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Massatraagheidsmoment 

Massatraagheidsverhouding tussen last en motor 

Eigenschappen direct-drive motoren 

 

Applicatie voorbeelden 

 

Wanneer een direct-drive motor toe te 
passen 



2e wet van Newton (dynamica) 

Verhouding tussen de kracht die nodig is om een object 
te versnellen/vertragen en de massa van dit object.  

Eenmaal in beweging is er relatief weinig kracht voor 
nodig om de beweging te handhaven. 

Uitgedrukt in bijvoorbeeld kg·m2 

 

 

Massatraagheidsmoment 





Massatraagheidsmoment 



Massatraagheidsverhouding is de verhouding in 
massatraagheidsmoment tussen de last en de motor. 

De motor/regelaar moet de last onder controle kunnen 
houden tijdens versnellen/vertragen. 

Bij scheve verhouding kans op grote overshoot of 
instabiliteit. 

Vuistregel bij servo systemen 5 : 1. 

 

 

 

  

Massatraagheidsverhouding last/motor 



Hoog continu koppel (2 – 760 Nm) 

 of kracht (58 – 1600 N) 

Hoog piekkoppel (16 – 2400 Nm) 

 of kracht (196 – 4800 N) 

Snelheden van 100 tot 1200 rpm 

 of 5 m/s 

Positieopnemer: Incrementele of absolute encoder, 
resolver 

 

 

  

Eigenschappen direct-drive motoren 



Hoge performance (snelheid, nauwkeurigheid). 

Geen speling (backlash) vanwege de eliminatie van een 
gearbox. 

Massatraagheidsverhouding tussen last en motor niet 
beperkt tot 5 : 1 (300 : 1 is haalbaar). 

Onderhoudsarm. 

Efficiënt. 

Geluidsarm. 

 

  

  

Voordelen direct-drive motoren ten opzichte 
van een mechanisch gekoppelde aandrijving 



 

  

  

 

 

 

 
               Borstelloze servomotor                     Direct-drive motor              

         Oscillatie bij verhouding 10 : 1             Stabiel bij verhouding 100 : 1 

  

 

 

Voordelen direct-drive motoren ten opzichte 
van een mechanisch gekoppelde aandrijving 



 

 

 

  

 

 

Applicatie voorbeeld 1 
Rotatietafel hardingsmachine 



Eisen: 

Massa last 100 - 2000 kg, lengte 2 m, verticaal opgesteld 
Massieve cilinder, diameter max. 500 mm 

Beschikbare inbouwruimte Ø 450 mm, lengte 500 mm 

Rotatiesnelheid grootste object 60 rpm 

Maximaal haalbare snelheid 300 rpm 

 

 

 

  

 

 

Applicatie voorbeeld 1 
Rotatietafel hardingsmachine 



Berekeningen: 

Massatraagheidsmomenten 
 Jlast = 62,5 kg m2 

Jtafel = 4,7 kg m2 

 

Voorstel 1 op basis van borstelloze servomotor (T180) 
met planetaire vertraging: 

Maximale rotatiesnelheid van de motor 3000 rpm 

Massatraagheidsmoment motor 0,009 kg m2  

Planetaire vertraging met ratio 10 : 1 (wegens 300 rpm) 

Piekkoppel 630 Nm 
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Applicatie voorbeeld 1 
Rotatietafel hardingsmachine 



 

 

 

  

 

 

Applicatie voorbeeld 2 
Rotatietafel in polijstmachine voor glas 

Voor ombouw 

Na ombouw 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Motortype SKA RT 913 

Piek koppel 4.870 Nm 

 

Behaalde resultaten: 

 

- Duty cycle teruggebracht van 12 naar 10 sec 

- Piekstroom teruggebracht van 109 naar 63 Arms 

- Oscillatie op 2m van het middelpunt is 0,02mm 

Ø 940mm 



 

 

 

  

 

 

Applicatie voorbeeld 2 
Rotatietafel in polijstmachine voor glas 

SKA Rotary Table 

stator 

rotor 

lagering 

opnemer 


