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SAMENVATTING
Voor de prestatieverbetering van de universele meetmicroscoop
van het laboratorium voor lengtemeting van de THE was het nodig
de aandrijving ervan te herzien.
De oorspronkelijke handbediende aandrijvingen moesten vervangen
worden door elektrisch bedienbare aandrijvingen met een positioneernauwkeurigheid van O,l~m. Ook moesten de aandrijvingen
een slede-snelheid van 20 mm/sec. mogelijk maken.
Na analyse van de wrijving in de meetmachine werd het eisenpakket geformuleerd voor de aandrijvingen (hoofdstuk 1). Het bleek
dat zeer hoge eisen aan de stijfheid van de aandrijvingen dienden te worden gesteld. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe ik tot
de keuze van een speciaal type wrijvingswielaandrijving ben gekomen dat in dit specifieke geval noodzakelijk is.
In hoofstuk 3 wordt gesproken over stijve lageringen en over het
spoorprobleem van wrijvingswielen.
Het uiteindelijke ontwerp is beschreven in hoofdstuk 4, waar ook
is aangegeven hoe de noodzakelijke vrijheidsgraden worden gerealiseerd.
am enkele onbruikbaar geworden constructieve ideeen niet verloren te laten gaan, staan deze evenals de berekeningen in de bijlagen vermeld.Mogelijk zal tijdens de fabrikage of later nog blijken dat er nog constructieve wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk zijn. Het lijkt mij zinvol en interessant om daar bij betrokken te zijn.
Hartelijk dank aan allen die hebbenbijgedragen aan mijn afstudeerwerk of aan de sfeer in de vakgroep woe ~ in het bijzonder :
Prof. Ir. W. van der Hoek, E. Reker, Ir. P. Schellekens, Ing.
D.M. van Dijk, Prof. Dr. Ir. M.P. Koster, en mijn vrouw Lidwien
die met veel toewijding dit verslag getypt heeft.
Afstuderen bij sektie W.P. is ~cht leuk!

Marcel Baggen
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INLEIDING
Omstreeks de jaarwisseling 1983-1984 kWam een constructieve
afstudeeropdracht van Ir. P. Schellekens de werkeenheid WP,
vakgroep wac binnen. Het betrof de ontwikkeling van een aandrijving voor de 2-dimensionale m~etmicroscoop Zeiss UMM G-60220-d. Deze universe Ie meetmachine, die sinds 1959 geinstalleerd
is in het laboratorium voor lengtemeting THE, wordt veelvuldig
gebruikt bij het prakticum v~~r lengtemeting.
Het oorspronkelijke meetsysteem was enkele jaren geleden vervangen door een Heidenhain meetsysteem. Dit nieuwe digitale
incrementele meetsysteem meet de sledepositie met een oplossend vermogen van 0,1~~. Positionering met de oorspronkelijke
handbediende worm/wormwiel en wrijvingswiel overbrenging op
0,1 wm was niet goed mogelijk.
Er moesten daarom nieuwe x- en y-aandrijvingen geconstrueerd
worden die deze positioneernauwkeurigheid weI mogelijk maakten.
Met het oog op een later toe te voegen numerieke besturing,
ging de voorkeur uit naar aandrijvingen waarbij gebruik werd
gemaakt van elektro-motoren. Deze motoren moesten dan in ieder
geval ook met een handbediening (joystick) te besturen blijven.
Ook mochten de motoren hun warmte niet aan de meetmachine afstaan, omdat dit de meetresultaten nadelig zou beenvloeden.
Samenvattend luidde het eisenpakket van de te realiseren aandrijving als voIgt :
1- Er moest een positioneernauwkeurigheid van de sledes gerealiseerd worden van 0,1 ~m of nauwkeuriger.
2- am snel te kunnen meten moesten de sledes met redelijke snelheid bewogen kunnen worden. Er werd gedacht aan een snelheid van 20 mm/sec.
3- Op volle snelheid moesten de sledes binnen 1 mm tot stilstand kunnen worden gebracht. Dit was nodig om taster-beschadigingen te voorkomen.
4- De mogelijkheid moest blijven bestaan de aandrijving samen
met het geinstalleerde Heidenhain systeem op te nemen in
een N-C-besturing.
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HOOFDSTUK 1
par. 1. 1

BESCHRIJVING VAN DE MEETMACHINE
Opbouw van de machine

(zierigl)

Fig 1
Deze meetmicroscoop beschikt over een meetbereik in x-richting van 206 mm

en in y-richting van 103 mm. Het te meten

voorwerp wordt op de x-slede getransleerd in x-richting.
De boven het voorwerp geplaatste microscoop wordt met de
y-slede verplaatst in y-richting. Op deze manier is de microscoop boven ieder werkstukpunt te plaatsen dat binnen het x-ymeetbereik van de microscoop ligt. Voorts is er op de y-slede
een lamp gemonteerd die de mee-bewegende microscoop van licht
voorziet. Deze lamp hangt aan de achterzUde ver buiten de
meetmachine om te voorkomen dat de geproduceerde warmte in

-3-

de meetmachine opgenomen wordt.
De x-slede is gelagerd door niet meebewegende loopwielen
die gemonteerd zijn op excentrische asjes en die afrollen
langs rechtgeleidingen op de x-slede. Door verstelling van
de asjes is het mogelijk de haaksheid van de slede assen in
te stellen. Ook de speling van de slede op de rechtgeleiding
is door verdraaiing van de excentrische asjes te elimineren.
De y-slede is voorzien van weI mee-bewegende loopwielen, die
afrollen langs rechtgeleidingen, die op het machineframe gemonteerd zijn.
Omdat x-y-metingen op verschillende hoogtes moe ten kunnen
plaatsvinden is de microscoop in z-richting verstelbaar. Ook
kan de micros coop om de y-as gekanteld worden om metingen aan
scheefstaande vlakjes uit te voeren.
Tenslotte is het objectief uitwisselbaar met onder andere een
meettaster, waardoor met deze meetmachine ook mechanisch metingen kunnen worden verricht.
Meetsysteem
Zowel de x- als de y-slede is voorzien van een lineair Heidenhain meetsysteem met een oplossend vermogen van 0,1 fA-m.
Dit Heidenhain meetsysteem is een incrementeel digitaal meetsysteem. Incrementeel betekent dat het meetsysteem geen absolute posities kent : Iedere keer dat het meetsysteem aangezet
wordt moet er ergens een nulpunt gekozen worden. Omdat het
in de lengtemeting steeds om het verschil van 2 posities
gaat, is het niet kennen van de absolute positie van de slede
geen bezwaar. Digitaal betekent hier dat de uitgangsgrootheid
van het meetsysteem stapvormig verandert als functie van de
positieverandering.
Het meetsysteem bestaat uit een opneemkop : I1Minilid 310"
met een oplossend vermogen van 0,1 ~m. De lineaal van het meetsysteem heeft een uitzettingscoefficient van 8.10-~oK. De maximale toegestane bewegingssnelheid tijdens metingen is 150 mml
sec. Het meetsysteem bezit de signaalverwerker : Heidenhain
VRZ 380 A.
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De Heidenhain VRZ 380 A is een teller met een display. Tevens
bezit deze signaalverwerker een 36-polige BCD-uitgang welke te
gebruiken is voor de koppeling van het meetsysteem aan een
computer.
Microscoop
am een nauwkeurige meting uit te voeren, moet een te meten
object nauwkeurig onder het objectief gepositioneerd worden.
am waar te nemen of het object goed is gepositioneerd beschikt
de microscoop over een kruisdraad-objectief. De maximale vergroting die nu gehaald kan worden is 120x I waarmee geoefende
meettechnici een object onder de microscoop kunnen positioneren
met een reproduceerbaarheid van 0,1 ~.

Tasters
Het objectief van de microscoop kan uitgewisseld worden met
een taster. Er zDn nog tasters in ontwikkeling. Het is de bedoeling later automatisch metingen door een computer uit te
laten voeren. Het gebruik van tasters ligt dan voor de hand.
De tasters kunnen slechts een bepaalde afstand inveren. Dit
is nodig omdat de slede de gelegenheid moet hebben tot stilstand te komen. De meting van de werkstukpositie is bD de verschillende soorten tasters verschillend. Meestal wordt de slede
ZQ gerepositioneerd, totdat de taster een bepaalde meetkracht
op het werkstuk uitoefent. Op dat moment moet de positie van
de slede uitgelezen worden.
Aandrijving
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A=slede
B=wrijvingswiel
C=wrijvingswielas
D=lijst
E=wormwiel (i=80)
F=worm
G=handwiel (D=160mm)

fig 2

De originele aandrijving bestaat uit een aan de slede gekoppelde lijst, die word aangedreven door een wrijvingswiel
dat zich op dezelfde as bevindt als een wormwiel. Dit wormwiel
wordt aangedreven door een worm waaraan rechtstreeks een handwiel gemonteerd is. Zie fig 2.
De overbrengingsverhouding van de aandrijving is zo gekozen
dat een omwenteling van het handwiel overeenkomt met een
sledeverplaatsing van 0,627 mm. Met enige moeite is een positioneernauwkeurigheid haalbaar van 0,1 )Urn. Om bij grote uit te
voeren verplaatsingen niet langdurig aan het handwiel te moeten
draaien is het wrijvingswieletje loskoppelbaar van de lijst.
De slede is daarna vrij met de hand heen en weer te bewegen.
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Par. 1.2

Analijse van de machine

Om een aandrijving voor een machine te ontwerpen moeten er een
aantal gegevens van die machine bekend zijn. Belangrijke gegevens zijn de te bewegen massa, het verplaatsingsbereik en het
wrijvingsgedrag.
Bepaling van de massa
Naast wrijvingskrachten moet de aandrijving ook versnellingskrachten op kunnen brengen. Deze versnellingskrachten zijn afhankelijk van de massa van de slede. Om de sledemassa te bepalen
werd de slede met een lineaire veer aan het machine frame vast
gezet. De trillingstijd van de slede aan de lineaire veer werd
bepaald, zie fig 3.
C
m=(2~f)2
•

SLEDE

fig 3
Zowel de x-siede ais de ij-siede hadden volgens de metingen
een massa van ±80 kg.
Meting van de wrijving
Met een krachtmeter uit het Iaboratorium van Prof. W. v/d Hoek
werd de maximale wrijving van beide sledes bepaald. De maximaIe wrijving van de x-slede was 1,5 N. De maximale wrijving van
de ij-siede was 11,25 N. De wrijving bepaalt samen met de stijfheid van de aandrijving de grootte van de virtuele speling.
Sv=U 1 +u 2 =2F w zie fig 4
C

I•••

,.
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Omdat deze wrUving zo groot is en de realiseerbare plaatsnauwkeurigheid van de meetmachine zal bepalen is besloten een hysteresislus te meten van de ij-slede. Hiertoe werd de volgende
opstelling gebouwd, zie fig 5 en 6 .

t". ,.

I ,

\~ .n.

j.

\

_ .... \ _ ~ _ ~

0
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Meetmethode : Met een krachtmeter werd de y-slede voortbewogen.
De kracht die voor dat bewegen nodig was werd gezet op het
y-kanaal van een x-y-schrijver. Tegelijkertijd werd ook de verplaatsing van de y-slede gemeten. De verplaatsing van de slede
werd op het x-kanaal van de schrijver gezet. Het verplaatsingsmeetsysteem bestond bij de le meting uit een geluidimpuls-meetsysteem met een meetbereik van meer dan 200 mm. Hiermee werden
hysteresislussen gemeten met verplaatsingen van steeds enkele
tientallen mm.
Om
hysteresislussen te kunnen meten waarbij slechts kleine
verplaatsingen optraden werd gebruik gemaakt van een Militronverplaatsingsopnemer. Deze verplaatsingsopnemer heeft een hoger oplossend vermogen dan 0,1 fLm.
De eerste meting had het volgende resultaat : De wrijving van
de slede is vooral afhankelijk van de voorgeschiedenis van de
beweging van de slede. Wordt de slede nl. vanaf het ene uiteinde van het verplaatsingsbereik naar de andere kant van het
verplaatsingsbereik bewogen, dan meten we gaandeweg een toenemende wrijving, oplopend tot ± 11 N , waarna de wrijving tot
het eind toe constant blijft. Tijdens het oplopen van de wrijvingskracht merkten we, dat wanneer we de aandrijfkracht constant
hielden, dat de slede dan langzaam verder bewoog. Bij een aandrijfkracht van ± 5 N was een bewegingssnelheid waar te nemen
van 1,4pm /sec. en bij ± 6 N was een bewegingssnelheid waar
te nemen van 10}tm /sec. Deze langzame beweging verdween zodra de slede stroef liep (Fw = ± 11,25 N )
Voorts werd een aantal maal de meting van de wrljv~ng vanuit
iin uiteinde van het meetbed gestart, waarbij v66r het andere
uiteinde van het meetbed de bewegingsrichting werd omgekeerd.
Het bleek dat we de slede, wanneer deze stroef liep, bij omkeren
van de bewegingsrichting moesten lostrekken, waarna de slede
weer licht liep. Over een verplaatsing van·enkele.mm·s liep
de wrijving terug van 11,25 N naar meestal minder dan 5 N.
Zie fig 7.
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Bij de 2e meting gingen we als voIgt te werk : De slede werd
vanuit punt A naar B geduwd, waarbij de wrijving opliep tot de
maximale waarde. In punt B werd gestopt en er werd ter plekke
een hysteresislus opgemeten met zeer kleine verplaatsingen.
Zie fig 8.
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fig 8

Gemeten werd een grote wrijving in beide bewegingsrichtingen
en enige vering, zodat het systeern
volgende model, zie fig 9.en 10.
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De wrijving was ± 11,25 N. De veerstijfheid (uit hysteresislus
= ± 7.10 6 N/m.
Vervolgens werd de slede naar punt C bewogen en daarna naar
punt B. Nu viel op dat de wrijving veel minder was (± 2,5 N).
Een verklaring voor dit verschijnsel zou de volgende kunnen
zijn : E~n of meer lagers van de slede zijn niet goed uitgelijnd,
waardoor de buitenringen van de lagers bij beweging van de slede
in de richting van de lagerhartlijn willen bewegen. Dit gaat
goed totdat de axiale spelingen van de lagers zijn doorlopen.
Er treden dan toenemende axiale krachten op en daardoor ook
meer wr~v1ng. Nadat de maximale wrijving is bereikt zou het
lager axiaal over de geslepen lijst kunnen slippen.
Wanneer de bewegingsrichting nu omkeert, kan de wrijving snel
afnemen, omdat de axiale krachten op het lager snel verdwenen
zijn. Zie fig 11.
De oorspronkelijke aandrijving

Gcp0
I

,
I
I

A=slede
B=wrijvingswiel
C=wrijvingswielas
D=lijst
E=wormwiel i=80
F=worm
G=handwiel d=160 mm

fig 11
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Oe oorspronkelijke uitdrijving bestaat uit :
a- Een lijst die met een kogelscharnier spelingsvrij aan de slede
gekoppeld is.
b- Een wrijvingswiel met een diameter van 16 mm dat de lijst
aandrijft.
c- Een wormwiel dat op dezelfde as is gemonteerd als het wrijvingswiel.
d- Een worm met daaraan een handwiel.

..

Afmetingen
- Wrijvingswieldiameter
- Aandrijfasdiameter
- Aandrijfaslengte

W
0 as
L as
0

= 16

mm
= 12 mm
= 125mm

Oeze aandrijving heeft een beperkte stijfheid. AIleen al op grond
van de torsiestijfheid van de aandrijfas kan de aandrijfstijfheid
van deze aandrijving niet groter zijn dan 2.10 7 N/m. Immers:torsiestijfheid C = ~~ = 8.104·9~b·(12)4 = 1,32.10 6 N.mm trade

r

Via de overbrenging met het wrijvingwiel resulteert dit in een
aandrijfstijfheid op de slede van C = cf = 2.10 7 N/m.
R
Omdat de stijfheid van de overige aandrijfcomponenten niet is
meegerekend, zal de stijfheid van de oude aandrijving altijd lager uitvallen dan 2.10 7 N/m.
Bij een wrijving van de slede van 10 N. zou de slede al een virtuele speling moe ten hebben van : ~ = 1~m. Oe virtuele speling van de sledes ligt echter in de buurt van 0,1~. Oit
betekent dat het wrijvingsmodel niet het goede model is. Zie
fig 12.

~ ~.SLEDE
f
~
~. \ \

aandrijv ing
-

'"

aandrijving

Verkeerde wrijvingsmodel

Goede
fig 12
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Meting van de hysteresislus voor zeer kleine verplaatsingen
laat dan ook een ander wrijvingsmodel zien.
Zolang in dit model het blokje met wrijving niet verschuift,
zal het karretje steeds in dezelfde positie terugkomen, zodra
er geen krachten op werken. Bet lijkt dan of de virtuele speling 0 is.
De veerstijfheid in dit model kan uit de hysteresislus gehaald
worden. Als de aandrijving niet ingeschakeld staat (wrijvingswiel los van de lijst) is de veerstijfheid volgens de hysteresislus C = 7,5.10 6 N/m. Deze stijfheid is afkomstig van de slede geleiding die eerst meegeeft voordat de lagers ervan af
gaan rollen. Zodra de aandrijving wordt ingeschakeld , wordt
de stijfheid van de aandrijving opgeteld aan de al aanwezige
stijfheid.
Omdat wij bij het ontwerp van de aandrijving uitgaan van het ongunstige wrijvingsmodel, moet de stijfheid van de aandrijving
veel groter zijn dan die van de aanwezige aandrijving, wil de
virtuele speling kleiner zijn dan 0,1 /Am. (fig 13)

aandrijving

F

-

ongunstige wrijvingsmodel
fig 13
Bet is mogelijk dat de wr~v1ng van de y-slede om een of andere
reden niet omlaag gebracht kan worden. We stellen ons ten doel
om een aandrijving te realiseren die met deze wrijving een virtuele speling van slechts 0,1}J- m. heeft.
Omdat Sv = ~ , moet de stijfheid C van die aandrijving groter
zijn dan 2,2.10 8 N/m. Voor de stijfheid van de x-slede is
C = 2Fw = 3
6 = 3.10 7N/m. voldoende.
Sv
0,1.10
De stijfheid van een aandrijving kan kunstmatig opgevoerd worden door de positie van de slede terug te koppelen via een re
gelaar.Toch stellen we ons ten doel de virtuele speling binnen
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0,1 ~m. te houden. Dit is vooral om het bedieningsgemak bij
"handbediening" te bevorderen.
Voorts is er nog de eis om de slede op volle snelheid binnen
1 mm te kunnen stoppen. Dit betekent een versnelling van de
slede van :
Vo= 2 • 1 ~ m / s

S=!at 2+vO·t
a.t=-2.1(j2

-1·10- 2 ·t+2-10- 2

10- 3

t=0,1 s

-2-10- 2
1
a =-.,.-0=' =-2-10- m/s 2

De remkracht op de slede is dan F=m.a=80.2.10- 1 = 16N. Ook willen we de slede graagin 0,1 sec. op volle snelheid kunnen brengen. Omdat bij het versnellen van de slede de wrijvingskracht
tegenwerkt, hebben we in het geval van maximale wrijving :
11+16=27N aan aandrijfkracht nodig om de slede in 0,1 s
op volle snelheid te brengen.
Het nieuwe eisenpakket luidt dan:
1 - Stijfheid y-aandrijving ~ 2,2.10 8 N/m
Stijfheid x-aandrijving ~ 3.10 7 N/m
2- Aandrijfkracht
,. 27 N
3- Maximale bewegingssnelheid : 20 mm /s
4- Geschiktheid voor NC-besturing
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HOOFDSTUK 2
par. 2.1

AANDRIJFSYSTEMEN

Alternatieve aandrijfsystemen

Er zijn verschillende mogelijkheden om sledes, waarvan 5 vrijheidsgraden zijn vastgelegd,een bepaalde beweging te laten uitvoeren.
Er zijn aandrijvingen waarbij geen overbrengingen worden gebruikt.
We denken hierbij aan aandrijvingen met cylinders of met lineaire motoren.Met vloeistof gevulde cylinders zijn sterke aandrijvingen te realiseren.

Een nadeel van dit soort aandrijving

is de complexiteit van het systeem. Knoeiboel moet vermeden
worden en daarom geniet een elektro-mechanische aandrijving,
indien mogelijk, de voorkeur. Bovendien valt nog te bezien of
een hydraulische aandrijving met de bereikbare stijfheden en de
optredende wrijvingen tot een geschikte oplossing kan leiden.
De stijfheid van een aandrijving met lineaire motoren is afhankelijk van het regelsysteem dat de motor aanstuurt. Het resultaat
van zo'n fundamenteel goede oplossing staat of valt met de
prestatie van de besturing.

V~~r

ons gold dat zowel voldoende

geld als kennis ontbrak om binnen afzienbare tijd

een goed

functionerende aandrijving hiermee te construeren. Daarom beperken we ons tot aandrijvingen waarin we rotaties van een as
omzetten in translaties van de slede. Het voordeel hiervan
is dat er meerdere aandrijfsystemen zijn om assen aan te drijven
dan om lineaire bewegingen te maken.
Om roterende bewegingen in lineaire bewegingen om te zetten
kunnen we onder meer keus maken uit : een rondsel met een tandheugel , schroefspil met moer en een wrijvingswielaandrijving.
Belangrijk

v~~r

ons is dat de omzetting geen speling heeft en

erg stijf is. V~~r de tandheugel en schroefspil

betekent "geen

speling" dat tandwielen of moeren moe ten worden voorgespannen.
Voorspannen van deze onderdelen roept bij beweging wrijvingskrachten

OPe

Wrijvingskrachten waren oorspronkelijk de reden van de

keme voor een stijve aandrijving, omdat we de virtuele speling
klein wilden houden. Het introduceren van extra wrijving door
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het voorspannen van een tandwieloverbrenging is daarom niet
erg gunstig, omdat daardoor de aandrijfstijfheid weer groter
moet zijn. Hetzelfde geldt voor schroefspillen , behoudens kogelomloopmoeren.
Van wrijvingswielen is bekend dat er redelijk eenvoudig spelingsvrije en stijve aandrijvingen mee te construeren zijn. Vanwege
de bekendheid en goede ervaringen met wrijvingswielen binnen
het meetlab. THE werd besloten een wrijvingswielaandrijving te
realiseren.

par. 2.2

Realisatie van kleine verplaatsingen

Met een stijve aandrijving kunnen we de totale speling St van
een slede zeer klein houden.
So

= echte

Sv

= virtuele

speling -7

St = Sv+SO Zie fig 14.

in ons geval 0

u,

speling = 2Fw
-C1

r - r - ----+---;
I

I

fig 14

Met behulp van dezeaandrijving kunnen we met de positie van
de ingang, de sledepositie nauwkeurig voorspellen, omdat de
sledepositie zo stijf gekoppeld is aan de ingang van de aandrijving. Het verplaatsingsmeetsysteem van de slede kan in zo'n
geval soms geplaatst worden op de ingang van de aandrijving.
Oit heeft soms voordelen omdat zo eenvoudig het oplossend
vermogen van het meetsysteem (kleinst waarneembare verandering)
vergroot kan worden.
Voorbeelden van stijve aandrijvingen met geringe (of geen) speling
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zijn

Aandrijving via een mechanisme
- Pi;zo-elektrische aandrijvingen
- Wrijvingswielaandrijvingen

Met mechanismen zijn stijve en vooral spelingsvrije aandrijvingen
te realiseren, indien draaipunten van dat mechanisme elastisch
worden uitgevoerd. Deze mechanismen zijn dan ook bij uitstek
geschikt voor bewegingen in het submicrongebied. Voor grotere
verplaatsingen zijn deze mechanismen minder geschikt. Hetzelfde
geldt v~~r pi;zo-elektrische aandrijvingen. Deze zijn geschikt
om snel en stijf kleine verplaatsingen op te drukken.
De keuze was gevallen op een wrijvingswielaandrijving die een
grote aandrijfstijfheid paart aan een in principe onbegrensd
verplaatsingsbereik. De moeilijkheid was echter om de wrijvingswielaandrijving voldoende stijf te krijgen. Hierover gaat onder
andere het volgende hoofdstuk.
Door de kleineVoverbrengingsverhouding van de wrijvingswielaandrijving resulteren grote verplaatsingen aan de ingang van de
overbrenging in kleine verplaatsingen aan de uitgang van de
overbrenging. Op deze manier is gemakkelijk
een kleine verplaatsing aan de uitgang van de aandrijving te realiseren. Dit
is de door mij gevolgde oplossingsmethode.
Een andere mogelijkheid om kleine verplaatsingen te realiseren
is positieterugkoppeling van de slede naar een regelsysteem.
Dit regelsysteem moet uitgerust zijn met aIle noodzakelijke akties zoals b.v. een p-, i-,d- aktie.
De tekortkomingen van
de aandrijvingen zoals b.v. speling of een te geringe stijfheid
moe ten dan met het regelsysteem opgelost worden. Met andere
woorden : wat mechanisch niet opgelost kan worden moet eIektrisch opgelost worden. Dit is niet aItijd mogelijk.
De Iaatste methode die mogelijk is is de puisbesturing. Omdat
deze methode gebruikt wordt om de elektromotor kleine hoekverdraaiingen te laten maken en omdat wij zelf de elektromotor
uit moesten zoeken, is een korte beschrijving noodzakelijk.
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Als we een elektrische motor die een konstant wrijvingskoppel
heeft en daarbij geen voorkeursstanden kent, een kleine hoekverdraaiing willen laten maken, dan kan dat ais voIgt:
We laten de motor een koppel leveren vanaf t =to dat veel groter is dan het wrijvingskoppel. De motor zal daardoor een hoekversnelling van het anker geven. Op t =t1 laten we de motor
een negatief koppel leveren, waardoor de inmiddels draaiende
motoras weer wordt afgeremd. Op t = t 2 wordt de stroom weer
afgeschakeld. Op dit tijdstip staat de motor juist weer stile

...

1.

...

t,

t.

i,

t1.._
I:

fig 15

De motor moet tussen t = 0 en t = 2.de juiste hoekverdraaling
hebben gemaakt. V~~r een bepaalde hoekversnelling van de motoras en een bepaalde af te leggen hoekverdraating, voIgt hieruit
de tijdsduur tussen to en t1 en tussen t, en t 2 • Bet is weI
belangrijk dat de motoras n' het bereiken van de goede hoekverdraaling op tijdstip t2' niet terugdraait naar de positie, die
bestond op tijdstip t=tO. Dit kan nl. gebeuren door vering van
koolborstels of andere mechanische delen. We moeten er dus
op letten dat het model voor de motor er als vdgt ui tziet,
zie fig 16 ,

:,:1

slede

I
fig 16

en niet zoals fig 17 aangeeft.
F

fig 17
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par. 2.3

Keuze van een elektro-motor

De slede moet een snelheid van 20 mm/sec. kunnen halen. We
doen dit door de overbrenging zo te kiezen dat de motor dan
zijn maximale toerental draait. Dit is bij de meeste in aanmerking komende motoren 6000 r.p.m. = 100 omwentelingen per seconde. De kleinste stap die de slede moet kunnen maken is
0,1 ~m = 1.10- 7 m.
V51edeo t = s:::lede = C
~motor·t
fmotor

Omdat geldt :

voIgt de hoekverdraaling van de motoras die nodig is om de slede
0,1 fA. m verder te verplaa tsen.
dus 20

mm

100 Omw.

=

1,10-4

x omw.

mm

x = 5.10- 4

omwenteling= (

1
)
2000

De motor krijgt een spanningspuls van de volgende vorm :(fig 18)

t

..
fig 18

Het koppel dat de motor tijdens een puIs geeft kiezen we zo
groot mogelijk, omdat we dan minder last hebben van de wrijving
die altijd optreedt. Het maximale toegestane koppel is begrensd
omdat de wrijvingswielen niet mogen slippen. We kiezen dit koppel gemakshalve gelijk aan het koppel waarmee de motor accellereert en remt. De slede moet op volle snelheid binnen 1 mm
kunnen stoppen en accellereren Vmax .= 20 mm/s
De hoekversnelling die de motor op moet brengen voIgt uit
afstand S = ~at2 = 1 mm
~.20.t.= 20
snelheid a.t = 20 mm/s
t = 0,1 s

J

Als nu de hoeksnelheid lineair toeneemt
dit een hoekversnelling van

100~21(rad

0, 1 s

tot~max.

betekent

= 62'1IYrad./s"
I

(fig 19)
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tancX.=6283 rad 2
sec
,
i

o~--~~--------~--------~--------

fig 19

De hoekverdraaiing die de motor bij deze hoekversnelling op
tijd ~ heeft heeft afgelegd is gelijk aan :
t~

'f=1i dt = 2f wl:' =r t}
o

o

De minimale en tevens maximale incrementele hoekverdraaiing
was voorgeschreven. De kleinste stap van de slede moest 0,1
zijn. Dit kwarn overeen met een hoekverdraaiing van :
~ .~rad. = 3,14.10- 3 rad.
.• t 2
f=3,14-10- 3 =f-~
4

dus :

iO =6283 rad

{

Sec

~rn

2

-/t'-I-'-

t"z =1,4 rns

,

IOIQ){

C.7 - -

T
Ii

I
)1

'p

'£.

1/1
I

II"
I

L

..
fig 20

L

Dit betekent dat de ankerstroom in een fractie van de pulsduur
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1,4 ms.
10
De eis van Tel.. 1 f 4 ms. is een redelijke eis. WeI is duidelijk
datwanneer de ele£trische tijdconstante in de buurt van de 1ms.
komt, dat dan geen groot motorkoppel kan worden opgebouwd
binnende daarvoor beschikbare tijd. Zie fig 20.
Kiezen we b.v de motor: Escap 28/28 - 410 E ;
Deze kan een koppel leveren van 35 mN·m en heeft een elektrische tijdconstante van Ie = 0,073 ms.
Het koppel dat de motor moet leveren is gelijk aan :
moet kunnen toe- of afnemen. Bijvoorbeeld

I motor = 10 g r.cm 2 JT
I aandr.+slede ,

= 16.10- 3 .10- 4 .6283 = 10m N ·m.

6gr.cm 2
Dit kan de motor weI opbrengen.
laatbare ankerstroom ).
De andere motoren voldoen minder
der is Escap redelijk goedkoop en
sturing bouwt ervaring met Escap
hun gebouwde pulssturingen.

( 28% van de maximale toeaan de specifikaties. Verbestaat bij de CTD die de pulsmotoren, gekoppeld aan door
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WRIJVINGSWIELEN

HOOFOSTUK 3

par 3.1.

Inleiding

Wrijvingswielen worden al lang toegepast op plaatsen, waar
men een continu variabele overbrengingsverhouding nodig heeft.
Er zijn inmiddels ook al vele uitvoeringen van bekend. Waar het
ons echter om gaat, is dat wrijvingswielen bij uitstek geschikt
zijn om nauwkeurige aandr·ijvingen te realiseren. Oit is te danken
aan het feit dat een wrijvingswielaandrijving een grote stijfheid
combineert met een geringe wrijving.
Een nadeel van wrijvingswielen is dat slechts beperkte aandrijfkrachten kunnen worden overgebracht. Oit is een gevolg van
de eindige kracht waarmee de wrijvingswielen tegen elkaar kunnen worden voorgespannen. Een ander probleem is dat de wrijvingswielen heel nauwkeurig op elkaar moe ten worden uitgelijnd. Oe
assen van wrijvingswielen moeten zeer nauwkeurig in een vlak
liggen. Als een van beide wielen een uitlijnfout heeft van 1
miUiradiaal, dan treedt reeds ontoelaatbare slip op. Het gevolg daarvan is dat er ook sneller een slip in aandrijfrichting
ontstaat als er aandrijfkrachten moeten worden geleverd.
De wrijvingskracht die in het loopvlak kan optreden heeft een
maximale waarde. Zodra deze kracht moet worden opgebracht,
levert iedere extra krachtsvector slip op, indien de som van
beide vectoren groter wordt. Zie fig 21.

Ftot

fig 21
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Bovendien treedt er ontoelaatbare slijtage aan de·loopvlakken
OPe

Dit moet worden voorkomen.

par. 3.2

Lagering van wrijvingswielen.

IS

---m,

I
fig 22
De speling die het lager van een wrijvingswiel heeft is aan
de uitgaande as te voelen. Dit is zo omdat bij geblokkeerde
hoekverdraaiing, het wrijvingswiel op zijn as in aandrijfrichting
kan transleren over de speling s. Hetzelfde geldt voor de radiale stijfheid; bij belemmering van de hoekverdraaiing van het
wrijvingswiel zal de aandrijfkracht, welke op de lagers doorwerkt,
het wrijvingswiel laten veren in zijn lagers. Om dezelfde reden
moe ten slanke assen van wrijvingswielen vermeden worden, omdat
deze doorbuigen en torderen onder belasting. Dit levert alle,maal stijfheidsverlies OPe

Kogellagers
Kogellagers worden vanuit de fabriek met enige speling afgeleverd.
montage van het kogellager, met meestal een vaste
passing, blijft er nog enige speling in het lager over, zie
fig 22.

Na
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Ais deze lagers zonder meer worden toegepast in wrijvingswielen, dan wordt de speling die het lager heeft er door de voorspanning uitgedrukt.

fig 23
De aandrijfkrachten staan bij wrijvingswielen haaks op de voorspankrachten, zodat het asje in de tekening van a via een kwart
cirkelbeweging naar b of c kan bewegen. Ter plekke van punt a
heeft het asje in principe een stijfheid 0, zie fig. 23.
In aandrukrichting heeft het lager een invering die gegeven
wordt door de formule vermeld in lit.(J ).
dr=0,002 Q2
Q_4,37 Fr
Dw
z
Q= grootste kogelbelasting (in kgF)
Dw=diameter van de kogels (mm)
Fr=radiale kracht op het lager (in kgF)
z =aantal kogels in het lager
or=zakking van de binnenring t.o.v. de buitenring (mm)
Dit komt bij een doorsnee groefkogellager zoals b.v. Fag 6002
bij een belasting van 10 N neer op een stijfheid van ±
1.10 7 N/m en bij een belasting van 10 3 N is die stijfheid inmiddels opgelopen tot 7.10 7 N/m.
De lage stijfheid is het gevolg van relatief grote invering
van de enkele kogels van het lager die de belasting dragen.
De radiale stijfheid van het kogellager wordt dan ook plotse-
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ling veel groter, als we het lager radiaal voor zouden spannen, zodat aIle kogels een kracht doorleiden ,zie fig 24.

fig 24

Belasting F wordt dan gedragen door de kogels E F
de kogels ABC D • Daarnaast genieten we
het
dat bij Herz puntkontact, de stijfheid toeneemt met
ning op de kogels, omdat de Herze invering minder
dig is met de kontaktkracht.

G H en door
voordeel
de voorspandan evenre-

Radiale voorspanning kunnen we als voIgt verkrijgen :
1- Axiaal voorspannen

F

F

fig 25

F

F
Door een axiale kracht op b.v. de binnenring te plaatsen, verschuift debinnenring zover, totdat de speling uit het lager
is gedrukt.Ten gevolge van de axiale kracht op de binnenring
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ontstaat een radiale kracht, op elk van de n kogels van
Fax.
z • tan.c:(

(1 )

Vooral bij lagers met een kleine waarde van tan.~ levert een
kleine axiale kracht reeds een grote radiale voorspanning OPe
Doordat aIle kogels nu onder belasting staan, is de radiale
stijfheid ook veel groter. V~~r een belasting van Fax.= 10N ,
bereikt lager Fag 6002 reeds een radiale stijfheid van 7.10 7 N!m.
Problemen bij axiaal voorspannen van groefkogellagers is dat
een van de lagerringen axiaal verplaatsbaar moet zijn opgesteld.
Omdat radiale spelingen van axiaal schuivende lagerringen
vermeden moeten worden, moeten deze ringen in een vast huis
geplaatst worden, terwijl het huis dan b.v. elastisch deze axiale verplaatsing kan maken. Een goed voorbeeld daarvan is
gegeven in DDP 136 (lit 1), waarin het lagerhuis is gemonteerd
in een dun membraan , zie fig 26.

p - -... ~
fig 26

p

..

Een bijkomend voordeel van dit membraan is daarmee ook axiale
loopbaan-slingeringen van het lager opgevangen kunnen worden.
Deze konstructie vraagt nogal wat knutselwerk, maar is weI
een goede oplossing.
Een ander nadeel van axiaal voorspannen is dat axiale krachten
die bij wrijvingswielen in het bedrijf door uitlijnfouten ontstaan
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de ingestelde axiale voorspanning van het lager kunnen beinvloeden. Dit is het geval bij het vast opgestelde lager. Toch
moet de axiale voorspanning voldoende blijven, opdat de aandrukkrachten tussen de wrijvingswielen, het lager niet uit zijn voorspanning kunnen drukken.
Radiale kracht op het lager levert immers door de schuine krachtdoorgeleiding in het kogellager een axiale kracht op, die het
lager uit zijn voorspanningspositie wil drukken.
Een oplossing voor dit probleem is het voorkomen van axiale
krachten die ontstaan door uitlijnfouten van de wrijvingswielen.
Dit kan men bereiken door uitlijnfouten te voorkomen, of door
axiale bewegingen, die bij uitlijnfouten ontstaan, gewoon toe
te laten. Dit is mogelijk door beide lagers van het wrijvingswiel te monteren in axiaal beweegbare huizen. Deze oplossing
heeft aIleen zin, als de hoekverdraaiing van het wrijvingswiel
begrensd wordt door twee uiterste hoekstanden van het wrijvingswiel, zodat eek de axiale slag t.g.v. de uitlijnfout beperkt is.
Deze axiale slag moet dan door de beweegbare lagerhuizen mogelijk gemaakt worden.
2- Radiaal voorspannen
Als we de speling van een kogellager veer de montage opmeten
dan kunnen we de passingen van het huis ze dimensioneren, opdat
dit resulteert in een radiale voorspanning van het kogellager.
De verkleining van de buitenring door de vaste passing is dan
ze groot, dat er een negatieve lagerspeling overblijft. Het
nauwkeurig kunnen maken van gaten op de juiste maat is dan
weI bittere noodzaak. Een nadeel van deze methode is, dat achteraf geen controle kan plaatsvinden op de juiste radiale voorspanning. Nadat het lager enige tijd in bedrijf geweest is kan
door slijtage of deformatie de voorspanning geleidelijk terug
lopeno
Een andere methode om kogellagers radiaal voor te spannen is
het driehoekig knijpen van de buitenring. De binnenring wordt
daardoor statisch bepaald opgesloten tussen groepjes aangedrukte kogels. Ook deze methode is beschreven in DDP 136.
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Een nadeel van radiaal voorspannen van kogellagers is dat axiale beweging tussen binnen en buitenring nauwelijks meer mogelijk is. Bovendien treden hoge kogelbelastingen op als het
lager wordt belast door een axiale kracht. Tan~ in formule ( f )
is zonder axiale belasting nl. nog O. Als er geen vering tussen
kogels en loopringen mogelijk was, zou de kogelbelasting bij de
geringste axiale kracht naar oneindig oplopen. Omdat er, door
uitlijnfouten bij wrijvingswielen, meestal weI axiale krachten
op de lagers komen te staan, lijkt mij deze methode minder geschikt.
Andere lagertypen
Zodra we radiale stijfheden van lagers verlangen die hoger zijn dan
10 8 N/m moe ten we naar lagers gaan zoeken waarbij geen krachtsdoorgeleiding plaatsvindt via kort elliptisch kontact.(lit 3)
Tonlagers zijn voor ons niet geschikt, omdat die lagers aIleen
vanaf voor ons onbruikbare grote maten geleverd worden.
Kegellagers, die
reeds geleverd worden voor assen vanaf
12 mm diameter, lijken mij zeer geschikt om wrijvingswielen mee
te lageren. Bet uiteindelijke ontwerp had ook best met deze
lagers uitgevoerd kunnen worden. Twee kegellagers Fag 30302
een klein beetje (1 ,5~m ) axiaal tegen elkaar voorgespannen
leveren reeds samen een radiale stijfheid op van 1,3.10 9 N/m.
zonder axiale voorspanning, maar spelingsvrij leveren de twee
lagers een radiale stijfheid op van 1,5.10 8 N/m.De gegevens
van radiale stijfheden zijn afkomstig van Ing.W. Verheecken
(Philips CFT).(mondelinge informatie)
Omdat kegellagers een belangrijke loopbaanslingering hebben,
moeten de lagers in membranen worden gemonteerd. Bet een en
ander hadden we als voIgt voorgesteld: (zie figuur27L
Door de holle wrijvingswielas loopt een spaak, die aan
einden kan worden aangedraaid. Deze niet meedraaiende
trekt de buitenringen naar elkaar toe, waarna via een
telveer de voorspanning tot stand komt. Het hoI maken

de uitspaak
schovan de
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fig 27

as levert nagenoeg geen stijfheidsverlies op tegen buiging of
torsie van de wrijvingswielas. Ook axiale verplaatsing door
uitlijnfouten heeft door de relatief slappe membranen, bijna
geen invloed op de axiale voorspanning. Het belangrijkste voordeel van de spaak is dat de gemakkelijk instelbare voorspanning
niet via het frame naar het andere lager hoeft te worden geleid, maar dat de krachten in axiale richting zich uitsluitend
tussen de lagerhuizen afspelen.
Een bezwaar voor het gebruik van kegellagers is de ingewikkelde konstructie van de lageropsluiting. Ook de extra wrijving
van de kegels van het lager tegen de spoorkragen is mogelijk
een bezwaar. De uiteindelijke voorkeur ging naar naaldlagers.
Naaldlagers kunnen net zoals kogellagers cirkelsymmetrisch
worden voorgespannen door de buitenring te verkleinen.Het maken van een buitenringpassing op 2~m nauwkeurig om een juiste lagervoorspanning te verkrijgen is echter niet goed mogelijk.
Daarom moeten er naar andere methodes worden gezocht, om de
buitenring cirkelsymmetrisch te verkleinen.
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Een leuk voorbeeld is de, oak in bijlage 7 opgeno~en,buiten
ringklem: (zie fig 28)

fig 28

/

lagerbus

passend
blokje

Door de juiste klemmaten wordt bereikt dat de buitenring eirkelsymmetriseh verkleint, totdat de speling in het lager 0
geworden is. Er werd in dit voorbeeld weI van uit gegaan dat
de wrijving tussen"lagerringen klem nihil was tijdens het aandraaien. De gebruikershandleiding luidde als voIgt :
Sehroef de klem aan, totdat de klem juist een beetje vast zit
om de lagerring. Plaats daarna een blokje tussen de buigpennen
dat er juist tussenpast. Sehroef daarna de klem aan, totdat
de binnenring moeilijk axiaal verse~;fbaar is. Het lager heeft
nu geen speling meer.
Het voordeel, dat bij eirkelsymmetriseh voorspannen van het
lager aIle naalden dragen, en dat daardoor de radiale stijfheid
groter zou zijn, gaat verloren omdat het lagerhuis niet stijf
kan worden uitgevoerd.Dit is een gevolg van de methode van
voorspannen.
Een bijkomend nadeel van rotatiesymmetriseh voorspannen is,
dat naalden die per ongeluk tegen de spoorkragen oplopen, niet
de gelegenheid krijgen om door de spoorkragen te worden teruggeduwd.
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Radiale voorspanning werd uiteindelijk dan ook verkregen door
het driehoekig knijpen van de buitenring. Op deze manier kan
betrekkelijk eenvoudig de voorspanning ingesteld worden. Bovendien worden de naalden niet voorgespannen waar dat niet nodig
is. De naalden hebben iedere keer wanneer ze ontlast worden
de gelegenheid zieh door de spoorkragen te laten herrangsehikken. Geringere wrijving mag op deze manier van het lager worden
verwaeht.
Om de radiale voorspanning van een aantal stijve construetieonderdelen goed in te kunnen stellen wordt er meestal een
onderdeel met een lage stijfheid toegevoegd, zie fig 29.
Fb=bekende kontaktkraeht

r \'.0

I\'\ R,'"I

\I:j< VI If \'),
J

I

fig 29

Bij de uiteindelijke uitvoering is het verende deel het buigbalkje dat door het aandraaien van een sehroef iets inveert.Het
aandrukwigje drukt de buitenring tegen de twee overige wigjes
die daardoor de buitenring driehoekig drukken. Er wordt geen
gebruik gemaakt van een binnenring. De as van het wrijvingswiel
loopt reehtstreeks tegen de naalden van het lager. Zie bijlage 2.
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par. 3.3

Sporen

Vlakke eindloze banden die over gewelfde poulies lopen, proberen altijd met hun hartlijn op de grootste pouliediameter te
lopen.

Zie fig 30.

fig 30

Oit komt omdat aIleen dan de spanningsverdeling in de band
symmetrisch is en de oorspronkelijke rechte band

na elastische

deformatie toch recht blijft. Als de band nog niet symmetrisch
over de grootste diameter van de poulie loopt, heeft dit tot
gevolg dat de spanningsverdeling asymmetrisch is en de band
"krom rekt" ; zie tekening 30.
Bij rotatie van de poulie komt de band dan vanzelf op de grootste diameter te liggen.
Zwenkwieletjes proberen altijd achter hun draaibare bevestiging
aan te rollen. Het "slepend" wieletje is in dit geval zelfsporend. Zodra de bewegingsrichting van het zwenkwieletje over de
grond wordt omgekeerd, komt het wieletje in moeilijkheden. het
"slepend"zwenkwieletje wordt nu "stekend" en bevindt zich wat
sporen betreft op een instabiel punt. Het zal dan ook weldra
180 0 omkeren, om vervolgens weer slepend achter zijn bevesti-
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gingspunt aan te rollen ; zie ook DDP 87 lit ( 1).
Bij aandrijvingen met wrijvingswielen hebben we hetzelfde probleem:
Bet is goed mogelijk een wrijvingswiel te construeren dat zelfsporend is zolang slechts een bewegingsrichting gebruikt wordt.
Aandrijvingen worden echter meestal in twee richtingen gebruikt.
Wanneer het niet mogelijk is, een in twee richtingen zelfsporende aandrijving te construeren, moe ten de wrijvingswielen "zeer
goed" op elkaar worden ui tgelijnd. "Zeer goed" betekent dat de
resterende relatieve axiale verplaatsing van de wielen onderling door microslip kan worden opgevangen, zonder tot significante toe name van tangentiale microslip te leiden.
Microslip leidt bij afrolling (continu verplaatsend contaktvlak)
met een konstante schuifkracht in het contactvlak tot een snelheidsverschil van beide aan het contactvlak deelnemende oppervlakken. Zodra dit snel heidsverschil in de buurt komt van
10- 3 maal de snelheid van het kontaktpunt over de deelnemende
lichamen, dreigt microslip over te gaan in totale slip. Deze
moet vermeden worden. "Goed ui tlijnen" betekent een ui tlijnfout
realiseren van maximaal 1/1000 rad. In dat geval is tijdens
bedrijf de axiale slipsnelheid 1/1000 van de snelheid van het
kontaktpunt en mag men nog net een redelijk goed functioneren
van de (tangentiaal gerichte) overbrengingsfunctie verwachten.
Vaak is de hoekverdraaing die een wrijvingswiel maximaal een
kant uit kan maken beperkt, omdat de daaraan gekoppelde sledeverplaatsingen begrensd zijn. De axiale verplaatsing die door
een uitlijnfout kan optreden, zal in zo'n geval ook beperkt
blijven. Om slip in het kontaktvlak te voorkomen hoeven de wrijvingswielen nu niet meer "zeer goed"op elkaar te worden uitgelijnd, wanneer onderlinge axiale verplaatsing van de wielen
mogelijk wordt gemaakt. De axiale ondersteuning van de wrijvingswielen moet dan niet stijf zijn. Een geringe stijfheid van de
axiale ondersteuning is echter weI gewenst, opdat de wielen
ook na een lang bedrijfnog steeds op een gemiddeld goede plaats
blijven lopen.
Oplettendheid is geboden bij het ontwerp van asymmetrische wrijvingswielconstructies. Bet kan voorkomen dat wrijvingswielen
een, in eerste instantie vaak onverwachte en onbegrijpelijke,
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voorkeur voor een hinderlijke axiale beweging hebben. Hieronder
staat een voorbeeld waar het wrijvingswiel steeds naar links
wil bewegen, onafhankelijk van de bewegingsrichting van de lijst
eronder. Door wrijvingen zal het wieletje steeds zodanig verdraaien, dat beweging van de lijst resulteert in een beweging
naar links van het wieletje, zie fig 31.

(
\
o
fig 31

Als de afstand die een wrijvingswiel moet afrollen over een
ander wiel erg groot is, zou daarmee ook de axiale slag door
de uitlijnfout erg groot worden. In zo'n geval is het beter
de wrijvingswielen "zeer goed" op elkaar uit te lijnen.
Het bleek mogelijk een wrijvingswielcombinatie te construeren,
die in twee richtingen zelfsporend is. De uiteindelijke uitvoering daarvan is beschreven in par. 4.3. Deze constructie
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ontstond terwijl we bezig waren een radiaal spelirigsvrije lagering te ontwerpen voor het (snellopende ) wrijvingswiel 20; zie
tek 32.
Dit wiel drijft wiel 12 aan, dat op zijn beurt de lijst 3
van de slede voortduwt. Het snellopende wrijvingswiel was dubbel
uitgevoerd, terwijl het verbindingsasje ervan tegen wrijvingswiel 12aanliep.

z
~

/

(

/

y

(
J

fig 32
12=wrijvingswiel
20=wrijvingswiel

Tegen het dubbele wrijvingswiel liep een cylindrisch motorasje,
dat slechts ~~n graad van vrijheid kende en een aandruk-asje,
dat twee graden van vrijheid kende. De vrijheidsgraden van het
aandruk-asje waren rotatie om zijn hartlijn en verplaatsing in
de richting van wrijvingswiel 12. Door wiel 20 op deze manier
op te sluiten kon voorkomen worden dat dit wiel van lagers
moest worden voorzien. Dit was prettig, omdat de lagerspeling
haaks op de aandrukrichting moest worden voorkomen met ingewikkelde methodes zoals beschreven in par.3.2.
Uiteraard hadden de lagers van de cylindrische asjes ook speling, maar hier hadden de aandrukkrachten en de krachten ten
gevolge van de aandrukkoppels dezelfde richting. Dit betekende
dat deze lagerspeling niet hinderlijk was.
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I
12= wrijvingswiel
20= wrijvingswiel
25= rnotoras
51= steunwiel

•

fig 33

Wrijvingswiel 2Drnoest goed op beide cylindrische asjes worden
uitgelijnd. Per ongeluk had den we hierdoor een overbepaalde
aandrijving geconstrueerd. Het dubbele wrijvingswiel werd irnrners
op twee plaatsen door de rnotoras aangedreven. Door onverrnijdelijke verschillen in de overbrengingsverhoudingen, die zouden
ontstaan door fabrikagetoleranties op de onderdelen, zou (rnicr~) slip in het kontaktvlak op kunnen treden. Als oplossing
werd toen de rnogelijkheid ontdekt het rnotorasje zelfsporend
op het dubbele wrijvingswiel te laten lopeno

fig 34
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Door het motorasje aan de uiteinden konisch dunner te laten
worden, lijnde dit asje zich automatisch uit op het dubbele
wrijvingswiel 20. Weldra herkenden wij dat deze methode van sporen ook voorkomt bij railvoertuigen op spoorwegen.
De werking van het sporen :
fig 35
A= verbindingsas
B= rails
c= wiel

Op de as zitten twee wielen die konisch van vorm zijn. Deze
twee wielen lopen met een gelijke hoeksnelheid over rails, omdat beide wielen via een as aan elkaar gekoppels zijn.
Als nu de as te ver naar rechts ligt zal het rechter wiel harder
over de rails lopen dan het linker wiel, omdat het
wielgedeelte dat de rail raakt bij het rechter wiel een grotere
omtrek heeft. Een gevolg van dit snelheidverschil is dat de
as scheef op de rails komt te liggen. Verder doorrollen heeft
tot gevolg dat de as meer in het midden van de rails komt te
liggen. In het midden aangekomen ligt de as maximaal scheef
op de rails, waardoor de as bij verder doorrollen naar links
zal bewegen. Dit heeft tot gevolg dathet rechter wiel minder
hard zal lopen dan het linker wiel, waardoor de as geleidelijk
de andere kant om scheef gaat staan. Na verloop van tijd is de
as weer naar rechts bewogen en staat hij weer in zijn oude staat.
De bedoeling van de zelfsporende as is, dat na verloop van
tijd de as op de juiste plaats over de rails gaat lopeno
Een waarschuwing door Prof.W. van der Hoek dat mogelijk instabiliteit ten aanzien van het sporen zou kunnen optreden, gaf
aanleiding het sporen wat beter te bekijken.
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we het geval dat het konisch motorasje
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Hellingshoek konus asj e = oc.. Gad)
x, y, z,

=

ten opzichte van rails vast assenstelsel

u =

uitw~king

van het asje in x-richting

v =

uitw~king

van het asje in y-richting

fx = draaing van het asje om
~z

z~n hartl~n

= draaing van het asje om een as in z-richting die de hart-

l~n

van het asje

sn~dt.

Als het asje zonder slingeren aveR de rails loopt, dan loopt
een loopcirkel van de konus over de rails met straal RD.
V~~r

de verplaatsing van het rechter raakpunt aan de rails

geldt :
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dV(x1 )=-dfx·R(~) = -drx(Ro+utan~)
De verplaatsing van het linker raakpunt aan de rails voIgt
uit:
dV(x2)=-dfx·R(X2)=-d~x(RO-utan~)

d

tz

C,=

=dV(x1 )-dV(x2' _-d~x·2utan«
b

2tano(
bORO

Uit de tekening voIgt
du/dV=-~z; Samen met
dfz/dV= C,·u voIgt dan:

b

dV=dV(X1 )+dV(X 2 )=-drx. Ro
2

dllu
__
=-C1· U ;
(dV) 1I
dV
b·RO
u=a· cos'{'C1v
Het asje vertoont een slingerende loop over de rails met een
periode van: vcr.V = 27T'

d~z

= -d~x·2utan~
b·-drx·RO

2utan~=

C,·u i

V = 27r = 21[

vcr

(t2 tank
V b.r

=

~

Bij de spoorwegen staat deze beroerde eigenschap bekend als
"Vetergang" en is beschreven door: Prof.Dr.lr. De Pater (TH
Delft).
Slingeringen van de motoras moeten voorkomen dan weI tegengewerkt worden. Dit is mogelijk door in de kontaktvlakken microslip op te laten treden in de juiste richting. Deze microslip
treedt op ten gevolge van wrijvingkracht in het kontaktvlak.
We hoeven er slechts voor te zorgen, datfie wrijvingskracht in
het kontaktvlak de goede richting uit werkt. De goede richting
van de Kracht in x-richting is naar de evenwichts-positie gericht. Dit is als voIgt te beredeneren : Bij positieve uitwijKingen U zal het asje bij beweging in y-richting altijd linksom
verdraaien (+~). De eventueel negatieve hoekstand -fz, zal
daardoor altijd minder worden. Zodra echterfz nul geworden is,
zouden we het asje graag weer in het midden van de rails hebben staan en niet met een een grote uitwijking U naar rechts.
Door het asje continu naar de evenwichtspositie te drukken,
zal door microslip, het asje een geringere uitwijking U hebben,
dan dat we zouden verwachten. We zijn dan op de goede weg.
Voor hoekverdraaiingen If z geldt een analoog verhaal
Het moment dat we om de z-as uitoefenen op het asje moet het
asje altijd naar de evenwichtspositie draaien.
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Als aan beide voorwaarden wordt voldaan zullen oscillaties
na enige tijd uitdempen.
Als we de traagheidskrachten op het asje berekenen, dan blijkt
dat deze krachten altijd juist de verkeerde kant uit gericht
zijn, om oscillaties tegen te gaan.
/I
met v = v. t
Immers : "" = asin vc:r.v
---~
u= a sinVC-j·vt
ii -=_{12 aC1 sin
t

VC7'

..

De traagheidskracht is m.x, welke steeds van de evenwichtsstand
af gericht is. Deze traagheidskrachten zijn groter naarmate
de slingerfrequentie van het asje groter is. We moeten daarom
krachten in x-richting aan het asje toedienen die altijd groter zijn dan de traagheidskrachten en er tegengesteld aan zijn
gericht.
Een mogelijkheid is de krachten te laten leveren door Iineaire
veren, die het asje in de evenwichtsstand houden. Als in dit
geval de slingerfrequentie zo groot is dat de traagheidskrachten gelijk worden aan de veerkrachten, dan betekent dit dat het
asje in eigen frequentie is op de veren en juist geen kracht
in x-richting op de rails uitoefent.
De terugstelveren moeten daarom zoln grote stijfheid hebben,
opdat het asje, ook bij de maximale slingerfrequentie, nog niet
zijn eigenfrequentie op de terugstelveren bereikt. In dat geval
is de som van de traagheidskrachtenen en de veerkrachten
naar de evenwichtspositie gericht.
De maximaal optredende slingerfrequentie berekenen we als voIgt:
Dimensie van het asje: RO= 3mm
27r
ct=1°=0,017 rad
=260 mm
Afstand rails (wrijvingswielen) b= 20 mm \~

V~

Als het motorasje 6000 r.p.m. maakt,(100 omw./sec.) heeft het
motorasje een relatieve snelheid ten opzichte van het wrijvings•
wie!opperv!ak van wiel 20 van: V =UJ.R = 100.2~.3 = 1885 mm/sec.
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De slingerfrequentie wordt dan : f = X = ~ = 7,2 (jiZ)
De totale massa die bij de slingering betrokken is schatten
we op 0,2 kg, waarvoor 113 gram voor rekening van de motor
komt. De eigenfrequentie van deze 0,2 kg. op de montageveer
moet groter zijn dan 7,2 Hz, zodat voIgt:
LJ=V[= 27ff = 21(.7,2 ==> c = 400 N/M. (=0,4N/mm)
Behalve triIIingen in x-richting treden ook torsietrillingen
om de z-as OPe V~~r deze torsietrillingen om de bladveer geldt
een analoog verhaal : Optredende trillingen moeten onderkritisch blijven, zie fig 37.

I

IxC)

fig 37

De eigenfrequentie van een torsieslinger is :

~

=~

Het totale traagheidsmoment van de elektromotor om de bladveer
voIgt uit : (Massa motor) maal (traagheidsstraal)2 =
113.10- 3 .(60)2 = 406 kg.mm. 2 = 4,06.10- 4 kg.m 2
Hieruit voIgt de vereiste torsiestijfheid
~.7,2 =~ c.r~0,83 N.m/rad.
De toegepaste bladveer heeft
- een Iengte 1 van 40 [mn1]
- een breedte b van 15[m~
- een dikte d van 0,4 ~~
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fig 38

Doordat de bladveer wordt belast door een drukkracht Fn van
maximaal 40 N,levert dit een stijfheidsverlies op van ongeveer
1 N/mm. Hoe dat komt is beschreven door Dr.lr.J.v. Eyk (Philips CFT). Er wordt hier dan ook niet verder op ingegaan.Uit 5)
Er blijft meer dan 2 N/mm over, wat stijf genoeg is. We hebben
immers maar 0,4 N/mm nodig. Zie fig 38.
De torsiestijfheid om de z-as voIgt bij benadering,met verwaarlozing van de inkIemgevolgen,met behulp van (Lit 2).
C _Glp •

r-

1

'

I p =chb 3 ;
c=1/3 :

C~=

640 N·mm/rad

Omdat de bladveer aan de uiteinden wat breder wordt en bovendien ingeklemd is, is de torsiestijfheid met deze berekening
wat laa3 geschat. Bij een stijfheid c~ van 640N.mm /rad behoort
een torsietrillingseigenfrequentie van 6,3 Hz. Deze frequentie
kan pas optreden bij een motortoerental van 5250 r.p.m. Dit
toerental ligt in de buurt van het maximum toegestane toerental en zal vanwege de levensduur van de motor weI vermeden
worden.
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HOOFDSTUK 4

par. 4.1

DE UITVOERING VAN. DE AANDRIJVINGEN'

De aandrijving van de y - slede

stuknummers uit deze tekst corresponderen met stuknummers
uit de ontwerptekeningen.
In dit hoofdstuk wordt het volgende assenstelsel gehanteerd,
zie fig 39.

/

~HTERKANT
~~ETMACHINE
x
ZIJKANT
MEETMACHINE

VOORKANT MEETMACHINE

fig 39
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De aandrijving van de y-slede werd geconstrueerd aan de achterkant van de meetmachine.Dit was de enige mogelijkheid om in het
zwaartepunt van de slede aan te drijven. Tevens was hier ook
de benodigde ruimte.
Er wordt gebruik gemaakt van een lijst 3, die aan de slede wordt
vastgeschroefdi zie tekening 40 op bladzijde 4~ Deze lijst wordt
aangedreven door een wrijvingswielen combinatie. Deze bestaat
uit een wrijvingswiel 12, met een overbrengingsverhouding van
1 op 12, waarvan de as langs de lijst loopt. Ret grote wiel 12
wordt vervolgens aangedreven door het verbindingsasje van wrijvingswielenpaar 20 met een overbrengingsverhouding van 1 op 8.
Dit dubbel uitgevoerde wrijvingswiel wordt tenslotte aangedreyen door een zelfsporend motorasje 25, met een diameter van
6 mm, zodat een omwenteling van de motoras resulteert in:
~ = ~ = 0,196 mm verplaatsing van de slede.
~
TT.8
Wrijvingswiel 12 is aan de uiteinden voorzien van voorgespannen
naaldlagers, die spelingsvrij een radiale positie van dit wiel
voorschrijven. De axiale positie van wiel 12 is door middel
van een verend axiaal lager voorgeschreven. De axiale lagering
is niet stijf, maar zeer slap (c t:.. 200 N/rnrn).
Wiel 20 heeft geen lagers, maar wordt opgesloten tussen de
motoras 25, wiel 12 en de aandrukunit 21, ook een zelfsporende unit. Axiale positionering van wiel 20 vindt plaats door
spoorkrachten van de motoras en de aandrukunit, dus met de
stijfheid waarmee motor + aandrukunit in z-richting gefixeerd
zijn. Zou de axiale stijfheid van wiel 20 onvoldoende zijn, dan
is er de gelegenheid wiel 20 van een axiaallager te voorzien.
Zie tekening 41 op bIz. 47.
De axiale stijfheid is dan door de keuze van bladveer 54 (zie
ook tek.) zelf te bepalen.
De motoras 25 kent zijn radiale positie doordat hij is 0pgesloten tussen wiel 20 en twee lagertjes 51, die in de x- en yrichting niet kunnen uitwijken.

s
~

-46-

II
,

I,
,
I

i~i~~~

,
I

f:
i,

,
I
.,

"

;
,
II

®®08@8
fig 40

-47-

®
I

i

@
,
:

@

I

@
I

@
I

,

i
.-~-

----+--+-1---

fig 41
De vrijheidgraden die ingesteld moe ten worden

-------------------------------------------Zie tekening nr. 40.

Lijst 3
De lijst 3 moet bij beweging van de y-slede in zijn hartlijn bewegen. Tevens moet de ~y-hoek 0 zijn. fy is instelbaar doordat
de lijst met een bout tegen de slede wordt vastgetrokken. Voor
het volledig vasttrekken van die bout is draaing van de eerste
kruiskoppelingshelft nog mogelijk. De instelling van f:x en 'Pz
zijn mogelijk gemaakt door de.kruiskoppelingsschroeven nog niet
volledig vast te zetten.
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Deze hoeken, vooral de~z moe ten nauwkeurig ingesteld worden.
Controle van fz kan plaatsvinden door tijdens de sledeverplaatsing de x-verplaatsing van een slepend meetklokje tegen de
lijst te meten.
De x-positie over de volledige slag van de slede moet binnen
grenzen liggen die 0,1mm uit elkaar liggen. De z-positie (hoek
fx) moet op dezelftE manier gecontroleerd worden. Deze positie
moet binnen grenzen liggen die dichter bij elkaar liggen dan
0,5 mm.
De lijst is opgebouwd uit meerdere delen. Bij samenstelling van
de delen moet er op gelet worden dat de afstand tussen beide
lijsthelften 3en4 gelijk is aan 40 mm (± 0,2 mm) en dat beide
delen evenwijdig zijn (verschil in afstand tussen begin en eind
minder dan 0,05 mm)
Wiel 12
Wrijvingswiel 12 moet tegen de lijst 3 aan gemonteerd worden.
Hiertoe zijn de twee horizontale platen 1 en 2, waarin wiel 12
gelagerd is, verschuifbaar in x- en y-richting. Dit kan pas
zodra de schroeven waarmee de bevestigingsblokken 10 tussen
de platen geklemd worden, wat losser gezet worden. Door het
losser zetten van de schroeven, waarmee de bevestigingsblokken
10 aan de vertikale platen 8 bevestigd zitten, zijn de twee
horizontale platen 1 en 2 en daarmee ook wiel 12, in y- en zrichting verplaatsbaar. Tijdens dit verplaatsen moet ook de
aandruklijst 4 los staan, opdat wiel 12 kan verplaatsen ten
opzichte van de lijst.
Zodra de z-positie van wiel 12 is ingesteld kan de aandruklijst
wat aangespannen worden, zodat wiel 12 tegen de lijst wordt
aangedrukt. De naaldlagers moeten nu nog niet worden aangespannen. Nu kan de hoek~x van wiel 12 ingesteld worden, wat nodig
is om wiel 12 goed over de lijst te laten sporen. Als dit gebeurd is kunnen aIle bouten die aan of door de bevestigingsblokken 10 zitten, vast gezet worden. De lijst en wiel 12 zijn
nu goed op elkaar uigelijnd. Nu kan het naaldlager worden voorgespannen.
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Ook moet er aandacht geschonken worden aan het aandrukwieIetje 17. Dit wieIetje 17 moet gemiddeld op de goede plek bIijven Iopen; De axiale speling die dit wieIetje heeft moet symmetrisch verdeeld zijn. ~x-montagefouten geven tijdens bedrijf
een rotatie van het tussenwiel in de ~y-richting. Deze hoekverdraaiing mag niet meer zijn dan 2°. Dit is te controleren
doordat het kontaktpunt van het wieIetje tegen wiel 12 en de
aandrukIijst 4 maximaal over een afstand van 1,7 mm mag verschuivan. Correctie hiervan is moeilijk : Het onderlegblokje 41moet
iets verslepen worden, opdat de ~x-hoek verandert. Nadat die
klus geklaard is, kan wieletje 20 + aandrukunit 21 gemonteerd
worden.
Wiel 20
In de x- en y-richting wordt wiel 20 opgesloten tussen wiel 12,
de motoras 25 en de aandrukunit 21. De motoras is zo te verstellen,
dat de motoras op dezelfde z-coordinaat als wiel 12
loopt, terwijl het blokje 26 met de twee steunlagertjes juist
vrij blijft ten opzichte van wiel 12.
De aandrukunit is zo te monteren dat de hoekcxtussen de twee
lijnen 1 en m ±200 is ~ zie tekening (40).
De z-positie van wiel 20 wordt automatisch overgenomen van de
aandrukunit en de motoras. Uitlijnen van wiel 20 op wiel 12
De hoek~x van wiel 20 is instelbaar door de hoek~x van de
motoras te verstellen. Beide hoeken zijn gekoppeld, omdat de
twee afrollende lichamen twee contactpunten met elkaar hebben.
De hoek fy van wiel 20 behoeft niet zo nauwkeurig ingesteld
te worden. Bij een kleine hoekfout lopen wiel 20 en wiel 12
scheef tegen elkaar zonder dat daardoor spoorfouten optreden.
Ruwe instelling vanfy is evenwel mogelijk door de onderlinge
inklemlengte van de sprieten 42 van het sprietenblokje 23 te ·wijzigen.
Motoras 25
In de z- en y-richting is de motoras 25 verstelbaar door de
schroef van het tussenblok 14 wat losser te zetten, waarna
dit blok een beetje in z- en y-richting verstelbaar is. De
x-positie van de motoras is te verstellen door het paspenblok 44
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wat losser te zetten. Het blok is dan draaibaar om de paspen,
waardoor de x-positie van de motoras wijzigt.
De hoek fx van de motoras is instelbaar doordat er parallel
onder de bladveer een verstelbare drukstaaf 50 gemonteerd is.
Een veertje trekt hier de speling uit het mechanisme en dient
tevens als gewichtscompensatie voor de motor. V~~r de hoek~y
van de motoras is geen instelmogelijkheid. Zolang de bladveren
recht zijn en de tussenblokjes voldoende haaks, zal de hoek ~y
gelijk zijn aan die van wie120. Een kleine hoekfout van ±3°
kan nog door de bladveer 27 elastisch worden opgevangen.
Aandrukunit 21
De x-positie van de aandrukunit 21 is verstelbaar door de bevestigingsbeugel 13 ten opzichte van de bovenplaat 2 te verdraaien. De y- en z-positie van deze unit zijn verstelbaar door
het sprietenblokje 23 te verstellen ten opzichte van de bevestigingsbeugel. De hoek~ y is instelbaar door de inklemlengtes
van de sprieten 42 onderling te wijzigen.
Spoorfouten van de motoras of de aandrukunit zijn gemakkelijk
te controleren door na een kort bedrijf de voorspanning van de
aandrukunit af te nemen. Beide asjes springen dan terug in hun
voorkeurspositie.
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par. 4.2

De aandrijving van de x-slede.

De wrijving van de x-slede is veel geringer dan die van de yslede. Om de virtuele speling binnen 0,1~m te houden is dan
ook niet zo'n stijve aandrijving noodzakelijk. Dit komt goed uit
omdat de plaatsing van een soortgelijke aandrijving als die van
de y-slede erg veel bouwruimte zou vragen. Daarbij komt nog het
feit, dat de meetmachine zich leent voor de inbouw van een
smalle aandrijving. De lijst 32 en wrijvingswiel 35 zijn dan ook
volstrekt anders uitgevoerd dan bij de y-slede. Er wordt gebruik
gemaakt van een smalle lijst 32 die onder de x-slede 48 wordt
vastgeschroefd, aan de rechterzijde van de machine. Zie fig 42.
Ook wiel 35 met een overbrengingsverhouding van 12 bevindt
zich onder de x-slede. Wiel 35 van de x-slede is niet gelagerd
in naallagers,maar wordt opgesloten tussen de lijst 32 en enkele
steunwieletjes 43. Op deze manier worden 4 vrijheidsgraden onderdrukt
In z-richting wordt een elastische ondersteuning aangeboden
zoals bij wiel 12 van de y-aandrijving het geval is. Wiel 35
wordt aangedreven door het dubbele wiel 20 en de motoras 25.
Dit gedeelte van de overbrenging is identiek aan het overeenkomstige deel van de y-aandrijving. Ook de overbrengingsverhoudingen zijn hetzelfde.

Lijst 32
De lijst 32 is met twee bevestigingspunten onder de slede geschroefd. Van de lijst moet de ~z enry ingesteld worden. Dit
is mogelijk, doordat de gaten van de bevestigingsonderdelen
waarin de bouten zitten wat ruim zijn uitgevoerd.
Bet gebruik van verende onderlegringetjes onder de boutkoppen
is voor het uitlijngemak aan te bevelen. Met een licht hamertje is de lijst op de goede positie te tikken.
De hoek ~x van de lijst is niet instelbaar, maar komt automatisch goed door eerst de bout aan de rand van de x-slede vast
te zetten.
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Wiel 35
Nadat wiel 35 spelingsvrij gemonteerd is, kan het aandrukwieletje 40, dat aan de achterkant van de lijst zit, wat voorgespannen worden. Nu moet wiel 35, door het verstellen van de
hoekfy van wiel 35 uitgelijnd worden op de lijst.
Daartoe kan het frame van wiel 35 (het grote gefreesde blok 31)
losser gezet worden, waarna door middel van een klein imbusschroefje 46 de z-positie van het bevestigingspunt versteld
kan worden. Omdat wiel 35 nog steeds tegen de lijst 32 aangedrukt wordt, draait wiel 35 door deze verstelling om een as
evenwijdig aan de y-as. Deze as loopt door het kontaktpunt van
wiel 35 met de lijst 32.
Na fixatie van het wielframe 31 moet opnieuw gecontroleerd
worden of wiel 35 voldoende nauwkeurig op de lijst is uitgelijnd.
Na uitlijnen van wiel 35 kan de montage en de afstelling van de
rest van de aandrijving geschieden op de manier zoals dat bij de
y-aandrijving beschreven staat.
Tijdens het uitlijnen van wiel 35 moet voorkomen worden dat wiel
35 loskomt van de onderste twee ondersteuningsrolletjes. Dit
kan tijdelijk gebeuren doordat de aandruk-unit 21 nog niet gemonteerd is. Wiel 35 moet dan maar tijdens het uitlijnen eenvoudig met b.v. een stukje plastik
43 aangedrukt worden.

tegen de twee steunrolletjes
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~i

55

I

?
I

I

~
i

~

1

J

I

I

~

<¥

!

I
I

I

I

I
/

t

~

I

...

~
I

De bladveer 27 waarmee het lagerblokje 26 aan blokje 28 vast
zit, is stijf op drukkrachten en stijf in omtreksrichting van
het dubbele wrijvingswiel 20.
Hoekverdraaiingen ~y en verplaatsingen U z zijn redelijk gemakkelijk uit tevoeren. Deze bewegingen moest het asje ook kunnen
maken om te kunnen sporen op wiel 20.
De bladveer biedt hier precies de goede stijfheden die we in
ons geval nodig hebben.
Er is nog een identieke bladveer 47 langs de motor gemonteerd.
Deze bladveer dient ervoor om de~y-hoek van het lagerblokje 26
gelijk te houden aan de If' y-hoek van de motoras.
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Het lagerblokje moet immers worden uitgelijnd op de motoras.
Als het lagerblokje niet volledig goed staat uitgelijnd, zal
het lagerblokje in z-richting langs het motorasje verschuiven.
Waarschijnlijk is dit bij het omkeren van de draairichting tijdens
bedrijf te zien. Ook dient bladveer 47 om het motorkoppel op
een afstand (op de z-hoogte van bladveer 27) in te leiden.
De vrijheidsgraden ~z en u y zijn beiden door deze bladveer 47
nog vrij en deze vrijheidsgraden zijn ook nodig om er zeker van
te zijn dat de motoras tegen de twee steunlagertjes 51 aanligt.
Tenslotte is er ook nog een drukstaaf 50 onder bladveer 27
gemonteerd. Deze drukstaaf is verstelbaar en bepaalt samen
met bladveer 27 de hoek \f> x van de motoras.
Samenvattend kunnen we over de motor vaststellen, dat de vrijheidsgraden u x ' u y ' \f'z en \.fx stijf door de bladveren 27 en 47
en de drukstaaf 50 worden voorgeschreven.
van de motor wordt
door spoorkrachten indirect ontleend aan de hoek
van de
aandrukunit 21. Deze hoek is daardoor ook stijf voorgeschreven.
De verplaatsing u z van de motor is nog enigzins vrij.
De z-positie zal echter gemiddeld in de voorkeurspositie staan,
die door de bladveer 27 en de sprieten 42 van de aandrukunit 21
wordt bepaald.

fy

fy
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HOOFDSTUK 5

NABESCHOUWING

Tijdens het ontwerpen van de aandrijvingen heb ik ondervonden,
dat konstrueren een konfrontatie is tussen kritiek en kreatie,
zoals Prof. Ir. W. v.d. Hoek stelde in zijn inaugurele rede
aan de THE in 1962.
Het maken van ontwerpbeslissingen betekende veelal dat leuke
oplossingen overboord moesten worden gezet. Het afronden van
het ontwerp
kostte mij daardoor veel moeite.
Het lijkt er echter op dat de uiteindelijk overgebleven aandrijvingen gaan voldoen aan het vooraf opgestelde eisenpakket.
Helaas was er onvoldoende tijd beschikbaar om een werkend exemplaar ervan te realiseren. Ik hoop daarom dat snel met de
fabrikage van de aandrijving wordt gestart en dat een goed
werkend exemplaar de meetkamer veel geluk mag brengen.

P.s. In dit verslag is per ongeluk het "wieletje" uitgevondeni
excuses hiervoor. (wieltje)

Marcel Baggen

-57Bijlage B 1
Herze spanningen in kontaktvlakken van wrijvingswielen en
materiaalkeuze.
De Herze spanningen in dit ontwerp zijn uitgerekend met formules die ontleend zijn aan Dubbel (lit 2) bIz. 214&215.
rr'H =1,5*F
v z 7Tab

{ &1 zijn afhankelijk van 19-"=arccos ( (.~-}) / (~+~) , ) z ie tabel ui t
Dubbel.
1 1 1 1 1 1
V er d er ge Idt : ?+r=?,r;+r:+r,t

De ij-aandrijving.
O""'Hz tussen de lijst 3 en wrijvingswiel 12
F=600 N
Lijst 0= 00
wie112 [Ii= ()O IT1
0,11
r:=10 1_1_ 0 09
lr,'= 100

+i=

"f'

[~=2,4
tYl=0,53

kontaktellips:

r- ,

a=1,007 mm
O-Hz= 1300 N/mm 2
{ b=O,219 mm

ClHz tussen wiel 12 en tussenwiel 17
F=600 N

wiel 12

{~=oo
~=1

0

kontaktellips

r,'=50

~~ +~ =0,22

( :r;=10

.1-.1=0,18

wiel 17

a=0,79
{ b=0,147

r

r

DHz=2084 N/mm 2

-58O'Hz tussen tussenwiel 17 en de lijst 4
F=600 N

[E=1,83

wiel 17 { :r;=50

lijst r~=oo

r,'=10

r:=cx:>

kontaktellips

[7=0,63

1,+1=0,12
r r
1-1=0,08

rr

a=0,7 Lr
[ b=0,25

Q!Hz tussen wiel 12 en wiel 20
F= 150 N
wiel 20
wiel 12

[~=120

I r;'= 120
kontaktelliPs~a=0'72

VHz=1529

b=0,065

N/rnrn 2

a-Hz tussen wiel 20 en rnotorasje 25
2F=150 N; F=75 N
wiel 20 [r;=20
r;=20
kontaktellips

asj e 25

rr

l = 00

l1.'=3

a=0,276
[ b=O,074

De X-aandrijving
UHz tussen wiel 35 en de lijst 32
F=300 N
lijst f~=oO
wiel 12=00
~=50

kontaktellips

a =O,634
b=O,138

r

[

r;=5

O'Hz=1637 N/rnrn 2

G'Hz tussen de lijst 32 en het aandrukwiel 40
F=300 N op twee kontaktpunten, waardoor de kracht per kontaktpunt 150 N is.
lijst
(:r;= 00
wiel fXi=15

(li'= 00
kontaktellips

li'=10
a =O,26
O'Hz=1377 N/rnrn 2
b=0,20

f
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0Hz tussen de lijst 32 en het aandrukwiel 40 als aIle kracht
op een kontaktpunt komt.
De kontaktellips wordt dan:ra=0,26
2
(THz=1737 N/mm
b=O,2
GrHz tussen wiel 35 en wiel 20
F=100 N
Wiel 35 r:r:.=60 wiel 20

r(=60
kontaktellips

f

[Ii,= 00
l2=2,5

a=0,545
o-Hz=1478 N/mm 2
b=0,06

Om te komen tot een geschikt materiaal, moeten we weten hoe
lang de levensduur moet zijn.
De onderstaande figuur is overgenomen uit lit(4).
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Ais we de aandrijving op volle snelheid de slede driehonderd
uur op en neer laten bewegen, dan heeft wiel 12: 8.10 5 om,

wentelingen gemaakt.

V~~r

deze levensduur voIgt een geschikt

materiaal uit fig (44).
Wrijvingswiel 12, wrijvingswiel 35, en &lle lijsten waartegen
een wrijvingswiel loopt moeten worden verviardigd van een materiaal wat de kwaliteit heeft van 35NiCr18 in veredelde toestand. De wrijvingswielen 20, de asjes 25 en 52, het tussenwiel
17, en wiel 40 moeten vervaardigd worden van een materiaal
met de kwaliteit van 16MnCr5-gecarboneerd, omdat deze delen
een groter aantal overrollingen moe ten kunnen doorstaan.
Ringen 43 mogen worden uitgevoerd uit 35NiCr18.
Uiteraard kunnen andere

~aterialen

gekozen worden, mits deze

materialen voldoen aan de specifikaties.

-61BIJLAGE 2
Berekening van de voorspanning van de naaldlagerschroef.
Naaldlager 16 wordt door drie wigjes driehoekig gedrukt.
Dit is nodig om het lager radiaal veer te spannen.
Om dit te bereiken zijn in de horizontale platen voorzieningen
getroffen. Ieder wigje moet een radiale voorspanning geven
van 500 N. Vanwege de overbrengingsverhouding van het mechanisme moeten de schroeven dan een kracht leveren van 250 N.
Het tapse buigbalkje, een onderdeel van het mechanisme, zal
onder deze last wat doorbuigen. Een benadering voor de stijfheid tegen buiging van het balkje is C=1,S·10 3 N/mm.(fig 45)
Als de schroef een kracht van 250 N op het buigbalkje uitoefent, veert het balkje U=f=0,14 mm in. De rek of stuik van
de gatscharnieren is in dit geval verwaarloosbaar, omdat de
stijfheid van deze scharnieren op trek erg groot is (±4-10 5 N/mm).
Aandraaien van de schroef:
Als we een schroef kiezen met een spoed van 0,5 mm, moeten
we de schroef, na dat de speling uit het lager is gedrukt,
nog °6~~=1/3 omwenteling verder draaien.
Het voorspannen van het lager tot dat de speling er uit is
kan plaats vinden door de schroef aan te draaien tot dat wrijvingswiel 12 axiaal niet meer helemaal vrij kan bewegen.
V~~r deze handeling moet wiel 12 verder wel helemaal vrij staan.
Dit betekent dat de aandrukunit van wiel 20 niet mag worden
voorgespannen, en dat ook de lijsten niet mogen worden voorgespannen.

DOORSNEDE A-A
4
A .
1:25 ~

fig 45

u

-62Bijlage 3
De massatraagheid van de slede en de y-aandrijving teruggerekend als traagheidsmoment op de motoras.
De elektromotor moet de slede in 0,1 sec op volle snelheid kunnen brengen. Het aandrljfkoppel dat daarvoor nodig is, is afhankelijk van de massatraagheid van het systeem. Behalve de massa van de slede speelt ook de massatraagheid van de aandrijving een grote role In deze
bijlage worden aIle traagheden via de overbrengingsverhouding teruggerekend als traagheidsmoment op de motoras. Samen met het traagheidsmoment van het anker van
de motor voIgt het totale massatraagheidsmoment, dat
in 0,1 sec moet worden versneld.
Slede: De massa m=80 kg. De overbrengingsverhouding van
de aandrijving is gelijk aan i1°i2=1208=96. Dit komt overeen met een massa aan de omtrek van de motoras van:
~ 2 =8 6 010-

3

kg. De straal van de motoras is geliJ"k aan
96
'
3 mm, waarna het traagheidsmoment Jsm=traagheidsmoment
van de slede teruggerekend op de motoras voIgt:

Wiel 12: Het traagheidsmoment van een wiel voIgt uit:
J=o,s·nop-r 4 ·b ° V~~r wiel 12 wordt dit dan:
J= 0,Sorr07,S'10-60b(r)"(102)4=±104 kgmm 2 •
De overbrengingsverhouding tussen wiel 12 en de motoras is gelijk aan:bmtrek wiel 12)'(omtrek wiel 20) _240.40_ 320
(omtrek as 2S}·(omtrek as 20)
S06
J

Op de motoras is dit een traagheidsmoment van __ 2 =0,098 kg o mm 2
i

•

-63Wiel 20:
Wiel 20 heeft een traagheidsmoment van 11,3 kg·mm 2 •
De overbrengingsverhouding is geliJ'k aan (omtrek wiel 20)
(omtrek as 25)
40/6=6,6. Op de motoras voIgt dan het traagheidsmoment
J'Y{ffi=11 ,3/6,6 2 =0,248 kg·mm 2

•

Motoras, as van de aandrukunit en enkele meedraaiende
steunrolletjes:
Voor de berekening be schouwen we deze kleine onderdelen
als een onderdeel van een lange as. deze as heeft de
diameter van de motoras en de lengte van:
motoras+as aandrukunit+50mm(voor verrekening van het
traagheidsmoment van enkele steunwieletjes).
Jam=traagheidsmoment van de motoras=0,095 kgomm2.
Het totale traagheidsmoment dat de motor moet versnellen is dan: JA=Jlm+J~m+Jw~+Jam=0,077+0,098+0,248+0,095=
0,518 kg·mm 2 •
De door ons gekozen motor heeft een traagheidsmoment
van het anker van 1 kg·mm 2 • Om de totale last in 0,1 sec
te versnellen is een koppel van ±10mN·m nodig.
Dit koppel is minder dan 30% van het toelaatbare motorkoppel.

-64BIJLAGE 4
De stijfheid in x-richting van wrijvingswiel 12.
U

F
fig 46

De horizontale platen kunnen dankzij een aantal lijnscharnieren in de vertikale platen, in x-richting bewegen. Zie fig 46.
De kracht die hier v~~r nodig is, is afhankelijk van de hoekstijfheid van de lijnscharniereno
Volgens DDP 64 (lit 1) geldt:

2

De hoekstijfheid C\Qwordt dan: C",:M/If)=Eh t\jDTFi'
I
J
f 10,7
h
V~~r lijnscharnier 1 geldt: Cr 1 =2,29010 6 Nomm/rado

V~~r lijnscharnier 2 geldt: C~2=1 ,24.10 6 Nomm/rad

De stijfheid in x-richting van wiel 12 (dat gelagerd is in de
twee horizontale platen) is dan:

Wrijvingswiel 12 mag nagenoeg geen krachten in x-richting uitoefenen op de y-slede. Bet is daarom noodzakelijk dat de lijst 3
goed wordt uitgericht. Ook moet wiel 12 nauwkeurig tegen de
lijst aan gemonteerd worden, alvorens de aandruklijst aangedrukt
wordt. Uitlijn fouten van de lijst leveren in het ergste geval
0,5 0,1 618 N =±31 N OPe (De uitlijnfout zit dan symmetrisch
verdeeld om de x-positie van wiel 12 waarbij geen krachten in
x-richting op de slede worden uitgeoefendJ
0

0

-65Bijlage 5
De stijfheid van wiel 12 en zijn lagering in ij-richting
Buiging van de wrijvingswielas.
Ten gevolge van aandrijfkrachten zal de wrijvingswielas
iets doorbuigen.(fig47)
,

~

_h

fig 47
~~

)~

I=.2rr4

£.

4

Torsie van de wrijvingswielas.
Ret aandrijfmoment loopt door een aslengte met lengte h.
De torsiestijfheid van dit stukje as:
Met :fh=1 0
r=10
G=S·10 4 N/mm 2

voIgt

Ip=~r4

Aan de lijst voelen we deze stijfheid als: C2=£r=1,3·10 9 N/m
r2
De stijfheid van de lagering:
waarbij

6r =invering

in mm
Q =grootste naaldbeQ =10 kgF
lasting in kg.
la=dragende naaldlengfig 4S
te in mm.
een naald de belasting draagt, voIgt de stijfheid ui t:
0,0006 .0,9Q-0,1 =S·10- 5 mm/kg _ Cr =1 ,S·10 S N/m.(Fig 4S)
{O,~

fig 49

In ons geval dragen minstens
twee naalden onder 60° de belasting.(30° met de aandrijfrichting)
Zie fig (43). De stijfheid in aandrijfrichting wordt dan:
C3=2 £r
=1 5·10 S N/m

GV3')2'

Aan gezien er door het voorspannen meer

•

naalden zul-

len dragen verwacht ik dat de totale stijfheid die geza-
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melijk door de twee lagers zal worden gerealiseerd gelijk
zal zijn aan ± 1.10 9 N/m.
De stijfheid die op grond van deze berekeningen maximaal
kan worden gerealiseerd is dan:
1

1

= -C
Ct

+

1

De hoge stijfheidseisen worden sterk gereduceerd door
de overbrengingsverhouding. In het "snelle" gedeelte
van de aandrijving is daardoor gemakkelijker aan de stijfheidseisen te voldoen. Er gaat echter stijfheid verloren
in de bevestiging van de aandrijving. Ook de Herze stijfheid in aandrijfrichting van het contactpunt van wiel 12
met de lijst 3 is begrensd.
Dit zijn beperkingen waar we weinig aan kunnen doen.
Een meting van een hysteresislus achteraf zal uitwijzen, hoe groot de uiteindelijke stijfheid geworden is.

-67Bijlage 6
De stijfheid van een drukstaaf.
Een drukstaaf die in het hart door een kracht wordt belast heeft een stijfheid van ~.
Als de krachten echter
op de rand van de drukstaaf
aangtijpt, zal de drukstaaf
doorbuigen (krom gaan staan)
F waardoor stijfheid verlo---~-t------------------------~~~------~ren gaat. Zie fig 50.
Het buigend moment op de
staaf: Mb =F·h/2
ID . d=M·I/2
f el.n
E-l

fig 50

A,E,l

. dOh/2-Fh21
. d-tp
Xel.n
- el.n
-----8El
De totale invering aan
~--~------~------------~.r---~---beide uiteinden:
2 x=Fh 21 Bij een rechthoe~
a~------~~----------b
4El
kige
balkdoorsnede is
l~1/12)bh3, waarmee voIgt
fig 51
2 x=3Fl • 3Fl
Ebh
EA
Door de gemiddelde normaalspanning wordt de staaf iets korter. Xd=Fl De totale verkorting wordt dan 4Fl.
EA
E·A
De stijfheid op deze kracht is 4 maal zo laag dan wanneer de
staaf in het hart belast wordt_ (zie DDP 81 lit( 1»
Het wordt al een stuk beter als de krachten aangrijpen zoals
in tek (51 ) aandegeven is. Vanwege de symmetrie bekijken we
aIleen de helft van de balk. Zie fig 52.

fig 52

f,
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De staaf heeft voor deze krachten een stijfheid die de helft
is van het geval wanneer de staaf in de hartlijn belast wordt.
Dit gaat echter aIleen op, als de ondersteuning die de kracht
Fr moet leveren, oneindig stijf is.
Meestal is dat niet het geval, waardoor de staaf iets zal kantelen. Belasting buiten de hartlijn is daarorn in dit ontwerp
verrneden.
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Ontwerp van een klem voor het rotatie-symmetrisch verkleinen van ronde (lager)busjes.
Tijdens de afstudeerperiode is er ooit een idee geweest om
het naaldlager cirkelsymmetrisch radiaal voor te spannen.
Er werd daarvoor een klem ontworpen, die de lagerbuitenring
symmetrisch kon verkleinen. Dit ontwerp is hier beschreven.
Er werd in dit ontwerp vanuit gegaan, dat de wrijving tussen de lagerbuitenring en de klemband verwaarloosbaar is.

/

I

J
passend
blokje

fig 53

Als de klem rond moet
blijven, moeten we er

a

voor zorgen dat de
punten a naar elkaar
toe bewegen, terwijl
de hoekverdraaiing
ter plekke van punt a
nul blijft. Dit betekent dat er bij a geen

momenten in de klem mogen optreden. Buigspanningen in de
klemband die ontstaan door het kleiner worden van de kromtestaal van de klemband tijdens het verkleinen, verwaarlozen
we.

-70We kunnen de klem en de lagerbus vanwege de symmetrie in
tweeen delen. (tek 53 )
Ten gevolge van de rek in de klem en de stuik in de bus zal
punt a tijdens het aandraaien van de klem naar beneden bewegen. We kunnen de buigbalk tot het volgende model schematisereno Zie tekening 54 •
V~~r de krachten F1 en F2 geldt:

fig 54
U

=u a - Ma
2EI
:2

~

_Dal
3EI

=

.,
I

=

C

a(1-a)2

1
C

a (----)+(-----)
I-a

=

:2

1

a

+ a (2EI-3EI)

F1a

2EI

2
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Kiezen we het buigbaIkje met de maten
1=35mm
b=10mm
h=7mm
a=7mm,
dan voIgt de benodigde stijfheid C om te
bereiken dat de hoekverdraaiing bij a aItijd 0 is.

f

Berekening van de stijfheid C ,zie fig. 53.
Als de klemband onder tangentiele trekspanning staat, zal
die band iets in orntreksrichting (tangentieel) rekken.
De binnenring, die in elkaar wordt gedrukt, zal iets in omtreksrichting kleiner worden.
De verplaatsing U berekenen we als voIgt:

U=CF
F =
bE
1 + -1 ) -1
C=- (U 147T tl t2

In het geval van :

b=10rnm
E=2,1·10 5 N/rnm 2
tl=l mm = dikte van lagerring,
dan zou de dikte van de klemband t2=-1, 4 mm moeten zijn.
In dat geval wordt een cirkelsymmetrische verkleining van
de Iagerbuitenring bereikt.
Bij de afleiding van de formule voor de veerstijfheid is de
vervorrning door afschuiving verwaarloosd. Oit mag aIleen
bij slanke balken. Eigenlijk geldt:
Fl 3
U=3EI+'fxij" I
fxij=()e ij = afschuifhoek.
Fl 3

FI

U=3EI + Gbh
Oeze Iaatste term moet in dit geval eigenIijk meegenomen worden.
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SYMBOLENLIJST
x

ij =plaats
z =plaats
l,b,h, =lengtemaatR,r=straal
A =oppervlak
u =uitwijking in x-richting
v =uitwijking in ij-richting
w =uitwijking in z-richting
01., 'f
=hoek
fx =hoekverdraaiing om de x-as
Y'ij =hoekverdraaiing om de ij-as
fz =hoekverdraaiing om de z-as
• =afgeleide naar de tijd
=2 e afgeleide naar de tijd
w =hoeksnelheid
E =elasticiteitsmodulus
G =glijdingsmodulus
y
=dwarscontract
~ =materiaalspanning
~Hz=Herze spanning
m =massa
Ix =traagheidsmoment om de x-as
Ip =polair traagheidsmoment om de hartlijn
J x =massatraagheidsmoment om de x-as
F =kracht
Fw =wrijvingskracht
T,M:moment, koppel
D =dwarskracht
C
=stijfheid
Cf =hoekstijfheid
i =electrische stroomsterkte
v =electrische spanning
r =tijdconstante
e =maatrek

mm
mm
mm
mm
mm
mm 2
mm
mm
mm

-

sec- 1
sec- 2
sec- 1
N/mm::!
N/mm
N/mm
N/mm
kg
mm 4
mm 4
kg-mm::!
N

N

N·m
N

N/m
N·m ...
ampere
volt
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