
"Tystare! Lättare! Inga ryck!" Det är krav som många använ-
dare av små och mycket små energikedjor allt oftare har ställt
de senaste månaderna. Maskintillverkare för branscherna
halvledarteknik, finmekanik, optik, pick & place, robotar, mate-
rialhanteringssystem och medicinska apparater hör i sin tur
allt oftare från sina kunder att de önskar energikedjor med låg
ljudnivå och lång livslängd. För att tillmötesgå dessa krav
presenterar igus® (Köln) nu sin nya produktfamilj "System E3"
som har utvecklats speciellt för att få en låg ljudnivå och för
montering i trånga utrymmen.

En utmaning för utvecklingsingenjörerna
Att konstruera mycket små energikedjor som samtidigt är
tysta, stabila och långlivade och som dessutom ska ha ett
attraktivt pris, är en verklig utmaning. En liten delning reduce-
rar polygon-effekten, men ökar samtidigt kostnaderna. En
elastisk fjäder i ställer för en tapp/hål-förbindning har visat sig
vara en mycket bra lösning för stora energikedjor i systemet
E6.
Men även här skulle en reducering av storleken genast leda
till högre komponent- och monteringskostnader. Mjuka eller
strängsprutade band tyckte teknikerna var för instabila och för
begränsande vad det gäller slaglängder. Samma gäller också
för hybridledningar med integrerade fjäderstavar, som dessu-
tom lönar sig först vid stora antal. 

Många nya konstruktionsidéer
Med energikedjeserien E3 har igus® ingenjörer hittat lösnin-
gar med vilka man samtidigt får liten delning, lugn gång, god
stabilitet, monteringsvänlighet och ekonomi. Förkortningen
"E3" står för en energikedja sammansatt av tre grundkompo-
nenter: 1. kedjelänkens u-formade grundkropp av den stabila,
fiberförstärkta polymeren igumid G; 2. ett fjäderband och 3 ett
band med blixtlåsbyglar.

Fjäderelementet som förbinder länkarna ersätter tapp/hål-
principen. Den relativa rörelsen mellan länkarna förhindras vil-
ket resulterar i att man nästan helt slipper slitage. För att
sänka tillverknings- och monteringskostnaderna monteras fjä-
derbanden på i längder på tio kedjelänkar.
Ytterligare ett mål som man uppnådde med E3 var ett absolut
säkert ESD-utförande. Ett modifierat fjäderelement av ett
material med elektrisk ledningsförmåga, som genomgående
förbinder kedjelänkarna både mekaniskt och elektriskt garan-

terar permanent konstant ledningsförmåga, även vid hög böj-
påkänning och i alla inbyggnadslägen.

Snabbt producerat och snabbt monterat - meanderbandet
Det nya energikedjesystemet ger användaren ännu kortare
monteringstider. E-kedjan öppnas och stängs med hjälp av
"blixtlåsbyglar på bandet". Och även här räcker ett band till tio
kedjelänkar. När kedjelänkarna rör sig in i böjradien sträcker
sig det meanderformade bandet motsvarande utan problem.
De enskilda bandsegmentens övergångar kan dessutom
sammankopplas så att man kan montera ändlöst långa band.
Meanderbandets princip överförde teknikerna även på E3-
systemets filigrana avdelare. Man monterar ett band med fem
avdelare i taget på tvärstagen. Därmed erhålls avgränsade
fack som skyddar känsliga el-kablar.

Ljudnivå i långtidstest
Långtidstest på det akustiska laboratoriet hos igus® har visat
att ljudnivån reducerades med 19-20 dB(A) i jämförelse med

Kabelstyrning som med magi
Ny energikedjeserie med helt nya idéer

[Bild 158-1]: igus GmbH Köln
Tysta, lätta, inga ryck - med E3 styrs kablarna som av en
osynlig handmagi

[Bild 158-2]: igus
GmbH Köln
Michael Blaß, försälj-
ningschef för E-ked-
jesystem i Tyskland:
"I system E3 åter-
finns mängder med
helt nya idéer som
vår utvecklingsavdel-
ning har tagit fram."

[Bild 158-3]: igus GmbH Köln
E3-energikedjan består av 3 komponenter: kedjans grund-
kropp, fjäderbandet och blixtlåsbyglar för vardera tio kedje-
länkar.



konventionella energikedjor vid en hastighet på 1,8 m/s och
en acceleration på 3 m/s2. Om man betänker att för det mäns-
kliga örat redan 3 dB(A) verkar som en halvering av ljudnivån
inser man vilken positiv effekt detta har på moderna maskiner.
I långtidstest har systemet E3 med fjäderförbindning hittills
utan problem körts i 15 miljoner cykler med en böjradie på 44
mm och en acceleration på 4 g. Och dessa prov fortsätter. I
motsvarande prov med ett liknande system, E6, har man idag
passerat över 120 miljoner cykler utan problem.

Leveransprogram i tre storlekar
System E3 finns idag med en invändig höjd på 10, 15 och 20
mm. Dessutom finns ytterligare tillbehör, som till exempel två
olika anslutningselement, ett för utsidan och ett för insidan
med integrerad dragavlastning. Igus® utvecklingsavdelning
tar gärna emot idéer om hur produktprogrammet skulle kunna
utökas ytterligare.

Michael Blaß, försäljningschef för E-kedjesystemen i Tyskland
föutsäger: "Med systemet E3 kommer våra kunder att både
kunna sänka ljudnivån och öka livslängden avsevärt för ett
viktigt funktion på sina maskiner. Dessutom reduceras kost-
nader genom att man har en kortare monteringstid och slipp-
per ljuddämpande åtgärder. Dessutom får både energikedjan
och kablarna en ökad livslängd." 
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[Bild 158-5]: igus GmbH Köln
Ett meanderband förbinder både öppningsbyglar och avdela-
re och gör monteringen snabb och enkel.

[Bild 158-6]: igus GmbH Köln
Testrigg med linjärmotor: Redan nu mer än 15 miljoner slag
med 4 g - och igus räknar med över 100 miljoner.

[Bild 158-4]: igus GmbH Köln
Blixtlåsbyglar på ett meanderband - bara en av ett otal nya
idéer som återfinns i E3-systemet.

Namnen "igus", ReadyChain" och "Chainflex" har märkess-
kydd i Tyskland och delvis även internationellt.


