
PLANNINGSGRONDSLAGEN
TRANSPORTGOED

249© 2018 INTERROLL

PLANNINGSGRONDSLAGEN

© 2018 INTERROLL248

Transportgoed
Dit hoofdstuk fungeert bij het plannen van transporttechnische 
installaties en het kiezen van de passende producten als 
ondersteuning.

De eigenschappen van het transportgoed, uw eisen aan het 
transportsysteem en de omgevingsomstandigheden vormen de 
grondslagen voor de planning.

Lengte en breedte van het transportgoed
De lengte en breedte van het transportgoed beïnvloeden 
meerdere factoren:

Rechtuitloop: Hoe groter de lengte-breedteverhouding is, des te 
stabieler is de rechtuitloop. Bij een kleine lengte-
breedteverhouding moeten zo nodig aanvullende maatregelen 
worden getroffen om de rechtuitloop te stabiliseren.

Referentielengte: De referentielengte is doorgaans gelijk aan de 
transportgoedbreedte +50 mm resp. bij grote transportgoederen 
zoals pallets +100 mm. In bochten adviseert Interroll conische 
transportrollen te gebruiken. De lengte daarvan moet afzonderlijk 
worden berekend (zie pagina 262).

Rollensteek: Om het transportgoed zonder storingen te kunnen 
transporteren moet de rollensteek zodanig worden gekozen dat 
het transportgoed te allen tijde door minimaal drie transportrollen 
wordt ondersteund.

Vlakpersing: De verschillende Interroll-transportrollen kunnen 
verschillend sterk worden belast. Het statische draagvermogen 
van een rol kunt u terugvinden in het hoofdstuk van de 
betreffende rol. De waarden zijn gebaseerd op de 
veronderstelling dat een transportgoed op de volledig te 
benutten buislengte ligt en niet slechts op een deel van de rol. Als 
een transportgoed met minder dan ca. 50% van de nuttige 
buislengte contact heeft, laat de toepassing dan vooraf door 
Interroll controleren.

Zeer lange transportgoederen liggen meestal niet op alle rollen 
die zich onder de goederen bevinden. Als er bijvoorbeeld twintig 
rollen onder een transportgoed zitten terwijl het transportgoed 
slechts contact maakt met vijftien rollen, moet het draagvermogen 
van een rol groter zijn dan één vijftiende van het 
transportgoedgewicht. Bij zeer lange transportgoederen moet de 
tolerantie van de rollenbevestigingshoogte zo klein mogelijk 
worden gehouden zodat mogelijk veel rollen de last kunnen 
dragen.

Hoogte van het transportgoed
Des te hoger een transportgoed is ten opzichte van het 
bodemvlak, des te groter is het kantelrisico tijdens het transport. 
Houd rekening met het volgende:

· Maak de rollensteek zo klein mogelijk om een rustig transport 
met een zo groot mogelijk contactvlak te garanderen.

· Voorkom sterk accelereren en decelereren. Bij gebruik van 
RollerDrive kunnen hier comfortabel stijglijnen voor het starten 
en stoppen worden geselecteerd.

· Bij hellingbanen moet u het zwaartepunt van het transportgoed 
bepalen en het kantelrisico testen.

Gewicht en gewichtsverdeling van het 
transportgoed
Het gewicht van het transportgoed moet over zoveel 
transportrollen worden verdeeld, dat het maximale 
draagvermogen van de afzonderlijke transportrollen niet wordt 
overschreden. Dit kan betekenen dat zich meer dan drie 
transportrollen onder een transportgoed moeten bevinden.

In principe moet het gewicht van een transportgoed zo 
gelijkmatig mogelijk zijn verdeeld. Des te ongelijkmatiger het 
gewicht is verdeeld, des te moeilijker is een probleemloos 
transport te realiseren.

Als het gewicht in de vorm van producten bijv. alleen aan het 
begin van een ladingdrager geplaatst, dan is het zeer 
waarschijnlijk dat de rollen aan het einde van de ladingdrager 
slechts een gering gewicht dragen. In het slechtste geval kunnen 
de rollen aan het beging van de lastdrager worden overbelast.

Hoe groter de diameter van buis is, des te groter is ook het 
draagvermogen van de rol. Het draagvermogen wordt verhoogd 
door vastgeschroefde assen. De assen verstevigen bovendien de 
conveyor en fungeren als travers.

Aandrijvingen zoals RollerDrive moeten zo worden gekozen dat 
het koppel toereikend is om een systeem bestaande uit meerdere 
transportrollen en aandrijfelementen in beweging te kunnen 
zetten. Bovendien moet de aandrijving zijn afgestemd op het 
transportgoedgewicht.

Ook aandrijfelementen zoals kettingen, rondprofielsnaren of 
vlakke riemen moeten met inachtneming van het 
transportgoedgewicht worden geselecteerd. Voor het 
bakkentransport adviseert Interroll PolyVee-riemen omdat hun 
levensduur en koppeloverbrenging duidelijk hoger is dan die van 
rondprofielsnaren.

Materiaal van het transportgoed
Het materiaal, met name de aard van de bodem, beïnvloedt de 
rol- en aanloopweerstand.

Harde materialen zoals kunststoffen bakken hebben een lagere 
rol- en aanloopweerstand dan zachte materialen zoals dozen. Dit 
heeft rechtstreeks gevolgen voor het vereiste aandrijfvermogen 
en moet in de calculatie worden meegeteld. Des te zachter de 
onderkant van het transportgoed is, des te meer vermogen hebt 
u bij hetzelfde gewicht nodig in vergelijking met een harde 
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onderkant. Zo wordt witgoed, bijvoorbeeld, vaak verpakt met 
piepschuim aan de onderzijde. Al naar gelang de rollensteek, het 
transportgoedgewicht, de inwerktijd en de zachtheid van het 
piepschuim past het piepschuim zich aan de vorm van de rollen 
aan. In het piepschuim is dan een golfvorm te herkennen die past 
bij de rollensteek. Op frictieconveyors kan dat ertoe leiden dat 
transportgoederen niet opnieuw aanlopen. Principieel geldt dat 
hoe zachter het transportgoed is, des te kleiner de rollensteek 
dient te zijn.

Parallel aan de transportrichting lopende ribben, groeven, randen 
of gleuven in de bodems van transportgoederen vormen 
transporttechnisch gezien geen probleem. Al naar gelang de 
uitvoering is meer vermogen nodig. Dwarsribben kunnen het 
transport negatief beïnvloeden. Eventueel moet de rollensteek 
proefondervindelijk worden vastgesteld.

Bij de test of een rol voldoende draagvermogen heeft voor een 
bepaalde toepassingen, is het van belang dat rekening wordt 
gehouden met de aard van het transportgoed. 
Transportgoederen met een oneffen bodem liggen meestal niet 
op alle rollen die zich onder het goed bevinden. Denk er bij 
pallets aan dat alleen de rollen onder de palletklossen het 
gewicht dragen. Het volgende schema de glijvlakverdeling aan bij 
een homogeen belaste Europallet ontstaat.

13% 24% 13%

13% 24% 13%

Afb.: Ondersteuning van 2 glijvlakken

8% 12% 8%

8% 12% 8%

20%12% 12%

Afb.: Ondersteuning van 3 glijvlakken

Eisen aan de conveyors
De volgende fundamentele parameters zijn bepalend voor het 
ontwerp van de conveyor:

· Maximale doorvoer per tijdseenheid
· Geometrie van het transportgoed
· Gewicht en materiaal van het transportgoed
· Besturingstechnische eisen
· Milieueisen

Statische oplading
Door het transport op rollen is er altijd sprake van 
elektrostatische oplading die onder meer afhankelijk is van de 
materiaaleigenschappen van het transportgoed en het 
buismateriaal.

Om elektrostatische oplading te voorkomen resp. onmiddellijk 
zonder vonken af te voeren biedt Interroll voor rollen met stalen 
buizen antistatische varianten aan.

De mogelijk bestaat op de oplading via een antistatisch element 
laagohmig van de as af te leiden op de as. Als er een leidende 
verbinding is tussen de rolas en het zijprofiel, kan de lading naar 
het geaarde zijprofiel worden afgeleid. Rollen met slang, met 
conische elementen of met kunststoffen aandrijfkop zijn altijd 
voorzien van een antistatisch element zodat deze bij de 
buisoverstek op de massapotentiaal kunnen worden aangesloten. 
Statische oplading kan door de PU- en PVC-slang of de grijze 
conische elementen niet worden afgeleid.

Zwarte conische elementen voor een buisdiameter van 50 mm 
zijn in tegenstelling tot de grijze varianten geschikt om statische 
oplading af te leiden.

Alle RollerDrive-varianten, ook in het IP66-design, zijn evenals 
MSC 50 altijd antistatisch uitgevoerd.

Voor alle oplossingen is een correcte aansluiting en controle van 
de geleidende verbinding tussen as en zijprofiel en de aarding 
van het zijprofiel door de installatiebouwer vereist.

Rollen met aangelast stalen tandwielkop resp. 
dubbeletandwielkop kunnen ook via de ketting op de 
aardpotentiaal worden aangesloten.

Geluidsniveau
Geluiden ontstaan door verschillende componenten van een 
conveyor en het transportgoed zelf.

Elke aandrijving veroorzaakt geluid. De Interroll RollerDrive is 
voorzien van ontkoppelingselementen, die het geluid van het 
drijfwerk verminderen. Meestal ligt het geluidsniveau van de 
RollerDrive onder 50 dBA. Steeds meer stuwdrukvrije 
transportsystemen worden omgebouwd van een pneumatische 

oplossing met een centrale aandrijving tot een RollerDrive-
oplossing. Het aanzienlijk lager geluidsniveau is hierbij 
doorslaggevend.

Voor het geluid van aandrijfelementen geldt: Een 
kettingaandrijving veroorzaakt meer geluid dan een 
riemaandrijving.

De geluidsontwikkeling bij rollen hangt af van het lager en de 
bevestiging daarvan in de buis. Precisiekogellagers zoals in de 
serie 1700, lopen duidelijk stiller dan die van serie 1100. Ook het 
materiaal van de rolbodem waarin het lager is bevestigd, speelt 
een rol. In de serie 1200 voor extreme omgevingstemperaturen is 
een metalen rolbodem gebruikt, die echter aanmerkelijk meer 
geluid maakt dan een rol uit de rollenserie 1700. Bijna alle 
rollenseries van Interroll worden gemaakt met kunststoffen 
rolbodem voor een optimale geluiddemping.

Zeer stille rollen, aandrijvingen en aandrijfelementen hebben 
weinig nut als het transportgoed op de conveyor geluid 
veroorzaakt. Verschillende maatregelen kunnen dit tegengaan. 
Let daarbij op het volgende:

· Een kleine rollensteek veroorzaakt altijd minder geluid dan een 
grote rollensteek.

· Let op kleine hoogtetolerantie bij de overgangen en bij de 
bevestiging van de rollen/RollerDrive.

· Voorzie de rollen/RollerDrive van geluiddempende materialen 
zoals PVC- of PU-slang

· Gebruik van een geluiddemping in de rol voor rollen met een 
diameter van 50 mm – zie pagina 39

Vochtigheid
Vochtigheid kan verschillende oorzaken hebben:

· vochtige transportgoederen, bijv. regen in opgeslagen 
drankkratten

· vochtige omgeving, bijv. spoelkeukens
· vochtig wordende toepassingen, bijv. door reiniging of 

geactiveerde sprinklers

Als met vochtigheid in een installatie rekening moet worden 
gehouden, moeten alle componenten op hun bestendigheid 
worden gecontroleerd.

Interroll biedt een reeks producten aan die geschikt zijn voor 
toepassingen met vochtigheid:

Buismateriaal: Rollen of RollerDrive kunnen uit niet-roestend 
materiaal zoals roestvast staal worden gemaakt. Bovendien 
kunnen verschillende materialen met verschillende 
veredelingsprocessen zoals verzinken, verchromen of 
nitrocarboneren worden beschermd. Pl
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Asmateriaal: Assen kunnen van niet-roestend materiaal 
zoals roestvast staal worden gemaakt.

Aandrijfelementen: Een aantal aandrijfelementen zijn beter 
geschikt voor vochtige toepassingen. PolyVee-riemen zijn veel 
beter geschikt dan rondprofielsnaren die via groeven in de buis 
worden geleid. De rondprofielsnaren kunnen in de gladde groef 
slippen.

Aandrijvingen: De RollerDrive heeft in essentie al met de 
beschermingsklasse IP54 een hoge beschermingsgraad. Als in de 
toepassing met een hogere vochtigheid of waterstralen rekening 
gehouden moet worden, adviseert Interroll de uitvoering met 
beschermingsklasse IP66.

Lagers: Alle rollen met precisiekogellagers zijn goed tegen vocht 
en vuil beschermt. Bij permanent vochtige of natte installaties 
biedt Interroll uitvoeringen aan met roestvaststalen kogellagers.

Bij de serie 1500 zijn alle componenten geschikt voor vochtige 
omstandigheden. Asbouten zijn van roestvast staal en kunnen niet 
roesten. De buis kan van roestvast staal worden vervaardigd en 
het vet kan niet uit de gebruikte glijlagers worden gespoeld. 
Bovendien kunnen de glijlagers niet roesten.

Toepassingen in het diepvriesbereik
Vooral in de levensmiddelensector zijn er toepassingen met een 
omgevingstemperatuur van ca. −28 °C. In het zogenoemde 
diepvriesbereik moet met veel aspecten rekening worden 
gehouden:

· Verandert het aanloopgedrag van componenten zoals rollen?
· Hebben de aandrijvingen meer vermogen nodig omdat 

mogelijk de viscositeit van vetten toeneemt of componenten 
vastvriezen?

· Werken alle componenten ook als ze bijv. verschillende 
materialen samentrekken?

De Interroll-oplossingen

Materialen: Voor verschillende producten biedt Interroll extra 
varianten aan die geschikt zijn voor gebruik in diepvriezen. De 
grijze conische elementen zijn nauwelijks bros en zijn dus zeer 
goed geschikt voor gebruik in diepvriestoepassingen. De 
rolbodems uit de serie 1700 zijn voor diepvriestoepassingen zeer 
slagvast uitgevoerd.

Aandrijvingen: De RollerDrive EC310 is in een 
diepvriesuitvoering leverbaar. Ook na langdurige stilstand start 
de RollerDrive weer opnieuw. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
een speciaal diepvriesvet en daarop afgestemde componenten 
resp. materialen.

Aandrijfelementen: Voordat een aandrijfelement wordt 
gebruikt, moet de geschiktheid voor gebruik in een diepvries 
worden gecontroleerd. Bovendien moet gegarandeerd zijn dat de 
frictie bij temperaturen onder nul voldoende is en de 
aandrijfelementen niet kunnen vastvriezen, omdat vastgevroren 
aandrijfelementen kunnen leiden tot ongeplande koppelvragen 
aan de aan de aandrijving.

Lagers: De gebruikte precisiekogellagers functioneren onder 
diepvriesomstandigheden. De aanloop van de rol duurt echter 
langer dan bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Of de 
aandrijvingen worden afgestemd op deze langere aanloop of er 
moeten geoliede kogellagers worden gebruikt. De geoliede lagers 
draaien bij mintemperaturen aanzienlijk lichter.

Onder diepvriesomstandigheden krimpen materialen zoals staal 
en kunststof verschillend. Voor de bedrijfszekerheid wordt een 
PolyVee-aandrijfkop bij een RollerDrive niet alleen in de stalen 
buis geperst maar bovendien wordt de rand ook nog omgezet. 
Extra zekerheid tegen verdraaiing biedt een metalen ster. Deze 
met een laser gemaakte ster wordt in de aandrijfkop vastgeklikt 
en past zich an de binnenwand van de buis aan. Door deze 
innovatieve oplossing in de buis worden stoorkanten aan de 
buitenzijde van de rol voorkomen. Deze oplossing is optioneel 
leverbaar voor verschillende uitvoeren van de series 3500 en 
3500KXO.

De serie 1200 is speciaal voor extreem getempereerde 
toepassingen ontworpen. Metalen rolbodems in metalen buizen 
bieden maximale bedrijfszekerheid.

Aandrijfconcepten
Bij aandrijvingen maakt Interroll onderscheidt tussen 
aandrijfelementen (zoals rondprofielsnaren, PolyVee-riemen, 
kettingen, enz.) en de eigenlijke aandrijving. In de 
transporttechniek worden verschillende aandrijvingen gebruik 
zoals trommelmotoren, tandwielmotoren, motorrollen, enz. 
Bovendien wordt ook de potentiële energie van 
transportgoederen op bijv. hellingbanen gebruikt.

Zwaartekrachtconveyor
Een hellingbaan verschilt duidelijk van de andere concepten. 
Deze is in niet horizontaal uitgelijnd maar altijd schuin 
opgebouwd. Er zijn aangedreven niet-aangedreven hellingbanen. 
Hierna gaan we in op een hellingbaan zonder aandrijving. 
Hellingbanen gebruiken de potentiële energie van 
transportgoederen. Dat betekent dat een andere techniek het 
transportgoed eerst op de juiste hoogte moet transporteren.

Het transportgoed rolt door de potentiële energie zonder extra 
aandrijving tot aan het einde van de conveyor resp. tot maximaal 
het voorlopende transportgoed. Een hellingbaan is door de 
ontbrekende aandrijving meestal de gunstigste oplossing. De 
snelheid en het heraanloopvermogen van transportgoederen 
wordt sterk beïnvloed door:

· De hellingshoek van de conveyor
· De bestaande snelheid van het transportgoed als het op de 

hellingbaan terechtkomt
· De soepelheid van de rollen
· De lengte van de transportinstallatie
· De aard van de onderkant van een transportgoed
· Het gewicht van het transportgoed
· Andere eigenschappen

Enerzijds moet het transportgoed het einde van de 
transportinstallatie bereiken. Het mag niet stoppen omdat het 
gewicht te laag is om de stilstaande rollen in beweging te zetten. 
Als op een hellingbaan als veel transportgoederen aanwezig zijn 
en een ander transportgoed daardoor in het laatste deel van de 
conveyor stopt, moet gegarandeerd zijn dat ook het laatste 
transportgoed weer aanloopt als de eerste zijn afgevoerd en het 
einde van de hellingbaan bereikt.

Anderzijds mag de snelheid van de transportgoederen niet te 
hoog zijn resp. worden. Het risico bestaat dat een transportgoed 
tegen een ander gestuwd transportgoed of de eindaanslag aan 
het einde van de conveyor botst. Daardoor ontstaat er een 
verwondingsrisico voor medewerkers die het transportgoed 
eventueel handmatig willen afnemen evenals het risico van 
beschadiging van het transportgoed.

Het is een uitdaging om de juiste eigenschappen van een 
hellingbaan te vinden als de meest uiteenlopende 
transportgoederen getransporteerd moeten worden. Gewoonlijk 
verschillen de transportgoederen op een hellingbaan op minimaal 

een van de volgende gebieden: Gewicht, grootte, aard van het 
materiaal en de bodem. Ook een mengeling van verschillende 
transportgoederen kan uit het oogpunt van veiligheid voor het 
personeel, het transportgoed en de proceszekerheid met een 
hellingbaan worden getransporteerd. Interroll biedt hiervoor 
verschillende producten aan. De rollen van de serie 1100 zijn 
ontwikkeld voor gebruik in hellingbanen.

Houd bij de keuze van rollen voor een hellingbaan rekening met 
het volgende:

· Selecteer rollen die zeer licht aanlopen.
· Rollen met geoliede kogellagers draaien lichter dan met 

ingevette lagers.
· Het gewicht van de rollen: Hoe breder de hellingbaan, des te 

langer en dus zwaarder de rol. Ideaal zijn rollen met een 
geringe massatraagheid (licht onbewerkt materiaal).

De Magnetic Speed Controller MSC 50 laat transportgoederen 
met een gewicht vanaf 0,5 kg opnieuw aanlopen en remt al naar 
gelang de eigenschappen van de conveyor transportgoederen tot 
maximaal 35 kg betrouwbaar af. Zijn transportgoederen lichter 
dan 0,5 kg of zwaarder dan 35 kg, kan ook de RollerDrive uit de 
serie EC310 worden toegepast.

Door de aangedreven RollerDrive kan elk nog zo licht 
transportgoed in beweging worden gezet resp. opnieuw in 
beweging worden gezet. Bij het afremmen van zware 
transportgoederen mag de door de RollerDrive teruggegeven 
energie niet te hoog zijn. Als een of meer RollerDrive in een 
hellingbaan worden gebruikt, levert dat eveneens het voordeel 
op dat de stuwdruk wordt verminderd. Als een RollerDrive, die 
eventueel met meerdere rollen via aandrijfelementen is 
verbonden, wordt gestopt, stoppen ook de transportgoederen. Zo 
kan de druk op al op de conveyor aanwezige transportgoederen 
resp. op de eindaanslag van de conveyor worden verminderd. 
Op lange hellingbanen kan het raadzaam zijn om meerdere 
RollerDrive in te zetten om de stuwdruk verder de verminderen. 
Als het verval echter zo hoog dat de transportgoederen over de 
stalen buis van gestopte RollerDrive of rollen glijden, kan de 
frictie door een PVC-slang op de buis worden verhoogd.

Principieel is het raadzaam om elk zwaartekrachtontwerp onder 
originele omstandigheden te testen.

Conveyor met vaste aandrijving
Als een transportgoed in harmonie met aandrijving beweegt, 
betreft het meestal een vaste of permanent aangedreven 
conveyor. De aandrijfkop van de gebruikte rollen is vast met de 
buis verbonden. Als de vaste aandrijfkoppen worden vervangen, 
ontstaat een frictieconveyor. Afhankelijk van het aandrijfelement 
kunnen ook rollen zonder aandrijfkop worden gebruikt, zoals bij 
een vlakke-riemconveyor. Er zijn veel soorten conveyors met 
vaste aandrijving mogelijk. Ze onderscheiden zich meestal door 

Pl
a

nn
in

g
sg

ro
nd

sl
a

g
en

R
o

lle
n 

| T
ra

ns
p

o
rt

el
em

en
te

n 
| R

o
lle

rD
ri

ve
 | 

B
es

tu
ri

ng
en

 | 
A

cc
es

so
ir

es
A

lg
em

en
e 

te
ch

ni
sc

he
 in

fo
rm

a
ti

e



PLANNINGSGRONDSLAGEN
AANDRIJFELEMENTEN (RIEMEN, KETTINGEN)

PLANNINGSGRONDSLAGEN
AANDRIJFCONCEPTEN

255© 2018 INTERROLL254 © 2018 INTERROLL

Aandrijfelementen (riemen, kettingen)
Bij aandrijvingen maakt Interroll onderscheid tussen de eigenlijke 
aandrijving zoals RollerDrive, trommelmotor, PalletDrive, 
tandwielmotor, enz. en de aandrijfelementen. Als aandrijfelement 
worden verschillende methoden voor koppeloverbrenging 
aangeduid.

Interroll biedt transportrollen voor alle gangbare 
aandrijfelementen aan:

· Kettingen
· Tandriem
· PolyVee-riem
· Rondprofielsnaar
· Vlakke riem

Principieel kan de kracht bij veel aandrijfelementen op twee 
manieren worden overgebracht:

· Tangentieel: via een aan de zijkant langs de conveyor lopend 
medium zoals een ketting

· Omlopend: Van transportrol naar transportrol of van koningsas 
naar transportrol

Beide koppeloverbrengingsmethodes zijn bruikbaar voor 
frictieconveyors en vast aangedreven conveyors.

Kettingen
De ketting is bij transportsystemen een beproefd middel om 
transportrollen en elementen van de transportinstallatie aan te 
drijven. De ketting kenmerkt zich door de robuustheid, de lange 
levensduur en de ongevoeligheid voor vuil en 
omgevingsinvloeden. Met een ketting kunnen zeer grote 
vermogens worden overgebracht. Het is raadzaam om de 
kettingaandrijving tegen onbedoeld aanraken te beveiligen.

Kettingen zijn niet onderhoudsvrij en maken relatief veel lawaai. 
Voor een optimale levensduur moeten ze regelmatig worden 
gesmeerd. Het geluid dat een ketting als aandrijfelement 
veroorzaakt, wordt luider naarmate de snelheid toeneemt. 
Snelheden hoger dan 0,5 m/s zijn derhalve niet raadzaam.

Om pallets te geleiden worden vaak transportrollen met 
opgelaste flenzen gebruikt. Door pallets met flenzen te geleiden 
neemt de vermogensbehoefte toe. Hiermee met bij het ontwerp 
van de aandrijving en aandrijfelementen rekening worden 
gehouden.

De maximaal door een aandrijving aan te drijven aandrijflengte 
wordt bovendien beperkt door de toelaatbare belasting van de 
ketting. De volgende factoren bepalen de maximale 
aandrijflengte "L":

· De toelaatbare trekbelasting van de ketting FMAX in N
· De gewichtkracht van het afzonderlijk te transporteren 

transportgoed FT in N

· Voor de rolweerstand µ van de rollenbaan wordt gewoonlijk 
de waarde 0,1 gekozen

· De geprojecteerde transportsnelheid "S" in m/s
· De plaatsingstakt "t" van de transportgoederen (in S), d.w.z. de 

tijd tussen twee opeenvolgende transportgoederen

De maximale aandrijflengte "L" wordt berekend:

L = 
Fmax · S · t

Ft · μ

Als bij een aandrijving van rol naar rol het aandrijfstation in het 
midden van de baan wordt gepositioneerd, kan theoretisch de 
dubbele aandrijflengte worden gerealiseerd. De tandwielen, die 
het aandrijfvermogen overbrengen, mogen daarbij niet 
overbelast worden.

Door het totale rendement van dit systeem moeten lange 
aandrijflengtes worden vermeden. Aandrijflengtes van meer dan 
15 m hebben in veel gevallen tot problemen geleid.

FMAX kan met de toelaatbare breekbelasting FB van de gebruikte 
ketting worden bepaald. Gewoonlijk wordt daarvoor een 
veiligheidsfactor van 7 gebruikt (waarbij ook de kettingslijtage in 
een aanvaardbaar bereik ligt), zodat FMAX als volgt bepaald kan 
worden:

Fmax = 
 Fb
7

Conform DIN moet van de volgende breekbelastingen worden 
uitgegaan:

Kettingen Breekbelasting FB FMAX

06B (3/8") 9100 N 1300 N

08B (1/2") 18.200 N 2600 N

10B (5/8") 22.700 N 3243 N

Het bij maximale lengte benodigde aandrijfvermogen "P" kan als 
volgt worden berekend:

P = 
L · μ · Ft

 t 

de het gekozen aandrijfelement zoals kettingen, PolyVee-riemen, 
rondprofielsnaren in combinatie met koningsassen of van rol tot 
rol ingezet, vlakke riemen, enz. en de gebruikte aandrijvingen.

Voor alle gangbare conveyors met vaste aandrijving biedt 
Interroll passende transportrollen aan, met de RollerDrive EC310, 
de PalletDrive en PolyVee-riemen zelfs aandrijvingen en 
aandrijfelementen. Het is raadzaam om bij gebruik van een 
RollerDrive als aandrijving deze in het midden van de door de 
aandrijving aangedreven transportrollen te plaatsen (lees 
pagina 268 voor meer planningsinformatie. Informatie over de 
PalletDrive vindt u aparte productdocumentatie). Als veel rollen 
aangedreven moeten worden, hebben PolyVee-riemen voordelen 
ten opzichte van rondprofielsnaren. Bij gebruik van PolyVee-
riemen stijgt het aantal omwentelingen van de rol lichtjes 
naarmate de afstand tot de RollerDrive groter is. Meer informatie 
hierover vindt u ook in het hoofdstuk "Aandrijfelementen"op 
pagina 255.

Frictieconveyor
Frictieconveyors worden meestal gebruikt om transportgoederen 
te transporteren en te stuwen. Het bijzondere van frictieconveyors 
is, dat als de aandrijving is ingeschakeld transportgoederen met 
een geringe stuwdruk gestuwd kunnen worden. Dezelfde situatie 
op een conveyor met vaste aandrijving leidt ertoe dat de eerst 
gestopte transportgoederen zo sterk onder druk staan van de 
achteropkomende goederen dat fragiele dozen beschadigd 
kunnen raken. Frictieconveyors zijn goed geschikt voor 
buffertrajecten met ongelijke belading en afname.

Frictietransportollen zijn met veel verschillende aandrijfelementen 
leverbaar, zie pagina 259. Ook een conveyor met koningsas 
kan als frictieconveyor worden gebruikt. Met het 
geleidingsrolletjes van de serie 2600 kan niet alleen de 
rondprofielsnaar worden geleid, maar laat ook de koningsas 
draaien terwijl het rolletje blijft stilstaan. Zorg er daarbij voor dat 
de rondprofielsnaar niet doorslipt omdat dat de levensduur 
aanzienlijk zou verkorten. Meer informatie hierover vindt u in 
pagina 257.

Voor veel toepassingen is het een nadeel dat transportgoederen 
elkaar raken, ook als de stuwdruk door het frictiebedrijf wordt 
verminder. In dit geval is eventueel een stuwdrukvrij werkende 
conveyor beter geschikt - zie het volgende hoofdstuk (lees 
pagina 259 voor meer informatie over frictieconveyors).

Stuwdrukvrije conveyor
Stuwdrukvrij transporteren wordt aangeduid met de afkorting 
ZPA ("Zero Pressure Accumulation"). Een ZPA-conveyor is meestal 
onderverdeeld in zones. De zonelengte is afhankelijk van de 
lengte van het transportgoed resp. het langste transportgoed. 
Elke zone heeft de mogelijkheid om transportgoed te 
identificeren, bijv. door een fotocel. Bovendien kan elke zone 
worden in- en uitgeschakeld. De zones worden op verschillende 
manieren aangedreven. Hierna volgen een aantal voorbeelden.

Een mogelijkheid is een centrale aandrijving, vaak een 
tandwielmotor, die een vlakke riem aandrijft. De vlakke riem 
wordt door een schakelbare eenheid aan de rollen van elke zone 
geperst of daaraan voorbij geleid. Daarbij worden de rollen bij 
het passeren vaak extra geremd. Denkbaar is dat de vlakke riem 
maar tegen een paar rollen van een zone wordt geperst, en dat 
de overige rollen door andere aandrijfelementen daarmee zijn 
verbonden. Vaak bestaat de schakeleenheid uit pneumatische 
kleppen. Deze veroorzaken vaak een ongewenst geluidsniveau.

Een andere mogelijkheid pers de vlakke riem telkens bij een deel 
van een rol in elke zone. De resterende deel van de rol wordt 
met een koppeling in- of uitgeschakeld. De overige rollen van 
elke zone zijn door andere aandrijfelementen verbonden met de 
aangedreven rol.

Een ander concept bestaat uit decentrale aandrijvingen. Hiervoor 
worden vaak motorrollen gebruikt. In een of meer rollen van een 
zone zijn daarbij aandrijvingen gebruikt, die de betreffende rollen 
direct aandrijven. Een aandrijfelement dat de gehele conveyor 
verbindt, vervalt. De overige rollen van een zone worden meestal 
door PolyVee-riemen of rondprofielsnaren met de of die 
motorrol(len) verbonden. Door de motorrollen gericht in of uit te 
schakelen kunnen de zones geactiveerd of gedeactiveerd worden.

De investeringskosten voor de bouwvorm met centrale 
aandrijving zijn al naar gelang de lengte van de conveyor 
meestal lager dan een oplossing met motorrollen. Doordat de 
aandrijving continu draait, ook als eventueel niets wordt 
getransporteerd, zijn de bedrijfskosten meestal echter aanzienlijk 
hoger. Bij de meeste oplossingen met motorrollen worden de 
eventueel hogere investeringskosten in een korte tijd 
terugverdiend.

Voor een oplossing met motorrollen spreekt niet alleen het lagere 
energieverbruik maar ook de compacte bouwwijze. De motor is in 
een rol gebouwd en hoeft niet naast of onder de conveyor te 
worden geplaatst.

Motorrollen zijn in vergelijking tot tandwielmotoren 
onderhoudsvrij. Ze hoeven bijvoorbeeld niet gesmeerd te worden 
bieden meestal een betere bescherming door beschermende 
extra lage spanning.

Oplossingen met motorrollen kunnen echter ook met nadelen 
verbonden zijn. Bij oplossingen met veel motorrollen per zone 
neemt de beschikbaarheid duidelijk af - hoe meer motoren 
worden ingezet, des te hoger is de waarschijnlijkheid dat een 
motorrol uitvalt.

Interroll adviseert daarom het gebruik van de RollerDrive EC310. 
Hier is één aandrijving per zone meestal voldoende en er zijn 
flexibele besturingsconcepten beschikbaar. De besturing biedt 
daarnaast nog veel andere mogelijkheden zoals wijziging van de 
draairichting of start- en stopstijglijnen, die conventionele ZPA-
conveyors niet bieden. Technische gegevens vindt u op de 
pagina 200.
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Tangentiële koppeloverbrenging

1 2 3 4 5 6

De kenmerken van de tangentiële kettingaandrijving zijn het 
goede rendement en de eenvoudige constructie. De aandrijfkop 
(2) bestaat uit slechts één tandwiel. De inbouwlengte van de 
transportrol is derhalve korter dan bij een aandrijving van 
transportrol naar transportrol. Eén enkele ketting (1) drijft alle 
transportrollen van een conveyor aan. Voor de geleiding van de 
ketting naar de tandwielen wordt een kettinggeleidingsprofiel 
gebruikt. Het kettinggeleidingsprofiel (5) is meestal van speciaal 
kunststof gemaakt en moet de ketting zeer exact geleiden.

De tandwielen zijn bij gebruik in vast aangedreven conveyors 
vast met de buis van de transportrollen verbonden. Bij 
frictieconveyors worden rollen gebruikt waarvan de tandwielen 
niet vast met de buitenbuis zijn verbonden. 1 tot 2 tanden van de 
tandwielen grijpen in de ketting en brengen alleen het 
aandrijfvermogen over dat de afzonderlijke transportrol nodig 
heeft. De ketting kan naar keuze langs de onder- of bovenzijde 
van de transportrollen worden geleid. Een exacte positionering 
van de kettinggeleiding ten opzichte van de transportrollen is 
zeer belangrijk. De maximale hoogtespeling bedraagt 0,5 mm. 
Het centrale motorstation (4) moet zodanig worden geïnstalleerd 
dat het trekeind van de ketting zo kort mogelijk is. Het is 
raadzaam om het motorstation ook uit te rusten met een 
kettingspanner. Keerrollen (3, 6) leiden de ketting aan de 
aandrijving en/of het uiteinde van de conveyor in de 
desbetreffende richting. Ook kunnen de laatste transportrollen als 
kettingomkering worden gebruikt. Let er in dit geval op dat deze 
rollen over een DIN-vertanding beschikken.

Bij keerrollen, die behalve de belasting door het transportgoed 
ook de trekkrachten van de ketting moeten opvangen, moeten de 
toelaatbare lagerbelastingen indien nodig apart worden 
gecontroleerd. De aangedreven transportlengte wordt beperkt 
door de toelaatbare breekbelasting van de ketting en door het 
gewicht van het transportgoed.

De rollensteek kan bij de tangentiële aandrijving naar believen 
worden gekozen. In vergelijking met de aandrijving van 
transportrol naar transportrol zijn bij de tangentiële aandrijving 
de transportrollen eenvoudig uit en in te bouwen omdat de 
ketting er niet omheen loopt.

Houd vanaf 1000 bedrijfsuren rekening met een rek van de 
ketting tot wel 2%.

Omlopende krachtoverbrenging

1 2 3

Bij dit type kettingomloopaandrijving wordt elke transportrol door 
een ketting (1) verbonden met de volgende transportrol. Daarom 
hebben de transportrollen dubbeletandwielkoppen (2) nodig. 
Deze hebben meer plaats nodig dan een tangentiële aandrijving. 
De inbouwlengte van de rol is derhalve langer. 
Dubbeletandwielkoppen beschikken altijd over een DIN-
vertanding (normale vertanding).

Een aanvullende kettinggeleiding is niet noodzakelijk. De 
rollensteek is aan nauwe toleranties gehouden en is afhankelijk 
van de kettingsteek.

t = Pc ·  
nc – nt

 2 

t = Rollensteek
nc = Aantal schalmen
nt = Aantal tanden van de aandrijfkop
Pc = Kettingsteek

De maximale conveyorlengte is afhankelijk van het 
aandrijfvermogen van het motorstation (3) en de toelaatbare 
breekbelasting van de ketting. De ketting staat bij het 
motorstation bloot aan de hoogste belasting. De toleranties voor 
de rollensteek "Pr" en de breekbelastingen staan vermeld in de 
volgende tabel.

Kettingsteek/ 
-aanduiding

Pc
[mm]

Tolerantie van 
Pr
[mm]

Breekbelasting
[N]

Fmax

06B (3/8") 9,52 0 tot −0,4 9100 1300 N

08B (1/2") 12,70 0 tot −0,5 18200 2600 N

10B (5/8") 15,88 0 tot −0,7 22700 3243 N

Pc = Steek van de ketting
Pr = Steek van de rollen

Tandriem
Het aandeel van tandriemen als aandrijfelement loopt bij de 
rollenbaantechniek terug. Tandriemen worden meestal van rol 
naar rol gebruikt en zijn niet geschikt voor bochten. In vergelijking 
met rondprofielsnaren of PolyVee-riemen is het benodigde 
vermogen van een tandriem door de opbouw aanzienlijk hoger. 
Houd hiermee rekening bij de keuze van de aandrijving. 
Tandriemen stellen hoge eisen aan de tolerantie van de 
rollensteek omdat de tandingrijping vormsluitend is met het 
profiel van de aandrijfkop. Interroll adviseert om bij de fabrikant 
van de tandriem de aan te houden toleranties op te vragen.

Eén voordeel van de tandriem ten opzichte van rondprofielsnaren 
en PolyVee-riemen is dat deze bij correct gebruik de beweging 
zonder slip doorgeeft. Bovendien zijn tandriemen geluidsarm en 
onderhoudsvrij. Smeren of naspannen is niet nodig.

De aandrijflengte van een conveyor met tandriemaandrijving 
moet zodanig zijn ontworpen dat de totale belasting van 12.000 
N gelijktijdig bewogen transportgoed niet wordt overschreden.

Interroll bied met de series 3500 en 3600 verschillende 
transportrollen met tandriemaandrijfkop aan. Voor de serie 3500 
wordt een maximale tandriembreedte van 12 mm en een 
PolyChain-GT-vertanding aanbevolen. Voor de serie 3600 wordt 
een maximale tandriembreedte van 20 mm en een HTD-
vertanding aanbevolen.

PolyVee-riem
PolyVee-riemen zijn V-snaren die bij rollenbaanconveyors meestal 
worden ingezet voor de krachtoverbrenging van rol naar rol. De 
riemen moeten over een flexibele trekdrager beschikken, 
waardoor ze veel minder flexibel zijn dan de meeste 
rondprofielsnaren. Desondanks kunnen ze door hun flexibiliteit 
toleranties in de rollensteek opvangen en als aandrijfelement in 
bochten worden gebruikt. Om PolyVee-riemen in te bouwen 
adviseert Interroll het gebruik van een PolyVee-spanhulpstuk, zie 
pagina 241.

PolyVee-riemen kunnen ten opzichte van rondprofielsnaren een 
maximaal 300% hoger koppel overbrengen. Bovendien is de 
levensduur langer en de PolyVee-riem slipt bij correct gebruik niet 
over de aandrijfkop. Bij start-stopbedrijf kunnen de rollen 
nauwkeuriger worden gestopt, en door de hoge 
koppeloverbrenging kan in vergelijking tot rondprofielsnaren een 
groter aantal transportrollen worden aangedreven.

Door de bouwvorm van de PolyVee-aandrijfkop en de geringe 
breedte van de riem kunnen deze zeer dichtbij het zijprofiel 
worden geplaatst. Dat zorgt voor een optimaal gebruik van de 
rol voor transportgoederen. Door de kleine diameter van de 
PolyVee-aandrijfkop wordt normaliter voorkomen dat de 
PolyVee-riemen en de transportgoed zich raken.

In de transporttechniek worden meestal PolyVee-riemen met 2 en 
3 ribben gebruikt. Interroll biedt voor deze uitvoeringen PolyVee-
riemen aan voor de gangbaarste rollensteken (zie pagina 240). 
Met de aandrijfkop met 9 ribben kunnen ook riemen met 4 ribben 
worden gebruikt. De hoge koppeloverbrengingsmogelijkheid stelt 
ook hoge eisen aan de veiligheid. Verwondingen zoals 
ingeklemde vingers tussen PolyVee-riemen en aandrijfkop moeten 
vermeden worden. Interroll biedt voor de gangbaarste 
rollensteken een vingerbescherming aan. Deze hoeft niet aan het 
zijprofiel bevestigd te worden en is daardoor geschikt voor 
nagenoeg alle zijprofielen (zie pagina 241).

Rondprofielsnaar
Rondprofielsnaren, ook O-ringen genoemd, zijn in verschillende 
materialen, kleuren en diameters leverbaar. Ze worden vaak 
gebruikt voor de koppeloverbrenging van rol naar rol. Zelden 
worden lange rondprofielsnaren gebruikt die bijv. onder de rollen 
worden geleid en meerdere rollen aandrijven. Rondprofielsnaren 
zijn gunstig in aanschaf, zeer flexibel en kunnen eenvoudig 
worden gemonteerd. De nadelen zijn een relatief geringe 
koppeloverbrenging en een relatief korte levensduur. In de 
transporttechniek worden daarom hoofdzakelijk PolyVee-riemen 
gebruikt.

Ook in conveyors met koningsas worden rondprofielsnaren 
toegepast. Hier loopt een aandrijfas, de koningsas, onder de 
gehele conveyor. Deze as wordt doorgaans door een 
tandwielmotor aangedreven. Op de aandrijfas zijn meestal 
speciale rolletjes aangebracht (bijv. serie 2600, zie pagina 168). 
Telkens één rolletjes geleidt en beweegt een rondprofielsnaar. De 
rondprofielsnaar wordt 90 graden verdraaid in de groef van een 
transportrol gelegd. De rolletjes kunnen vast of los met de 
koningsas zijn verbonden. Bij een losse verbinding ontstaat een 
conveyor met een geringe stuwdruk, zie pagina 254.

Interroll biedt meerdere producten aan voor het gebruik van 
rondprofielsnaren.

Serie 1700: Rollen kunnen als volgt worden voorzien van 
groeven zodat ze geschikt zijn voor rondprofielsnaren:

· met één groef voor het hiervoor beschreven gebruik in een 
conveyor met koningsas

· met twee groeven, bijv. voor gebruik in een conveyor met 
koppeloverbrenging van rol naar rol

· met tot maximaal 4 groeven voor andere toepassingen

Serie 3500: Als alternatief voor geleiding via groeven biedt 
Interroll een rondprofielsnaar-aandrijfkop aan. De uit polyamide 
gemaakte aandrijfkop heeft als voordeel dat de rondprofielsnaar 
dichter bij het einde van de rol resp. aan het zijprofiel van de 
conveyor kan worden geleid. Hierbij is het gemakkelijker om de 
koppeloverbrenging en het loopvlak van transportgoederen te 
scheiden.
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De rondprofielsnaarkop zorgt door zijn materiaal voor de meeste 
riemen een betere meename. Houd rekening met dit duidelijke 
voordeel als bij start-stopbedrijf de acceleratie en de afremming 
zo hoog zijn dat de riem kort slipt en verslijt. Hoe beter de 
meename door de geleiding is, des te hoger is in dit geval de 
slijtage. Oplossingen met groeven in buizen en ook de 
rondprofielsnaar-aandrijfkop beschikken over 10 mm brede 
groeven. Daarom kunnen rondprofielsnaren met een maximale 
diameter van 6 mm worden gebruikt. Bij rondprofielsnaren met 
grotere diameters bestaat het gevaar dat er twee aanligpunten 
zijn − de bodem en de zijkant van de groef. In dit geval wordt de 
riem blootgesteld aan twee verschillende snelheden en is de 
slijtage bovengemiddeld.

Serie 2600: De serie omvat een rolletje waarmee de 
rondprofielsnaren op koningsassen geleid kunnen worden.

Vlakke riem
Vlakke riemen worden gebruikt voor de tangentiële 
krachtoverbrenging. De vlakke riem wordt daarbij onder de 
rollen geleid en telkens tegen een deel van de rol geperst. Dit kan 
de buis of de aandrijfkop zijn. Met vlakke riemen worden 
conveyors met vaste aandrijving en frictieconveyors gebouwd. 
Stuwdrukvrije transportinstallaties kunnen ook met een vlakke 
riem worden aangedreven. In een dergelijk geval wordt de vlakke 
riem permanent aangedreven. Deelbereiken kunnen worden 
gestopt door de rol en de draaiende vlakke riem te ontkoppelen. 
Deze methode van stuwdrukvrij transport leidt door de 
permanent draaiende aandrijving tot een aanzienlijk hoger 
energieverbruik. Interroll adviseert het gebruik van RollerDrive.

Vlakke riemen hebben nauwelijks onderhoud nodig. De riem moet 
exact worden geleid. De vlakke riem wordt meestal door een 
tandwielmotor in beweging gezet en moet door een 
spaninrichting worden voorgespannen tot ca. 1%. De 
overbrenging van het aandrijfvermogen wordt meestal 
betrouwbaarder als de omloophoek van de vlakke riem aan de 
rol met een insnoerrolletje wordt vergroot.

Interroll biedt verschillende producten voor het gebruik van 
vlakke riemen aan. De transportrollen van de serie 1700 worden 
vaak gebruik voor conveyors met vaste aandrijving. Serie 3500 is 
als vaste aandrijving met een vlakkeriem-aandrijfkop leverbaar. 
Serie 3800 biedt frictieoplossingen voor vlakke riemen. En serie 
2600 omvat meerdere aandrukrolletjes om vlakke riemen te 
geleiden en aan te drukken.

Frictierollen

Inleiding
Als transportgoederen op een rollenbaanconveyor worden 
gestuwd en de rollen aangedreven blijven, ontstaat er stuwdruk. 
Deze stuwdruk neemt toe als er meer transportgoederen door de 
rollen worden aangedreven. Daarbij kan de onderkant van het 
transportgoed beschadigd raken. Bovendien kan het gebeuren 
dat het eerste transportgoed, dat meestal door een mechanische 
aanslag wordt tegengehouden, wordt gestuikt. Frictierollen 
voorkomen deze problemen doordat ze de stuwdruk verlagen.

Frictierollen zijn gebaseerd op het principe van de slipkoppeling. 
Daarbij moet de wrijving in de koppeling de rolwrijving tussen 
transportgoed en de rol overwinnen. Met frictierollen kunnen 
stuwdrukconveyors met een lage stuwdruk voordelig worden 
gerealiseerd. Als transportrollen worden gestopt, stoppen ook de 
rollen. De aandrijving van de frictierollen draait daarbij echter 
door. Als de stop wordt opgeheven, draaien de volledige 
rolleneenheden door en bewegen de transportgoederen. De 
meeneemkracht is derhalve lastafhankelijk.

De rolbodem van de serie 3800 is als levensduurgesmeerde 
slipkoppeling geconstrueerd en garandeert een constante 
meeneemkracht van de transportrol. Een tangentiële aandrijving 
is bij frictietransportinstallaties zeer economisch gebleken: Een 
centrale aandrijving drijft daarbij een lange ketting of vlakke riem 
aan. De vlakke riem of ketting wordt onder de transportrollen 
aan de aandrijfeenheid geleid zodat alle transportrollen 
meedraaien.

Opmerkingen betreffende het gebruik
· Transportgoederen

– Optimaal zijn transportgoederen met een vlakke, stabiele 
onderkant zodat elke frictierol gelijkmatig wordt belast. 
Zachte, lichte of ongelijke transportgoederen zoals dozen 
kunnen ongeschikt zijn voor een frictieconveyor.

– Er kunnen alleen transportgoederen worden gebruikt die 
zich door hun vorm niet onderling uithevelen. Zo nodig moet 
het aantal te stuwen transportgoederen worden beperkt.

– Ronde transportgoederen zijn meestal niet geschikt omdat 
ze zich tijdens het stuwen willekeurig over de conveyor 
verdelen. Om te voorkomen dat ronde transportgoederen 
van de conveyor vallen, is een geschikte zijgeleiding vereist.

· De door de frictierol via de wrijving geproduceerde 
meeneemkracht wordt relatief ten opzichte van het 
transportgewicht geregeld. De meeneemkracht is sterk 
afhankelijk van de volgende factoren:
– Gewicht van de transportgoederen
– Aard van de onderkant van het transportgoed
– Positie van het transportgoed
– Vochtigheid
– Temperatuur
– Aandeel van het stuwdrukbedrijf in de totale bedrijfsduur

 Deze factoren hebben deels een aanzienlijke invloed op de 
werking en levensduur van de transportrol. Voor elk 
transportgoed moet de juiste meeneemkracht worden bepaald. 
Hiervoor is in de meeste gevallen een ontwerptest onder echte 
omstandigheden nodig.

· Om het aanlopen van de conveyor ook met zware 
transportgoederen mogelijk te maken, kunnen de volgende 
maatregelen helpen:
– Keuze van de juiste frictierol. Eventueel is een bijstelbare of 

een dubbelefrictierol beter geschikt.
– Reductie van de rollensteek: Door minder gewicht op elke 

rol neemt de meeneemcapaciteit af.
– Genereren van een axiale kracht van de aandrijfkop tegen 

de rolbodem, vergelijkbaar met de bijstelbare frictierol.
– Opbouw van een licht verval in de transportrichting

· Duur van het stuwdrukbedrijf
– Het stuwdrukbedrijf moet slechts zo lang als nodig worden 

gebruikt. Als binnen afzienbare tijd geen transport zal 
plaatsvinden, moet de centrale aandrijving worden 
uitgeschakeld. Daardoor wordt energie bespaard en neemt 
de levensduur van de transportinstallatie toe. Een te hoge 
temperatuur van de wrijvende kunststoffen elementen moet 
worden voorkomen.

– Stalen tandwielaandrijvingen zorgen bij een lang 
stuwdrukbedrijf voor een betere afvoer van de 
wrijvingswarmte.

· Plaatsing van het transportgoed
– Als het transportgoed aanzienlijk smaller is dan de frictierol, 

kan dit de meeneemcapaciteit beïnvloeden. Bij enkelvoudige 
frictierollen is gaat het meenemen slechter des te verder het 
transportgoed van de frictieaandrijving verwijderd is.

– Hetzelfde geldt voor het zwaartepunt van een 
transportgoed. Hoe dichter het zwaartepunt bij de 
frictieaandrijving ligt, des te beter de meename.

· Frictierol
– Flenzen en andere zijgeleidingen kunnen bij frictierollen niet 

worden gebruikt. De wrijving die ontstaat kan mogelijk niet 
worden overwonnen door de meeneemkracht van de 
frictiekoppeling.

– Het gebruik van frictierollen stelt minimumeisen aan de 
tolerantie van de inbouwhoogte van de rollen. Volgt op een 
laag ingebouwde frictierol een iets hoger ingebouwde rol, 
dan kan dit voor het transportgoed een niet te nemen 
stoorkant zijn.

– Bij gebruik van buisovertrekken (bijv. PVC-slang) wordt een 
maximale slangmateriaaldikte van 2 mm aanbevolen.
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· De maximaal toelaatbare transportsnelheid bedraagt 0,5 m/s.
· Alleen te gebruiken in droge omstandigheden
· De rolbodems die onderdeel zijn van het frictie-element, 

bevatten holtes. Deze holtes zijn met speciaal vet gevuld. 
Verwijder het vet niet. Het zorgt voor betere aanloopwaarden 
door de hoge kleefkracht van het vet. Bovendien wordt de 
wrijvingswarmte die ontstaat door het vet beter afgevoerd en 
slijten de kunststoffen onderdelen minder.

· De hierna vermelde meeneemwaarden zijn niet bindend. Deze 
hebben betrekking op een normaal klimaat (65% relatieve 
luchtvochtigheid en een temperatuur van +20 °C) en op een in 
het midden gepositioneerd transportgoed.

Meeneemkracht Frictie Ø Frictierol [mm]

4 − 6% Eenzijdig frictie-element 50

2 − 5% Eenzijdig frictie-element 60

8 − 13% Dubbelzijdig frictie-element 50/60

4 − 6% (12%) Eenzijdig, instelbaar frictie-
element

50/60

Werkingsverschillen

Serie 3800

Serie 3800 biedt verschillende aandrijfkoppen. Een aandrijfkop 
wordt met een aandrijfelement in beweging gezet en draait in de 
rolbodem. Door het gewicht van de buis en het transportgoed 
oefent de rolbodem een kracht uit op de aandrijfkop. Door deze 
wrijvingskracht worden de rolbodem en de buis meegenomen. 
Door de draaibeweging van de buis wordt het transportgoed 
verplaatst.

Als het transportgoed wordt gestopt, stopt de buis en de 
aandrijfkop draait in de rolbodem.

De productbeschrijving van serie 3800 vindt u op pagina 128.

Serie 3800 – instelbaar

Bij de bijstelbare serie 3800 is er een 1/2" stalen 
tandwielaandrijfkop met 14 tanden beschikbaar. Het 
werkingsprincipe komt overeen met het hiervoor besproken 
principe. Bovendien steekt tegenover de aandrijfkop een as met 
uitwendige draad uit de rol. Op de as zitten direct een moer en 
een veer. Door het aanhalen van de moer wordt de veer 
gespannen en daardoor wordt een axiale kracht door de 
aandrijfkop uitgeoefend op de rolbodem. Deze axiale kracht 
verhoogt de meename tot maximaal 12% van de rolbodem. Hoe 
vaster de moer wordt aangehaald, des te eerder draait de buis 
mee.

De productbeschrijving van de serie vindt u op pagina 128.

Serie 3800 light

Serie 3800 light biedt zowel een enkelzijdige alsook dubbelzijdige 
frictieoplossing. De rollen hebben een diameter van 30 mm. De 
enkelvoudige frictierollen zijn voorzien van stalen tandwielkoppen 
en de dubbelefrictierollen van kunststoffen aandrijfkoppen voor 
vlakke riemen. Het werkingsprincipe van de enkelzijdige frictie 
komt overeen met dat van serie 3800 en het werkingsprincipe 
van de dubbelzijdige frictie met dat van de serie 3870.

De productbeschrijving van de serie 3800 light vindt u op 
pagina 124.

Serie 3870

Serie 3870 omvat verschillende kunststoffen tandwielkoppen. Een 
aandrijfkop en een tegenoverliggende lagermodule worden in 
een binnenbuis geperst. Deze eenheid wordt in de buitenste buis 
geïntegreerd. Het werkingsprincipe komt overeen met dat van de 
serie 3800, waarbij de binnenbuis in de beide rolbodem van de 
buitenste buis draait. Als een transportgoed wordt gestopt, draait 
de aandrijfkop samen met de binnenste buis door terwijl de 
buitenste buis stilstaat. Het voordeel van deze oplossing is dat 
aan beide zijden van de rol een frictie-eenheid zit en dus bij een 
last die niet in het midden staat ook een meeneemkracht wordt 
gegenereerd.

De productbeschrijving van serie 3870 vindt u op pagina 138.

Serie 3880

Serie 3880 omvat een 5/8" enkelvoudig en dubbel tandwiel met 
18 tanden. Het werkingsprincipe komt overeen met dat van serie 
3870, waarbij serie 3880 geen aandrijfkop gebruikt. De hier 
gebruikte tandwielschijf wordt op de binnenbuis gelast. Bij een 
aandrijving van rol naar rol worden twee tandwielschijven op de 
binnenbuis gelast.

De productbeschrijving van serie 3880 vindt u op pagina 144.
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Hoe wordt een bocht opgebouwd?
Het is mogelijk om rollenbochten op te bouwen met 
cilindervormige rollen. Bij een dergelijke uitvoering worden de 
transportgoederen niet over het midden van de bocht maar langs 
een dan noodzakelijke zijgeleiding getransporteerd. Hiervoor is 
meer energie nodig en het gevaar bestaat dat de zijgeleiding of 
het transportgoed beschadigd raakt. Daarom wordt de uitvoering 
met conische transportrollen aanbevolen.

De diameter van de conische rollen neemt toe in de richting van 
de buitendiameter van de bocht. Door de groter wordende 
diameter neemt de omtreksnelheid toe. Op deze wijze worden 
transportgoederen door de bocht getransporteerd zonder dat ze 
hun uitlijning verliezen. Bij gangbare snelheden (max. 0,8 m/s) en 
een ideaal bochtdesign is geen zijgeleiding nodig.

Interroll biedt verschillende rollen aan die in bochten gebruikt 
kunnen worden. Deze hebben de aanduiding KXO. Daarbij gaat 
het om rollen met cilindervormige stalen buis waarop het conische 
element wordt geschoven. De volgende series zijn geschikt voor 
gebruik in rollenbochten.

Serie Gebaseerd 
op Ø [mm]

Coniciteit Aandrijfelementen

3500KXO light 20 1,8° Rondprofielsnaar

1700KXO 50 1,8° en 2,2° Rondprofielsnaar

3500KXO 50 1,8° en 2,2° Rondprofielsnaar, 
PolyVee-riem, 
kettingen

Ontwerp van de bocht
Gerelateerd op dit bochtenschema adviseert Interroll de 
volgende stappen:

EL Ri

90
°

Ro

L

W

P o

P i

EL Inbouwlengte van de 
transportrol

Ri Binnenradius van de bocht

L Max. lengte van het 
transportgoed

Po Rollensteek aan de 
buitendiameter

W Max. breedte van het 
transportgoed

Pi Rollensteek aan de 
binnendiameter

Ro Buitenradius van de bocht

1. Definitie van de bocht
– Aangedreven of niet-aangedreven bocht (aandrijving zie 

RollerDrive EC310 pagina 200)
– Bij aangedreven bochten bepalen van de aandrijfelementen 

(zie onderhoofdstuk Aandrijfelement op pagina 263)
2. Keuze van de rollenserie (aandrijfelement gebaseerd op een 

diameter van 20 of 50 mm)
– Serie 3500KXO light zie pagina 102
– Serie 1700KXO zie pagina 76
– Serie 3500KXO zie pagina 106

3. Afmetingen van het grootst mogelijke transportgoed bepalen
4. Binnenradius van de rollenbocht selecteren (aanwijzing bij 

"Radiussen")
5. Minimale buitenradius van de bocht Ro berekenen 

RO = 50 mm +    (R� + W)2 +   L  2
                                              2  ( )

6. Minimale inbouwlengte van de transportrollen berekenen 
Inbouwlengte ELMIN = Ro − Ri

7. De referentielengtes van de rollen worden berekend op basis 
van de lengtes van de conische opschuivers. De lengte moet 
groter zijn dan de berekende inbouwlengte.

8. De werkelijk inbouwlengte van de geselecteerde bochtenrol 
berekenen (aanwijzingen hiervoor vindt u in de betreffende 
hoofdstukken van de rollenserie)

9. De werkelijke bochtradius Ro berekenen 
Ro = EL + Ri met de geselecteerde standaard-EL

10. Rollensteek aan de binnendiameter resp. hoek tussen de 
rollen vastleggen

11. Rollensteek aan de buitendiameter Po berekenen 

Po = 
Ro

Ri

 Pi ∙ 

Rollen inbouwen

1,
8˚

Houd er bij de bochtconstructie rekening mee dat de bovenkant 
van de bochtrol horizontaal staat. De bevestigingsas van de rol is 
dus niet horizontaal. Daardoor ontstaat bij verticaal staande 
zijprofielen geen hoek van 90°. Interroll adviseert derhalve een 
hoekcompensatie, zodat de bevestigingsas niet wordt gespannen. 
Bochtrollen kunnen door de vereiste hoekcompensatie niet met 
conische asshuttle worden uitgevoerd. RollerDrive kunnen 
uitsluitend met beschermingsklasse IP54 in bochten worden 
toegepast. Ook hier adviseert Interroll een hoekcompensatie te 
gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat het transportgoed in de bocht de 
zijgeleiding niet raakt, moet de inbouwlengte groter zijn dan op 
een recht stuk. Kies het eerstvolgende grotere inbouwlengteraster.

Aandrijving
Voor bochten met aangedreven rollen heeft de aandrijving met 
RollerDrive zich als goedkoopste en elegantste oplossing van alle 
aandrijvingsvormen doorgezet. Bochten met RollerDrive in 
combinatie met de beschreven conische transportrollen zijn stil, 
compact en eenvoudig geconstrueerd.

Aandrijfelement
Als aandrijfelement zijn rondprofielsnaren, kettingen en PolyVee-
riemen geschikt.

Rondprofielsnaren kunnen met groeven worden geleid. Deze 
bevinden zich bij de buisoverstek. Rondprofielsnaren kunnen als 
alternatief ook over een aandrijfkop aan de binnenradius worden 
geleid.

PolyVee-riemen worden uitsluitend via een aandrijfkop, eveneens 
aan de binnenradius, geleid.

Bij kettingen wordt vaak een aandrijving van rol naar rol 
gerealiseerd. In een dergelijk geval worden de kettingen via de 
dubbeletandwielkop aan de buitenradius geleid.

De meest gebruikte oplossing is PolyVee-riem. Voor gebruik in 
bochten zijn flexibele riemen met 2 en 3 ribben geschikt. De 
riemen moeten op de eerste groeven uit de richting van de 
binnenradius van de bocht liggen. Tussen de twee riemen moet 
een afstand van één groef worden aangehouden. Lees de 
aanwijzingen in het hoofdstuk Aandrijfelementen pagina 255.

Lengte van de conische elementen
1,8°-elementen: Het eerste conische element heeft een lengte 
van 45 mm of 95 mm. Alle overige elementen hebben een lengte 
van 100 mm. Daardoor kan de totale lengte van de conische 
elementen in stappen van 50 mm worden geselecteerd. Door de 
verschillende lengtes van het eerste conische element ontstaan 2 
verschillende bochtbinnenradiussen.

2,2°-elementen: De lengte van het eerste conische element 
bedraagt altijd 140 mm. Zo varieert de binnenradius van de 
bocht niet.

Radiussen
Met de verschillende Interroll-bochtrollen kunnen verschillende 
binnenradiussen van bochten worden gerealiseerd. Alleen als de 
radiussen in acht worden genomen, wordt een transportgoed 
optimaal door de bocht getransporteerd.

Bochtrollen uit de series 1700KXO en 3500KXO kunnen met een 
buisoverstek worden vervaardigd. Het is mogelijk dat de 
buisoverstek zich aan de kant van het conische element met de 
kleinere diameter bevind. Het eerste conische element heeft dan 
een dienovereenkomstige afstand tot het zijprofiel van de bocht. 
Bij deze uitvoering moet er rekening mee worden gehouden, dat 
bij een buisoverstek van meer dan 20 mm de binnenradius van 
de bocht verkleind moet worden. Een buisoverstek aan de kant 
van het conische element met de grotere diameter heeft geen 
invloed op de binnenradius van de bocht.

Binnenradiussen van bochten voor rollen met PolyVee- of 
rondprofielsnaar-aandrijfkop

Binnenradius 
van de bocht

Coniciteit Rollenserie Rollenreferentielengte
[mm]

660 mm 2,2° 3500KXO 190, 240, 290, 340, 440, 
540, 640, 740

820 mm 1,8° 3500KXO 150, 250, 350, 450, 550, 
650, 750, 850, 950

770 mm 1,8° 3500KXO 200, 300, 400, 500, 600, 
700, 800, 900, 1000
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Binnenradiussen van bochten voor niet-aangedreven rollen

Binnenradius 
van de bocht

Coniciteit Rollenserie Rollenreferentielengte
[mm]

357 mm 1,8° 3500KXO light 150, 250, 350, 450, 550

357 mm 1,8° 3500KXO light 200, 300, 400, 500, 600

690 mm 2,2° 1700KXO 190, 240, 290, 340, 440, 
540, 640, 740

850 mm 1,8° 1700KXO 150, 250, 350, 450, 550, 
650, 750, 850, 950

800 mm 1,8° 1700KXO 200, 300, 400, 500, 600, 
700, 800, 900, 1000

Binnenradiussen voor door kettingen aangedreven rollen

Binnenradius 
van de bocht

Coniciteit Rollenserie Rollenreferentielengte
[mm]

690 mm 2,2° 3500KXO 190, 240, 290, 340, 440, 
540, 640, 740

850 mm 1,8° 3500KXO 150, 250, 350, 450, 550, 
650, 750, 850, 950

800 mm 1,8° 3500KXO 200, 300, 400, 500, 600, 
700, 800, 900, 1000

Binnenradiussen voor rollen met groeven

Ribben worden in een buisoverstek aan de binnenradius van een 
bocht aangebracht. In de tabel "Binnenradiussen van bochten 
voor niet-aangedreven rollen" kunnen de bochtradiussen voor de 
rollen van de serie 1700KXO worden afgelezen. De buisoverstek 
moet dan van de betreffende bochtradius worden afgetrokken.

Rollensteek
De rollensteek is afhankelijk van het gekozen aandrijfelement.

PolyVee-riem: Als bijvoorbeeld een PolyVee-riem voor een 
rollensteek van 75 mm in de bocht wordt gebruikt, moet een 
gatsteek van 73,7 mm bij de binnenradius worden gepland. De 
rollensteek aan de buitenradius kan met de volgende formule 
worden berekend:

Po = 
Ro

Pi

 Pi ∙ 

Po Rollensteek aan de buitendiameter
Pi Rollensteek aan de binnendiameter
Ro = Buitenradius van de bocht

Interroll adviseert een hoek van 5° tussen twee rollen. De hoek 
mag niet groter zijn dan 5,5°.

Rondprofielsnaar: Hier kunnen willekeurige lengtes worden 
gebruikt. Om voldoende afstand van de rollen te kunnen 
garanderen adviseert Interroll om in een 90°-bocht niet meer dan 
22 rollen in te zetten. Dit geldt ook voor niet-aangedreven 
bochten.

Kettingen: De ketting als aandrijfelement staat slechts een 
beperkt aantal rolsteken toe. De rollensteek is altijd een veelvoud 
van de kettingsteek 1/2" en kan als volgt worden berekend:

PKetting 
(NT – Nc)
2 ∙ 12,7

Pketting = Kettingsteek
Nc = Aantal tanden
NT = Aantal schalmen

De rollensteek wordt aan de buitenradius berekend. Bij een 
aandrijving van rol naar rol worden afwisselend de binnenste en 
buitenste tandwielen gebruikt. De rollensteek moet zodanig 
worden ontworpen dat een ketting op de buitenste tandwielen 
optimaal is gespannen. Bij een identieke rollensteek in de bocht 
worden de ketting op de binnenste tandwielen iets minder strak 
gespannen zijn door de geringere afstand van de tandwielen 
onderling.

De rollensteken aan de binnen- en buitenradius moeten worden 
berekend op basis van de kettingsteek.

De volgende theoretische steken (gemeten aan het tandwiel met 
een steek van 1/2" en 14 tanden) hebben zich bewezen:

Aantal schalmen Steek gemeten aan het tandwiel
[mm]

28 88,9

30 101,6

32 114,3

34 127,0

36 139,7

38 152,4

De volgende gegevens voor het aantal benodigde transportrollen 
hebben betrekking op een bocht van 90° waarbij een overstek 
ten opzichte van de 90°-hoek van de zijwang als compensatie is 
ingepland.

Referentielengte
[mm]

Steek gemeten aan het tandwiel
[mm]
88,9 101,6 114,3 127,0 139,7 152,4

250/300 19 16 14 13

350/400 20 18 16 14 13

450/500 19 17 15 14 13

550/600 21 18 17 15 14

650/700 20 18 16 15

750 21 19 17 16

800 19 17 16

850/900 20 18 17
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Aantal rollen
Uit de berekening resp. vastlegging van de rollensteek en de 
hoek van de rollenbocht volgt het aantal te gebruiken rollen, 
maar dat hoeft niet altijd een even aantal te zijn. In dit geval 
moet de waarde naar boven of beneden worden afgerond. 
Als in de bocht een PolyVee-riem wordt gebruikt voor een 
rollensteek van 73 mm (gerelateerd aan het rechte 
transporttraject), is er bij de volgende bochthoeken sprake van 
een even aantal rollen:

Hoek Aantal rollen

30° 6

45° 9

90° 18

180° 36

Snelheid
Opdat een transportgoed ideaal door de bocht wordt 
getransporteerd, moeten de bochtsnelheid en de snelheid van 
rechte transporttraject voor en achter de bocht identiek zijn. Bij 
de bochtsnelheid is de gemiddelde snelheid bedoeld, zie het 
volgende rekenvoorbeeld. Als de snelheden van het rechte traject 
en de bocht verschillen, kan de uitlijning van het transportgoed 
verloren gaan en kan het de zijgeleiding raken.

Rekenvoorbeeld gemiddelde diameter

Bereken eerst de gemiddelde diameter van de conische rollen. Als 
conische elementen met een hoek van 1,8° en een lengte van 
450 mm worden gebruikt, bedraagt de begindiameter 55,6 mm 
en de einddiameter 84,0 mm.

          (Ømin + Ømax)     55,6 mm + 84,0 mm                                                
2ØØ =  = 2  = 69,8 mm 

ØØ = Gemiddelde diameter van de conische elementen
Ømin. = Begindiamater
Ømax. = Einddiameter

Rekenvoorbeeld identieke snelheid

Aangenomen dat het rechte traject voor en na de bocht is 
voorzien van rollen met een diameter van 50 mm en de snelheid 
0,8 m/s bedraagt. De snelheid in de bocht moet identiek zijn en 
moet op de gemiddelde diameter van 69,8 mm worden 
omgerekend:

          SStrai.          0,8 m/s                                                
ØØ

SRD =  = 69,8 mm  = 0,57 m/s∙ ØStrai. ∙ 50 mm

SRD = In te stellen snelheid van de RollerDrive
SStrai. = Benodigde snelheid op het rechte traject
ØØ = Gemiddelde diameter van de conische elementen
ØStrai. = Diameter van de rollen op het rechte traject

Interroll adviseert verschillende tandwieltrappen te gebruiken 
voor rechte trajecten en bochten. Voor het berekende 
bochtenvoorbeeld is een tandwieltrap van 24:1 ideaal. 
Gerelateerd aan een diameter van 50 mm kan zo een 
maximumsnelheid van 0,65 m/s worden bereikt. Gerelateerd aan 
een gemiddelde diameter van 69,8 mm zou een RollerDrive met 
deze overbrenging ook op 0,8 m/s worden ingesteld. Voor 
trajecten met cilindervormige rollen en RollerDrive voor en na de 
bocht zou een tandwieltrap van 20:1 gebruikt kunnen worden. In 
het algemeen zou de tandwieltrap 20:1 ook in beide delen van 
de installatie toegepast kunnen worden. Het advies voor een 
tandwieltrap van 24:1 voor de bocht is erop gebaseerd dat deze 
een hoger koppel mogelijk maakt en een hoger koppel is in 
bochten vaak nodig.

In een bocht treden verschillende krachten op. Als de 
middelpuntvliedende kracht groter is dan de rustwrijving, gaat de 
uitlijning van de transportgoederen bijna altijd verloren. Dit 
gebeurt bij snelheden boven ca. 0,8 m/s. Transportgoederen 
worden dan niet meer door het midden van de bocht 
getransporteerd en komen in contact met de zijgeleiding aan de 
buitenkant van de bocht. Dat is afhankelijk van verschillende 
factoren zoals materiaal en aard van de onderzijde van het 
transportgoed en met deze factoren moet ook rekening worden 
gehouden als de bochten worden gepland.

Diepvriezen
Bochten kunnen ook voor diepvriestoepassingen worden gebruikt. 
Een ideale aandrijving is de RollerDrive EC310 in 
diepvriesuitvoering. Rollen dienen te zijn uitgevoerd met geoliede 
kogellagers zodat het benodigde aandrijfvermogen niet nog 
verder stijgt. Als aandrijfelement adviseert Interroll PolyVee-
riemen. Let hierbij op de geschiktheid voor diepvriestoepassingen 
en een niet te hoge riemspanning.

Ontwerp Magnetic Speed Controller
De Magnetic Speed Controller MSC50 is een zuiver mechanische 
snelheidsregelaar die voor een gecontroleerde snelheid zorgt op 
hellingbanen met transportgoedgewichten tot maximaal 35 kg.

De snelheid werkt anders dan conventionele producten zonder 
drijfwerk waardoor ook gestart kan worden met 
transportgoederen met zeer lage gewichten vanaf 0,5 kg. Het 
maximale mechanische vermogen bedraagt 28 W en zorgt voor 
het noodzakelijke, permanente hoge remvermogen voor zware 
bakken. Het werkingsprincipe is gebaseerd op een 
wervelstroomrem. Door een dubbele afscherming van de 
magneten is een gelijkmatig werkende afremming mogelijk.

Conventionele producten hebben vaak een zogenoemde 
remschoen. Hoe zwaarder een transportgoed is, des te 
intensiever remmen deze remelementen. Dit zuiver mechanische 
remproces veroorzaakt slijtage. Dat betekent dat dergelijke 
producten na een bepaalde tijd vervangen moeten worden 
omdat de remschoenen versleten zijn. In de MSC 50 treedt deze 
slijtage niet op.

De gebruikte zeskantas fungeert als koppelsteun in de zijprofielen. 
Via zeskantgaten in de zijprofielen kan de zeskantas los, 
vormgesloten worden ingebouwd. Voor schuine inbouw wordt 
een gatgrootte van 11,5 mm aanbevolen. Bij vaste inbouw via 
een as met inwendige draad is een minimumkoppel 20 Nm nodig. 
Interroll adviseert bovendien een schroefborging te gebruiken.

De snelheidsregelaar zonder PU-slang wordt met een 
buisdiameter van 51 mm vervaardigd. In combinatie met 
transportrollen met een diameter van 50 mm ontstaat een 
minimale overstek van 0,5 mm. Daardoor is er voldoende contact 
met het transportgoed waardoor een optimale remfunctie 
mogelijk is.

De verdeling, het aantal en de uitvoering van de 
snelheidsregelaars in een rollenbaan is afhankelijk van veel 
parameters:

· Verval van de rollenbaan
· Rollensteek
· Inschietsnelheid door bijv. een sorteerinstallatie
· Transportgoedgewicht
· Aard van de onderkant van het transportgoedmateriaal

De hierna vermelde gegevens zijn in talrijke tests bepaald. Hierbij 
zijn transportgoederen met een optimale onderzijde gebruikt. De 
gegevens dienen als richtwaarde voor het ontwerpen van 
toepassingen waarbij de combinatiemogelijkheden van kritische 
parameters erg groot is. Door de talloze beïnvloedende factoren 
kan Interroll geen specifieke informatie gegeven over 
transportsnelheden. Daarom adviseren wij om het definitieve lay-
out proefondervindelijk te bepalen:

· Transportgoederen met een laag gewicht kunnen zeer 
langzaam lopen (ca. 0,01 m/s).

· Transportgoederen met een hoog gewicht kunnen onder 
optimale omstandigheden 0,5 m/s lopen.

· De uitvoering met PU-slang is bedoeld voor een betere 
rustwrijving voor gladde kunststoffen bakken. Vooral in 
combinatie met rollenbanen met een groot verval en hoge 
transportgoedgewichten is het gebruik van een PU-slang 
raadzaam.

· Bij karton en veel andere transportgoederen is de frictie in 
combinatie met verzinkte stalen buis voldoende.

· Bij talrijke tests is rekening gehouden met een verval van 5% 
tot 10%. De volgende afstanden tussen de Magnetic Speed 
Controller zijn met succes getest:

Transportgoedgewicht
[kg]

Afstand van de MSC 50
[kg]

0,5 tot 10 Maximaal 2000

10 tot 20 800 tot 1500

20 tot 35 Aangepast aan de lengte van het 
transportgoed

· Bij inschietsnelheden op de hellingbaan van meer dan 1 m/s 
adviseert Interroll drie tot vier MSC 50 in te bouwen aan het 
begin van de hellingbaan. De plaatsing op de eerste 1000 mm 
is bedoeld om de snelheid onmiddellijk te verminderen. Op de 
hellingbaan kunnen als richtwaarden die hiervoor genoemde 
afstandswaarden worden gebruikt.
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Ontwerp RollerDrive

Variantenkeuze
De RollerDrive EC310 is in verschillende uitvoeringen leverbaar. 
De volgende informatie moet u helpen de passende uitvoering 
voor een bepaalde toepassing te vinden.

Buismateriaal

Bij de keuze van het juiste buismateriaal moet rekening worden 
gehouden met verschillende aspecten.

Als het transportgoed of de omgeving vochtig is, met water wordt 
gereinigd of als het risico bestaat dat een sprinklerinstallatie 
wordt geactiveerd, moet een buis met een goede 
corrosiebescherming worden geselecteerd. Het is raadzaam om 
een roestvaststalen buis te kiezen. Als de RollerDrive in een 
gewichtsgevoelige sector worden gebruikt, kan een RollerDrive 
met buis van aluminium het gewicht reduceren. Veel 
conventionele motorrollen zijn meestal zwaarder dan de 
RollerDrive EC310.

De RollerDrive en ook aangrenzende rollen moeten het 
transportgoed probleemloos kunnen bewegen. Daaronder valt 
vaak ook het stoppen en starten van het transportgoed, zonder 
dat dit op de buizen slipt. Dit is vooral van belang op hellende 
conveyors. Voor veel transportgoederen is de frictie met de 
metalen buis van de RollerDrive voldoende, zoals bij banden. 
Voor andere transportgoederen is een passende slang over 
bekleding van de buis vereist. Het is raadzaam om de buis te 
voorzien van een PU-slang. Deze is robuuster dan een PVC-slang 
en goedkoper dan een bekleding. Het is echter onvermijdelijk dat 
de frictie van de RollerDrive op de eigenschappen van de 
toepassing moet worden aangepast.

Een metalen buis, de verschillende slangvarianten of de bekleding 
zijn geschikt voor rechte transporttrajecten. Voor een bocht 
kunnen ook cilindervormige RollerDrive worden gebruikt. Houd er 
rekening mee dat het transportgoed in dit geval door een 
zijdelingse begrenzing gedwongen geleid moet worden. Het 
transportgoed of de zijgeleiding kan beschadigd raken. Om dit te 
voorkomen is het raadzaam om RollerDrive en rollen met 
conische elementen te gebruiken.

Bevestiging

Aan de kabelkant wordt de RollerDrive met een zeskantige 
schacht in het zijprofiel bevestigd. De zeskant is voorzien van 
M12 uitwendige draad. Zo nodig wordt een M12 
bevestigingsmoer geleverd. Deze moer heeft ribbels op het 
contactvlak met het zijprofiel die in bijna alle zijprofielen 
voorkomen dat de moer lostrilt. Deze zeer eenvoudige oplossing 
voorkomt dat de schacht in het montagegat draait en de 
aansluitkabel beschadigt. De moer moet met een koppel van 

70 Nm worden vastgedraaid. Hiervoor geschikt is een 
bevestigingsknop voor een momentsleutel met opening voor de 
RollerDrive-aansluitleiding, zie pagina 242.

Aan de tegenoverliggende kant kan de RollerDrive op 
verschillende manieren worden bevestigd. Met een M8-schroef 
kan een asbout met inwendige draad worden vastgeschroefd. De 
asbout zit bij de IP66-variant in een glijlager. Bij de conventionele 
variant met beschermingsklasse IP54 zit deze in een kogellager. 
De bevestiging is ook met een veeras mogelijk. In combinatie met 
een aandrijfkop, bijv. een PolyVee-aandrijfkop, is de veeras als 
zeskant uitgevoerd. Zonder aandrijfkop, bijv. als een 
rondprofielsnaar in groeven wordt geleid, is de veeras als conisch 
toelopende zeskant uitgevoerd. Bij deze oplossing slipt de zeskant 
zo ver in het bevestigingsgat tot deze geen speling meer heeft. 
Deze oplossing verlaagt het geluidsniveau en mogelijke slijtage.

Voor de bevestiging van een RollerDrive met conische elementen 
is een hoekcompensatie nodig.

Beschermingsklasse

De RollerDrive heeft beschermingsklasse IP54. Als dit in verband 
met vochtigheid of verontreiniging onvoldoende is, is een 
uitvoering met beschermingsklasse IP66 leverbaar.

Temperatuurbereik

De RollerDrive EC310 is ontworpen voor een temperatuurbereik 
van 0 tot 40 °C. Voor diepvriestoepassingen tot maximaal 
−30 °C adviseert Interroll een het gebruik van een passende 
diepvriesvariant, zie pagina 206.

Aandrijfelement

Er zijn meerdere aandrijfkoppen beschikbaar, en ook kan de buis 
van groeven worden voorzien. Lees hoofdstuk EC310 pagina 200 
voor meer informatie. Een vergelijking van de verschillende 
aandrijfelementen vindt u op pagina 255. Interroll adviseert 
PolyVee-riemen te gebruiken omdat deze voor nagenoeg alle 
toepassingen (recht, bocht, helling, enz.) geschikt zijn.

Snelheid/koppel

De RollerDrive EC310 dekt alle gangbare snelheden voor ZPA-
conveyors af. Er zijn 9 tandwieltrappen om te voldoen aan de 
eisen van verschillende toepassingen. De tandwieltrap moet 
gekozen op basis van de vereiste snelheid en het benodigde 
koppel. Daarbij kan de snelheid van de RollerDrive worden 
gevarieerd. Zo kan de overbrengingsverhouding van 
bijvoorbeeld 16: 1 draaien met een maximumsnelheid van 1 m/s, 
maar ook met elke lagere snelheid tot 0,1 m/s.

In tegenstelling tot een aantal aandrijfoplossingen zonder 
drijfwerk kan met de RollerDrive een breed spectrum aan 
toepassingen met uiteenlopende koppelvereisten worden 

gerealiseerd. Het is voldoende om telkens dezelfde aandrijving 
met dezelfde interface en aansturing maar met verschillende 
tandwieltrappen te gebruiken.

Planning
Voor een veilig transport moet het transportgoed minimaal op 
één RollerDrive en twee transportrollen steunen. Het is raadzaam 
om de RollerDrive in het midden van de aangedreven 
transportrollen te plaatsen.

Als een transportgoed op een conveyor haaks ten opzichte van 
de rolas wordt getransporteerd, dus zonder dwarskrachten, 
moeten de rustwrijving en rolweerstand worden overwonnen.

Voor transportgoederen die met een constante snelheid over een 
rollenbaan lopen, geldt de volgende vergelijking:

 F = m · g · μ

F = Benodigde tangentiële kracht in N
m = Massa in kg
g = Aardversnelling 9,81 m/s
µ = Frictiecoëfficiënt

Rekenvoorbeeld

Als het gewicht van het transportgoed 30 kg en de 
frictiecoëfficiënt 0,04 bedraagt, is de noodzakelijke tangentiële 
kracht 11,8 N.

Bij een rollenradius van 25 mm volgt dat het vereiste koppel 
(kracht × weg) 0,3 Nm bedraagt. Het noodzakelijke mechanische 
vermogen bij een snelheid van 0,5 m/s (kracht × snelheid) 
bedraagt 5,9 W.

Frictiecoëfficiënten voor verschillende bakmaterialen bij gebruik 
van rollen met stalen buis:

Materiaal Frictiecoëfficiënt µ

Staal 0,03

Kunststof, glad 0,04

Kunststof, geprofileerd 0,05

Hout 0,05

Dozen 0,06

Tijdens het stuwdrukvrije transporteren wordt de RollerDrive 
talloze keren gestart en gestopt. De RollerDrive is ontworpen 
voor een dergelijk hoog cyclusaantal. De hiervoor beschreven 
berekeningen zijn bedoeld om te controleren in hoeverre een 
RollerDrive in staat is om bepaalde transportgoederen te 
transporteren. Bovendien zijn ook het aantal cycli, dus hoe vaak 
de RollerDrive per tijdseenheid wordt in- en uitgeschakeld, van 
doorslaggevend belang. Hoe hoger het aantal cycli, des te hoger 
de motortemperatuur. De motortemperatuur wordt eveneens 
beïnvloed door de draaitijd per tijdseenheid. Hoe korter de 
stilstandtijd van de motor, des minder afkoeltijd voor de motor. Bij 
te hoge cyclustijden en te korte stilstandtijden schakelt de 
RollerDrive om in een temperatuurbeveiligingsfunctie en kan tot 
maximale afkoeling niet meer worden gebruikt. Houd hiermee 
rekening bij de planning.

De benodigde aandrijfkracht om een transportgoed met 
constante snelheid over een rollenbaanconveyor te transporteren, 
is afhankelijk van de aard van de onderkant van het 
transportgoed. De minste kracht is nodig voor een harde, moeilijk 
vervormbare onderzijde zoals bij een stalen bak.

Een stalen bak neigt echter bij het accelereren en afremmen tot 
slippen op de buismantel. Ca. 3% van het transportgewicht moet 
bij een constante snelheid als transportkracht worden 
gegenereerd. Bij een kartonnen doos bedraagt μ ca. 8%. Dit ligt 
aan de zachte en vervormbare onderzijde. Bij kartonnen dozen 
wordt de verschilwaarde ten opzichte van de stalen bak gebruikt 
om de vervorming van de onderzijde op te vangen en niet voor 
de voortstuwing.

Omdat een transportcyclus uit acceleratie, constante snelheid en 
deceleratie bestaat, is de acceleratie bepalend voor de 
beoordeling van het vermogen.

In de acceleratiefase wordt de hechtweerstand overwonnen en 
gaat de weerstand over in de aanmerkelijk lagere rolweerstand. 
Om deze reden is bij elke transportcyclus aan het begin een 
stroompiek meetbaar.

Voor stuwdrukvrij transporteren moet de conveyor in zones 
worden onderverdeeld. Gewoonlijk wordt elke zone aangedreven 
door een RollerDrive. De lengte van de zone moet zijn afgestemd 
op de lengte van het transportgoed resp. het langste 
transportgoed. De zone moet langer zijn dan het langste 
transportgoed zodat een hiaat voorkomt dat de 
transportgoederen elkaar raken. Meestal worden fotocellen 
geplaatst om in elke zone transportgoed te kunnen herkennen. 
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De naloop is afhankelijk van verschillende factoren zoals snelheid 
of transportgoedgewicht, maar ook van het gekozen 
aandrijfelement. De naloop is de afstand van de sensor tot de 
voorkant van het transportgoed. Idealiter is de naloop zeer 
gering, in de meeste gevallen komt het transportgoed echter later 
tot stilstand. Opdat het transportgoed niet al deels op de eerste 
rol van de volgende zone wordt getransporteerd, moet de positie 
van de sensor dienovereenkomstig zijn geoptimaliseerd. De logica 
van de stuwdrukvrije conveyor hoeft niet omslachtig 
geprogrammeerd te worden maar is al op de meeste Interroll-
besturingen geïntegreerd. In het inschakelmoment van de 
RollerDrive kan een stroompiek worden gemeten. Met deze 
toepassingsafhankelijke stroompiek moet bij het ontwerp van de 
voeding rekening worden gehouden. Lees daartoe het hoofdstuk 
Ontwerp voeding pagina 271.

Ontwerp voeding

Inleiding
De Interroll RollerDrive en hun verschillende besturingen worden 
met een spanning van 24 V DC gebruikt. Interroll biedt daartoe 
een 24V-voeding genaamd PowerControl aan. De PowerControl 
is exact afgestemd op de eisen van de RollerDrive en de 
bijbehorende besturingen (zie pagina 236). Let bij gebruik van 
conventionele voedingen op het volgende:

· Houdt bij de keuze van de voeding rekening met de nominale 
stroom en de aanloopstroom van de RollerDrive.

· De RollerDrive en dus ook de bijbehorende besturingen 
voeding spanning terug, d.w.z. dat de voeding geschikt moet 
zijn voor retourvoeding.

· De spanning mag niet worden ingesteld op ≥ 25,2 V. Vanaf 
25,2 V wordt de remchopper in de besturingen geactiveerd. 
Vermijd ook lange leidingslengten omdat deze gepaard kunnen 
gaan met een grote spanningsval.

Grondbeginselen
De RollerDrive EC310 kan aan de volgende besturingen worden 
aangesloten:

· DriveControl 20
· DriveControl 54
· ZoneControl
· SegmentControl
· ComControl
· MultiControl

Elke besturing (zonder aangesloten RollerDrive of aangesloten 
sensor) laat een stroom van ca. 0,5 A (meestal aanzienlijk kleiner) 
stromen. Bij het ontwerp van de voeding in het volgende 
voorbeeld wordt met deze stroom geen rekening gehouden. Dit 
geldt ook voor sensoren. Deze kunnen doorgaans met een stroom 
van 50 mA aangenomen worden en worden in de 
voorbeeldberekening ook genegeerd. Als meer stroomrelevante 
ingangen of uitgangen worden beschakeld, moet hiermee in het 
ontwerp rekening worden gehouden.

De RollerDrive EC310 heeft een nominale stroom van 2 A en een 
aanloopstroom van 4 A. De stroom is afhankelijk van 
verschillende factoren zoals startkarakteristiek van de RollerDrive, 
het aantal rollen dat met de RollerDrive is verbonden, het gewicht 
van het transportgoed, de snelheid van de RollerDrive enz. In 
veel toepassingen bedraagt de nominale stroom 1 A en de 
aanloopstroom 3,5 A.

Gewoonlijk worden meerdere RollerDrive door één voeding 
verzorgt. De RollerDrive worden meestal gebruikt voor 
stuwdrukvrij transporteren. Hierbij worden bij het zogenoemde 
afzonderlijk transport niet alle RollerDrive gelijktijdig gestart. Bij 
het ontwerp van de voeding moet dus met een 
gelijktijdigheidsfactor rekening worden gehouden. Als niet 

duidelijk is hoeveel RollerDrive gelijktijdig zouden kunnen starten, 
adviseert Interroll de voeding te ontwerpen op basis van de 
veronderstelling dat alle RollerDrive gelijktijdig zullen starten.

Voorbeeldberekening/ontwerp
De berekening heeft betrekking op de PowerControl, een voeding 
van 20 A die maximaal 4 seconden met 30 A kan worden belast.

Acht RollerDrive moeten van spanning worden voorzien. De 
RollerDrive heeft afhankelijk van de toepassing een nominale 
stroom van 1 A en een aanloopstroom van 3,5 A. Bij de 
installatie kan het zijn dat alle RollerDrive gelijktijdig starten.

Totale nominale stroom: 8 · 1 A = 8 A 
Totale aanloopstroom: 8 · 3,5 A = 28 A

Toelichting
Als uitsluitend rekening wordt gehouden met de nominale stroom, 
zou een voeding van 10 A zonder vermogensreserve voldoende 
zijn. Daarbij kunnen de besturingen resp. de installatie zich 
verkeerd gaan gedragen: Als alle RollerDrive gelijktijdig starten, 
zou een voeding van 10 A met een aanloopstroom van 28 A 
worden overbelast. De voeding zou zich uitschakelen of de 
spanning zou wegvallen. Het is dus belangrijk om ook rekening te 
houden met de aanloopstroom.

Met welke nominale stroom en aanloopstroom bij de berekening 
rekening gehouden moet worden, moet u proefondervindelijk 
bepalen. Is dat niet mogelijk, dan adviseert Interroll om uit 
veiligheidsoverwegingen te rekenen met een nominale stroom van 
2 A en een aanloopstroom van 4 A.

Gebruik voedingen die een uitgang links of rechts mogelijk 
maken. De voeding kan zo centraal tussen de te voedingen 
besturingen worden geplaatst. Deze maatregel bespaart kabels 
en vermindert spanningsverlies op de kabel.

Buskabels met diameters van 2,5 mm2 kunnen doorgaans met een 
continustroom van 16 A worden belast.

Pl
a

nn
in

g
sg

ro
nd

sl
a

g
en

R
o

lle
n 

| T
ra

ns
p

o
rt

el
em

en
te

n 
| R

o
lle

rD
ri

ve
 | 

B
es

tu
ri

ng
en

 | 
A

cc
es

so
ir

es
A

lg
em

en
e 

te
ch

ni
sc

he
 in

fo
rm

a
ti

e



PLANNINGSGRONDSLAGEN
MATERIAALSPECIFICATIE

PLANNINGSGRONDSLAGEN
ONTWERP VOEDING

273© 2018 INTERROLL272 © 2018 INTERROLL

Buizen

Materiaal Normen Specificatie

Blank staal, verzinkt staal DIN EN 10305-1
DIN EN 10305-2
DIN EN 10305-3

Beperkte toleranties en materiaalspecificaties door Interroll

Verzinking DIN EN ISO 2081
DIN 50961

Galvanische zinkcoating met aanvullende blauwe passivatie (chroom-VI-vrij)
De coating voldoet aan de RoHS-eisen
Laagdikte 6 tot 15 μm

Roestvast staal DIN EN 10312 1.4301 (X5CrNi18-10) en 1.4509 (X2CrTiNb 18)
Beperkte toleranties door Interroll

Aluminium DIN 755 AW 6060 T66 (AlMgSi 0.5 F22)
Voor 16 mm en 20 mm E6/EV1, gebeitst, naturel en geanodiseerd
Oppervlaktelaagdikte 20 μm, isolerend en niet geleidend
Voor 50 mm onbewerkt, niet veredeld en dus geleidend

PVC – PVC-U (polyvinylchloride hard, zonder weekmakers, zonder siliconen, zeer 
slagvast)
Bevat alleen stoffen die conform de REACH-verordening (EG-nr. 1907/2006) 
zijn getest en geregistreerd
RAL7030 (steengrijs)
RAL7024 (donkergrijs)
RAL5015 (hemelsblauw)

Lagers

Precisiekogellagers, ingevet (689 2Z, 6002 2RZ, 6003 2RZ, 6204 2RZ, 6205 2RZ), door Interroll gebruikt:

Norm DIN 625

Materiaal Ringen en kogels van chroomstaal met materiaalwaarden conform 100Cr6
Hardheid: 61 ± 2 HRC, kooien van metaal

Lagerspeling C3

Afdichting 2RZ Niet-slepende afdichting met 2 lippen met labyrinteffect van met plaatstaal versterkt acrylnitriel-butadieen-
rubber (NBR)

Afdichting 2Z Niet-slepende afdekking van plaatstaal

Smering Universeel vet, siliconenvrij

Als bloktransport in plaats van afzonderlijk transport wordt 
gebruikt, moet u er bij conventionele logicaprogramma's van uit 
gaan dat alle RollerDrive gelijktijdig starten. De Interroll-
besturingen voorkomen een gecumuleerde hoge aanloopstroom 
van alle RollerDrive:

· ZoneControl: De besturing heeft in het programma 
Bloktransport een vast ingestelde vertragingstijd van 125 ms. 
Na een vrijgavesignaal start de eerste RollerDrive. 125 ms 
later start de volgende RollerDrive enz.

· ConveyorControl: De vertragingstijd is instelbaar, werking 
gelijk aan die van de ZoneControl.

· MultiControl: De vertragingstijd is instelbaar, werking gelijk aan 
die van de ZoneControl.
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Precisiekogellagers, geolied (6002 2RZ)

Norm DIN 625

Materiaal Ringen en kogels van chroomstaal met materiaalwaarden conform 100Cr6
Hardheid: 61 ± 2 HRC, kooien van metaal

Lagerspeling C3

Afdichting 2RZ Niet-slepende afdichting met 2 lippen met labyrinteffect van met plaatstaal versterkt acrylnitriel-butadieen-
rubber (NBR)

Smering Universele olie, siliconenvrij

Precisiekogellager van roestvast staal, ingevet (6002 2RZ, 6003 2RZ)

Norm DIN 625

Materiaal Ringen en kogels van roestvast staal, materiaal 1.4125 (X105CrMo17), met materiaalwaarden conform AISI 
440C
Hardheid: 58 ± 2 HRC, kooien van polyamide

Lagerspeling C3

Afdichting 2RZ Niet-slepende afdichting met 2 lippen met labyrinteffect van met plaatstaal versterkt acrylnitriel-butadieen-
rubber (NBR)

Smering Universeel vet, siliconenvrij

Stalen conuslager, ingevet

Materiaal Materiaal wiellichaam DX53D + Z, verzinkt
Lageronderdelen gehard

Smering Universeel vet, siliconenvrij

Kunststof lagers

Materiaal Buitenring en conussen van polypropyleen
Kogels van koolstofstaal of roestvast staal

Smering Universeel vet met een lage viscositeit, siliconenvrij, FDA gekeurd

Assen

Materiaal Normen Specificatie

Blank staal, verzinkt staal DIN EN 10277-3 1.0715 (11SMn30)
Beperkte toleranties en materiaalspecificaties door Interroll

Verzinking DIN EN 12329
DIN 50961

Galvanische zinkcoating met aanvullende blauwe passivatie (chroom-VI-vrij)
De coating voldoet aan de RoHS-eisen
Laagdikte 6 tot 15 μm

Roestvast staal DIN EN 10088-23 1.4305 (X5CrNi18-9)
Beperkte toleranties door Interroll

PolyVee-riem

Normen ISO 9982 (DIN 7867) profiel PJ voor V-riemen met 2 of 3 ribbels (PolyVee)

Materiaal Voldoet aan de richtlijn 2011/65/EU (RoHS)
Bevat alleen stoffen die conform de REACH-verordening (EG-nr. 1907/2006) zijn getest en geregistreerd
Vrij van halogenen, siliconen en PVC, vlamwerend

Toelating UL-gecertificeerd

Hardheid Ribbels 70 Shore A

Elektrische geleidbaarheid < 7 MΩ (antistatisch)

Temperatuurbereik −30 tot +80 °C

Afmetingen Conform ISO 9982 (DIN 7867), profiel PJ

Informatie over andere aandrijvingen kunt u verkrijgen bij de betreffende fabrikant.

Kunststoffen

Interroll gebruikt voor bijna alle componenten van het transportsysteem onderdelen van technische kunststoffen. Ten opzichte van staal 
hebben deze kunststoffen veel voordelen:

· Geluiddempend
· Eenvoudige reiniging
· Hoge slagvastheid
· Corrosiebestendig
· Laag gewicht
· Hoogwaardig design
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Eigenschappen en toepassingsgebieden

Kunststof Eigenschappen Toepassingsgebied

Polyamide (PA) • Uitstekende mechanische eigenschappen
• Hoge slijtvastheid
• Lage wrijvingswaarde
• Goed bestand tegen chemicaliën

Tandwielaandrijfkoppen, afdichtingen en lagerbases

Polypropyleen (PP) • Laag specifiek gewicht
• Hoge hittebestendigheid
• Niet hygroscopisch
• Goed bestand tegen chemicaliën

Rolletjes, afdichtingen en lagerbases

Polyvinylchloride (hard PVC) • Krasvast
• Slagvast
• Goed bestand tegen chemicaliën

Buizen voor kunststoffen transportrollen

Polyoxymethyleen (POM) • Uitstekende mechanische eigenschappen
• Hoge slijtvastheid
• Lage wrijvingswaarde
• Zeer vormvast
• Nauwelijks hygroscopisch
• Toepasbaar bij onderdelen waaraan hoge eisen aan 

de nauwkeurigheid worden gesteld

Tandriemaandrijfkop en glijlagers

Bestendigheid

Symbool Betekenis Toelichting

++ Zeer goede bestendigheid Constante inwerking van het medium veroorzaakt geen schade

+ Over het algemeen bestendig Constante inwerking van het medium kan schade veroorzaken, die echter omkeerbaar is als 
het medium niet meer inwerkt

− Meestal onbestendig Alleen bestendig onder optimale omgevings- en gebruiksomstandigheden, over het algemeen 
moet rekening worden gehouden met schade

−− Volledig onbestendig Het medium mag niet met de kunststof in contact komen

De bestendigheid van de kunststoffen wordt beïnvloed door temperatuur, krachtinwerking, uv-belasting en de inwerkduur en 
concentratie van het medium.

Een zorgvuldige geschiktheidstest van de gebruikte kunststoffen door de gebruiker is onvermijdelijk. Het volgende overzicht dient als 
keuzehulp.

Product Polyamide (PA) Polyoxymethyleen 
(POM)

Zacht PVC Hard PVC Polypropyleen (PP)

Ether ++ ++ − ++ −

Lage alcoholen ++ ++ ++ − ++

Benzine ++ + −− ++ −

Ester ++ −− −− −− −

Vetten ++ ++ − ++ +

Vloeizuren −− −− − − −

Ketonen ++ − −− −− ++

Alifatische koolwaterstoffen ++ ++ −− ++ ++

Gearomatiseerde koolwaterstoffen ++ + −− −− −

Gechloreerde koolwaterstoffen − ++ −− −− −−

Onverzadigde, gechloreerde 
koolwaterstoffen

+ ++ −− −− −−

Zwakke logen + ++ ++ ++ ++

Sterke logen − ++ − ++ ++

Minerale olie ++ ++ − ++ −

Oliën ++ ++ − ++ +

Oxiderende zuren −− −− − −− −−

Zwakke zuren −− − ++ ++ ++

Sterke zuren −− −− ++ − −−

Sterke, organische zuren − ++ − + ++

Anorganische zoutoplossingen ++ ++ ++ ++ ++

Terpentine − − −− −− −−

Brandstofmengsels + ++ −− −− −

Water ++ ++ ++ ++ ++
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