening gehouden worden 
met de overbrengverhoudingen (figuur 3.16). 

Wrijving in de lagers en in het rolmembraan wordt verwaarloosd. Het (gereduceerde) 
traagheidsmoment J' van de rotor, de spindel en de zuiger is berekend in appendix I. Het 
koppel op de spindel Tm0, om de zuiger te bewegen is berekend in appendix E; het op de 
rotor-as gereduceerde koppel T'mo, is gelijk aan Tmo,. ireductor. 

Het door het systeem op de rotor uitgeoefeende moment bij opstarten volgt uit: 

T = J'.O +T'moer [3.15] 
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Invullen van E3.131 t/m [3.15] in [3.12] levert: 

S Ts - T’moer 

J’ J’ 
o +-o = 

De uitwerking van deze bewegingsvergelijking is gegeven in appendix J; er geldt: 

Ts-T’mmr ( -”’) 
o =  1-e 

S 

[3.16] 

[3.17] 

De servo-motor heeft ongeveer 8 [msec] nodig om volledig belast, vanuit stilstand, de rotor 
een hoeksnelheid ter grootte van 525 [rads-’] (ongeveer 80% van de maximale hoeksnelheid) 
te geven. Deze korte aanlooptijd voorspelt een goede regelbaarheid van het snelheidsverloop 
van de zuiger. 
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3.3. Analyse van de meetapparatuur 

In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen verplaatsings- en drukopnemers. 
Er worden twee typen verplaatsingsopnemers in de opstelling toegepast: 
0 een optische sensor die de verplaatsing van het middelpunt van het rubberen membraan 

meet, 
0 een video meetsysteem dat verplaatsingen aan het oppervlak van het proefstuk 

registreert. 

Behalve verplaatsingen worden ook drukken gemeten: 
e een dunne-film drukopnemer die de pneumatische druk in het drukvat meet, 
0 vier dunne-film drukopnemers in de proefstukhouder van Schoonen (I 993) die het 

vloeistofdrukverloop aan de onderzijde van het proefstuk registreren. 

3.3. I. Verplaatsingsopnemers 

De optische sensor 

De optische sensor (data-sheets bevinden zich in appendix H) bestaat uit een infrarood LED 
en een fototransistor. 
Het rubberen membraan reflecteert de infrarode straling van de LED en wordt opgevangen 
door de fototransistor. De intensiteit van de weerkaatste straling is een maat voor de afstand 
tussen de sensor en het rubberen membraan. De uitgangsspanning van de sensor is 
afhankelijk van deze intensiteit. 
De sensor moet voor het gebruik als verplaatsingsopnemer gekalibreerd worden; de 
kalibratie-curve heeft een verloop zoals weergegeven in figuur 3.19. 

OPB 253A (Optronics Inc.) 
wtwt voltage vs distance 

a b \membraan 

Figuur 3-19 Een kalibratie-curve van de optische sensor 
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Na het bepalen van de kalibratie-curve met behulp van de micrometer die de sensor ten 
opzichte van het membraan kan bewegen, dient de sensor zo gepositioneerd te worden dat 
de te verwachten verplaatsing van het membraan zich voordoet op een afstand van de sensor 
waar de gevoeligheid (helling van de kalibratie-curve) maximaal is. Met de curve uit figuur 
3.19 zou dit betekenen dat de sensor op een afstand van ongeveer 1.5 [mm] van het 
membraan geplaatst moet worden. 
Voor een uitgebreide beschrijving van het gebruik van de sensors als verplaatsingsopnemer 
wordt verwezen naar Reuderink (I 988). 

Het rideû-meet5y5teern 
De ontworpen experimentele opstelling staat in principe los van het type video-meetsysteem 
dat gebruikt wordt. 
Zoals besproken in 2.3. I wordt het gebruik van een CCD-camera in combinatie met het 
TI M-beeldverwerkingssysteem aan bevolen. 
De uitvoer van de CCD-camera wordt ingelezen in het TIM-systeem waarna contourdetectie 
kan worden uitgevoerd. 

3.3.2. De vloeistofdrukopnemers 
Zowel de pneumatische druk in het vat als de vloeistofdrukken worden gemeten met dunne- 
film drukopnemers (Philips, type KPZ20G). 
Voor een uitgebreide beschrijving van de opnemers wordt verwezen naar de data-sheets in 
appendix H. 

3.4. Hef frame 
Het frame (figuur 3.20) bestaat uit een fundamentplaat, de excitatorbasis, poten waarmee de 
excitatorbasis op de fundamentplaat is bevestigd en een schaartafel waarmee de 
proefstukhouder verticaal bewogen kan worden. 

3-20 Het 

- excitator 

schaartafel ,- 
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De excitatorbasis bestaat uit twee metalen platen waartussen het drukvat, het spillagerhuis 
en de motorhouder zijn bevestigd. 
Deze symmetrische manier van bevestigen heeft als voordeel (boven het bevestigen op een 
enkele plaat) dat vervormingen die optreden als gevolg van de kracht op de zuiger geen - 
buigend moment uitoefenen op de rechtgeleiding. 
Bovendien is de buigstijfheid van de basis met twee 
platen veel groter dan die a n  eem enkele plaat. 
Deze excitatorbasis wordt bevestigd op een 
dundamentplaat met behulp van voorgespamen 
poten (figüùï 3.2:). Eeze poten Kunnen eenvoudig 
op maat gemaakt worden als dat bijvoorbeeld 
vanwege het gebruik van een andere stempel of 
proefstukhouder nodig mocht zijn. 

De proefstukhouder moet ten opzichte van het 
rubberen mem braan verplaatst kunhen worden om 
een proefstuk tegen het membraan te drukken. Dit 
wordt gedaan door middel van een verstelbaar 
laboratorium-schaartafeltje (figuur 3.22) dat 
bevestigd is op de fundamentplaat. 

Figuur 3-21 Doorsnede van de 
voorgespannen poten 

Het laboratoriumtafeltje moet het proefstuk nauwkeurig verticaal kunnen bewegen om het 
proefstuk op de houder te kunnen plaatsen en daarna tegen het rubberen membraan van de 
excitator te drukken. Hiertoe dient de schaartafel stijf en spelingsvrij zijn. Dergelijke 
schaartafels worden door de firma Newport gemaakt; daarvan is het tafelblad binnen een 
hoek van 3 [mad] parallel met de fundamentplaat en in hoogte verstelbaar over 50 [mm]. In 
appendix H bevindt zich een data-sheet met uitgebreidere gegevens. 

Figuur 3-22 Afbeelding van schaartafeltje 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.7. Conclusies 

Het doel van deze afstudeeropdracht was het ontwerpen van een proefopsteellimg waarmee 
mechanische eigenschappen van twee-fase mengselmaterialen kunnen worden 
gekarakteriseerd. Het gekozen concept voor ket ontwerp v a m  deze opstelling is het 
aanbrengen van een verdeeide Beiasting door micidei =R een siap membraan en een 
gestuurde pneumatische druk. 

Het proefstuk wordt gedeformeerd door het een bepaald krachtverloop op te leggen. Er 
wordt niet getracht het krachtverloop een bepaald voorgeschreven signaal zo nauwkeurig 
mogelijk te laten volgen; volstaan wordt met het nauwkeurig meten van de opgelegde kracht. 
Dit wil zeggen: er is sprake van krachtsturing in plaats van krachtregeling. 

De vanuit een computer gestuurde krachtoplegging kan een proefstuk een verdeelde 
belasting van 50 [Ha] met een frequentie van 1 [Hz] opleggen. Een maximale verdeelde 
belasting tot 300 [Ha] is mogelijk. 

In het kader van het promotieproject Op den Camp zal excitatie van het proefstuk 
voornamelijk plaats vinden door middel van het vlakke rubberen membraan. Als op langere 
termijn een andere wijze van belasten nodig mocht zijn dan is het verwisselen van de stempel 
eenvoudig. 

Naast het meten van de pneumatische druk en de verplaatsingen van het membraan is veel 
ruimte opengelaten onder de opstelling om metingen van vloeistofdrukken en verplaatsingen 
van het proefstuk mogelijk te maken. 

De excitator is binnen de totale experimentele opstelling een verplaatsbare eenheid; de 
flexibiliteit wat betreft het positioneren van de excitator is hierdoor groot. 

Het exciteren door middel van een pneumatische druk biedt vele (nieuwe) excitatie- 
mogelijkheden die met een starre stempel niet mogelijk zijn. 

4.2. Aanbevelingen 

Behalve het aanvankelijk te gebruiken vlakke rubberen membraan is het mogelijk om 
'exotische' stempels toe te passen; zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een bloedvat (of 
een model daarvan) te exciteren (figuur 4.1). 
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onvervormd proefstuk 

iI buis- membra  aproefstuk 

Figuur 4.1 De excitator geeft de mogelijkheid 'exotische' proefconfiguraties toe te passen 

0 Het opleggen van een vloeistofdruk in plaats van het opleggen van een verdeelde belasting 
op de vaste component van het mengsel is met een eenvoudige aanpassing van de stempel 
mogelijk (zie figuur 4.2 ). 

onvervormd proefstuk i vervormd proefstuk 

Figuur 4.2 Behalve het opleggen van een verdeelde belasting is het opleggen van een vloeistofdruk ook 
mogelijk 

0 Een statische drukcomponent kan via een ventiel in het drukvat worden aangebracht. Op 
deze manier is een exciterende druk hoger dan 300 [Wal te realiseren; er dient wel 
rekening gehouden te worden met de maximale toelaatbare druk van 500 [Pa]  van de 
d ru kopnemer. 

0 De maximale lastkracht die de moer ondervindt kan worden verkleind door de 
pneumatische druk in het drukvat te compenseren door middel van een spiraalveer 
(figuur 4.3). 
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zuiger 

spiraalveer-/ 

- verplaatsing 

i 
zuiger 

Figuur 4.3 Een spiraalveer kan de maximale lastkracht die de moer ondervindt halveren 

0 Ket driedimensionaai meten van vervormingen door midaei van meerdere camera's 
rondom het proefstuk kan modelfouten aan het licht brengen wat betreft de homogeniteit 
van het proefmateiaal. Het meten van vervormingen van proefstukken uit anisotroop 
materiaal kan op dezelfde manier gebeuren. 
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Appendix A 

Akernatieve uitvoeringen van proefstukies en stempels 

Proefstukjes en stempels met axisymrnetriscke vervorming (elk principe wor-dt aan de hand 
van geschetste voorbeelden op de volgende pagina nader toegelicht) 

i .  Buige-compression -principe i= ~ ~ e e  vialike a~apk) 
2. Starre stempel -principe (stempel heeft allerlei vormen) 
3. Vacuümvat -principe 
4. Drukkamer -principe 
5. Schotelveer -principe 
6. Torsie tussen vlakke platen -principe 
7. Concentrische torsie -principe 
8. Holle buis of bailon -principe 

Proefstukjes en stempels met planpardlejfe vervorming (elk principe wordt aan de hand van 
geschetste voorbeelden op de volgende pagina nader toegelicht) 

I. Laiigwerpig proefstuk tussen vlakke platen of rollen -principe 
2. Staafvormig proefstuk in starre cilinder met excentrische belasting -principe 

De dgemene voordelen van axisymmetrische proefstukjes zijn: 

e de positionering van het proefstukje ten opzichte van de stempel kent een rotatievrijheid 
om de symmetrie-as. 

e de positionering van de optische contour-meetapparatuur kent een rotatievrijheid om de 
syrnmetrie-as van het proefstukje. 

Voordelen van een rubberen membtcian als stempel zijn: 

een slap rubberen membraan legt het proefstuk een verdeelde kracht op. Eventuele kleine 
oneffenheden aan het oppervlak van het proefstuk worden door het membraan 'opgevuld'. 
het is mogelijk het membraan in het EE-model van het experiment te modelleren ais een 
homogeen elastisch membraan. 
een eenvoudig hulpstuk kan het rubberen membraan vervangen door een willekeurige 
starre stempel, omgekeerd is niet zonder meer mogelijk. In het kader van het 
niultifunctioneel toepasbaar zijn van de excitator is dit een groot pluspunt. 

Q het in eerste instantie toepassen van een 'glad' membraan is vanzelfsprekend. He t  gebruik 
van membranen met een gebobbelde, geribbelde ( axisymmetrische! ) of willekeurige 
grove struktuur is evenwel mogelijk. Zulke membranen kunnen bijvoorbeeld voordelen 
opleveren wat betreft 'afwatering' van uitgeperste olie, verhoogde wrijvingscoëfficiënt of 
verlaagde stijfheid. 
Het fabriceren van zulke membranen vereist de fabricage van een mal waarin meerdere 
membranen gegoten kunnen worden uit verschillende soorten rubbers. Een starre 
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stempel kent deze goedkope vzriatie en reproduceerbaarheid van een dergelijke 
oppervlakte-struktuur niet. 

Er kan gesteld worden dat een rotatie-symmetrisch proefstuk met een rubberen membraan 
als exitator het meest geschikt is. 

! 
I 

1 ) Bulge-compression 

au 

2) Starre stempel I 
i 

3) Vacüumvat-principe 
I 
i I 

- ' /  I I '  

?ex= I(- 

./ // / // 

4) Drukkamer-principe 1 
5) Schotelveer-principe 

1 
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I 

6) Torsie tussen vlakke platen 

I 

7) Concentrische torsie 

8) Holle buis-principe 

1) Langwerpig proefstuk tiissen rollen 

__- - 
--- 

-- 

2)  Staafvormig proefstuk in starre buis 
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Alternatieve uitvoeringen van meumcttische , hydraulische en mechanische excitaîors 

Mechanische excitators 

Het  algemene principe is dat de gravitatie-kracht op een massa omgezet wwck in een 
hydsauiiachedmk in het drukat. 

Geschetste voorbeelden van verschillende uitvoeringwormen: 
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Appendix C 

Alternatieve uitvoeringen - van rotatie-translatie overbrenfdngen 

Er kan een onderscheidt gemaakt worden tussen: 

I .  Schroefdraad en moer-overbrengingen 
2. K o p ! -  efi ro!!efi-crrn!mpspii!e9 er? 'rnour'-ovefbrengingen 
3. Stangenmechanismen 

Schroefdraad 

E r  zijn verschillende typen schroefdraad: trapeziumdraad wordt meestal gebruikt om 
translerende bewegingen uit te voeren. Trapeziumdraad is axiaal sterker en is slijtvaster dan 
metrische d d .  Be draad kan op de spindel gesneden of geslepen worden. Geslepen draad 
heeft een gladder oppervlak en heeft dus een lagere wrijving dan gesneden draad. Geslepen, 
geharde draad is in de handel verkrijgbaar. Voor de toepassing in de excitator is gesneden, 
niet-geharde draad echter ook al geschikt. 

Kogel - en rol I en-omloops pi I I en 

Kogel- en rollen-omloopspillen hebben over het algemeen een lagere wrijving dan 
schroefdraad. De prijs van de spillen (met name de rdlen-omloopspillen) is &ter zoveel 
hoger dan die van schroefdraad dat ze niet in aanmerking komen. 

Stangenmechanismen - 

Er  zijn veel stangenmechanismen mogelijk om een rotatie-translatie-overbrenging uit te 
voeren. Hieronder zijn een tweetal voorbeelden geschetst: 

Het voordeel van het toepassen van een spindel en moer is dat de krachten in de 
overbrenging axiaal gericht zijn: er hoeven zich in de overbrenging geen buigende momenten 
voor te doen. 
Gekozen is voor het toepassen van een gesneden metrische schroefdraad. 
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Appendix D 

Berekeninnen aan het drukvat en de pneumatische cilinder 

Het minimale volume vapp ket drukvat ( iorolrnernbm 45 [mm] ,effectieve oppeiviak van de 
zuiger is I490 [mm2] ): 

+vdurne ciiindnsch gat = 4- (i052/2)z*n*85 
- volume deksel 
+volume drukopnemerkanaaltje = i- (010/2)’*n*5 
+volume pneumatische cilinder 
- effectief oppervlak zuiger * maximale slag = - 1490*74 
minimaal volume drukvat 

= - (052/2)’*n*26.5 - ((052+040)/4)’*n*55 

= + (045/2)’*n*4 1 + (044/2)’*n*35.5 

= + 42152 [mm’] 

In paragraaf 3. I is berekend dat de maximaal benodigde pneumatische overdruk 50 [Wal is. 
De omgevingsdruk is gelijk aan 1 [atm] (PO5 [pa]). De maximale absolute druk in het drukvat 
is dus 150 [Wal. 
Met behulp van de Wet van Boyle kunnen we nu de maximale slag van de zuiger berekenen: 

PI = omgevingsdruk 
VI = minimaai volume drukvaî + effectieve zuigeroppervlak * maximale slag 
Pz = maximale benodigde druk 
Vz = minimaal volume drukvat 

Hieruit voigt: maximale slag S,, = 14.1 [mm] 

Door indrukking van het proefstuk zal het schadelijk volume tijdens de experimenten 
enigszins wijzigen. Een schatting van de maximale drukverlaging die deze vdume-vergroting 
tot gevolg heeft volgt: 

Wrest = 
= 
= 1963.5 [mm’] 

Aproefctuk * 10% * hoogte proefstuk 
(@52/2)’* n * 0.1 * 10 

De maximale drukverlaging 6P ten gevdge van het indrukken van het proefstuk is te 
berekenen met de Wet van Boyle: 

PZ = maximale benodigde druk 
Vz = minimaal volume drukvat 
P3 = maximale benodigde druk - 6P 
V3 = minimaal volume drubat i- Wrest 
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Hieruit volgt: SP = 6.7 [Wal 

Om te compenseren voor deze drukveriaging is een extra verplaatsing van de zuiger 
benodigd van 0.6 [mm]. 
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Appendix E 

Gezocht wordt het moment M dat benodigd is om een axiale lastkracht FQ met behulp van 
schroefdraad en een moer te bewegen. 
Voor de eenvoud beschouwen we eerst een rechthoekine draad (Aguur B. i) met 
fiankmiddellijn d, . 
Wordt de schroefdraadverbinding met de axiale kracht F, belast, dan werk op i d e r  
oppew!&je &A van het dragende draadflank-opperviaic een kracht SF,. 

I 
! 
! I 

i I 

F 

Figuur B.1 Rechthoekige draad 

De spoedhoek a is gedefinieerd: 
In eerste instantie wordt de wrifving verwaarloosd. De tangentiële kracht SF, en de axiale 
kracht SF, zijn in evenwicht met de normaal kracht SF, op het oppervlakje SA. Er geldt: 

a = az;an(spoedlengte / xd,). 

Om de moer te kunnen draaien is een moment M, vereist die gelijk is aan de sommatie van 
alle SM, over het oppervlak A, met SM, = SF,. (d, / 2). Er  geldt: 

M, = C 6M, = C tan(a) - SFQ. (d, / 2). 

Met C 6F, = F, wordt: 

Worden alle tangentiële en normaai krachtjes SF, en SF, gesommeerd, dan kan gesteld 
worden: 

C 6F, = F, en C 6F, = F, . 
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De normaalkracht F, staat loodrecht op cie schroefdraadflank e n  de krachten F, en  F, liggen 
in een tangentiaal vlak op een afstand 

Figuur B.2 Het tangentiële vlak w s  a de krachten F,, en Ft liggen 

Er treedt wrijving op; de wrijvingskracht F, zal de beweging 'tegenwerken'. 
F,, ligt in hetzelfde vlak als Ft en F, e n  de grootte is gelijk aan: 

met f,, = de wrijvingscoëfficiënt tusen bout en  moer. 
De wrijvingshoek p wordt gedefinieerd: 

Met deze hoek p is de richting van de resulterende kracht F, van de normaalkracht F, en F, 
bekend. Deze resuiterende kracht F, houdt evenwicht met de uitwendige kracht F, e n  F,. 
Figuur 8.3 geeft hel: krachtenspel weer in rechthoekige draad voor het heffen van een last. 

Figuur B.3 Het krachtenspel in een rechthoekige schroefdraad om een last te lieffen. 

Uit figuur 8.2 wordt duidelijk dat de tangentiële kracht F, e n  het benodigde moment M, om 
een last FQ te heffen, door middel van rechthoekige draad, gelijk zijn aan: 
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M, = tan (a + p) * F, - ( d,/ 2 )  

Nu beschouwen we driehoekige schroefdraad met een tophoek f3 (figuur B.4): 

c dm 

d 

Het  verschil tussen driehoekige en rechthoekige schroefdraad is dat de normaaikracht F, niet 
meer in het tangentiële vlak I ligt (zie figuur 8.5). 
De projectie F,, in vlak I I  maakt met met vlak I een hoek die gelijk is aan de halve tophoek; 
zijn projectie F,, in vlak I maakt met vlak I I  een hoek die gelijk is aan de spoedhoek a. 
De wrijvingskracht die de beweging tegenwerkt is wederom F,, = fwr - F, . 
In figuur 8.6 is het krachtenspel in het vlak I aangegeven. 
De resultante F, uit FnI en F,, staat onder een hoek pi met de kracht Fni . 
Omdat F, groter is dan bij viakke draad, is ook de hoek pi (de zogenaamde fictieve 
wrijvingshoek) groter dan de wrijvingshoek p. 

De tangentiële kracht F, en het benodigde moment M, om een last FQ te heffen, door middel 
van driehoekige draad, wordt op gelijke wijze als de rechthoekige draad berekend waarbij de 
wrijvingshoek p vervangen wordt door de fictieve wrijvingshoek p': 

Een benadering van de fictieve wrijvingshoek pi is gelijk aan (diktaait Ontwerpkunde: 
methudiek en werktuigonderdelen, deel 2): 

Concreet geldt voor de spindel: 

9.2 [mm] 

1.25 [mm] 

- - dm 
fwr (staal-brons) - 
spoedlengte - 
tophoek f3 - 

0.4 [-I 

7c/3 [radl 

- 
- 
- 

met een axiale last FQ van maxinaai 75 [NI, wordt het koppel om de zuiger in tegengestelde 
richting van de kracht te bewegen: 

M,, = 0. I 7  [Nm] 

- 
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Figuur B.5 Het krachtenspel in rechthoekige schroefdraad 

Figuur B. 6 Krachtenspel in het vlak I 
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Appendix F 

Berekening van benodigd vermogen 

Het vermogen benodigd om de zuiger te exciteren met de maximale frequentie £nax en 
maximale dag Smax kan gesdiat worden d m  enige aapsmmB te dam: 
a) de k m i t  op de zuiger is constant mi is geiijk mi het prdukt v a  de maximaie dmk in het 

drukvat en het zuigeroppervlak. 
b) het vermogen wordt berekend met een maximaal veronderstelde snelheid van de zuiger 

die gelijk is aan het produkt van 2 - S,, en f,,,,. 
c) vermogendissipatie ten gevolge van wrijving in de spil-moer-combinatie, in de spillagers en 

in de kogelbus is berekend. De efficiëntie van de overbrenging wordt odc beschouwd. 
Vermogendissipatie ten gevolge van het afrollen van het rolmembraan in de cilinder of ten 
gevolge van hysterese in elastisch vervormde onderdelen wordt vewaarioosd. 

Ad a) 
De maximale pneumatische druk is berekend in paragraaf 3. I .  Het effectieve oppervlak van 
de zuiger is gegeven in de data-sheet van de rolmembranen in appendix H. 

4 g =  1490 [&l. 
P-= 50 [Ea] 

De maximale kracht op de zuiger volgt uit: 

Ad b) 
De maximale excitatie-snelheid is gelijk aan: 

xmax =2-S--f, ,  
N 28.2 [mms-’] 

De maximale hoeksnelheid van de spindel wordt berekend met behulp van de 
overbrengverhouding van de spindel-moer-combinatie; deze is gelijk aan het quotiënt van de 
spoedlengte van de schroefdraad [mm] en één volle omwenteling [rad; 

1.25 rmi 
lzl Ispil=- 

2n 

Hiermee volgt voor de maximale hoeksnelheid van de spindel: 

@max = l / i d - x -  
N 142 [rads”] 
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Ad c) 
In appendix E is het benodigde koppel op de spindel-moer-combinatie berekend om de 
maximale beìasting te ‘tillen’: 

Het rolweerstandsmoment van de hoekcontactlagers wordt berekend met hshli!p var! de 
iormuie: 

Tmí = fhoekcontaai - F - d 

Hierin is fboekcontacti de op de steekcircel van de wentellichamen betrokken 
rolweerstandscoëfficiënt; &&c = 0.0016 [-] en d = 20.65 [mml(zie appendix H). 
Hieruit vdgt: 

Tra* = aantal lagers - fhoekc - Fma~ - d 
= 2 - 0.0016 - 74.5 - 20.65 - 
= 4.9 - [ ~ m ]  

Een richtwaanie voor de dynamische wrijvingskracht vm een SB 8 [mmj kogelbus is 1.5 
(SKF Kandbuch Linearñihrungen). 

De efficiëntie van een planetaire Gntraps-tandwieltransmissie qmSm met een 
overbrengverhouding van 4.33 : 1 is ongeveer 80% (appendix €3). 

Het benodigde vermogen wordt berekend volgens: 

1 h n d g d  -- 

rlfranm 

= 1.25 -( 0.17 - 142 + 1.5 - 28.2 - l o 3  + 4.9. 
= 31 [W] 

- ( T m m   m. f Fkogelbus * f Trolmax ) 

- 142)‘ 

De servomotor moet een vermogen kunnen leveren van ongeveer 60 [W]. 

I 
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Appendix G 

Berekening van spiraalveer die de aandrukkracht van het kogelscharnier verzotxt - 

Eisen waaraan voldaan moet worden in verband met de geometrie van sensohouder en 
deksel: 
Minimale binnendiameter veer, D+ =22[mm] 
Lengte bij indwKkmcht vat ongeveer IO 1>19 LI0 =2’7[m] 
Lengte bij maximale indrukking, Lmin =15[mm] 
Lengte bij minimale indrukking, L- =33[mm] 

Veerstijfheid, C IN-1 
Dikte draad, d [ m l  
Aantal windingen, iw [-I 
Indrukking, S [ml 

Afschuifmodulus, @/mi 
Diameter veer, Drn [m] (= Divniu + d) 

Ongeveefde lengte van veer, Lo [mm] 

Voor de veerstijfheid van een drukveer geldt (Dubbel, G53): 

Neem praktische waarden voor: 

Voor veerstaai geldt: 
Hiermee wordt de stijfheid berekend: 

G N 0.38.E en E = 210-103 [N/m2] 

c ~ 0 . 7 8  @/mm] 

De ongespannen lengte van de veer kan nu berekend worden met behulp van de wqvan 
Hooke: 

De spiraalveer met d= 1.5 [mm], iw=5, h=39 [mm] en D,=23.5 [mm] is geschikt. 
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Appendix H 

Data-sheets van: 
MAXON-motor 
Planetaire reduaor 
Digrtale encoder 
Drukopnemer 
Reflective object sensor 
Lineaire kogeibus 
H &contactlager 
Rdmembraan 
Schaartafei 

Pagina. 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
62 
63 
65 

Experimentele opstelling om mechanische eigenschappen van twee-fase mengselmaterialen te karakteriseren 
53 



'\ 

maxon DC motor p~f.-m)-1..) 
Graphitbürsten 

20-0.6-1 max.70.9 - 
1 -  

- 20.8-1.2 
deep 

profondeur 

ir--- 

dp. = tief 

Betriebsbereiche Legende (Erläuterungen Seite 34) 

maxon-Bau kastensystem 

Planetengetriebe 

Detail Seite 103 
pG-j3q.pq 

Empfohlener Leistungsbereich 

Dauerbetriebsbereich 
unter Berücksichtigung der angegebenen. thermi- 
schen Widerstände (Ziffer 19 und 20) und einer Um- 
gebungstemperatur von 25°C wird bei dauernder 
Belastung die max. zul. Rotorìemperatur erreicht. 
=thermische Grenze 

Kurzzeitbetrieb 
Der Motor darf kurzzeitig und wiederkehrend überla- 
stet werden. 

Gleichstromtacho 

Digital-Encoder 
HP HEDS 5500 

Detail Seite 11 8 
~~~.~ 

Planetengetriebe 
[GPl0421AI.. .] 
Detail Seite 106 

I --r 

Lagerprogramm 
Ctandardprogramm 
Conderprogramm (auf Anfrage!) 

O Axialspiel 
O Max. Belastung der Kugellager 

0,05 - 0.15 mm 

axial (dynamisch) 
nicht vorgespannt 5,6 N 
vorgespannt 2,4 N 

Aufpressdruck (statisch) 110 N 
(statisch, Welle abgestützt) 1200 N 

0,025 mrn 

radial (5 rnm ab Flansch) 28 N 

O Radialspiel bei Kugellager 
O Umgebungstemperatur -20/+100"C 

O Max. Rotortemperatur +I 55°C 

O Anzahl Kollektorsegmente 13 
O Motorgewicht 370 g 
O Motordaten gemäss Tabelle sind Nenndaten. 

Toleranzdarstellung Seite 33. 
Detailliertere Angaben entnehmen Sie 
unseren Cornputerblättern. 

O Option: Hohlwelle als Spezialausführung. 
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Planetengetriebe IGP10421AI. . . I 

rn 

E O L1 L 2  L3 
.- max. max. max. 

a mm mm mm 
2 

L 6  

max. 
mm 

75 185.75 I 163,90 

68 

68 
I_ 

207.25 1 185.40 203,BÛ I 
207,25 1 185.40 203.80 

68 

68 - 

+ Motor-Bestellnummer + Tacho 

Basis-Motor RE 
siehe Seite 71 

Gleichstromtacho w1.[80;;] 
Detail siehe Seite 113 

Digital-Encoder 
HP HEDS 5500 

(34 (O9 1. I. . A  
Detail siehe Seite 11 8 

EC 040 - 070 E A A 2 O0 A A ' L M - H : m  
Basis-Motor EG 040-07Q-..EAA200A 
siehe Seite 80 

Basis-Motor EC 040-07O-..EAA200A 
siehe Seite 80 

Digital-Encoder 1-1 .cd 
HP HEDS 5500 
Detail siehe Seite 118 L6 I 

Ausgabe April 1994 / Änderungen vorbehanen 

5 5  106 maxon gear 



Tacho-t i 
- -- 

+ Getriebe i 

- + Motor-Bestellnummer 

- ~ . f l - ~ . [ - ~ 1  

- - - ~ . ~ - p l . ~ - ~ ~  
Basis Motor 2332 ....- 52.215-200 
siehe Seite 43 

Basis-Motor 2332 ....- 52.215-200 
siehe Seite 43 

b 

a 
a 
<I) 
S 
O > 
U c 
3 
N 

T- 7 

I .- 

c 

3 
O 
c 

LL 

I , _. . . ~x.85.35 

Planetengetriebe 
Detail siehe Seite 102 

- m- . 10711 - 1- _I E I A I F 12 I O0 I A] 
Basis-Motor RE 035-071 -..EABPOOA 
siehe Seite 71 .91.85 

- 1- -1071)- 1- _I E I A I D 12 1001 A I A] 
Basis-Motor RE 035-071-..EAB200A 
siehe Seite 71 

- ~ 1 - / 0 7 1 I - l _ _ l E ~ A ~ A / 2 ) 0 0 / A I - I  
Basis-Motor RE 035-071 -..EABPOOA 
siehe Seite 71 

- 1060)- 1- -1 E 1-1 B 12 I O0 I B I 
Basis Motor EC 032-060-..E.B200B 
siehe Seite 79 

- 

- 1- - 10601 - 1- -1 E 1-1 B I 2 I O0 I B I A1 
Basis Motor EC 032-060-..E.B200B 
siehe Seite 79 

- lw\-m-l- -1 EI AI Al 2 1001 A] 
Basis Motor EC 040-070-..EAA200A 
siehe Seite 80 

Planetengetriebe 
Detail siehe Seite 103 

Pianetengetriebe 
Detail siehe Seite 106 

Planetengetriebe 
Detail siehe Seite 103 

Planetengetriebe 
Detail sieheeeite 106 

\ 

- IEC/0401- F01-r- -1 E I A I Al 2 I O0 I A 1-1 
Basis Motor EC 040-070-..EAA200A 
siehe Seite 80 

I Vercorounassoannuna 5 V k 1 O%/ Pin 5 Kanal B 
Pin 4 V, 

U Lagerprogramm I 
I Aueganqcciqnal TTL kompatibel I 7 Standardprograrnm I PIN Pin 3 Kanal A 

PIN 4 Pin 2 N.C. (nicht anschliessen) I [ l P l N 3  Fit ? Pin 1 Kanal Gnd I (Option) 

empfohlener Stecker: 

I Anzahl Kanäle 2 («Index Kanals auf Anfrage)] 

AMP, Berg, Molex oder HEDS- 
8903 (maxon Art. Nr. 3409.500): 

i- 
152 * O S  , - 3*' 

1 -  

180 ne 

I Sianalabfallszeit' 40 nel 
'(typisch, bei CL = 25 pF, RL = 2.7 w2. 25°C) 
lndexoulcbreite INennI Ootion 90% 

PIN 5 braun 
PIN 4 rot 
PIN 3 weiss 
PIN 2 blau 
PIN 1 schwarz 

I Betriebctemoeraturbereich -40/+100"C 1 
I Träqheitcmoment der ImDulsccheibe 5 0.6 a m * i  

I Max. Winkelbeechleuniqunq 250000 rad e-' I - -  -- Max. Strom pro Kanal min. -1 mA, max. 5 mA 
Max. Impulsfrequenz 100 kHz 

Ausgabe April 1994 I Ändenrngen mrbehaHen 4 11 8 maxon tacho 
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OT'TGCibi, !NC. 
1201 lason" C . ~ C ' P  Carroi l ton.  Tera<  75006 . i J S A  
iciei>lione 2;4:242-6571 
Telex - 73-0701 T W X  *910-860-5958 

Type OPB 253 6 
WefPectlve Object Sensor 

Builetin No. 1054 April, 1976 . . .  - ....... ---- ---_ 'I 

General Description 
The OP6253 consists of a gallium arsenide infrared LED and a silicon photatransistor in a 
molded piastic houshg. T b  phototransistor raspon& to radiation from the LED only when 
a reflective object is wi th in i t s  field of view. 

Features 
e High Sensitivity - Fast Response 

High Reliability 
-. -dl Size Designed fw Stacking 

sbsoìute maximum ratings (25°C unbu otherwi8a notd) 
.......................................... 

........................................ Storage Temmrature 4 0 "  to 125'C 
Operating Temperature -40" to 100°C ..................................... Lead Soldering Temperature (30 sec) 260°C 

Input Diode 
Forward DC Current ......... 50 mA* Cdlector-Emitter Voltage ....... .25V 
Reverse DC Voitage .............. . 3 V  EmittcnCoiiector Voltage ........ .5V 
Power Dissipation .......... 80 mW** Power Dissipation ........ 50 mW"* 
'mrbt. Itrsdy O 67 rnA1.C Sbor. 25.C 
*'Win i i w d y  1.07 mWI*C 

.**D-iU Iirmadv 0.67 rnWI'C rborn ZS'C 
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p A  

V 

pA 

V 
V 
nA 

38 

I , =  40 mA, VcE= 5V. No Rlf le t ing surface 

I F =  50mA 
V, = 3V 

l cE=100rA 
S E C =  1OOpA 
VcE=10V, I F = O . H  50.1 pw/GM2 

Reflective Object Sensor 
Bulletin No. 1054 April, 1976 

slectricsl characteristics (25'C free-air temperature unless othemisa noted) 

SYMBOL PARAMETER 

Photocurrent (See Note 1) 
Photocurrent i% Îr'oîe 2: 
Crosstalk (See Note 3) 

Forward Voltage 

Revere Current 

Collector-Emitter Breakdown Voltage 

Emitter-Collector Breakdown Voltage 

Dark Current 

MIN - 
25 

25 
5 

- 

- 
MAX - 

? O  

2.0 

1.6 
1 O0 

1 O0 

- 

OFTRON, INC 

Typical Chgracterbtks . -  



CKF Wellenführungen 

LBAR/LBAS/LBCR Linearkugellager 
in geschloscener Aucführung 
F, 5-80 mm 

Linearkuge!!ager 
rnit 2 Deckscheiben 

Ausführung LBAR Linearkugellager 
rnit 2 Deckscheiben 

Ausführung LBCR 

Abmessungen Anzahl Tragzahlen Gewicht Kumeichen 
Kugel- dyn. stat. Linearkugellager mit 
reihen 2 Deckscheiben 2 Dichtscheiben 

F,., D C C3 C co 

5 

8 

12 

1 6  

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

12 
12 

16 
16 

22 

26 

32 

40 

47 

62 

75 

90 
90 

120 
120 

22 72 
22 12 

25 14 
25 14 

32 20 

36 22 

45 28 

58 40 

6a 4a 

a0 56 

100 72 

125 95 
125 95 

165 125 
165 125 

4 21 2 
4 21 2 

4 365 
4 365 

6 1160 

6 1 500 

7 2 240 

7 3 350 

7 5 600 

7 9 O00 

7 13 400 

6 11 400 
6 11 400 

6 21 200 
6 21 200 

170 
170 

285 
285 

ga0 

1 290 

2 040 

3 350 

5 700 

a i50 

12 200 

9 150 
9 150 

16 300 
16 300 

0,006 
0,006 

0,011 
0,011 

0,023 

0,030 

0,059 

0,l l  

0,18 

O, 
0,60 

1,46 
1,46 

3,45 
3,45 

'1 Linearkugellager mit geschlitzter Hülse zum Einstellen des Radialspieles 

Axiale Befestigung und Verdrehsicherung siehe Seite 14/15 
Sicherungsringe nach DIN 471. 

LBAR 5 
LBAS 5l) 

LBAR 8 
LBAS 8l) 

LBCR 12 

LBCR 16 

LBCR 20 

LBCR 25 

LBCR 30 

LBCR 40 

LBCR 50 

LBAR 60 
LBAS 60') 

LBAR 80 
LBAS 801) 

LBAR 5-2LS 
LBAS 5-2LS') 

LBAR 8-2LS 
LBAS 8-2LS') 

LBCR 12-2LS 

LBCR 16-2LS 

LBCR 20-2LS 

LBCR 25-2LS 

LBCR 30-2LS 

LBCR 40-2LS 

LBCR 50-2LS 

LBAR 60-2LS 
LBAS 60-2LS" 

LBAR 80-2LS 
LBAS 80-2LS1) 

6 

16 



Hoekcontactlagers, eenrijig 
type BEP 
d 10-80 mm 

! L-a---i 

Hoofdafmetingen Draaggeiallen Toelaatbare Massa Aanduiding 

d D B C  co vet olie 

dyn. stat. toerentallen 
Smering 

mm N min" kg - 

10 

12 

t o  

17 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

O0 

30 

32 
37 

35 
42 

40 
47 

47 
52 

52 
62 

62 
72 

72 
80 

80 
90 

85 
1 O0 

90 
110 

1 O0 
120 

i10 
130 

120 
i 40 

125 
150 

130 
i 60 

1.10 
170 

9 

10 
12 

1 1  
13 

12 
14 

14 
15 

15 
17 

16 
19 

17 
21 

i 8  
23 

19 
25 

20 
27 

21 
29 

22 
31 

23 
33 

24 
35 

25 
37 

26 
39 

7020 

7 610 
10 600 

8 840 
13 O00 

11 100 
15 900 

14 O00 
19 O00 

15 600 
26 O00 

23 800 
34 500 

30 700 
39 O00 

36 400 
49 400 

37 700 
60 500 

39 O00 
74 100 

48 800 
85 200 

57 200 
95 600 

66 300 
106 O00 

7i 500 
119 O00 

72 ROO 
133 O00 

83 200 
143 O00 

3 050 

3 400 
4 750 

4 150 
6 100 

5 300 
7 650 

7 100 
9 300 

8 300 
13 700 

12 900 
19 O00 

17 300 
21 200 

21 200 
28 500 

22 800 
35 500 

24 O00 
44 O00 

30 500 
52 O00 

36 500 
60 O00 

43 O00 
68 O00 

47 500 
78 O00 

50 O00 
88 O00 

58 500 
100 O00 

19 O00 

18 O00 
i 7 O00 

17 O00 
15 O00 

15 O00 
13 O00 

12 O00 
1 1  O00 

10 O00 
9 O00 

8 500 
8 O00 

8 O00 
7 500 

7 O00 
8 700 

6 700 
6 O00 

6 O00 
5 300 

5 600 
4 BOO 

5 O00 
4 500 

4 500 
4 300 

4 300 
3 800 

4 300 
3 600 

3 800 
3 400 

28.000 

26 O00 
24 O00 

24 O00 
20 O00 

20 O00 
18 O00 

17000 
16 O00 

15 O00 
13 O00 

12 O00 
1 1  O00 

11 O00 
10 O00 

9 500 
9 O00 

9 O00 
8 O00 

8 O00 
7 O00 

7 500 
6 300 

6 700 
6 O00 

6 O00 
5 600 

5 600 
5 O00 

5 600 
4 800 

5 O00 
4 500 

0,030 

0.036 
9965 

KO45 
0.090 

0.065 
0,12 

0.1 1 
0,15 

0,13 
0,25 

0.20 
0,37 

028 
0,51 

0.37 
0,67 

0,42 
0,83 

0,47 
1,15 

0.62 
1,45 

0,79 
1,65 

1 ,o0 
2,15 

1,10 
2,60 

1,15 
3,20 

1,15 
3.75 

7200 BEP 

7301 BEP 
7201 BEP 

7202 BEP 
7302 BEP 

7203 BEP 
7303 BEP 

7204 BEP 
7304 BEP 

7205 BEP 
7305 BEP 

7206 BEP 
7306 BEP 

7207 BEP 
7307 BEP 

7208 BEP 
7308 BEP 

7209 BEP 
7309 BEP 

7210 BEP 
7310 BEP 

7211 BEP 
7311 BEP 

7212 BEP 
7312 BEP 

7213 BEP 
7313 BEP 

7214 BEP 
7314 BEP 

7215 BEP 
7315 BEP 

7216 BEP 
7316 BEP 

.-I 

Afmetingen Inbouwmraten 

d d, Df r I 2  f g 4  a d, D. Db ra rb - min min min rnax max max max F;I 

- mm mm 

03 10 

12 

15 

17 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

18,2 

20.2 
21,7 

22.7 
25.9 

2!%9 
28,6 

30,7 
32,9 

35.7 
39,4 

423 
46,2 

49,3 
52,4 

55,9 
!j9,4 

60,5 
66,3 

U5,5 
73,5 

72,4 
80 

79.3 
87 

66,3 
93,6 

91,3 
1 O0 

96,5 
1 O8 

103 
114 

P .P *I 

23,1 

25,l 
28,3 

28 
32.9 

31,9 
36,5 

37,2 
41 

42,2 
48,9 

50.8 
57.3 

59 
64,2 

663 
72.4 

70.9 
80,7 

75,9 
89,7 

84,1 
978 

925 
106 

101 
114 

1 O6 
123 

i 1 1  
130 

i i9 
139 

13 

14 
16 

16 
19 

16 
20 

21 
23 

24 
27 

27 
31 

31 
35 

34 
39 

37 
43 

39 
47 

43 
51 

47 
55 

50 
60 

53 
64 

56 
66 

59 
72 

15 

17 
18 

20 
21 

22 
23 

26 
27 

31 
32 

36 
37 

42 
44 

47 
49 

52 
54 

57 
60 

64 
65 

69 
72 

74 
77 

79 
82 

84 
87 

90 
92 

25 

27 
31 

30 
36 

35 
41 

41 
45 

46 
55 

56 
65 

65 
Y1 

73 
0 1 

78 
!31 

83 
1 O0 

91 
110 

101 
i16 

111 
128 

116 
138 

121 
148 

130 
158 

28 

30 
33 

33 
38 

36 
43 

43 
47 

48 
57 

56 
67 

67 
75 

75 
85 

80 
95 

65 
104 

95 
114 

105 
i 23 

115 
i 33 

120 
143 

1 25 
153 

134 
163 

0,6 

0.6 
1 

0,6 
1 

0 8  

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
13 

1 
1,5 

1,5 
1 

1 
2 

1,5 
2 

1 3  
2 

1,5 
2 

1 3  
2 

1-5 
2 

2 
2 

-.- 
03 
0,6 

0,3 
0,6 

03 
08 

08 
0.6 

0,6 
0,6 

0.6 
1 

0,6 
1 

0 8  
1 

0 8  
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

83 
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simnf'l 

I (6. EinbaumaBe) 

ïyl inder-0 
6. EinbaumaBe 

bis 60 mrn bis100 mm bis150 mm 150 mm q=LL 
Mernbranhub 
in einer Richtung max. 
in Gegenrichtung max. 

H-20 
H-20 

H-20 
H-20 

Befestigungsplatte 

a 
P 

11s 60 mm b is l  O0 mm b is l  50 mm 150 mm 

7. Lagerprogramm 
LANGHUB-Rollmembranen Typ BFA 

EinbaumaBe 
Kolben-0 

Kolbenradius 
Deckelradius 
Nuttiefe 
Nutbreite 
Randbreite 
Randhöhe 
Randradius 

Nut-0 

I C -  10 
3c + 27,s 

5,80 
2,oo 
5,OO 
7,20 
6,50 
3,50 
3,25 

D c +  26 
0,80 
6,30 
5,OO 
3,25 

0,5 (H+S 
0,5 (H+St 

I C -  10 
) c  + 27,s 

7.00 
2,oo 
5,OO 
7,20 
6,50 
3,50 
3,25 

D c +  26 
1 ,o0 
6,30 
6,OO 
3,25 

0,5 (I-i I ' ; a )  

0,5 (14 a Sb) 

Dc -  5 
Dc +15 

3,50 
2,oo 
3.00 
4,OO 
3,50 
2,30 
1,75 

Dc +I4 
0,45 
3,60 
3,PO 
1,75 

Dc- 10 
Dc+ 21 

4,50 
2,oo 
4,OO 
5,50 
5,OO 
3,lO 
2,50 

Dc+ 20 
0,55 
5,OO 
4,OO 
2,50 

Membranmane 
Flansch-0 
Wanddicke 
Flanschwulst 
Bodenradius 

~ Radius 1 
I 

- I 
W H 

16 
20 
25 
25 
25 

12 
15 
20 
20 

20 

13 
20 
10 
15 
20 

0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 

Mindestlange der fein- 
bearbeiteten Flächen 
am Kolben Lk 
am Zylinder L C  



c- s 

(7. Lagerprogramm) 
LANGHUB-Rollmembranen Typ BFA 

Dc 
-~ 

25 
30 
35 
35 
35 

35 
40 
40 
45 
45 

45 
45 
45 
50 
50 

50 
55 
55 
55 
60 

60 
60 
70 
70 
70 

70 
70 
80 
80 
80 

80 
90 
90 
90 
90 

Dk 

20 
25 
30 
30 
30 

30 
35 
35 
40 
40 

40 
40 
40 
45 
45 

45 
50 
50 
50 
55 

55 
55 
60 
60 
60 

60 
60 
70 
70 
70 

70 
80 
80 
80 
80 

H 

25 
25 
10 
22 
28 

35 
18 
40 
10 
20 

25 
35 
45 
30 
40 

50 
25 
35 
55 
25 

35 
60 
15 
25 
40 

55 
70 
30 
45 
65 

80 
25 
55 
70 
90 

W 

0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 

0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 

0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,455 

0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 

0,45 
0,45 
0,55 
0,55 
0,55 

0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,515 

0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 

419 137.0793 D 
542 

\ ? .  Lagerprogramm) 
LANGHUB-Rollmembranen Typ BFA 

Dc 

1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 

110 
110 
120 
120 
120 

130 
130 
140 
140 
150 

150 
150 
150 
180 
180 

200 
200 
200 

Dk 

90 
90 
90 
90 
90 

1 O0 
1 O0 
110 
110 
110 

120 
120 
130 
130 
140 

140 
140 
140 
170 
170 

190 
190 
190 

25 
40 
60 
80 

1 O0 

65 
110 
25 
50 

120 

80 
130 
30 

30 

60 
120 
150 
60 
90 

60 
90 
120 

ao 

8. Bestellbeispiel 
LANGHUB Rollmembranen 
Bauform BFA 25/20-IO, SIMRIT@ 50 NBR 253 

W 

055 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
1 ,o0 
1 ,o0 

1 ,o0 
1 ,o0 
1 ,o0 

419 137-0793D 543 



Laboratory Jacks 

Universal J a c k  English and Meîric compatible 

Unique orthogonal hinges minimize 
wobble, tilt, and twist 

3 milliradian parallelism 

High load capaciîy without creep 
Smooth elevation of up to 300 Ib. (150 kg) loads 

Model 271 and 281 Laboratory Jacks are uniquely 
designed to provide smooth, stable height adjustment and 
high load capacity. 

Conventional scissor and dual-pantograph jacks lift 
by decreasing the distance between crossed members and 
are inherently less stable at higher elevations. In contrast, 
Newport's innovative design employs three orthogonal 
hinges that straighten to form a box, becoming more stable 
with increasing height. The side-mounted height adjustment 
controls a stout drive screw connecting the pivot 
pins of the broad side hinges. The end hinge prevents 
tilting or swaying and ensures only vertical motion. 

Metric compatible. The top plate has an array of 1/4-20 
tapped holes on 1" while the bottom plate has an array of 
M6 holes. Both the top and bottom plates have four 
clearance slots for mounting the jack to a table. 

The 271 and 281 laboratory jacks are both English and 

Specifications 

271 281 

Load Capacity 200 Ibs. 300 ibs. 
Parallelism 3 mrad 3 mrad 
Min. Height 2.5" (63.5 mm) 3" g6.Z mm) 
Max. Height 4.25" (107.9 mm) 6z (152.4 mm) 

Ordering Information 

English Metric 
Range [in. (mm)] Model Model 

2.4-4.2 (60-108) 271 M-271 
3-6 (76-152) 281 M-281 

10. 16 ds 

300 - 
0 

z 200 

2 
3 100 

9 

- o 

O 6 

O 
2 5  3 4 5 6 
(50) (1 00) (1 9) 

LAB JACK HEIGHT [in (mm)] 

6 
G 5 5  - 
$ 5  
g 4 5  
I 

0 
6 3 5  
Y 4  

" 3  4 
7 

2 5  
O 2 4 6 81012141618x)22242628303234363840~444648 

NUMBER OF REVOLUTIONS 

I 271 - 281 



4 SLOTS, 
0.268 CLR 

(7.1) 



Appendix I 

1.1 Berekening - van de  gereduceerde traanheid - van spindel, moer, zuinerstanr! en  zuiEer 

Ale tmgheidsmmenten en massamagheden worden gereduceerd op de motwas en 
worden daartoe vermenigvuldigd met het kwadraat van d e  tussenliggende 
ovhr@ngv&ouding@n (zie diguur I. f ). 

Figuur I. 1 Schematisch overzicht van de massatraagheid en de traagheidsmomenten 

Jrotor = 47.4 . I o7 [kg m21 (Appendix H, MAXON-mator) 

Jspindol = I .28. I O-6 [kg m2] ( berekening hiervan in L2) 

mzuigw = 1.45 [U ( berekening hiervan in L2) 

‘r = 114.33 [-I 

De gereduceerde traagheid J’ volgt uit: 

Bepaling van de massa van het translerende gedeelte 

% Volume van de zuiger in mmA3 
m=pi*(20A2*4 1.5-1 Y2*29.5); 

% Volume van de zuigerdop in mmA3 
~~-d0p=pi*(21.5”2*6-20.5”2*4.5); 

% Volume van de zuigerstang in mmA3 
z~-~t=pi*(4~2* 150+9Y*75+37*2* 10-6.5’?2*84); 

Experimentele opstelling om mechanische eigenschappen van twee-fase mengselmaterialen te karakteriseren 
67 



% Volume van de volger in mmA3 
rot-und=74*85 * 12-~i*24~2* 12; 

% Volume van de veer van de moer in mmA3 
moerm=pi*(37.5* 15‘-2+24!2*5+26”2*5-1 OA2*5O); 

% Volme van de moer en borgmoer in m A 3  
m0errl=pi*((24~2* 8+ 1 OA2 * I 0-5A2* I 8)+((74/2)A2*9. 5-5A2*9. 5)); 

% soortelijke massa van aiuminium 
m-a,iu=2.E--3; 

% soorteiijke massa van staai 
rn-st=7.8E-3; 

‘Yo soortelijke massa van brons 
m-brons=8.9E-3; 

% De massa’s 
MI= (ai+rot-und)*m-aiu 
M2= (m-dop+m-st+moerm}*m_st 
M3= moerrl*m-brons 
M=M1 +M2+M3 

M1=229 gram 
M2=715 gram 
M3=501 gram 
MtotaaI= 1446 gram 

Bepalinp van het traagheidsmoment van de spindel J m  

De spindel is verdeeld in vijf cilindervormige delen met elk een traagheidsmoment Ji 

Het traagheidsmoment om de as van een cilinder is: 

Jd =%d’ met r = straal van de cilinder 
m = massa cilinder 

= p H d . í e n g t e  
p a  = soortelijke massa van staal 

= 7800 [kg mm3] 
JSpiUdel = J , +  J Z + 2 . J 3 + J 4  

J1 

J2 

53 

J4 

= % .(( 153 - x 0.0045’ 7800) - 0.0045’) 
= 95 -((30 * 7t * 0.0032 * 7800) 0.0032) 
= ?4 -((i 1 * x * 0.005’ * 7800) - 0.005’) 
= Y2 4(8 - 71 - 0.00?52 * 7800) 3 0.0075’) 

J*&I = 1.28 - 10” [kg m’] 
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Appendix J 

Het oplossen van de vernelijking die de motorkarakteristiek weerneeft 

De motorkarakteristiek wordt beschreven met de volgende vergelijking: 

Eerst het homogene gedeelte oplossen: 

S O+-0=0 
J’ 

S Stel m = ~ o . e ”  3 A=-- 
J’ 

Dan het particuliere gedeelte: 

Probeer o = A  en 0 = 0  

S Ts - T’moer --A = 
J’ J’ 

Ts - T’moer 
S 

A =  

Randvoorwaarde o(t = O) = O 

Ts - T‘mw 
S 

=3 o o = -  

de oplossing wordt dus: 

o =  Ts-T‘m-( l -e  -9) 
S 
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De aanlooptijd om vanuit stilstand naat- 80% van de maximale hoeksnelheid o,, te komen 
wordt als volgt berekend: 

S --t 
80% va=- 3 e si = o 2  

J’ 
S 

# t=--ln(0.2) 

met: 

J’=68.3 - I O-7 [kg m2] (Appendix I) 
1 

S = -  [niNm min-’] (Appendix H, MAXON - motor) 
6.96 

1 60 
6.96 1000-2~ 

= 1.332 - 10” [Nms rad-’] 

Hieruit volgt: 

t = 8.10” [sec] 
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Appendix K 

Alternatieve uitvoeringen van voorgespannen moeren 

Er worden in het volgende twee voorgespannen moeren met vadatrele v m p n i n g  
bachreven. 

i) 
spoedlengten hebben. De spoed van de borgmoer is groter dan die van de moer; hierdoor zal 
de afstand tussen de borgmoer en de moer variabel zijn ( figuur K. I). 

De voorgespannen moer waarbij de moer en borgmoer twee verschillende 

Figuur K.1 Borgmoer en moer hebben een verschiilende spoed 
Bij een rotatie 6q van de spindel verplaatst de moer zich over een afstand 6x1 , de borgmoer 
verplaatst over een afstand 6x2 = CI 4x1 .  C, is gelijk aan het quotiënt van de spoed van de 
borgmoer P2 en de spoed van de moer P I .  De lengte van de drukveer tussen de borgmoer en 
de moer verandert door deze hoekverdraaiing &p met Sxl-(CI- I). De stijfheid van de veer is 
zo gekozen dat deze ongeveer gelijk is aan de stijfheid van de 'pneumatische veer' in het 
drukvat. 
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2) 
Bij rotatie S q  van de spindel verplaatst zuiger I (deze verzorgt de druk in het  drukvat) zich 
over een afstand Sx,. Zuiger 2 (deze verzorgt de druk die benodigd is om de moer voor te 
spannen) verplaatst zich dan over een afstand 4x2; er bevindt zich linkse en rechtse draad op 
de spindel. De kracht die de pneumatische druk in het drukvat uitoefend op zuiger I wordt 
(vow eôn beet) gecompenseerd d m  de pneumatische draik in drukkmer 2 op d e  
achterzijde van zuiger I .  Om een dergelijk effect te bewerkstelligen moeten de volumes van 
de drukkamm, de vdumes van de luditdoonroes en de oppervlakken van de zuigers op 

De moer kan pneumatisch voorgespannen worden (figuur K.2). 

efkaai afgwûmc! zijn. 

Figuur K.2 De pneumatisch voorgespannen moer 
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Appendix L 

Bepalinn van de veerstiifheid van de innezaande bus 

De ingezaagde 
L. I). 

bus is voor te stellen ds een seriële schakeling van dubbele bladveren 

IF 
(figuur 

De stijfheid van één bladveer is te benaderen door de geometrie te vereenvoudigen: 

De stijfheid van een rechthoekige ingeklemde bladveer met een dergelijke vervorming wordt 
weergegeven door het vergeet-me-nietje (Dübbel, G49): 

b - t 3 - E  
i3 

C =  

met: r 2  
- - I 

b = 2-(r2-rl) 

E = 210. IO3 [N mm--2] 

= 15 Cmml 

= 10 [mml 

t = I  [mml 

Hieruit volgt: c = 622 [Nmm-'1 

In de ingezaagde bus bevinden zich I 5  van zulke dubbele (parallelle )bladveren. 
De stijfheid van de totale bus zal ongeveer zijn: qUs = 7.5 * c 

= 83 [N mm-2]. 

Dit betekent dat de voorspankracht te regelen is met I /  I2 - qus - spoedlengte x 9 [NI. 
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Appendix RA 

De CFT- of Koster-koppeling 

D.D.P. 6 9  

Een  u i t s t e k e n d e  v a r i a n t  o p  d e  w e l b e k e n d e  Oldham 

k o p p e ï i n g  werd  o n t w i k k e l d  d o o r  M . P .  K o s t e r  ( P h i -  

l i P S ,  C F T ) .  De o o r s p r o n k e l i j k e  s c h u i f p a s s i n g  i n  

d e  twee h a a k s  o p  e l k a a r  s t a a n d e  s l e u v e n  v a n  d e  

t u s s e n s c h i  j f v a n  d i t  t y p e  h o e k g e t r o u w e  d o c h  he-  
l a a s  n i e t  w r i j v i n g s -  e n  s p e l i n g s v r i j e  k o p p e l i n q  

w e r d  v e r v a n g e n  d o o r  e l a s t i s c h e  e l e m e n t e n  ( d i e  i n  

d i t  g e v a l  o o k  n o g  u i t  é é n  s t u k  v e r v a a r d i g d  

z i j n ,  z i e  Afb .  D.D.P.  6 9 a ) .  
Deze k o p p e l i n g  k a n  a l l e  " u i t l i j n f o u t e n "  v a n  d e  

a s s e n  - u i t e r a a r d  b i n n e n  z e k e r e  g r e n z e n  - o p n e -  

men,  t e  w e t e n :  d w a r s v e r s c h u i v i n g  ( i n  x- e n  y- 

r i c h t i n g ) ,  a x i a l e  v e r s c h u i v i n g  ( z )  e n  s c h e e f -  
s t e l l i n g  (6 en 5 ) .  De a s r o t a t i e  4 w o r d t  e c h t e r  

e x a c t ,  s p e ï i n g s v r i j  en z e e r  " s t i j f "  d o o r g e g e v e n .  
Er is i n  d e  h a n d e l  g e e n  k o p p e l i n g  b e k e n d  d i e  d i t  

e v e n a a r t .  A l s  men d e  v e r e n  a l s  t r e k s t a v e n  o p v a t ,  
b l i j k t  d a t  h e t  t u s s e n l i c h a a m  v a n u i t  d e  i n g a a n d e  

as  twee g r a d e n  v a n  v r i j h e i d  k r i j g t  v o o r g e s c h r e -  
v e n  ( b . v .  4 e n  x ) .  De v o l g e n d e  s t a p  ( v a n  h e t  

t u s s e n l i c h a a m  n a a r  u i t g a a n d e  a s )  i s  g e l i j  k w a a r -  

d i g ,  m . a . w .  v a n  d e  u i t q a a n d e  a s  w o r d t  y o v e r g e -  

nomen e n  9 w o r d t  e r a a n  o p g e d r o n g e n .  

U i t w i j  k i n g s b e g r e n z i n g e n  e n  e n i g e  d e m p i n g  v o o r k o -  

men d a t  h e t  t u s s e n l i c h a a m  i n  d e  v r i j h e i d s g r a d e n  

$, F. e n  z t o t  o p s l i n g e r e n  komt .  

E v e n t u e e l  z o u  e e n  ter a f s c h e r m i n g  a a n g e b r a c h t e  

o m h u l l e n d e  r u b b e r -  o f  k u n s t s t o f s t r i p  o f  - r i n g  

t e v e n s  d e  n o d i g e  d e m p i n g  k u n n e n  v e r z o r g e n .  
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Appendix N 

Samenstellin!zstekeninaen en werktekeninnen 
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StuMijst 
1) ùruhat 
2) micrometer 
3) sensorhouder 
4) drukopnemerhouder 
5) membraan 
6 )  rolmembraancilinder 
7) zuigerstang 
8) spindel 

9) moer 
1O)torsiestijve voorspanveer 
1 1)spillagerhuis 
12)reductor 
13)tapse deksel 
14)micrometerhouder 
15)sensor 
16)drukopnemer 

17)membraanring 
1 8)rolmembraanzuiger 
19)strip 

2 1)borgmoer 
22)spillagers 
23)Koster-koppeling 
24)servo-motor met encoder 

20)rotatie onderdrukker van de moer ('volger') 2 
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