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Samenvatting 

In dit rapport is de vervonning van inzetstukken onder invloed van hoge oliedruk in 
een olietoevoereenheid voor verstelbare scheepsschroeven berekend. In deze 
inzetstukken zijn witmetalen banden aangebracht, die zowel de olietoevoereenheid 
!ageren als afdichten op de aandrijfas van de schroef. De lagering en de afdichting van 
de witmetalen banden, met inachtneming van de vervonning van de lagerspleet, is 
onderzocht. 
Onder bepaalde aannames is de drukverdeling in de lagerspleet analytisch te 
berekenen. De hydrostatische drukverdeling in de Jagerspieten blijkt in de meeste 
gevallen te overheersen ten opzichte van de hydrodynamische drukopbouw, vooral 
doordat de as vrijwel centrisch in het lager ligt. In hoofdstuk 5 is daarom bij EEM
simulaties gerekend met alleen de hydrostatische drukken bij een perfect centrisch 
liggende as. De spleethoogte blijkt lineair afhankelijk te zijn van de versteldruk en bij 
een maximale versteldruk van 15· 106 [N/m2

] afte nemen tot 2/ 3 van de oorspronkelijk 
hoogte. 
Deze verkleining van de lagerspleet heeft nagenoeg geen invloed op de hydrostatische 
drukverdeling. De hydrodynamische drukopbouw en de lekstroom door het lager zijn 
echter sterk afhankelijk van de spleetgeometrie. Bovendien is de lek nog afhankelijk 
van de ligging van de as in het lager, waarbij deze het laagst is als de as perfect 
centrisch in het lager ligt. 
Het ontwerp van een nieuwe olietoevoereenheid is vervolgens zodanig aangepast, dat 
de vervonning van de lagerspleet nagenoeg gelijk is aan de vervonning van de 
lagerspleet in de bestaande olietoevoereenheid, waarvan bekend is dat deze goed 
functioneert. 
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Summary 

In this report, the defonnation of inserts under influence of high hydraulic pressures in 
an oil-distribution-box of a controllable-pitch-propeller is examined. White-metal 
glands, integrated in the inserts, provide the hearing- and sealing-functions for the box 
on the shaftline. The hearing- and leakage-characteristics, in compliance with the 
defonnation of the hearing-clearance, is examined. 
When certain assumptions are made, the pressure-distribution in the hearing-clearance 
can be calculated analytically. The hydrostatic pressure distribution in the bearing
clearances appears to be dominant to the hydrodynamic pressure generation, especially 
because of the nearly centric position of the shaft in the hearing. That' s why in chapter 
5 FEM-analyses are made with only hydrostatic pressures in combination with a 
perfect centric position of the shaft. The clearance-height appears to be linearly 
dependant on the supply-pressure and to reduce to 2

/ 3 of the initia! height at a 
maximum supply-pressure of 15· 106 [N/m2

] . 

Tuis reduction in hearing-clearance height has almost no influence on the hydrostatic 
pressure distribution. The hydrodynamic pressure generation and the leakage through 
the hearing however, are very strong dependant on the clearance-geometry. Besides, 
the leakage is related to the position of the shaft in the hearing, where the lowest rate is 
reached when the shaft is perfectly centred in the hearing. 
The design of a new oil-distribution-box is adapted in such a way, that the deformation 
of the hearing-clearance is nearly the same as the defonnation of the hearing-clearance 
in the existing oil-distribution-box, which has proved to be a satisfactory operating 
device. 
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Opdrachtomschrijving 

EEN NIEUWE OLIETOEVOEREENHEID VOOR VERSTELBARE 
SCHEEPSSCHROEVEN - EEN ANALYSE VAN LAGERING EN AFDICHTING. 

Achtergrond: 
De olietoevoereenheid van een verstelbare-schroefinstallatie heeft als hoofdtaak het verzorgen van de 
toevoer van olie onder hoge druk vanaf de vaste wereld naar de roterende aandrijfas van de 
scheepsschroef. Met deze olie wordt een versteljuk in de naaf hydrostatisch in beweging gebracht, 
waarmee de spoed van de schroef is te verstellen. LIPS B.V. werkt momenteel aan de ontwikkeling van 
een nieuwe olietoevoereenheid van het RO-type als opvolger van de bestaande olietoevoereenheid. De 
belangrijkste criteria bij de beoordeling van de nieuwe RO-olietoevoereenheid zijn kostprijs, 
betrouwbaarheid en de interne lek. In de bestaande en in de nieuwe olietoevoereenheid zorgen 4 
witmetalen banden voor zowel een !agerende als een afdichtende functie. In de praktijk blijkt de 
gecombineerde lagering en afdichting in de bestaande olietoevoereenheid goed te functioneren. 

Daarnaast gebruikt LIPS B.V. in verschillende typen olietoevoereenheden (bijv. in enkele RA en VL 
typen olietoevoereenheden) zogenaamde floating ring seals als hoge druk afdichting. Deze floating ring 
seals vormen een eigen ontwikkeling van LIPS B.V. Dit type seals blijkt echter bij toepassing in 
olietoevoereenheden onvoorspelbaar en niet reproduceerbaar gedrag te vertonen, dat wil zeggen dat de 
ervaring varieert van goed (een voldoende lage lek) tot slecht (te hoge lek en vastlopers). 

Doel van het onderzoek: 
- Inventarisatie van de kennis van de werking van floating ring seals. 
- Analyse van de )agerende en afdichtende werking van de witmetalen banden van de bestaande en de 
nieuwe olietoevoereenheid (van het RO-type). 

Uitvoering van het onderzoek: 
Ten behoeve van het floating ring seal onderzoek dient een literatuurstudie te worden verricht naar de 
werking van dit type seals. Hiermee dient een eerste aanzet te worden gegeven voor het ontwerp van 
hoge druk floating ring seals. 
Daarnaast dient het draagvermogen en de lek van de Iagerbanden de bestaande olietoevoereenheid (van 
het RO-type) te worden geanalyseerd. Vervolgens dient de lagering van de nieuwe olietoevoereenheid 
te worden geanalyseerd en ontworpen. Zowel bij de bestaande als de nieuwe olietoevoereenheid is het 
van essentieel belang om de vervorming van de inzetstukken in de beschouwing op te nemen. 

P.G.M. van Bavel (LIPS B.V., Drunen) 
G.F. Jolink (LIPS B.V., Drunen) 
H.J. van Leeuwen (TIJ Eindhoven) 
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Symbolenlijst 

Romeinse letters 

d 

e = R-hmin 
E 
F 
h 
hmi11 
L 
n 
p 
Ltp 
q 
Q 
r 
R 
lir=R-r 
s 
t 
x,y,z 
u 

Griekse letters 

ö= Lil 

LI 
e 

&=-
/ir 

À= h; -h0 

ho 
V 

17 
0 
a 

diameter van de (schroef-) as [m] 
excentriciteit [m] 
elasticiteitsmodulus [N·m-2] 
kracht [N] 
spleethoogte [m] 
minimale spleethoogte [m] 
lengte van een lager (-deel) [m] 
toerental [omw·min·11 
druk [N·m-2] 
drukverschil over een lagerhand [N·m-2] 
lek per lengte-eenheid [m2-s"l] 
lek door een inzetstuk [m3·s-1] 
straal van de (schroef-) as [m] 
binnenstraal van een lager [m] 
radiale speling [m] 
Stijfheid [N·m-1] 
tijd [s] 
lengte-coördinaten [m] 
loopvlaksnelheid [m·s-1] 

verhouding tussen lengtes van conische en cilindrische deel [-] 

relatieve excentriciteit 

spleetverhouding 

constante van Poisson 
dynamische viscositeit 
omtrekscoördinaat 
spanning 

[-] 

[-] 

[-] 
[N·s·m·21 

[rad] 
[N·m-2] 
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Indices 

1,2 
1,11 

centr 
ei/ 
con 
exc 
HD 
HS 
i 
0 

x,y,z 

hoeksnelheid 

verhouding tussen minimale en maximale spleethoogte [-] 

betrekking hebbend op loopvlak 1, resp. loopvlak 2 
betrekking hebbend op het conische deel, resp. het cilindrische deel 
van de lagers 
geldig bij zuiver centrische asligging 
betrekking hebbend op een cilindrische geometrie 
betrekking hebbend op een conische geometrie 
geldig bij excentrische asligging 
betrekking hebbend op een puur hydrodynamische situatie 
betrekking hebbend op een puur hydrostatische situatie 
grootheid ter plekke van de binnenkant van de lagerhand 
grootheid ter plekke van de buitenkant van de lagerhand 
betrekking hebbend op x-, y- ofz-richting 
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1 Inleiding 

UPS B.V. is wereldwijd leverancier van scheepsvoortstuwingssystemen. Het 
productenpakket bestaat voornamelijk uit vaste en verstelbare schroefinstallaties, 
thrusters (met vaste en verstelbare schroeven), boegschroeven (met vaste en 
verstelbare bladen) en waterjets. In Drunen beschikt men over een eigen gieterij en 
machinefabriek waar de benodigde componenten worden gefabriceerd. 
Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft betrekking op de olietoevoereenheid 
van een verstelbare schroef. 

Een verstelbare schroefinstallatie bevat naast een verstelbare schroef, een (holle) as en 
lagers, een dieselmotor en een hydraulische unit, bestaand uit een aggregaat en een 
olietoevoereenheid (zie figuur 1. l). Een verstelbare schroef (CPP; Çontrollable fitch 
f[opeller) is een schroef waarvan de bladen kunnen worden verdraaid. De spoedhoek 
is hierbij afhankelijk van het gevraagde vermogen aan de schroef. 
Een CPP heeft diverse voordelen t.o. v. een vaste schroef. De spoed kan aan iedere 
snelheid worden aangepast en zodanig worden gekozen dat het volle motorvermogen 
onder elke omstandigheid wordt benut. Omdat CPP' s vaak met een constant toerental 
worden aangedreven, kan de hoofdmotor worden gebruikt om een generator aan te 
drijven. Dit spaart een hulpmotor uit. Een schip dat met een CPP is uitgerust, heeft een 
betere manoeuvreerbaarheid en hoeft bij het binnenlopen van de haven geen 

Vers telbare Schroefblad 
sch\.ef ,,,,-

' , 1 , ,,.-
Naaf 

's 

Sluwlaqer 

As (hol/ 

',o {! 

Ra ,aal laqer 

Koppel1nq 

01,eloe voereenhe,d 

125 1 

Figuur 1.1 Een verstelbare-schroe.fi.nstallatie 
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1 INLEIDING 

Schroefblad 

Gil;blok I JJ 

------- Versfel;uk /IJ 

Figuur 1.2 Verstel-mechanisme in de naaf van een verstelbare schroef 

Het juk ( 1 ), dat voorzien is van sleuven (2), kan hydraulisch naar voren of naar achteren worden verplaatst. In 
de sleuven ziuen glijblokken (3) die de pennen (4) van de bladdragers (5) meenemen. Op deze manier wordt 
een translatie van het juk omgezet in een rolatie van de schroefbladen. De binnenste pijp (6) in de as(7) is _ 

verbonden met her juk en beweegt dus mee naar voren of naar achteren. Ter hoogte van de olietoevoereenheid 
is w de sooedstand te ref!istreren. 

sleepboothulp te vragen. Om achteruit te varen is geen omkeerbare motor of 
keerkoppeling nodig; men kan eenvoudig de spoed in de achteruitstand verstellen. 

De olietoevoereenheid is nodig voor de hydraulische spoedverstelling van de 
schroetbladen. In de naaf van de schroef bevindt zich een juk dat als een hydraulische 
zuiger naar voren of naar achteren kan worden verplaatst Deze lineaire beweging 
wordt via een pen-sleuf mechanisme omgezet in een draaiende beweging van de 
schroetbladen (zie figuur 1.2). De benodigde olie wordt via pijpen in het hart van de 
holgeboorde as naar de naaf gepompt. De olietoevoereenheid zorgt voor de toevoer 
van olie onder hoge druk (ongeveer 12· 106 [N/m2

]) van het hydraulische aggregaat 
buiten de aandrijfü jn naar de oliepijpen in de roterende as. In het hydraulische circuit 
zijn twee hoofdleidingen te onderscheiden voor de spoedverstelling: één vooruit- en 
één achteruitverstelleiding. Als er vooruit wordt versteld, dient het 
achteruitverstelkanaal als retourleiding, en andersom. Daarnaast bevindt zich nog een 
kanaal voor de lekstromen. Hydraulische kleppen die vanaf de brug kunnen worden 
bediend, sturen de olie naar de kamer vóór of achter het juk, al naar gelang er voor- of 
achteruit wordt versteld. 
In de olietoevoereenheid is tevens een voorziening aangebracht voor de terugmelding 
van de spoedstand van de bladen. Eén oliepijp is verbonden met het juk in de naaf en 
beweegt dus mee naar voren of naar achteren. Deze beweging van de pijp wordt in de 
olietoevoereenheid geregistreerd door een spoedterugmeldingsmechanisme. Hiervoor 
is het nodig dat er een grote sleuf wordt aangebracht in de servo-as, waarin een pen 
heen en weer schuift (zie figuur 1.3 en 1 .4). 
De as kan via een tandwielkast worden aangedreven of direct aan de motor 
(rechtstTeeks aan de krukas) worden gekoppeld. In het eerste geval wordt de olie voor 
de spoedverstelling in de as gevoerd middels een olietoevoereenheid die vóór de as is 
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1 INLEIDING 
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Figuur 1.3 Een RO olietoevoereenheid 

Deze oLieroevoereenheid wordt rondom de as geplnarst. Dit is noodzakelijk als de schroefas direct wordt 
gekoppeld aan de krukas van de motor. 

geplaatst (VL-olietoevoereenheid). Op deze manier is de olietoevoer redelijk 
eenvoudig te bewerkstelligen. In het tweede geval is plaatsing van de 
olietoevoereenheid vóór de as niet mogelijk en wordt deze rondom de as aangebracht 
(RO-olietoevoereenheict. zie figuur 1.3). Dit type olietoevoereenheid is in feite een 
kast die aan de as hangt. De RO-olietoevoereenheid draait echter niet met de as mee; 
een pen (koppelsteun) weerhoudt de kast ervan om te gaan roteren. Dit maakt deze 
olietoevoereenheid complexer dan de eerste omdat deze op de as moet worden 
gelagerd; de draaiende as moet immers worden doorgevoerd. Bovendien moet er op 
de as worden afgedicht. 

In het ontwerp van de RO is gekozen voor lagering met glijlagers, die tegelijkertijd 
hydrodynamisch en hydrostatisch draagvermogen opwekken (hybride lagering). De 
benodigde olie voor de spoedverstelling wordt onder druk (ongeveer 12-106 [N/m2

]), 

tussen twee glijlagers door, in de as gevoerd. die voorzien is van radiale boringen (zie 
figuur 1.4). De drukval over het andere lager-paar is nu ongeveer 0,4-106 [N/m2

]. Als 
er geen spoedverstelling plaats vindt, is de drukval over alle lagerbanden gelijk 
(ongeveer 2-106 [N/m2

]). 

De glijlagers dienen tevens als spleetafdichtingen waarover een grote drukval kan 
bestaan (L1p kan oplopen tot ongeveer 12 106 [N/m2

]). De lek door deze spleten moet 
zo klein mogelijk zijn, zodat de benodigde pomp voor spoedverstelling zo klein 
mogelijk kan worden gekozen. 
De gli jlagers bestaan uit witmetalen banden die zijn aangebracht in zogenaamde 
inzetstukken (zie figuur 1.4). Deze inzetstukken zijn op de buitendiameter voorzien 
van een kamer waarin de oliedruk staat, die ervoor zorgt dat ze tijdens het 
spoedverstellen gaan vervormen. De kamer zorgt er namelijk voor dat de hoge 
toevoerdruk over een groot oppervlak actief is. De spleet tussen lagers en as wordt 
door vervorming van de inzetstukken verkleind, zodat de lek niet proportioneel met de 
druk kan toenemen maar dat de toename van de lek enigszins wordt onderdrukt. 

3 



1 INLEIDING 

0/1ep1;pen 
Servo -as 

Figuur 1.4 De bestaande RO olietoevoereendheid 

Een speciale tussenas (servo-as) is voorzien van radiale boringen om de olie in het hart van de as te brengen. 
De enorme sleuf die in de servo-as is aangebracht voor het spoed-terugmeldingsmechanisme is hier goed 

zichtbaar. Zie tevens bijlage A voor een betere detaillering. 

In het kader van een ontwikkelingsproject is een nieuwe RO-olietoevoereenheid 
ontworpen die enkele voordelen biedt ten opzichte van de bestaande (zie figuur 1.5). 
Ten eerste wordt de spoedterugmelding op een andere manier bewerkstelligd. Op een 
tandheugel, aangebracht op de binnenste oliepijp in de as, loopt een tandwieltje. Dit 
tandwieltje zit op een as die via een radiale boring naar buiten wordt geleid. De sleuf 
in de servo-as van de oude RO-olietoevoereenheid komt nu te vervallen. Dit heeft 
grote voordelen voor de torsiestijfheid van de servo-as. Een tweede voordeel is het 

lnzelsluk 

8/okkeerklep (2x) 

Servo-as 

Figuur 1.5 De nieuwe RO-o/ietoevoereenheid 

Zie tevens bijlage A voor een betere detaillering. Bij punt X wordt de bus gedeeld, zie tevens paragraaf 5.2.2. 
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Figuur 1.6 Toepassingsvoorbeeld vanjloating ring seals in een olietoevoereenheid 

De Cl en C2 stellen de voor- c.q achteruitverstelkanalen voor. 

verdwijnen van de blokkeer-klep uit het hart van de servo-as (vergelijk figuur 1.4 en 
1.5). 
Mocht de oliedruk door een storing wegvallen, dan sluit de blokkeerklep in de 
retourleiding. De olie wordt dan in één van de kamers bij het juk opgesloten. De 
schroefbladen zijn zodanig ontworpen dat deze door de hydrodynamische belastingen 
de neiging vertonen te roteren om hun rotatie-as, naar een kleinere spoedhoek. Als de 
klep gesloten is, kan de olie niet weg en blijft de actuele spoedstand behouden. Op 
deze manier is het schip in staat te blijven varen. 
In de nieuwe RO-olietoevoereenheid worden twee kleppen aangebracht, die ieder één 
retourkanaal kunnen blokkeren. Het maakt nu niet meer uit of de schroefbladen de 
neiging hebben vooruit of achteruit te verdraaien. Dit geeft een grotere vrijheid bij het 
schroefontwerp. Deze kleppen worden nu buiten op de olietoevoereenheid 
aangebracht. Hierdoor wordt de toegankelijkheid verbeterd. 

De RO olietoevoereenheid kan eventueel worden uitgevoerd met zogenaamde floating 
ring seals, een speciaal type mechanische afdichting (zie figuur 1.6). Deze 
afdichtingen blijken voor UPS een voldoende lage lek te bezitten, zodat de 
afdichtende functie van de glij lagers komt te vervallen. 
Echter, in de praktijk blijkt dit type seals niet reproduceerbaar gedrag te vertonen, dat 
wil zeggen de ervaring varieert tussen goed en slecht zonder aanwijsbare redenen. Het 
probleem is dus dat niet van tevoren is te voorspellen of een ontworpen afdichting 
inderdaad zal werken. 

Dit rapport behandelt de afdichting en lagering van de RO olietoevoereenheid. Om te 
beginnen zal in hoofdstuk 2 het resultaat van een literatuurstudie naar het gedrag van 
floating ring seals worden gepresenteerd. Hiermee wordt de bestaande kennis van dit 
type seals in de openbare literatuur geïnventariseerd. In hoofdstuk 3 wordt een korte, 
algemene inleiding gegeven over hydrostatische glijlagers. Hier worden enkele 
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1 INLEIDING 

belangrijke begrippen geïntroduceerd. In hoofdstuk 4 worden veivolgens de 
drukverdelingen berekend in de glijlagers van de RO-olietoevoereenheid, waannee in 
hoofdstuk 5 eindige-elementen-simulaties zullen worden uitgevoerd. De 
veivormingen van de inzetstukken en het effect eivan op de lagerspleet wordt 
bekeken. Het oude ontwerp van de RO-olietoevoereenheid z.al fungeren als referentie 
voor het nieuwe ontwerp. In hoofdstuk 6 wordt voor een zeer eenvoudige 
spleetgeometrie een (analytische) afleiding gedaan voor de lek door de lagers. 
Hoofdstuk 7 behandelt het draagvermogen van het glijlager. Het draagvermogen is 
niet analytisch te bepalen, de radiale krachten (voor eenvoudige spleetgeometrieën) 
echter wel. In hoofdstuk 8 tenslotte worden conclusies gepresenteerd en aanbevelingen 
gedaan. Achter in dit rapport zijn bovendien nog enkele bijlagen ondergebracht. 
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2 Floating Ring Seals 

In dit hoofdstuk zal kort een overzicht worden gegeven van de belangrijkste resultaten 
van een literatuurstudie naar floating ring seals. Voor meer details wil ik verwijzen 
naar het rapport van Schröer [ 1997]. 
Een floating ring seal is een bepaald type mechanische afdichting dat LIPS af en toe 
toepast in olietoevoereenheden. De ervaring van LIPS met deze seals varieert van 
goed tot slecht. Het blijkt dat niet van tevoren is te voorspellen of een ontworpen 
floating ring seal inderdaad zal functioneren. 
De floating ring seal is wat betreft constructie een zeer eenvoudig ( en dus goedkoop) 
type mechanische afdichting voor roterende assen. De constructie bestaat uit een ring 
die met een zeer kleine speling rondom een as wordt gemonteerd. Deze ring, meestal 
van rechthoekige doorsnede, zit losjes in een groef in het huis, waarbij een anti-rotatie 
pin het meedraaien van de ring tegengaat (zie figuur 2.1 ). De ring is op deze manier in 
staat de radiale bewegingen van de as volledig te volgen. De axiale steun-zijden van de 
ring en de kanten van het huis waar de ring tegenaan ligt, moeten zeer glad worden 
afgewerkt (door slijpen, c.q. polijsten). Hier wordt een 'statische' afdichting gecreëerd 
doordat de ring door de druk in het medium tegen het huis wordt gedrukt (statisch 
tussen haakjes, omdat de ring door trillingen van de as wel heen en weer schuift langs 
de borst van het huis). 
Floating seals behoren tot de groep afdichtingen die worden aangeduid als 'clearance 
seals' (spelings-afdichtingen). Zoals de naam al doet vermoeden, is er bij clearance 
seals sprake van een (zeer kleine) speling tussen de stilstaande en roterende onderdelen 
van de afdichting (i.h.a. tussen as en afdichting). Dit type seals wordt met succes 
toegepast in de procesindustrie, bijvoorbeeld in pompen en compressoren. 
Een groot voordeel van de floating ring seal, naast de geringe wrijving en slijtage, is 
dat de ring geheel symmetrisch kan worden uitgevoerd, zodat deze dubbelwerkend -
om en om van één kant de druk afbouwend - kan worden gebruikt. Dit is een 
ontwerpeis die aan de afdichting wordt gesteld zoals LIPS die wil toepassen (zie ook 
figuur 1.6; de middelste ring is dubbelwerkend; of links staat de hoge druk, of rechts, 
niet aan beide zijden tegelijk). 

Uit de benaming valt al afte leiden dat de ring door hydrodynamische krachten op de 
as "zweeft". De hydrodynamische drukopbouw is mogelijk doordat de ring 
excentrisch om de as ligt, zodat er in de omtreksrichting een zich vernauwende spleet 
bestaat. De afdichtende functie wordt veroorzaakt door viskeuze krachten in de olie, 
die bij het doorstromen van de speling tussen ring en as een weerstand ondervindt. Bij 
het passeren van deze weerstand vindt er drukafbouw plaats, wat de primaire oorzaak 
voor afdichting is. 
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2 FLOATING RING SEALS 
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Figuur 2.1 Eenfloating ring seal 

De basis voor een rekenmodel wordt gevormd door de theorie van de 
hydrodynamische smering. 
Doordat de dikte van de smeerfilm tussen ring en as in de orde van enkele honderdsten 
van een millimeter ligt, zal een zeer kleine vervorming van de ring al invloed hebben 
op het drukverloop in en op de lek door de spleet en dus op de werking van de 
afdichting. 
De vorm van de dichtspleet tussen ring en as is bepalend voor de werking van de 
af dichting. Voor een stabiel systeem is het essentieel dat in de richting van de stroming 
(axiaal) de spleet convergent is (dat wil zeggen een afnemende spleethoogte in 
stromingsrichting) [Muijderman, e.a., 1996]. Dit kan worden bereikt door de 
constructie bij de fabricage reeds een convergentie mee te geven. Onder 
bedrijfsomstandigheden dienen de condities echter ro te zijn dat deze convergentie 
behouden blijft, of dat er convergentie ontstaat. De vorm van de spleet wordt o.a door 
de volgende factoren beïnvloed: 

1. de geometrie van de constructie (nominale spleetvorm, excentriciteit en 
scheefstelling van de ring, maat- en vormtoleranties); 

2. de vervormingen ten gevolge van de drukverdeling in de spleet; 
3. de vervormingen ten gevolge van de temperatuurverdeling. 

Deze factoren hebben ook onderling invloed op elkaar. 
Bij het ontwerpproces van een floating ring seal dient terdege rekening te worden 
gehouden met de factoren genoemd onder 1,2 en 3. Dit kan door een keuze van de 
geometrie van de ring of door een geschikte materiaalkeuze. Ook kan er gebruik 
worden gemaakt van een koelstroom langs de ring om een bepaalde instelling van de 
ring te forceren. 
Bij floating ring seals dient een compromis te worden gevonden tussen een systeem 
met ro min mogelijk wrijving en slijtage (grote spleet) en een zo klein mogelijke lek 
(kleine spleet). Doordat floating seals contactloze afdichtingen zijn, is er altijd een 
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2 FLOATING RING SEALS 

lekstroom aanwezig. Deze lekstroom (Q) is afhankelijk van de spleethoogte; Q is 
namelijk evenredig met h3 

( en Q--1/ 1/, Q--Ltp ). 
Bovendien is het dynamisch gedrag van de ring van belang. In de praktijk zal een as 
altijd enige slingering vertonen door uitlijnfouten, onrondheden e.d., waardoor de ring 
door de reactiekrachten in de oliefilm gaat trillen. In het ontwerp kan al rekening 
worden gehouden met de dynamica, het dynamisch gedrag blijkt onder andere een 
functie te zijn van de lengte-diameter verhouding LID. Het meest ideale is als de ring 
een evenwichtspositie inneemt en niet meer de bewegingen van de as hoeft te volgen. 
Dit kan worden gerealiseerd door de contactdruk tussen de ring en de borst van het 
huis zo groot te laten zijn, dat de ring wordt 'gelocked'. 

Het principe van de floating ring seal is eenvoudig, echter de theoretische 
modelvorming is complex. Om toch een hanteerbaar geheel te krijgen, dienen diverse 
effecten in de modelvorming te worden verwaarloosd. In de literatuur wordt door 
iedere auteur slechts een bepaald deel van alle optredende verschijnselen onderzocht. 
Als LIPS het ontwerp van floating ring seals beter wil gaan beheersen, is het nodig een 
goed theoretisch model op te stellen dat met de belangrijkste verschijnselen rekening 
houdt. Daarnaast dient er een proefopstelling te komen om het theoretische model te 
toetsen. 
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3 Hydrostatische lagers 

In dit hoofdstuk zullen enkele kenmerken van hydrostatische lagers aan de orde 
worden gesteld. Dit wordt gedaan omdat de lagers in de olietoevoereenheid uitwendig 
van druk worden voorzien, zodat deze (gedeeltelijk) hydrostatisch werken. 
Een hydrostatisch lager is een glijlager waarbij de belasting wordt gedragen door een 
smeerfilrn waarvan de druk door een externe pomp in stand wordt gehouden. Hierdoor 
kunnen de loopvlakken volledig van elkaar worden gescheiden. Er is geen relatieve 
beweging van de draagvlakken nodig om een dragende smeerfilrn te verkrijgen. De 
tegenhanger van het hydrostatische lager is het hydrodynamische lager, dat zijn 
draagkracht verkrijgt door gebruik te maken van het relatieve snelheidsverschil tussen 
de lagervlakken en de kleine hoek ertussen. 
Hydrostatische lagers worden veel toegepast in gereedschapsmachines, als draai- en 
freesbanken. De reden hiervoor is dat hydrostatische lagers nauwkeuriger zijn dan 
conventionele wentellagers. Dit komt doordat hydrostatische lagers de geometrische 
fouten van de as en de lagerbus uitmiddelen (zie figuur 3.1). Gewoonlijk is de 
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Figuur 3.1 Vergelijking van de loopnauwkeurigheid van een wentellager (links) en een 
hydrostatisch glijlager (rechts) 

Gemeten is de rondheid van een messing proefstaafje, gedraaid op een bank gelagerd met wentellagers resp. 
hydrostatische glijlagers. 
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Figuur 3.1 Eenvoudig axiaal hydrostatisch lager met evenwijdige loopvlakken 

nauwkeurigheid van de beweging van de as tenminste een factor 5 beter dan de 
nauwkeurigheid van de lagervlakken [Gast, de, 1968]. 
Een ander voordeel van hydrostatische lagers is dat ook bij het opstarten en stoppen 
van een machine de loopvlakken van elkaar gescheiden blijven. Bovendien heeft een 
hydrostatische smeerftlm een dempende werking, wat vooral bij dynamische 
belastingen erg belangrijk is. De olie die door het lager wordt geperst kan tevens dienst 
doen als koelmiddel. 
Als nadelen van een hydrostatisch lager to.v. een hydrodynamisch lager kunnen 
worden genoemd het feit dat er altijd een hoge-druk-pomp nodig is en dat de 
constructie complexer is. 

Een zeer eenvoudig hydrostatisch lager is weergegeven in figuur 3 .2 De twee 
evenwijdige loopvlakken worden gescheiden door een smeerfilm met dikte h. In het 
midden van het lager wordt smeermiddel toegevoerd onder hoge druk Ph· De druk 
wordt over de lagerspleet afgebouwd tot omgevingsdruk p1• In de richting loodrecht op 
het vlak van tekening wordt het lager oneindig breed verondersteld zodat de stroming 
in de lagerspleet zuiver longitudinaal is. De lagervlakken bewegen niet t.o.v. elkaar, 
zodat er sprake is van een zuivere drukstroming (met parabolisch profiel) in de 
smeerfilm. 
De draagkracht van dit lager is de resultante van de drukberg en moet evenwicht 
maken met de externe belasting F op het lager. De druk neemt in de spleet lineair af 
van Ph naar p1 als wordt aangenomen dat het smeermiddel isovisceus en 
onsamendrukbaar is. Dit volgt uit de Reynoldsvergelijking (zie hoofdstuk 4). 
Krachtenevenwicht leidt tot de volgende vergelijking: 

L 

1/4 = J p(x)dx = L(ph - p 1) [N/m] (3.1) 

-L 

Als de toevoerdruk constant is kan het lager slechts één specifieke belasting dragen. 
Als de belasting iets hoger is dan het draagvermogen van het lager zal de filmhoogte 
afnemen tot nul en komen de loopvlakken met elkaar in contact. Als de belasting iets 
lager is zal de filmdikte juist toenemen. Dit lager is erg gevoelig voor veranderingen in 
de belasting; het is instabiel. 
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3 HYDROSTATISCHE LAGERS 
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Figuur 3.3 Verband tussen de belasting Fen de jilmdikte h 

a: hydrostatisch lager met stijfheid 
b: hydrostatisch lager zonder stijfheid 

Zo'n lager is stabiel te maken door te zorgen dat het draagvermogen afhankelijk is van 
de filmdikte h. Dit kan a) door een voorweerstand te plaatsen, b) door de 
volumestroom waarmee het smeermiddel wordt toegevoerd constant te houden, of c) 
door het toepassen van een zogenaamde convergente filmspleet ( de spleethoogte h 
neemt in stromingsrichting af). Op deze manier wordt aan een lager stijfheid gegeven 
die ervoor zorgt dat het lager op belastingswisselingen reageert met een reactiekracht 
die het lager beschermt (bij dunner wordende smeerfilm wordt deze kracht groter) 
[Coenen en Peeken, 1985], [Muijderman e.a., 1996] en [Rowe, 1983]. 
De stijfheid S is gedefinieerd als het differentiaalquotiënt van de kracht F en de 
verplaatsing in de richting van de kracht: 

h draulic resi stance 

(al 

6 P : Pp- P k'.:.._.i.._ _ ______:::::::s;::::;:1:;:::::~ '-=-'-'-'-'""'le'"'"t 

cons an pressure 
oil manifo(d p 

(b) 

b 

Figuur 3.4 Uitvoeringsvoorbeeld van een radiaal hydrostatisch lager met voorweerstanden 

(3.2) 
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3 HYDROSTATISCHE LAGERS 

Figuur 3.5 Schematische weergave van de lagerconstructie in de RO-olietoevoereenheid 

De afschuining van de lagerbanden is sterk overdreven. In werkelijkheid is deze niet met het blote oog waar te 
nemen; verge/ijkfiguur 1.4 en 1.5. 

Dit verband is weergegeven in figuur 3.3. 
In figuur 3 .4 is een voorbeeld weergegeven van een radiaal hydrostatisch lager, 
uitgevoerd met voorweerstanden. Er zijn hier 4 oliekamers gegroepeerd rondom de as. 
De druk in deze kamers is door het plaatsen van de voorweerstanden afhankelijk 
gemaakt van de spleethoogte hk, volgens het volgende verband (R staat hier voor de 
hydraulische weerstand): 

Pk= 3 
R + hk · constante 

(3.3) 

Als de as dichter bij één van de kamers komt, neemt de druk in deze kamer toe. Er 
ontstaat zo een extra terugstellende kracht, die de as terugdwingt in een centrale positie 
in het lager. 
Omdat in de olietoevoereenheid de flow van olie via het hart van de as naar het 
versteljuk in de naaf van primair belang is, is het toepassen van weerstanden in de 
olieleidingen niet mogelijk. Het is dus niet mogelijk om het glijlager in de RO
olietoevoereenheid op deze manier stijfheid te geven. De meest geschikte methode 
voor het verkrijgen van een stabiel RO-lager is zorgen voor een convergerende 
filmspleet. Een eerste aanzet hiertoe is reeds gedaan door de lagerbanden over de helft 
van de breedte af te schuinen (zie figuur 3.5). 
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4 De drukverdeling in het glijlager 

In dit hoofdstuk wordt de drukverdeling m de lagerspleet van een RO
ol ietoevoereenheid afgeleid. Deze vergelijkingen zullen in hoofdstuk 5 worden 
gebruikt voor vervonningsberekeningen van de inzetstukken. 
Tijdens het spoedverstellen wordt één lagerpaar voorzien van olie onder hoge druk 
(zie figuur 4.1). Deze druk is normaliter maximaal 12· 106 [N/m2

], maar voor de keur1 

150 Dar 

150f)dr 

iSO bdr 

20 tJ,:;r 20 bdr 

JO bor JO bar 

Figuur 4.1 Drukverdeling in de inzetstukken van de RO-o/ietoevoereenheid 

Er kunnen zich 3 verschillende situaties voordoen: 
a) Vooruit spoedverstellen (linker inzetstuk onder hoge druk, rechter onder lage) 
b) Achteruit spoedverstellen (rechter inzetstuk onder hoge druk, linker onder lage; vergelijk situatie a) 
~/ Geen sooedyerstellen {beide inzetstukken onder dezelfde druk) 

1 De keur is een benaming (bij Lips) voor klassificatiemaatschappijen die bepaalde eisen stellen aan een 
scheepsontwerp. Deze voorschriften hebben deels nationale en deels internationale geldigheid en zijn belangrijk 
voor de verzekering van het schip en voor het verkrijgen van een vaarvergunning. 
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moet er rekening worden gehouden met een veiligheidsdruk van 15· l 06 [N/m2
]. 

Vandaar dat bij de berekeningen wordt uitgegaan van een maximale versteldruk van 
15· 106 [N/m2

] . De druk aan de buitenzijde van de inzetstukken is 0,25· 106 [N/m2
], 

zodat er maximaal 14,75· l 06 [N/m2
] over één lagerhand staat (zie figuur 4.1). 

De drukverdeling in de lagerspleet is belangrijk voor de vervorming van de wanden 
van de spleet en dus voor het functioneren van het lager. De stijfheid van de smeerfilm 
en de lek door het lager worden door de spleetgeometrie beïnvloed. 
Er zijn twee omstandigheden te onderscheiden waarin de lagers dienen te 
functioneren. De eerste is een situatie waarbij er geen spoedverstelling plaatsvindt. Het 
drukverschil over de lagerbanden is dan 0,4-0,25=0, 15· l 06 [N/m2

] (situatie c in figuur 
4.1) De tweede een is een situatie waarbij er spoedverstelling plaatsvindt (situatie a en 
b in figuur 4 .1 ). In deze situatie is de drukvat over de lagerbanden in het ene inzetstuk 
maximaal 14,75· 106 [N/m2

]. Over de lagerbanden in het andere inzetstuk staat dan een 
drukverschil van l,75· 106 [N/m2

]. 

Aan het eind van de vorige eeuw werd door Reynolds reeds een vergelijking opgesteld 
die het verschijnsel van hydrodynamische drukopbouw in een smeermiddel tussen 
twee ten opzichte van elkaar bewegende oppervlakken volledig beschrijft. Uitgaande 
van de behoudswetten van de fysische transportverschijnselen en enkele 
vereenvoudigende veronderstellingen, is de welbekende Reynoldsvergelijking (R. V.) 
af te leiden. De belangrijkste aannames zijn: 

• Het smeermiddel gedraagt zich Newtons. Dit betekent dat er een lineair 
verband bestaat tussen de schuifspanning r in een laagje van de vloeistof en 
de snelheidsgradiënt àlloz, waarbij u de snelheid in de richting van ,voorstelt 
en z een richting hier loodrecht op. De evenredigheidsconstante is de 
dynamische viscositeit 77. 

• De druk is constant over de dikte van de smeerfilm. De dikte van de 
smeerfilm is erg klein in vergelijking met de andere afmetingen van de 
constructie, zodat de druk in de richting loodrecht op de film niet veel kan 
variëren. 

• De wanden van de spleet zijn ondoordringbaar en het smeermiddel kleeft 
volmaakt aan de wand; er treedt geen slip op tussen het smeermiddel en de 
wand van de spleet. 

• De vloeistofstroming is laminair. 
• De traagheidskrachten in de film worden verwaarloosd. 

De R.V. voor een vlakke spleet (in hetx-z vlak) wordt hiermee (zie figuur4.l.l): 

Het linkerlid van deze vergelijking geeft de drukopbouw in de twee richtingen (x en z) 
aan. In het rechterlid zijn drie effecten die verantwoordelijk zijn voor de drukopbouw 
in de spleet te onderscheiden. De eerste term is het wig-effect., de tweede het buffer
effect en de derde staat bekend als het strek-effect. 
Vergelijking 4.1.1 is om te zetten in cilindercoördinaten met inachtneming van het 
volgende verband: x=r0 en dx=rd0 (zie figuur 4.1.1). Het resultaat is vergelijking 
4.1.2: 
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Carthes ,sch assenstels el Ci/ 1nd11s ch ass ens te ls el 

0)1 _______________ 

Figuur 4.1.J Assenstelsel waarin de Reynoldsvergelijking wordt gedefinieerd 

-- -- +- -- =-(cv +cv )-+-+-h -+- (4.1.2) 
I O ( h

3 op) 0 ( h
3 op) 1 oh oh 1 (ow, OûJ2) 

r 2 00 I2TJ 00 &z 12T/ &z 2 ' 
2 

00 ot 2 00 00 

Deze vergelijking beschrijft de drukopbouw in een volledig met smeermiddel gevulde 
nauwe spleet tussen bijvoorbeeld een as en een lagerbus. 

4.2 Hydrostatische drukverdeling bij centrische as 

De R.V. zoals hierboven vermeld is een niet-lineaire partiële differentiaalvergelijking 
en als zodanig niet analytisch op te lossen. Door echter enkele - wel overwogen -
aannames te doen, is de vergelijking zodanig te vereenvoudigen, dat analytisch 
oplossen mogelijk wordt. 

Het toerental van aandrijfassen in schepen is relatief laag (100 tot 300 omwlmin) In 
eerste instantie wordt daarom uitgegaan van een stilstaande as. De hydrodynamische 
drukopbouw wordt dan buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat de eerste term in 
het rechterlid van de R.V. (het wig-effect) verdwijnt. De belasting op het lager wordt 
stationair verondersteld, zodat ook het buffer-effect uit de vergelijking verdwijnt. 
Verder worden de wanden van de spleet oneindig stijf verondersteld zodat kan worden 
aangenomen dat de lagerbanden niet vervormen, waardoor het strek-effect kan worden 
verwaarloosd. 
De breedte-diameter verhouding LID van de glijlagers in de inzetstukken is ongeveer 
van de orde 118. De glijlagers zijn dus relatief smal. Dit betekent dat de z.g. smalle
glijlager-theorie op deze lagers van toepassing is. Een glijlager wordt 'smal' genoemd 
als de LID verhouding kleiner of gelijk is aan ¼ [Langen Steinhilper, 1978]. In deze 
theorie wordt aangenomen dat de drukstroming in omtreksrichting ( 0) te verwaarlozen 
is t.o.v. de drukstroming in axiale richting (z). Hierdoor vervalt de eerste term van het 
linkerlid van de R.V. 
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Als hierbij nog wordt aangenomen dat de viscositeit constant is, blijft de volgende 
vereenvoudigde vorm van de R.V. over: 

(4.2.1) 

Deze vergelijking beschrijft de hydrostatische drukverdeling in een smalle lagerspleet. 
Door deze vergelijking éénmaal naar z te integreren wordt het volgende verband 
verkregen: 

-h3 d 
__ ..1!.._ =constant= q z 

1277 dz 
(4.2.2) 

Hierbij kan qz worden opgevat als een volumestroom per lengte-eenheid ( dimensie 
[m2/s]). Het '-' teken verschijnt omdat de flow de richting heeft van de afnemende 
drukgradiënt. Met andere woorden, het smeermiddel stroomt van hoge naar lage druk. 
De differentiaal is nu met "rechte" d's te schrijven, doordat p alleen afhankelijk is van 
de axiale coördinaat z. 

Kwalitatieve beschöuwing .. 

P, 

Allereerst kan er een algemene interpretatie van de vereenvoudigde R.V. worden 
gegeven. De druk die in deze vergelijking voorkomt is een functie van h, 17, z en qz. De 
spleethoogte h is over de gehele lagerbreedte bekend. Deze vertoont geen abrupte 
veranderingen, m.a.w. is in z-richting continu (dit geldt niet voor àl/&!). Ook 1J wordt 
bekend verondersteld en is constant (niet afhankelijk van druk en temperatuur). 
De flow door het lager is constant vanwege continuïteit in massa. Door elke doorsnede 
stroomt per tijdseenheid een zelfde hoeveelheid smeermiddel. Dit betekent dat qz ook 
continu is. 

L, L Il L agerband ,- 1 . "'ï 
Il 

1 
1 

0 1 ~, 
y 

po 
l 

X z 1 

CD 
~-
~ 

As 

Figuur 4.2.1 Assenstelsel waarin de vergelijkingen voor de druk worden gedefinieerd 

Per inzetstuk zijn twee lagerbanden aangebracht. Voor de analyses is het slechts nodig dat één hiervan wordt 
bekeken. Het glijlager is op te splitsen in twee delen. Deel 1 is een conisch deel. deel Il is cilindrisch. 
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Uit de R.V. valt met bovenstaande redenering afte leiden dat ép/oz ook continu moet 
zijn. De helling van de drukberg over het lager kan dus geen knik vertonen maar moet 
vloeiend verlopen. Dit is belangrijk om te weten, omdat het lager in twee delen is op te 
splitsen, te weten een cilindrisch en een conisch deel (zie figuur 4.2.1). Deze twee 
delen moeten op een nette manier op elkaar aansluiten. 

Door het splitsen van het glijlager in twee delen zijn nu twee vergelijkingen voor de 
spleethoogte hop te stellen: 

voor O ~ z ~ Lu 

(4.2.3) 

(4.2.4) 

De uitdrukkingen voor h kunnen nu in de differentiaalvergelijking 4.2.2 worden 
ingevuld. Voor het conische deel van de lagers leidt dit tot: 

dp, 

dz 

en voor het cilindrische deel tot: 

dpu -12q zu17 =--~-
dz h 3 

0 

De randvoorwaarden die bij deze differentiaalvergelijkingen horen, zijn: 

p,(z=-L,)=p; 

Pu(z=Lu)=po 

p,(z=O)=Pu(z=0) 

(
dp,) = (dpu) 
dz z=O dz z=O 

(4.2.5) 

(4.2.6) 

(4.2.7) 

(4.2.8) 

(4.2.9) 

(4.2.10) 

Vergelijking 4.2.9 en 4.2.10 zijn de zogenaamde aansluitvoorwaarden. Zij zorgen 
ervoor dat de drukverdelingen van de delen I en II in het punt z = 0 netjes aansluiten. 
Integreren van vergelijking 4.2.5 en 4.2.6 over z levert de gevraagde vergelijkingen 
voor de drukverdeling over één lagerhand: 

(4.2.11) 

p (z) = -12q zll 17 Z + B 
u h 3 

0 

(4.2.12) 
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De constanten A en B zijn integratieconstanten die met de randvoorwaarden 4.2.7 en 
4.2.8 zijn op te lossen: 

(4.2.13) 

(4.2.14) 

Bijna alle variabelen zijn nu bekend. Alleen de flow qz zit nog als onbekende in de 
vergelijkingen voor de druk. Zoals reeds gemeld is de flow door het lager constant 
(behoud van massa). Dit betekent dat qz1 gelijk moet zijn aan qzn. Deze flow wordt 
vanaf nu q0 genoemd. 
Een uitdrukking voor q0 is te vinden met behulp van vergelijking 4.2.9. Doordat in het 
punt z = 0 de drukken p1 en p0 aan elkaar gelijk moeten zijn, is de volgende relatie 
voor q0 af te leiden: 

(4.2.15) 

Met behulp van de volgende definities is een meer hanteerbare uitdrukking voor q0 te 
verkrijgen: 

stel 

dan wordtq0 

De drukverdeling in het lager wordt nu gegeven door: 

2(L18- z)/J.p 
P11 ,HS,centr (z) = LI (2ö + Ç + Ç2) + Po 

lip= P; - p
0 

(4.2.16) 

(4.2.17) 

voor O::;, z::;, Lo (4.2.19) 

Uit vergelijking 4.2.18 en 4.2.19 blijkt dat de drukverdeling in het conische deel 
kwadratisch is in z terwijl deze in het cilindrische deel lineair verloopt. 
Wat verder opvalt is dat 17 uit de relaties voor de druk is verdwenen. Dit betekent dat 
de druk, voor dit specifieke hydrostatische geval en bij veronderstelde constante 
viscositeit, onafhankelijk is van de viscositeit van de olie. Dit was trouwens ook al te 
zien in vergelijking 4.1.3, waar 17 uit de formule te delen is. 
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Figuur 4.2.2 Hydrostatische drukverdeling over één lagerband /Jij een centrisch liggende as 

Als referentie voor de verdere berekeningen wordt een bepaalde olietoevoereenheid uit 
de gehele serie gekozen. De complete serie olietoevoereenheden loopt van de R0-200 
voor assen 0 200· I0-3 [m] tot en met de R0-900 voor assen 0900· I0-3 [m]. In dit 
rapport zal de drukverdeling over de lagerbanden van de R0-380 voor assen 
0380-10-3 [m] worden doorgerekend. De benodigde dimensies voor de berekeningen 
zijn overgenomen van een tekening (tek.nr: W004570093, Al). Zoals gebruikelijk zijn 
er bij diverse afmetingen toleranties geplaatst Bij het vaststellen van de 
spleetgeometrie zijn de gemiddelde waarden van de minimale en maximale afmeting 
genomen. In hoofdstuk 5 en 6 wordt nog bekeken wat de invloed van de toleranties is 
op de drukverdeling in en de lek door het lager. 
De benodigde gegevens zijn (zie tevens figuur 4.2.1 ): 

f1;=91- IÓ-<i [ili1 
L= L,+ L11 (ml 

ho=t,.r=67,5· 10-'' !În l 
r= l 9Q· Lp·3 [irt l 

L,=22,5· 16-3 (Î:t)j 
p;= 15· lQó [N/fl1 2

] 

L,,=22,5· IÖ-3 [În] 
Pa=Q,25· lQ6 f_N/JJ12

] 

De drukverdeling die bij deze geometrie hoort, volgens vergelijkingen 4.2.18 en 
4.2.19, is weergegeven in figuur 4.2.2. 

Als de as met een excentriciteit e in het lager ligt, wat in de praktijk altijd het geval is, 
is de spleethoogte h, van het conische deel een functie van zowel z als 0 geworden. De 
spleethoogte h11 van het cilindrische deel is nu niet langer constant, maar een functie 
van 0. De relatieve excentriciteit E wordt hier geïntroduceerd. Deze is gedefinieerd als: 

e 
ê=-

b.r 
(4.3.l ) 
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4 DE DRUKVERDELING IN HET GLIJLAGER 

Figuur 4.3.1 Afleiding van de geometrie van de filmspleet 

Links is de e.xakte afleiding, rechts de benaderde, waarvoor geldt: 
hi(O,0) = R2 + e cos0- R1 = h; + e cos0 = ho(h/h0 + &cos0). 

Als het nulpunt van de omtrekscoördinaat 0 wordt gekozen in het punt waar de 
filmdikte het grootst is (zie figuur 4.3 .1) geldt voor de spleethoogte: 

h,(z,0)=h,(1-,i :, +&cos0) voor-L,~z~O (4.3 .2) 

h Il (0) = h
0 

(1 + &cos0) voorO :s;z :::;L11 (4.3 .3) 

De variabele /4 is ingevoerd om de vergelijkingen overzichtelijk te houden en is 
gedefinieerd als: 

(4.3.4) 

Met vergelijking 4.2.2 is ook nu weer de drukverdeling te berekenen. Integreren van 
deze vergelijking over z met daarin afzonderlijk de spleetfuncties voor de delen I en II 
(vergelijkingen 4.3.2 en 4.3.3) levert met dezelfde randvoorwaarden als in paragraaf 
4.2.1 de volgende relaties voor de drukverdeling: 
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Figuur 4. 3.2 Hydrostatische druJ..,-verdeling in de lagerspleet van een RO-380 

links: relmieve excentriciteit ë = 0 
rechts: relmieve excenl rici1ei1 E =0,99 

P1,11s,exc (z, 8 )= ( 

(l+À + t:cose)
2 

( 
1 

)1 

1 +À+ E COS 0 -

1 

(1 + E cose )2 

_ _ 2_8À __ ) + ... 

(1 + E cose )3 

t-.p 
-----------------------------+ P; 

.. . (l - À~+t:cose)
2

( 
1 , 1 28)., ) 

L1 (l+À + t:cose)- (l + t:cose)2 (l+t:cose)3 
voor -L1 ~ z ~ 0 (4.3.5) 

. B) 28Mpz 
P 1/ HS cxc (Z, = ( } +Po . . 1 1 28À 

-( - -----) -, - ( )" - ( ) 3 1 + E cose )
3 

l+À +Ecos 0 - l+Ecos0 - l+Ecos0 
voor O ~z~Lu (4.3.6) 

Hierbij werd voor qo afgeleid: 

qJe,t:) = ... 

- ?Ji/ t-.p ( (1 + À + t: cos e )2 (1 + t: cos e )3 ) 
6'r,L1 (1 + E cose )3 

- (1 + E cose X1 +À+ E cose )2 - 28À(l +À+ E cos e )2 
(4.3.7) 

De totale hydrostatische drukverdeling in de lagerspleet is nu bekend bij elke positie 
die de as in het lager aanneemt. In figuur 4.3.2 is nu te zien dat de druk in de 
lagerspleet het hoogst in het punt waar de as en de lagerband elkaar het dichtst naderen 
(dit is in punt 0=rr) . Dit is belangrijk voor het functioneren van het lager. Deze 
drukverhoging bij een toenadering van as en lager zorgt ervoor dat er een 
terugstellende kracht wordt ontwikkeld, die de as terugbrengt in een centrale positie in 
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het lager. Dit voorkomt mechanisch contact tussen de as en de lagerhand, wat 
natuurlijk gunstig is voor de wrijving en slijtage. 

In de glijlagers van de RO-olietoevoereenheid wordt ook hydrodynamische druk 
gegenereerd. Om de grootte hiervan ten opzichte van de hydrostatische druk te kunnen 
afschatten, wordt hier de hydrodynamische drukopbouw geanalyseerd. Als blijkt dat 
deze klein is ten opzichte van de hydrostatische druk, dan kan bij de 
vervorrningsberekeningen in hoofdstuk 5 uitsluitend met een hydrostatische 
drukverdeling worden gerekend. 
De hydrodynamisch druk ontstaat doordat de as smeermiddel meeneemt in een in 
omtreksrichting vernauwende spleet. Dit betekent dat er geen hydrodynamische druk 
wordt opgebouwd als de as centrisch in het lager ligt; de spleethoogte is dan in 
omtreksrichting constant (mlo()= 0). Bij de bepaling van de excentriciteiten in deze 
paragraaf wordt er van uitgegaan dat de hydrostatische kracht gelijk is aan nul. In 
werkelijkheid is deze echter altijd aanwezig, zodat de werkelijke excentriciteiten lager 
zullen uitvallen dan hier berekend wordt. 
Bij de afleiding van de hydrodynamische drukverdeling wordt de R.V. op dezelfde 
manier vereenvoudigd als in paragraaf 4.2. Ook hier wordt vanwege de extreem 
smalle lagers de drukstroming in omtreksrichting verwaarloosd ten opzichte van de 
axiale drukstroming. Het enige verschil is dat nu het wig-effect niet kan worden 
verwaarloosd. De viscositeit wordt nog steeds constant verondersteld: 

(4.4.1) 

De randvoorwaarden die bij de hydrodynamische oplossing horen zijn de volgende: 

p 1 (z=-L1 )=0 

p 11 (z=L11 )=0 

p 1 (z=O)=p 11 (z=O) 

( a:; ),=o = ( a;/ ),=o 

(ap) = o 
az z=: 

(4.4.2) 

(4.4.3) 

(4.4.4) 

(4.4.5) 

(4.4.6) 

Doordat er nu puur hydrodynamisch wordt gerekend wordt de druk op de randen van 
het lager gelijk gesteld aan nul. Bij een eenvoudige lagergeometrie, waarbij de 
spleethoogte h met één functie over de gehele lagerbreedte kan worden 
voorgeschreven (bijvoorbeeld bij een cilindrisch glijlager) zijn de randvoorwaarden 
4.4.2 en 4.4.3 genoeg om een oplossing te kunnen vinden voor de drukverdeling. Voor 
de complexere geometrie van de lagerbanden in de RO-olietoevoereenheid is dit niet 
voldoende. Doordat het lager in twee afzonderlijke delen wordt gesplitst (een 
cilindrisch en een conisch deel) dient voor elk deel afzonderlijk de druk op de randen 
bekend te zijn. De druk in het punt z=O is echter niet bekend en bovendien een functie 
van 0. 
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Figuur 4.4.J Doorsnede in z-richting van de hydrodynamische drukverdeling in de lagerspleet 

De drukgradiënt iploz is O op de onbekende coördinaat z= z. 

Een extra randvoorwaarde kan nu ingevoerd worden voor de drukgradiënt. Bij de 
hydrodynamische drukverdeling is de drukgradiënt éplà ergens binnen het bereik-L1 

~ z ~ L11 gelijk aan nul. Doordat de lagergeometrie niet symmetrisch is, doet dit zich 
niet voor in het punt z=O, maar op de onbekende coördinaat z= z (zie figuur 4.4.1). In 
vergelijking 4.4.6 is deze extra randvoorwaarde weergegeven. 
De vergelijkingen 4.4.4 en 4.4.5 zorgen er weer voor dat de drukprofielen over deel I 
en deel II netjes aansluiten in het punt z = 0. 
Doordat z niet bekend is, is vergelijking 4.4.1 niet op te lossen voor de geometrie van 
de lagerbanden in de RO-olietoevoereenheid. De hydrodynamische effecten zijn wel 
af te schatten door een geometrie te kiezen die wel symmetrisch is in z-richting. 
Een andere randvoorwaarde is de zogenaamde Gümbelse randvoorwaarde. Dit houdt 
in dat aangenomen wordt dat de hydrodynamische drukvergelijking alleen geldig is in 
het convergerende deel (in omtreksrichting) van de spleet (van 0° tot 180°). Volgens 
de hydrodynamische drukverdelingen die in vergelijking 4.4.1 worden vastgelegd, 
worden de drukken in het divergerende deel namelijk sterk negatief, wat fysisch in een 
vloeistof niet mogelijk is. Als de druk onder de dampspanning van de vloeistof zakt, 
treedt er cavitatie op. Het eenvoudigste model ontstaat nu door op 0= 180° de druk af te 
kappen en deze gelijk te stellen aan nul in het gebied JTS,05:ltr. 

4.4.1 Hydrodynamische drukopbouw in een vo/cilindrisch glij/ager 

Als meest eenvoudige geval is een cilindrische geometrie als in figuur 4.4.2 te 
beschouwen. De spleethoogte is in deze situatie slechts een functie van 0 en niet meer 
van z. De vergelijking voor de spleethoogte h van een cilindrische spleet is reeds 
vastgelegd in vergelijking 4.3.4. Deze vergelijking is nu geldig over de gehele breedte 
van het lager. 
De benodigde gegevens voor de berekeningen zijn: 
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Figuur 4.4.2 Hydrodynamische drukopbouw in een cilindrische spleet 

h,=91 · 10-ó [m] 
L=L1+Lll [m] 
q=0,040 [Ns/m2

] 

&z=0,29 [-] 

h0=Lir=67,5·10-ó [m] 
r=190· 10·3 [m] 
F 1=2850 [N] 

Li=22,5· l0·3 [m] 
hm;,/Lir=0,48 [-] 
F2=900 [N] 

Lu=22,5· 10·3 [m] 
a,=21 [rad/s] 
&1=0,52 [-J,: 

De afgeleide van de spleethoogte h naar Bis (zie tevens vergelijking 4.3.3): 

(4.4.7) 

Door de R.V. 4.4.1 tweemaal over z te integreren wordt de volgende relatie voor de 
druk in de spleet verkregen: 

( 0 )= -377wh0 z
2
&sin0+Cz D 

P HD.ei/ z, h 3 (l 0 )3 + 
0 

+ &COS 
(4.4.8) 

De integratieconstanten C en D zijn met de randvoorwaarden 4.4.2 en 4.4.3 op te 
lossen: 

D = 377wL1Lu&sin0 

h/(I+ccos0)3 

De complete vergelijking voor de hydrodynamisch drukopbouw wordt hiennee: 

(4.4.9) 

(4.4.10) 
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Figuur 4.4.3 Specifieke belastbaarheid van radiale lagers 

Af geleid uit F-n diagram voor een asdiameter van 50-J(F3 [mj en JO 000 uur levensduur. 

( ) 3T7w&sin0 ( X ) 
PHD,cil z,0 = 2( )3 L1 + z Lu - z 

h
0 

1 + &cos0 
(4.4.11) 

Om het drukverloop in de spleet volledig te kennen is het nog nodig de positie te 
weten die de as in het lager inneemt. De excentriciteit e is afhankelijk van de belasting 
op het lager. Deze belasting bestaat voor de RO-olietoevoereenheid slechts uit het 
eigengewicht van deze eenheid. Er bevinden zich 4 lagerbanden per RO, zodat iedere 
band ¼ van de totale belasting draagt. 
De massa van de bestaande R0-380 (exclusief servo-as) is vastgesteld op 1138 [kg]. 
Dit betekent dat er ongeveer 285 [kg] op één lager staat (aangenomen dat de belasting 
symmetrisch verdeeld wordt over alle lagers), wat overeenkomt met een belasting van 
2850 [N]. De massa van de nieuwe RO-380 is 351 [kg], zodat per lager ongeveer 900 
[N] moet worden gedragen. Ten opzichte van de bestaande situatie is de belasting met 
een factor 1

/ 3 afgenomen. 
De lagers in de RO zijn relatief erg laag belast. Vergelijk de belastingen in figuur 
4.4.3. Een radiaal glijlager met een asdiameter van 50· 10-3 [m] is tot ongeveerlO 

[N/mm2
] te belasten. De vlak-tedruk CT., voor één lagerband van de bestaande RO, te 

berekenen met F/(L·d}, bedraagt 0,16 [N/mm2
]. Voor de nieuwe RO is dit zelfs 0,05 

[N/mm2]. 

De resultaten van Sassenfeld en Walther [Leeuwen, van e.a., 1991] voor numerieke 
berekeningen aan radiale hydrodynamische glijlagers, l•amnen worden gebruikt om de 
excentriciteit van de as vast te stellen. Er wordt hierbij een lagerkental rjJ ( een 
dirnensieloos belastingkental) ingevoerd dat als volgt is gedefinieerd: 

(&)2 

F rp- -
r T7wLd 

( 4.4.12) 
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Asymptoot 3 hmin/6ra1(voor f- 0) 

1 0,2 

hm in/ 1,224/ ( ;c ) 

1
Asympt oot!! fA r = j voor f - ao 

4 & 0 10 20 
, "'j:._ ,,u ''" "'r ,no ,,- 11r t1 1 " ' ' : ri:~ 
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j ~- (-Ö r ) 2 _ Pg,m. Legerkenta l -
r ~. woff. 

Figuur 4.4.4 Relatieve minimale filmdikte als functie van hel lagerkental </> voor een geheel 
omsluitend lager (360 °) 

0.4 
;:;-' 

= ~ 0.3 
~ 
~ 
::,. O.:! 

2 
Q 0.1 

-- volgens Sassenfeld en Walt her ( 1954) 
- - - - - geiille1poleerde krommen 

Voor de berekening van dit kental is nog een toerental en een dynamische viscositeit 
nodig. Voor de RO-380 is het toerental van de as ongeveer 200 [omw/min]; w"" 21 
[rad/s]. De olie in het hydrauliek-systeem van een verstelbare-schroefinstallatie is in de 
meeste gevallen Shell Tellus 46. Deze olie heeft bij de bedrijfstemperatuur van het 
systeem van 40° C een dynamische viscositeit van 0,040 [Ns/m2

]. 

Met behulp van figuur 4.4.4 is nu een relatieve minimale filmdikte hm;,Jfir te bepalen. 
Deze paran1eter is op de volgende manier te relateren aan de relatieve excentriciteit: 

e=0.52 e=0.29 
;:;_:' 0 .1 

= F:2850 [N] z F=900 [N] 
~ 
~ 
::,. 0 .05 

2 
Q 

Figuur 4.4.5 Hydrodynamische drukopbouw in een volcilindrisch gl(ilager 

Links is weergegeven de dr11k in de lagerspleet 11wz de oude RO, rechts in de lagerspleet van de nieuwe RO. 
dimensies: d=380·W-3 [m/ L=45·10"3 

[111} h0 =11r=67,5•10-6 [m.} 
71=0,040 /Nslni2J co=21 [rad/sj 
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4 DE DRUKVERDELING IN HET GLIJLAGER 

hmin !:!.r-e 1 --=---= -E 
!:!.r !:!.r 

(4.4.13) 

Voor de bestaande RO kan worden afgeleid c1=0,52 bij tp=(),025. Bij de nieuwe RO is 
de figuur van Sassenfeld en Walther niet bruikbaar, het lager is zo laag belast (in 
combinatie met een zeer lage waarde van L/D::::1/ 8), dat </J buiten het bereik van de 
curven komt. Nu kan echter de oplossing voor het oneindig korte lager worden 
gebruikt. Ocvirk heeft begin jaren vijftig de oplossing afgeleid, die het 
hydrodynamische draagvermogen van een oneindig smal glijlager geeft [DuBois en 
Ocvirk, 1955): 

(4.4.14) 

Deze oplossing is geldig bij een lengte-diameter verhouding die kleiner of gelijk is aan 
1 (L/I½l). Voor de lagers in de RO-olietoevoereenheid is vergelijking 4.4.14 dus 
bruikbaar. 
De relatieve excentriciteit die volgt uit vergelijking 4.4.14 voor de nieuwe RO
olietoevoereenheid is: c2=0,29. 
Doordat de lagers in de nieuwe situatie minder zwaar belast worden, gaat de as meer 
centrisch in het lager liggen. 
De hydrodynamische drukopbouw in het cilindrische glijlager is nu te berekenen met 
vergelijking 4.4.11 (zie figuur 4.4.5). 

Omdat de glijlagers in de RO in werkelijkheid niet over de gehele breedte cilindrisch 
zijn, is de analyse in de vorige paragraaf niet geheel conform de realiteit. Om het effect 
van de drukopbouw in het conische deel van de lagers te kunnen afschatten, wordt ook 
een conische geometrie bekeken. De hydrodynamische drukopbouw in een conisch 
glijlager is ook te berekenen. De spleethoogte wordt dan beschreven met de volgende 
vergelijking (zie figuur 4.4.6): 

L 

Figuur 4.4.6 Een conisch glijlager 

gegeven: d=380· ](J·3 [m} L=45· ](J·3 [mj 
h0 =67, 5-l(J6 {m} h;=9J-J(J6 {m} 
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4 DE DRUKVERDELING IN HET GLIJLAGER 

::,. e=0.52 

2 o 100 f=2850 [N] 

0 

Figuur 4.4.7 Hydrodynamische drukverdeling in een conisch glijlager 

Links is weergegeven de druk in de lagersplee/ van de oude RO, rechrs in de lagerspleer van de nieuwe RO. 
gegeven: d=380-10-3 [ml L=45-10·3 [mj 

ri=0,040 [Ns/1112
] W= 21 [radls} 

(4.4.15) 

De integratieconstanten zijn weer te berekenen met de randvoorwaarden 4.4.2 en 
4.4.3 . De relatie voor de drukopbouw is nu als volgt: 

(" e)= 317wLz(z - L)ê sin 0 
P HD ,co11 ~ , ry ( X x ) h

0 
- . - L - ÀL + À.z - Le cos 0 1 + e cos 0 l + ;\, + e cos 0 

(4.4.l6) 

Als de excentriciteiten hetzelfde worden gekozen als bij het cilindrische lager in de 
vorige paragraaf, zijn de drukverdeling en als in figuur 4.4. 7. 
De hydrodynamische drukopbouw in een conisch lager is in absolute zin ongeveer een 
factor twee lager dan in een cilindrisch lager bij vergelijkbare afmetingen (vergelijk 
figuren 4.4.5 en 4.4.7). Bij de vergelijking van de figuren 4.4.5 en 4.4.7 moet er wel op 
gelet worden dat de absolute drukken niet één op één met elkaar kunnen worden 
vergeleken. De totale ontwikkelde kracht in de smeerfilm is het resultaat van de 
drukverdeling over het gehele lageroppervlak. Eventuele drukpieken worden 
zodoende over het oppervlak uitgemiddeld. 
Het blijkt dus dat eventuele maatafwijkingen of vervormingen van de spleet in 
bedrijfstoestand grote gevolgen hebben voor de ontwikkelde hydrodynamische druk. 
Een andere conclusie is dat het cilindrische deel van de lagerbanden in de 
olietoevoereenheid een veel grotere hydrodynamische kracht zal ontwikkelen dan het 
conische deel en dus het grootste aandeel zal hebben in het draagvermogen van het 
lager. 

De nominale geometrie van de lagerspleet wordt verstoord door de vervorming van de 
inzetstukken (hierop wordt in hoofdstuk 5 verder ingegaan). Als groffe benadering kan 
worden gesteld dat in het lager een dubbele coniciteit ontstaat. In figuur 4.8 is een erg 
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4 DE DRUKVERDELING IN HET GLIJLAGER 

L11 

V / ! / 

1/ 
I 

-e! -è 
-C 

L_ __j 
"-

~ ~ 
,-----z 

Figuur 4.4.8 Een dubbelconisch glij lager 

gegeven: d=380-J(J"3 [m] L1=L11=22,5·J(l3 [m] 
h0 =67,5-J(J"6 [m] h;=9J-J(r6 [m] 

vereenvoudigde geometrie weergegeven (ook wel zandloper-geometrie genoemd). 
Hier wordt gebruik gemaakt van de symmetrie in het lager. De spleethoogtes h; op de 
uiteinden (z=-L1 en z=L0 ) zijn aan elkaar gelijk en de lengtes L1 en Lo zijn ook aan 
elkaar gelijk. Dit zorgt ervoor dat vergelijking 4.4.6 bruikbaar is, omdat z nu op z = 0 
ligt. 
De spleetgeometrie van deel/ is dezelfde als in paragraaf 4.3, dus vergelijking 4.3 .2 is 
geldig. Voor deel II kan de geometrie van de spleet met de volgende vergelijking 
worden beschreven (zie figuur 4.4.8): 

(4.4.17) 

Deze spleetgeometrie ingevuld in de R.V. (vergelijking 4.4.1) levert na twee keer 
integreren weer de druk. De randvoorwaarden die hierbij zijn gebruikt zijn 4.4.2, 4.4.3 
en4.4.6: 

( 0
)- 3rJwL/ &sin 0(L1 + zXL1 (1 + &cos0)- z(I + 2Ä. + &cos0)) 

P! ,dbcon Z, - ( ( x ):\2 
h0 L1 -Äz + L1&cos0 1 +À.+ &cos0 'J 

(4.4.18) 

( 0
)- 3TJWL0 

2 &sin 0(L0 -zXLn (1 + &cos0)+ z(l + 2Ä. + &cos0)) 
PII,dbcon Z, - ( ( x ),:\2 

h0 L0 + Äz + L0 &cos0 1 +À.+ &cos0 J 

voorO~z~Ln (4.4.19) 

Er wordt hier nogmaals op gewezen dat vergelijking 4.4.18 en 4.4.19 alleen geldig zijn 
als de coniciteit van beide spleten / en II dezelfde is. Dat betekent dat de lengtes L1 en 
Lo aan elkaar gelijk moeten zijn en dat de spleethoogtes op de randen van het lager 
even groot moeten zijn. Is dit niet het geval, dan is randvoorwaarde 4.4.6 niet 
bruikbaar, omdat niet bekend is op welke positie de drukgradiënt gelijk is aan nul. 
De drukverdeling bij een zelfde excentriciteit als het cilindrische lager, nl. &1 = 0,52 en 
&2=0,29, is afgebeeld in figuur4.4.9. -
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4 DE DRUKVERDELING IN HET GLIJLAGER 

e=0.52 e=0.29 

;:.' 150 F=2850[N] 
;:.' 

F=900 [N] 

.§ = 
~ ~o z 

ö 100 Q .... .... 
::,, ::,, 

..:a: ..:a: 20 
2 50 2 
Q Q 

Figuur 4.4.9 Hydrodynamische dru/....-verdeling in een dub/Je/conisch glij lager 

Links is weergegeven de dmk in de lagerspleer van de oude RO, rechts in de lagerspleet van de niellwe RO. 
gegeven: c/=380-10"3 

[111} L1=L11=22,5•10·3 [mj 
77=0,040 [Nslm:!./ w=21 [rad/sj 

In deze figuur valt op dat de absolute drukken een orde lager zijn dan bij het 
volcilindrische en het conische lager (vergelijk figuur 4.4.9 met 4.4.5 en 4.4.7). 

In het algemeen is de hydrodynamische drukopbouw in absolute zin in de Jagerspieten 
laag ten opzichte van de hydrostatische versteldruk van 15-106 [N/m2

] (vergelijk de 
hydrodynamische drukopbouw in figuren 4.4.5, 4.4.7 en 4.4.9 met de hydrostatische 
drukverdeling in figuur 4.3.2). Hier zal in hoofdstuk. 5 gebruik van worden gemaakt bij 
de berekening van de vervorming van de inzetstukken. 
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5 De vervorming van de inzetstukken 

In dit hoofdstuk wordt met behulp van een eindige elementen pakket de vervorming 
van de inzetstukken onder invloed van de versteldrukken berekend. De inzetstukken 
van de olietoevoereenheid zijn zo ontworpen dat deze gaan vervormen als er olie 
onder druk tussen de lagerbanden wordt gebracht. Deze vervorming moet ertoe leiden 
dat de spleethoogte in de lagers afneemt, zodat de lek door de Jagerspieten niet lineair 
zal toenemen met de druk, maar dat deze enigszins aan de lage kant wordt gehouden. 
Dit is belangrijk voor de keuze van de pomp in het hydraulische systeem van de 
verstelbare-schroefinstallatie. De olie die door de Jagerspieten weglekt wordt niet 
gebruikt bij het verstellen van de spoed. Er komt dus netto minder olie in de naaf 
terecht dan er in het systeem wordt gepompt. Hoe meer olie er weglekt, hoe groter de 
pomp moet zijn om toch de benodigde flow bij het juk te brengen. Het kunnen 
toepassen van een zo klein mogelijke pomp is belangrijk voor het laag houden van de 
kostprijs van de gehele verstelbare-schroefinstallatie. 

Voor de berekening van de vervormingen wordt gebruik gemaakt van het eindige
elementen softwarepakket (EEM: !;;indige !;;lementen Methode) ANSYS ®, versie 5.3. 
In hoofdstuk 4 ( en verderop in hoofdstuk 7) is aannemelijk gemaakt dat de 
hydrostatische druk in de lagerspleet in de inzetstukken domineert t.o.v. de 
hydrodynamische druk, zodat gebruik zal worden gemaakt van de in paragraaf 4.2 
afgeleide vergelijkingen voor hydrostatische druk. De as wordt hierbij centrisch 
gedacht t.o.v. de lagerbanden. Dit wordt gedaan om het EEM-model simpel te houden. 
Er is nu te rekenen met een 2 dimensionale, rotatiesymmetrische geometrie. 
Zowel de vervorming van het inzetstuk van de bestaande R0-380 olietoevoereenheid 
(zie figuur I .4) als van de nieuwe RO-380 olietoevoereenheid (zie figuur 1.5) zal 
worden berekend. De dimensies van het nieuwe inzetstuk liggen nog niet voor 100% 
vast. Het is de bedoeling dat het nieuwe inzetstuk zó wordt ontworpen dat de 
vervormingen van dezelfde orde zijn als bij het oude inzetstuk. Van het oude inzetstuk 
is namelijk bekend dat deze naar behoren functioneert; er zijn nog nooit problemen 
geweest met vastlopers e.d. Het nieuwe inzetstuk moet zoveel mogelijk lijken op het 
oude, zodat de kans het grootst is dat deze ook zal voldoen. 
In iedere olietoevoereenheid komen twee inzetstukken voor. De hiernavolgende 
paragrafen gaan steeds uit van het inzetstuk dat aan de kant van de flens van de servo
as is geplaatst (zie figuur 1.4 en 1.5; het rechter inzetstuk). Daar de inzetstukken 
elkaars spiegelbeeld zijn, gelden de - gespiegelde - resultaten óók voor het tweede 
inzetstuk. 
De EEM-berekeningen leveren ook resultaten voor de spanningsverdeling in de 
inzetstukken. Deze wordt behandeld in bijlage E. 
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5 DE VERVORMING VAN DE INZETSTUKKEN 

s.1 de v'~rvdrrrfiH'g van h'et fnzêltstûk vah de BjéstalHffe 
aP-~ttQ P.li.~tQ,~¾,Qer~,,~r1h,~J,,d 

Het model waarmee gerekend wordt is weergegeven in bijlage B; de nauwkeurigheid 
ervan is gecontroleerd in bijlage C. Het inzetstuk is gemaakt van nodulair gietijzer 
(GN-40), terwijl de lagerbanden uit witmetaal-80 (WM-80) bestaan. Dit witmetaal 
bestaat uit een tin-lood legering die versterkt is met antimoon-kristallen. Deze legering 
wordt centrifugaal ingegoten in vooraf aangebrachte radiale uitsparingen in de 
inzetstukken. De materiaalgegevens die voor de berekeningen van belang zijn, zijn: 

maleriiial 

GN--40 
WM-80 

elasticiteilsr,ibdtttiis E (NÎhf] 

160-109 

58 -10
9 

l!wêir.r;cmitrdètie v [-] 
0,33 

0,33 

De vervorming van het inzetstuk bij een versteldruk van pi= 15-106 [N/nl] is 
weergegeven in figuur 5.1.1. De vervorming wordt tevens berekend bij een 
versteldruk van 5· l06 [N/m2l en 10· l06 lN/m2l. 
Bij bovenstaande berekeningen ligt de interesse vooral bij de vervorming van de 
lagerbanden. De radiale verplaatsing van de individuele knooppunten op de 
binnenkant van de lagerbanden is weergegeven in grafieken (zie figuur 5. l.2). 
De buitenste punten van een lagerband en het "knikpunt" op de overgang van 
cilindrisch naar conisch, worden als belangrijke kenpunten aangemerkt (punten A t/m 
F in figuren 3.5 en 5. l.1 ). De afschuining op het conische deel heeft een hoogte van 
23,5· w-0 [mJ (zie figuur 4.2. l en paragraaf 4.2.2). Om het conische deel van de 
lagerbanden ook tijdens het verstellen convergent te houden, mag de zakking van het 
binnenste punt (punt C en D) niet meer zijn dan de zakking van het knikpunt (punt B 
en E) plus het 23,5· I0-0 [m] grote hoogteverschil. In tabel 5.1 zijn de getalswaarden die 
horen bij de verplaatsing van de punten A t/m F, opgenomen. 
Uit deze resultaten blijkt dat het conische deel l inderdaad convergent blijft en dat het 

Figuur 5.1.1 Vervorming van het inzetstuk van de bestaande RO-380 

Weergegeven is de verplaatsing in x-richting. 
De verste/druk is p;=l5-Jd [N/11r /. 
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5 DE VERVORMING VAN DE INZETSTUKKEN 

Vervorming van de lagerbanden van de .9,illRO·380 
drukverdeling : H.S. bij cen lr. As; Po=2 ,5 bar 

000.0E+OO .--------------.--.------------------, 
A . . B , , C . ,D , E , , F 
1• ..,1 .,. • I I• 

cilindrisch , coni sch conisch 
► I ◄ • I 
, ci lindrisch 

-5.0E- 06 

a, -10.0E- 06 
1:1 
C .. 
> 

g' · 15.0E- 06 e 
g 
.; 
> .. 
ä! 
ï5 .. 
a: 

-20.0&06 

·25.0E-06 - norrinale geom; 1rie 
--vervormde lagerhand: R-50 bar 
--ve rvormde lagerhand: A=100 bar 
--vervormde lagerband: A=150 bar 

·30.0 E- 06 l-=========='. ---~ ---··············· ···········-·······-·· ··········· ············ 

·0 .075 ·0.065 ·0.055 ·0 .045 -0 .035 ·0 .025 0.025 0.035 0.0 45 0 .055 0.065 0.075 

ax ia le posi tie van de nodes [ml 

Figuur 5. 1.2 Vervorming van de Lagerbanden van de bestaande RO.J80 bij verschillende 
verste/drukken 

Weergegeven is de absolute radiale verplaatsing van de knooppunlen op de lagerbanden. 

cilindrische deel lI divergent wordt. Verder blijkt dat de nominale spleethoogte met 
ongeveer 1

/ 3 afneemt. De nominale spleethoogte op het kantelpunt is 67,5-10-0 [m]. 
Hiervan verdwijnt bij een versteldruk van 15· !06 [N/m2

] gemiddeld 22-10-0 [m]. De 
lagerbanden zakken en kantelen daarbij naar buiten toe. 

Verplaatsing van de specifieke punten A, B, C, D, Een F 
(verplaatsingen in meters in x·richting) 

belastinggeval: H.S. drukverdeling; Po=0,25-10° [N/m ] 
punt op /agerband PF5• 1 0" [N/m"] p, =10-1 0° (N/m"] p, =15-10° [N/m"] 

A ·5.3261 E·06 · 10.584E·06 · 15.842E·06 
B ·6. 7846 E·06 ·13.690E·06 ·20.596E·06 
C ·8.5085E·06 · 17.333E·06 ·26.157E·06 

D ·8 .8613E·06 · 18.483E·06 ·28 .104E·06 
E · 7.2353E·06 · 15.486E·06 ·23. 736E·06 
F ·5. 7028E·06 · 12.698E·06 · 19.694E·06 

Tabel 5.1 Verplaatsing van enkele spec/fi.eke punten op de lagerbanden (beho rend bij 
figuur 5.1 .2) 

In tabel 5.1 en in figuur 5.1.2 is verder te zien dat de zakking van de lagerbanden 
grofweg lineair verloopt met de versteldruk De vervorming is echter niet geheel 
symmetrisch. De buitenste lager band (in figuren 5. 1. 1 en 5. 1. 2 de meest rechtse) zakt 
meer dan de binnenste en de helling ervan is steiler. 
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De dimensies van de lagerbanden van de nieuwe RO-380 zijn hetzelfde als van de 
oude. De drukverdeling in de lagerspleet is dan ook precies hetzelfde. Ook de 
materialen waarvan het inzetstuk en de lagerbanden zijn gemaakt zijn hetzelfde 
gebleven. 
Het voornaamste verschil is dat de lagerbanden in het nieuwe inzetstuk dichter bij 
elkaar zijn geplaatst (vergelijk figuren 1.4 en 1.5). De versteldruk werkt dus op een 
kleiner oppervlak dan in de oude situatie. De resulterende kracht die door de olie op de 
binnenkant van het inzetstuk wordt uitgeoefend, zal dan ook lager zijn. Als de 
afineting van de kamer op de buitendiameter van het inzetstuk gelijk blijft t.o.v. het 
oude inzetstuk, werkt er een even grote kracht op de buitendiameter van het inzetstuk. 
De verwachting is nu dat de doorbuiging van het nieuwe inzetstuk groter zal zijn dan 
bij het oude, omdat er nu een kleinere tegenwerkende kracht op de binnendiameter 
werkt. In de volgende paragraaf zal worden bekeken hoe dit nieuwe inzetstuk 
vervormt. 

5.2.1 De Vervorming van het nieuwe inzetstuk 

Het is nu de bedoeling dat de vervormingen van het nieuwe inzetstuk zoveel mogelijk 
overeenkomen met de vervormingen van het oude. De lagering van de oude RO 
functioneerde goed. Het is daarom gewenst dat de nieuwe lagering een zelfde gedrag 
(lees: vervorming) zal vertonen als de oude, zodat de kans groot is dat deze naar 
behoren zal functioneren. 
Het EEM-model van het nieuwe inzetstuk is weergegeven in bijlage B. De resultaten 
van de vervormingen bij versteldrukken van 5· 106

, 10· 106 en 15· 106 [N/m2
] zijn in 

figuur 5.2.1 en 5.2.2 te zien. 

Verplaatsing van de specifieke punten A, B, C, D, E en F 
(verplaatsingen in meters in x-richting) 

e astmggeva : ru ver eIng;po= , b 1 IHSd k dl 0 25 •Io· [Nm] 

punt op /agerband p;=5·10" [N/m~] p; =10·10" [N/m~] p; =15·10" [N/m~] 

A -6.3357E-06 -12. 736E-06 -19.135E-06 
B -7.6445E-06 -15.487E-06 -23.330E-06 
C -9.1760E-06 -18.690E-06 -28.204E-06 

D -9.3938E-06 -19.276E-06 -29.159E-06 
E -7.9658E-06 -16.553E-06 -25.141 E-06 
F -6.5194E-06 -13.817E-06 -21.115E-06 

Tabel 5.2 Radiale verplaatsing van enkele specifieke punten op de lagerbanden van de 
nieuwe inzetstukken (behorend bij figuur 5.2.2) 

De vervorming van het nieuwe inzetstuk komt vrij goed overeen met de vervorming 
van het oude. De zakking van de lagerbanden is van dezelfde orde-grootte (vergelijk 
tabel 5.1 en 5.2). De doorbuiging van het nieuwe inzetstuk is bij elke waarde van de 
versteldruk wèl enkele micrometers (1 · 10-ó tot 4,5· 10-ó [m]) groter dan bij het oude (dit 
was al voorspeld). De nominale spleethoogte ter hoogte van het kantelpunt wordt bij 
een versteldruk van 15· 106 [N/m2

] gemiddeld verkleind met 24· 10-ó [ m]. Ook bij het 
nieuwe inzetstuk is de zakking van de lagerbanden niet geheel symmetrisch. De 
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D-nnq } 

Figuur 5.2.1 Vervorming van hel inzeiswk van de nieuwe RO-380 

Weergegeven is de verplaatsing in x-richling. 
De versleldmk is p;=l5-Jd' [N/11r/. 

buitenste lagerband (de meest rechtse in figuur 5.2.2) zakt ook nu verder door en heeft 
een steilere helling dan de binnenste. 
Een manier om te proberen een meer symmetrische vervorming van de lagerbanden te 
verkrijgen - zodat per inzetstuk twee dezelfde Jagerspieten ontstaan met dezelfde 
hydrostatische drukverdeling en lek - is het variëren van de grootte van de drukkamer 
op de buitendiameter van het inzetstuk. Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden door 
de O-ringen enkele millimeters naar binnen of naar buiten te verplaatsen. 
De eerste optie die bekeken is, is om de binnenste O-ring (O-ring nr. L, zie figuur 5.2.1) 
3-L0-3 [m] verder van het midden van het inzetstuk te plaatsen. Zou deze O-ring nog 
verder worden verplaatst, dan moet l1et inzetstuk langer worden, wat een nadelig effect 
heeft op de bouwlengte van de gehele RO-olietoevoereenheid. 
ln het EEM-model kan deze verplaatsing eenvoudig worden gerealiseerd door slechts 

·S.0E-06 

Vervorming van de lagerbanden van de nieuwe RO-380 
drukverdeling : H.S. bij centr. As: Po•2~ 

A , , B , , C , , D 

1• •I~ •I 
. . . cilindrisch . . , . conisch 

I ◄ 
. conisch 

ai E · 10.0 E·06 

" '0 
<: -15.0 E-06 .. 
> 

"' <: 
.§ · 20 .0E-06 

g 
ai 
> -25.0 E·06 

" ä! 
'ij 
~ -30.0E- 06 
~ - - -~ < 1 , 1 

' . ' ' ' 

_ . - -nominale geomitrie 
' --vervormde la gerband : Pi• SO bar 

--ver vormd e tagerband : Pi. 100 bar 
--ver vormde lagerband : Pi• 150 bar 

-3 5.0 E-06 L_ ______ _ _ _____ _j_ _ _ -'.:============~ 
-0.064 -0.054 -0 .044 -0.034 -0.024 -0.014 0.014 0.024 0.034 0.044 0.054 0.064 

axiale positie van de nodos [m] 

Figuur 5.2.2 Vervorming van de lagerbanden van de nieuwe RO-380 bij verschillende 
versteldmkken 

Weergegeven is de absolwe radiale ve1placllsing van de knooppumen op de lagerbanden. 

36 



.§. 

5 DE VERVORMING VAN DE INZETSTUKKEN 

Vervorming van de lagerbanden van de nieuwe RO-380 
effect van verplaatsen van O-ringen 

druk verde ling: H .S . bij centr. As ; P o=2 .5 bar, Pi=15 0 ba r 
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Figuur 5.2.3 Vervorming van de lager/Janden van de nieuwe RO-380 met verplaatste O-ringen 

Weergegeven is de absolule radiale verplaatsing van de knooppunten op de lagerbanden (p1=15·106 [N/11/1). 

de versteldruk over een J . lü-3 [mJ langer oppervlak te laten werken. De dimensies van 
het model zelf kunnen zo onveranderd blijven, zodat de mesh-verdeling niet verandert 
ten opzichte van de eerdere berekeningen. Op deze manier zijn de resultaten goed met 
elkaar te vergelijken. 
De tweede optie is het verplaatsen van de buitenste O-ring (O-ring nr.2, zie figuur 
5.2.1). Deze O-ring kan 3- lü-3 [m] dichter bij het midden van het inzetstuk worden 
geplaatst. Om genoemde redenen wordt ook nu slechts het oppervlak waarop de druk 
werkt, gewijzigd en worden de dimensies van het model ongemoeid gelaten. 
Het effect van de eerste optie zal zijn dat het inzetstuk meer zal gaan "knijpen". De 
totale resulterende kracht op de buitendiameter van het inzetstuk is groter, doordat het 
effectieve oppervlak waarop de versteldruk werkzaam is, groter is. De spleethoogte zal 
dus meer afnemen. 
Het effect van de tweede optie zal net andersom zijn. Het effectieve oppervlak is 
verkleind, zodat de vervorming uiteindelijk kleiner zal uitvallen, wat resulteert in een 
grotere spleethoogte. 
In figuur 5.2.3 worden deze vermoedens bevestigd In deze figuur is ook te zien dat bij 
optie 2 de lagerbanden het meest symmetrisch vervormen. Er wordt dan ook voor 
gekozen om het inzetstuk volgens optie 2 aan te passen. 

In het ontwerp van de nieuwe RO is het noodzakelijk dat er een bus rondom de as 
wordt aangebracht om axiale boringen in te kunnen aanbrengen, die de 
blokkeerkleppen van stuurdruk voorzien (zie figuur 1.5). Om montage mogelijk te 
maken heeft deze bus een minimale speling van 0,05-W-3 [m] (diametraal) t.o. v. de as. 
De lagering van de RO vindt plaats op deze bus. De bus zal dus ook vervormen onder 
invloed van het drukprofiel onder en tussen de lagerbanden. Er zal worden onderzocht 
in hoeverre dit van invloed is op de spleetgeometrie. 
Het ontwerp van de bus is gedurende dit afstudeerwerk aangepast. Deze wordt nu in 
twee delen uitgevoerd (splitsing bij punt X, aangegeven in figuur 1.5). Alleen het 
gedeelte waar de lagers op lopen wordt hier geanalyseerd Het rotatiesymrnetrische 
EEM-model is weergegeven in bijlage B. In dit model wordt de as weggelaten, zodat 
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Vervorming van de bus onder het linker inzetstuk 
druk verde ling: H . S bij c entris c he a s; Po=2 , 5 bar 
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Figuur 5.2.4 Vervorming van de bus in de nieuwe RO-380 

Weergegeven is de radiale verplaalsing van de knooppunlen op de bus. onder de lagerbanden. 

de bus vrij naar binnen kan vervormen. Uit de vervormingsberekeningen moet gaan 
blijken of de bus zoveel vervormt dat deze contact gaat maken met de as. 
De resultaten van de vervormingsberekeningen bij verschillende versteldrukken zijn 
weergegeven in figuur 5.2.4 en in tabel 5.3. Ook hier wordt weer de verplaatsing van 
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(lJ Cl. 
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OB1>DL1 
OBh >OLh 
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Nieu we spleet>Nom ,nale sple et 

Figuur 5.2.5 De bus in de nieuwe RO vervormt méér dan het inzetslllk, met als resultaat een grotere 
lagerspleet 
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enkele specifieke punten op de bus bekeken: punt Ai t/m Fi. Deze punten liggen 
precies onder de punten van de lagerhand met overeenkomstige letteraanduiding. 
Net als bij de radiale verplaatsing van de lagerbanden, verloopt de radiale verplaatsing 
van de bus onder de lagerbanden ongeveer lineair met de druk. Wat vooral opvalt is 
dat de bus bij een zelfde versteldruk meer vervormt dan de lagerbanden (vergelijk 
tabel 5.2 en 5.3). Dit betekent dat de lagerspleet groter wordt naarmate de druk 
toeneemt! Het effect van een vervormend inzetstuk om de lek te beperken, zoals in de 
bestaande RO, is hier niet aanwezig. De lek zal zelfs meer dan proportioneel toenemen 
bij een groter wordende versteldruk. Het is overbodig te vermelden dat dit zeer 
ongewenst is (zie figuur 5.2.5). 

Verplaatsing van de specifieke punten A, B, C, D, E en F 
(verplaatsingen in meters in x-richting) 

t b pun op d r uson e 
' o=' belastinggeval H S drukverdeling p O 25 10 [N/m ] 

lagerhand linker p;=5·10u (N/mL] p; =10·10u (N/mL] p; =15·10u (N/mL] 
inzetstuk 

AL -9.3517E-06 -19.0BBE-06 -28.824E-06 

BL -13.359E-06 -27.314E-06 -41 .269E-06 
CL -16.182E-06 -33.108E-06 -50.035E-06 

DL -16.364E-06 -33.482E-06 -50.601 E-06 

EL -13.746E-06 -28.109E-06 -42.472E-06 
FL -9.6911 E-06 -19.766E-06 -29.881 E-06 

punt op bus onder 
lagerhand rechter 
inzetstuk 

AR -9.1936E-06 -18.764E-06 -28.334E-06 

BR -13.089E-06 -26.764E-06 -40.439E-06 
CR -15.778E-06 -32.293E-06 -48.807E-06 

DR -15.815E-06 -32.385E-06 -48.955E-06 
ER -13.179E-06 -26.993E-06 -40.808E-06 
FR -9.3183E-06 -19.091E-06 -28.863E-06 

Tabel 5.3 Radiale verplaatsing van enkele specifieke punten op de bus, onder de 
lagerbanden (behorend bij figuur 5.2.4) 

Er zijn nu verschillende opties mogelijk om de constructie aan te passen zodat de 
spleethoogte wél afneemt bij een toenemende versteldruk. Als mogelijke oplossingen 
worden genoemd: 

1. Het verkleinen van de wanddikte van het inzetstuk, zodat de weerstand tegen 
vervorming zal afnemen; 

2. Kiezen voor een ander materiaal voor het inzetstuk, dat minder weerstand 
biedt tegen vervorming; 

3. Het verplaatsen van de O-ringen (verder van het midden) op de 
buitendiameter van het inzetstuk, zodat er een grotere resulterende kracht 
ontstaat; 

4. Een passingvlak aanbrengen op de as of op de bus, ter hoogte van de 
lagerbanden, zodat de bus op de binnendiameter kan afsteunen op de as; 

5. Gaatjes boren in de bus, midden onder de inzetstukken, zodat op de 
binnendiameter ook een hoge druk komt te staan. 

De tweede optie wordt buiten beschouwing gelaten, omdat het verwachte effect gering 
zal zijn. De derde optie is niet gewenst, omdat het inzetstuk langer zal moeten worden 
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5 DE VERVORMING VAN DE INZETSTUKKEN 

Vervorming van de lagerbanden van de~ RO-380 
ettect van slanker maken van inzetstuk 

drukverdeling : H.S . bij centr. A s: Po -2. 5 bar. P ia ISO bar 
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a x la Ie positie van de nodes [m) 

Figuur 5.2.6 Vervorming van de lagerbanden bij een "slanker" (rechter)-inzersruk 

Weergegeven is de absoltlle radiale verplaatsing van de knooppunten op de lagerbanden. 

om de 0-ringen ver genoeg te kunnen verplaatsen. Optie 4 is ook ongewenst omdat 
het moeilijkheden voor de fabricage met zich meebrengt en het tot hogere kosten leidt. 
De eerste optie is maar beperkt toepasbaar, doordat er axiale boringen zijn aangebracht 
in de inzetstukken. Door deze boringen stroomt een bepaalde hoeveelheid olie, zodat 
er eisen worden gesteld aan het doorstroomde oppervlak Er is een maximale 
verkleining van de wanddikte mogelijk van 5· 10·3 [m]. Dit betekent dat de 
buitendiameter van het inzetstuk met lü- t0·3 [m] kan afnemen. Dit "slankere" 
inzetstuk is doorgerekend bij een versteldruk van l5-l06 [N/m2

]. Het resultaat ervan is 
weergegeven in figuur 5.2.6. De invloed op de zakking van de lagerbanden is maar 
zeer gering. Het slankere inzetstuk buigt slechts enkele micrometers verder door dan 
het originele. De conclusie is dus dat het verdunnen van de wand niet resulteert in een 
vervorming van het inzetstuk die groter is dan de vervorming van de bus. Het beoogde 
effect van een al'name van de spleethoogte bij hogere versteldrukken wordt niet 

1, 6 1,6 1,6 1,6 

Figuur 5.2.7 Doorboring van de blls om een compenserend drukvlak te creëren 

De g rooue van de compenserende kracht kan ,vorden. in.gesteld door het drnkoppervlak op de binnendiameter 
van de bus juist ce kiez,en.. Dit vlak kan worden qf'g ehakend door her plaatsen van O-ringen. 
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Figuur 5.2.8 Vervorming van de gecompenseerde bus in de nieuwe RO-380 

Weergegeven is de radiale verplaatsing van de nodes op de bus, precies onder de lagerbanden, bij 
\1Pr1.:rhillPnrlP HPrr;: t p /rfr,, VVP n 

gehaald. 

0.064 

Dan blijft alleen nog optie 5 over. Het doorboren van de bus vereist dat er tussen de 
bus en de as 0-ringen worden geplaatst. Met behulp van deze 0-ringen kan de grootte 
van het oppervlak waarop de druk werkt worden bepaald (zie figuur 5.2.7). Tijdens de 
EEM-berekeningen van de gecompenseerde bus is gebleken dat deze 0-ringen het 
beste kunnen worden geplaatst op een afstand van 46- 10·3 [m] van het hart van de 
radiale boring in het inzetstuk Dit zorgt ervoor dat de doorbuiging van de bus 
nagenoeg wordt opgeheven (zie figuur 5.2.8). De maximale zakking van de wand van 
de bus bedraagt nu nog slechts 1,3- l0-0 [m]. Het compenseren van de bus leidt ertoe 
dat het inzetstuk weer meer vervormt dan de bus, zodat de lagering van de nieuwe RO 
bijna gelijk is aan de lagering van de oude. Dit zou moeten betekenen dat de lagering 
en afdichting van de nieuwe RO-olietoevoereenheid functioneert. 
Er wordt nu voor gekozen het ontwerp van de nieuwe RO aan te passen met optie 5. 

5. 3 De fhvT8ed val, de VElrvdHftUfH1g v~h dè spfèetçJ~dffi~'Erte· 
gp: ~ .. §:t OYQfQ§tëlt§çh ... ~ qrqJ<Y.~r!.Q,.Qp 

In paragrafen 4.2 en 4.3 zijn vergelijkingen voor de hydrostatische druk afgeleid bij de 
nominale spleetgeometrie. Onder invloed van de versteldruk vervormt het inzetstuk, 
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Figuur 5.3.1 Vereenvoudigde weergave van de vervormde spleetgeometrie van het nieuwe inzetstuk 
bij een verste/druk van 15· UI {N/m2

]. 

waardoor de spleetgeometrie ook verandert. Dit betekent dat de vergelijkingen voor de 
spleethoogte h anders zijn geworden, zodat ook het drukverloop over de spleet 
veranderd is. 
Om de vervormingen nauwkeurig te berekenen is het eigenlijk nodig dat er een 
iteratief proces wordt doorlopen, waarbij het drukverloop en de vervormingen telkens 
opnieuw worden berekend. Het drukverloop en de vervormingen zijn nl. van elkaar 
afhankelijk. Omdat dit een zeer tijdrovende bezigheid is en bovendien niet op 
voorhand te voorspellen is of het proces zal convergeren, wordt voorlopig van een 
iteratieve berekeningswijze afgezien. Een andere moeilijkheid hierbij is dat de 
spleetgeometrie op een ingewikkelde manier moet worden beschreven, wat de 
analytische oplosbaarheid van de druk-integralen bemoeilijkt, zo niet onmogelijk 
maakt 
Er kan echter wel worden afgeschat wat de globale effecten zijn van de vervorming 
van de lagerbanden. De geometrie van de lagerspleet wordt dan zeer eenvoudig 
gehouden. Alleen de radiale verplaatsing van de punten A t/m F op de lagerbanden 
wordt bekeken, terwijl de verplaatsing van de bus wordt verwaarloosd. Tussen deze 
punten wordt lineair geïnterpoleerd, zodat de wanden van de lagerdelen / en // recht 
blijven (lineair in z, zie figuur 5.3.1). De bij deze geometrie behorende functies voor 
de spleethoogte - bij een centrisch liggende as - zijn: 

• 
h/(z)=hmin + h; ~hmin (-z) 

I 

(5.3.1) 

• 
h • ( ) _ h ho - hmin 

l1 
z - . +___;;_-.......;c;;;;;;;;...z 

mm L 
Il 

(5.3.2) 

Hierbij geldt: 

(5.3.3) 
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Figuur 5.3.2 Dmkprofiel over de lagerbanden bij een vervormde splee r.geomer.rie volgensJi.guur 
5.3. 1 

links: binnenste lagerband 
Rechts: buitenste lagerband 

Waarbij h; en h0 de nominale spleethoogtes zijn en ,1/1;, ,1J1m;,, en ,1/10 de radiale 
verplaatsingen zijn van respectievelijk de punten C en D, B en E en A en F, 
overgenomen uit tabel 5.2 (zie tevens figuur 5.3.1). 
Op dezelfde werkwijze als in paragraaf 4.2 wordt nu een drukprofiel gevonden bij 
deze nieuwe spleetgeometrie: 

-(h/ )2 
---------+ l + P; 

/3[ h . + h min - h/ 7 J:! 
1111 11 L ..... 

1 

(5.3.4) 

(5.3.5) 

Hierbij zijn a en f3 als volgt gedefinieerd: 

(5.3 .6) 

(5.3.7) 
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Figuur 5.3.3 Drukprofiel over één lagerband /Jij minimale en maximale spleethoogtes als gevolg 
vanfabricagetoleranties 

Links: minimale spleetlwogie 
Rec/us: nuninuile .1plee1hoog1e 

Bij een versteldruk van 15· 106 [N/m2
] is het drukprofiel zoals getoond in figuur 5.3.2. 

Het verschil met het oorspronkelijke drukprofiel bij de nominale spleet is minimaal. 
Het oppervlak onder de grafiek - belangrijk voor de resulterende kracht, c.q. het 
draagvermogen - is praktisch hetzelfde gebleven. De nieuwe drukverdeling is over 
deel l iets hoger en over deel Il iets lager dan in het nominale geval. De resultante is 
dus iets naar het midden van het inzetstuk verschoven. Dit effect treedt op bij beide 
lagerbanden in het inzetstuk. De kantelstijfüeid van het lager zal bij een vervormde 
lagerspleet als in figuur 5.3.1 iets afnemen ten opzichte van een onvervormde 
geometrie. 
De maatafwijkingen van de lagerspleet als gevolg van fabricagetoleranties hebben ook 
zeer weinig invloed op het drukverloop in de spleet. In figuur 5.3.3 is voor één 
lagerspleet de drukverdeling weergegeven bij minimale en maximale spleethoogtes. 
De verschillen in hydrostatisch druk.verloop bij verschillende spleethoogtes zijn 
verwaarloosbaar. Dit in tegenstelling tot de hydrodynamische druk, die wel zeer sterk 
afhankelijk is van de spleetgeometrie (zie paragraaf 4.4). 
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6 De lek van de inzetstukken 

In dit hoofdstuk wordt een poging gedaan om de lek van de inzetstukken te berekenen. 
De in paragraaf 4.2 genoemde Reynoldsvergelijking kan ook worden gebruikt voor de 
berekening van de lek door het lager. In dit hoofdstuk is reeds de lek per lengte
eenheid (vergelijking 4.1.4) afgeleid. Deze vergelijking dient over de omtrek van de as 
te worden geïntegreerd om de lek Q in [m3/s] te verkrijgen: 

(6.1) 

Voor een perfect centrisch liggende as is de relatie voor de lek per lengte-eenheid 
bekend (vergelijking 4.2.15). Integreren van deze vergelijking volgens het hierboven 
vermelde verband leidt tot de volgende uitdrukking voor de lek: 

(6.2) 

In het geval dat de as excentrisch in het lager ligt, worden de uitdrukkingen wat 
complexer. De lek per lengte-eenheid qo( 0, &) kan op een zelfde manier als bij een 
centrisch liggende as worden afgeleid (zie paragraaf 4.3, vergelijking 4.3.7). De 
integraal die nu moet worden opgelost om de lek Q(s) te krijgen is: 

Qexc = Qexc(&) = ··• 

-»z/ ¾J 2j (1 +À+ &cos0}2(1 + &cos0)
3 

dB 

··· 677L1 0 (1 + &cos0)3 -(1 + &cos0Xl +À+ &cos0}2 -28Ä(l +À+ &cos0}2 r 
(6.3) 

Deze integraal is niet meer analytisch op te lossen. Een poging om het softwarepakket 
Mathcad een oplossing te laten vinden is niet gelukt. Er zullen dus numerieke 
technieken moeten worden gebruikt om de lek door het lager bij een excentrisch 
liggende as te kunnen berekenen. 
Er is wel een afschatting te maken van de grootte van de optredende lek. Door twee 
eenvoudige spleetgeometrieën aan te nemen (twee uiterste grensgevallen), is een 
maximum en een minimum waarde van Q te vinden. De werkelijk optredende lek zal 
dan ergens tussen deze twee uitersten liggen. 
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C,l,ndr,sche splee t 
over gehele lengte L 

l 

Conisch e sp le et 
over gehele lengte L 

1 

r------z 

Figuur 6.1 Eenvoudige spleetgeometrieën voor het berekenen van de lek 

spleethoogte voor een cilindrische spleet: hcu=h0 (l+ecosB) 
spleethoogte voor een conische spleet: hcon=h0 (J +).(1-z/L)+ecosfl) 

Oorspronl<ei, 1ke 
geometrie 

Het meest eenvoudige geval ontstaat door een over de gehele breedte L cilindrische 
spleet aan te nemen met constante spleethoogte h0 (zie figuur 6.1). Door voor de 
spleethoogte h het bij figuur 6.1 getoonde verband in te vullen in vergelijking 4.1.4, 
ontstaat de volgende relatie: 

Q . (c)= 
2
J,r(h0 (l + &cos0))

3 

Ilp rdB = mz/rllp (1 + ic2) 
c,I 12 L 6 L 2 

0 T/ T/ 
(6.4) 

Het andere uiterste geval is over de gehele breedte L een conische spleet aan te nemen 
(zie figuur 6.1). In dit geval moet eerst de drukvat over het lager worden berekend. 
Met de randvoorwaarden p(O) =p; en p(L) =p0 is dan een uitdrukking voor de druk p te 
vinden. Uitgangspunt is weer vergelijking 4.1.4, waarin het bij figuur 6.1 getoonde 
verband voor h wordt gebruikt. De werkwijze is verder precies dezelfde als in 
hoofdstuk 4. Doordat de lek per lengte-eenheid door elke doorsnede van de spleet 
constant is, wordt deze voor het gemak in het punt z=O vastgesteld. Dit leidt tot de 
volgende vergelijking: 

h/llp (-1-Ä-&cos0)2(1+ccos0)2 
q o,con = -6 L 2 1 2 0 T/ - - /L - & COS 

(6.5) 

Door deze vergelijking om de omtrek van de as de integreren, wordt de lek in [m3/s] 
door een conische spleet verkregen: 

(6.6) 

Als in deze vergelijking wordt aangenomen dat h0 gelijk is aan h;, d.w.z. dat À.=O, 
ontstaat vergelijking 6.4 voor een cilindrische spleet. 
Doordat er per inzetstuk 2 lagers zijn aangebracht, moet de lek nog met een factor 2 
worden vermenigvuldigd om de totale lek van het inzetstuk te verkrijgen. Bij de 
uiteindelijke nauwkeurige (numerieke) lekberekening mag deze verdubbeling van de 
lek niet worden uitgevoerd, omdat de vervormingen van de lagerspleten in een 
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Links is weergegeven de lek bij onvervonnde spieren, rechrs bij ve,vonnde spieren. 
Gegeven: dp=l5•lrf [Nlm2

/. 

12 §: 

inzetstuk niet aan elkaar gelijk zijn, zodat ook de lek door elke spleet afzonderlij1k 
moet worden berekend. Hier wordt voor een eerste afschatting van de lek echter 
uitgegaan van een symmetrische vervorming van de Jagerspieten. 
Door voor de variabelen de in hoofdstuk 4 vermelde waardes aan te nemen, zijn de 
grafieken van de lek per inzetstuk, als functie van de excentriciteit van de as, te 
tekenen (zie figuur 6.2). Deze numerieke waarden zijn: 

L=45· 10-3 [mJ r:= 190·10·3 [mJ IJ=Ü,040 [Ns/m2l 

De lek door de inzetstukken van de RO-380 olietoevoereenheid is bij een versteldruk 
van 14-106[N/m2

] door Lips vastgesteld op 5,5 [dm3/min], respectievelijk 23,9 
[dni3/min], afhankelijk van de initiële lagerspeling (drukloos). De curve voor een 
cilindrische spleet in de rechter grafiek van figuur 6.2 komt het meest overeen met 
deze waarden. 
In beide geschetste situaties is de lek kwadratisch afhankelijk van de excentriciteit. De 
lek is bij een maximaal excentrisch liggende as i/2 keer zo groot als bij een perfect 
centrisch liggende as. Dit is in vergelijkingen 6.4 en 6.6 te zien door e=O en e= 1 in te 
vullen. Om de lek zo laag mogelijk te houden is het dus noodzakelijk de as zo 
centrisch mogelijk in het lager te positioneren. 
Wat in figuur 6.2 opvalt is dat de lek door een conische spleet ongeveer 11

/ 2 keer zo 
groot is als door een cilindrische spleet. De maatverschillen tussen de twee gekozen 
geometrieën is echter minimaal. Het verschil tussen ho en h; bedraagt slechts 23,5-10-6 
[m] ! Hieruit valt te concluderen dat maatafwijkingen - ontstaan in het productie
proces (fabricagetoleranties) - een zeer grote invloed hebben op de lek. Dit in 
tegenstelling tot het efi:GCt hiervan op het hydrostatische drukprofiel in de lagerspleet 
(zie paragraaf· 5.3). Ook de verandering van de spleetgeometrie onder invloed van de 
versteldrukken il~ ft grote gevolgen voor de resulterende lekstroom. In de 
vergelijkingen voi." · de lek is de gevoeligheid voor de spleetgeometrie terug te vinden 
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doordat de spleethoogte ho en de spleetverhouding À tot de derde macht hierin 
voorkomen. 
Bij een versteldruk van 15· l06 [N/m2

] is de radiale verplaatsing van de punten B en E 
ongeveer 20· IO-ó [mJ resp. 24· IO-ó [m] en van de punten C en D ongeveer 26· IO-ó [m_l 
resp. 28-1 0-ó [ml voor elk inzetstuk in de oude olietoevoereenheid (zie tabel 5.1). De 
lek door een cilindrische en conische spleet is nu re berekenen met aangepaste 
spleethoogtes. In figuur 6.2 is de lek weergegeven door een nominale spleet en door 
een vervormde spleet met gemiddelde spleethoogtes ha=45- l0-ó [m] en h;=64· l0-0 [m] 
(zie ook figuur 6. 1). Bij een afname van de spleethoogte tot ongeveer '2/3 van de 
nominale spleethoogte wordt de lek ongeveer 3 keer zo klei n, ongeacht of de spleet 
cilindrisch of conisch is. 
In de vorige alinea is de afüankelijkheid van de lek van de spleetgeometrie 
aangegeven. Het is nu ook interessant te bekijken wat de invloed van de toleranties op 
de lagerspleet is op de lekstroom. Hier wordt zowel de cilindrische als de conische 
variant bekeken. De dimensies van de spleten zijn nu als volgt (overgenomen van 
tekening W004570093, Al) : 

Grootheid 
Slnal as r [ml 
Kleinste spleethoogte h; [ml 
Gr.~tste spfeeij}991,.~ hu l11~J 

Cûi'ridMciie spW'et 
Minimale Maximale 

spleet spleet 
190· L0·3 190-10-' 
60-10~ 75. 10-0 
n.v.L n.v. t. 

CóniscHe sR~~t 
Mini~e laiimale 

spleet ·pleet 
190· LO-l 19(). 1()"3 

60- lif' 5- IO°" 
s.1-ur !Pl•U;r'' 

De tolerantie op de diameter van de servo-as vervalt, doordat bij bepaling van de 
grootte van de lagerboring eerst de as wordt opgemeten. De grootte van de boring 
wordt dan aan de as aangepast, rekening houdend met de voorgeschreven toleranties. 
De lekken bij bovenvermelde spleten zijn weergegeven in figuur 6.3. In deze figuur is 
nogmaals te zien dat de lek zeer sterk alhankelijk is van de spleethoogte. Voor beide 
spleten (de cilindrische en de conische) geldt dat de lek bij maximale spleethoogte 

3· 10-J ~----~---.----.-----, l~O 2.S. lü ' 150 
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90 2- 10-J 
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Figuur 6.3 De invloed van fabricage-toleranties op de lek door een inzetstuk 
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JO 
1 

Links is weergegeven de lek bij cilindrische spleten als/imctie van de excentrici1ei1 11a11 de as, rechls de lek bij 
conische spleten (zie revens Jïg 1111r 6.1 ). 

Gegeven: fJ.p= /5,l(f [Nlm) 
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ongeveer twee keer zo groot is als bij een minimale spleethoogte. Om de spreiding in 
de lek zo laag mogelijk te houden, is het dus van belang de afstand tussen de minimale 
en maximale afmeting van de lagerboring zo laag mogelijk te houden. 
Uit de vervormingsberekeningen in hoofdstuk 5 bleek dat de radiale verplaatsin} van 
de lagerbanden in de nieuwe olietoevoereenheid iets groter is (l · 10~ tot 4,5· 10 [m]) 
dan in de oude, bij dezelfde toevoerdruk. De vervorming van de bus is echter van 
dezelfde ordegrootte, zodat de lagerspleet in de nieuwe inzetstukken nagenoeg even 
groot wordt als in de oude. In de nieuwe situatie worden de lagers echter minder zwaar 
belast (900 [N] in plaats van 2850 [N], zie paragraaf 4.4.1 ), zodat de as een meer 
centrale positie gaat innemen. De relatieve excentriciteit & is hierdoor in de nieuwe 
olietoevoereenheid lager dan in de oude. Dit betekent dat de lek van de inzetstukken in 
de nieuw olietoevoereenheid lager zal uitvallen dan in de oude situatie het geval was. 
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7 Het draagvermogen van het lager 

In dit hoofdstuk wordt het draagvermogen van de lagers behandeld. Het 
draagvermogen, de kracht die het lager kan opnemen, is te berekenen met de 
drukprofielen van hoofdstuk 4. De druk in de lagerspleet dient over het cilindrische 
oppervlak van de as, onder de lagerbanden, te worden geïntegreerd. Bij deze integratie 
dient het draagvermogen F wél opgesplitst te worden in twee afzonderlijke, onderling 
loodrechte, componenten. Dit is nodig vanwege het vektoriële karakter van het 
draagvermogen, dus bijvoorbeeld om de hoek waaronder de kracht werkt te kunnen 
berekenen. 
Om te zorgen voor een complete scheiding van de loopvlakken (volle-film smering) 
moet de resulterende kracht evenwicht maken met de belasting op het lager. Als er een 
uitdrukking voor het draagvermogen is gevonden, is hiermee de ligging van de as in 
het lager, c, te berekenen. 
Het lager kan alleen draagvermogen leveren als de as excentrisch ligt. Als de as 
centrisch in het lager ligt, is de hydrostatische druk rondom het lager constant (zie 
figuur 4.3.2). Er werkt dan in elke richting van 0 een even grote kracht op de as. 
Hydrodynamische drukopbouw is helemaal niet aanwezig bij centrische asligging (zie 
vergelijking 4.4.11 met .s=O). 

Het hydrostatische draagvermogen kan worden gevonden door integratie van de 
vergelijkingen 4.3.6 en 4.3.7. Er moet hierbij wel worden gelet op het feit dat alleen de 
"rimpel" op de druk in figuur 4.3.2 draagvermogen levert! Deze rimpel is in figuur 7.1 
weergegeven. 
Integreren over z is nog analytisch mogelijk, maar vervolgens integreren over 0 leidt 
niet tot resultaten. Ook de standaardintegralen voor hydrodynamische glijlagers van 

Booker [1965] geven geen oplossing. Zelfs het softwarepakket Mathccu/9 komt niet 
tot een antwoord. Hier zijn numerieke technieken vereist om een oplossing te 
verkrijgen. De effectieve hydrostatische radiale kracht (druk éénmaal geïntegreerd 
over z; dimensie [N/m]) is afgebeeld in figuur 7.2. Hierbij is reeds een constante, over 
de gehele omtrek werkende radiale kracht afgetrokken, omdat deze niet bijdraagt tot 
het draagvermogen (zie tevens bijlage D). 
De relatieve excentriciteit die hierbij gekozen is bedraagt .s=0,29. Dit is de laagst 
optredende excentriciteit als de lagers in de nieuwe RO-olietoevoereenheid volledig 
hydrodynamisch werken (zie paragraaf 4.4). Doordat de lagers in de RO
olietoevoereenheid tevens een hydrostatisch draagvermogen hebben, is de werkelijke 
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ë=0.52 

Figuur 7. 1 Het deel van de hydrostatische dmkberg dat draagvermogen levert 

Links is weergegeven de druk in de lagerspleel van de nieuwe RO. rechls in de lagerspleel van de oude RO. 

excentriciteit nog lager. Deze werkelijke excentriciteit is echter niet bekend, zodat er 
een 'worst-case' situatie wordt bekeken. 
De hydrostatische radiale kracht is symmetrisch om de omtrek van de as , met een 
maximum op 0=,r [rad]. Dit komt overeen met wat in figuur 4.3.2 werd getoond voor 
de hydrostatische drukverdeling in de lagerspleet. Het hydrostatische draagvermogen 
zal dus ook onder een hoek 0=,r [rad] werken. Dat betekent dat de resultante van de 
hydrostatische druk precies in het punt aangrijpt, waar de as en het lager elkaar het 
dichtst naderen. 
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Figuur 7.2 De effectieve hydrostatische en hydrodynamische radiale krachten met elkaar 
vergeleken 

De bij deze krommen horende vergelijkingen zij,i opgenomen in. bijlage D. 
Er gel,lt: é-=0,29. In het hydrostatische gel'al geldt bovendien l'oor de /oevoerdmk: Pi= 15-J06 [N/11/ /. 
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Figuur 7.3 De effectieve hydrostatische en hydrodynamische radiale krachten met elkaar 
vergeleken 

De bij deze krommen horende vergelijkingen zijn opgenomen in bijlage D. 
Er gel.dl: 1;=0,29 

In hoofdstuk 4 zijn voor diverse lagergeometriën hydrodynamische drukbergen 
berekend Met de resultaten van de vervorming van de lagerspleet uit hoofdstuk 5 in 
het achterhoofd, wordt aangenomen dat de drukverdeling voor het dubbelconische 
lager (zie paragraaf 4.4.3) het best overeenkomt met de werkelijkheid. 
Voor het verkrijgen van het hydrodynamische draagvermogen van een dubbelconisch 
glijlager dienen vergelijkingen 4.4.17 en 4.4.18 te worden geïntegreerd over het 
lageroppervlak. Deze integratie is analytisch niet mogelijk (de standaardintegralen van 

Booker [1965] en MathcallY leveren ook geen resultaat), maar dient numeriek te 
worden uitgevoerd. Integreren over z is echter nog wel mogelijk Dit leidt tot een 
radiale kracht (dimensie [N/m]), die kan worden vergeleken met de door de 
hydrostatische drukken opgewekte radiale krachten. 
De radiale hydrodynamische kracht bij een excentriciteit van e=0,29 is in figuur 7.2. 
weergegeven. De radiale krachten van de afzonderlijke delen l en Il zijn hierbij 
gesommeerd Er is hierbij slechts over een halve omwenteling geïntegreerd. Op het 
moment dat de druk negatief dreigt te worden, wordt de drukberg afgekapt. Dit wordt 
gedaan omdat het smeermiddel geen sterk negatieve drukken kan opnemen (Als de 
druk afneemt tot de dampspanning van het smeermiddel, treedt cavitatie op). Deze 
aanname wordt ook wel de Gümbelse randvoorwaarde genoemd, ontleend aan 
Gümbel, die deze randvoorwaarde als eerste gebruikte [Lang en Steinhilper, 1978]. 
De werkelijke excentriciteit van de as bij een versteldruk van 15· 106 [N/m2

] zal lager 
zijn dan de gebruikte e=0,29, doordat er ook hydrostatisch draagvermogen wordt 
opgewekt. Dit betekent dat de hydrodynamisch opgebouwde drukken in werkelijkheid 
lager zullen zijn dan de hier berekende. 
De oppervlakken onder de grafieken in figuur 7.2 komen overeen met de grootte van 
de draagvermogens. Er is nu direct te zien dat het hydrodynamische draagvermogen 
verwaarloosbaar is t.o. v. het hydrostatische draagvermogen (bij een toevoerdruk van 
p;= 15-106 [N/m2

]). De aanname in hoofdstuk 5 om de hydrostatische drukverdeling 
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dominant te veronderstellen ten opzichte van de hydrodynamische drukopbouw blijkt 
dus juist te zijn. 
Als de druk tussen de lagerbanden 'slechts' 2· 106 [N/m2

] bedraagt, is de 
hydrodynamische drukopbouw (bij deze excentriciteit van 6=0,29) niet meer te 
verwaarlozen. Deze situatie doet zich voor als er geen spoedverstelling plaatsvindt. 
Tijdens het spoedverstellen staat er tussen het 'actieve' lagerpaar een druk van 
maximaal 12· 106 [N/m2

]. Tussen het andere lagerpaar staat tijdens het spoedverstellen 
een druk van ongeveer 0,4· 106 [N/m2

] (zie figuur 4.1). Bij deze lage druk gaat de 
hydrodynamische drukopbouw in de lagerspleet overheersen ten opzichte van de 
hydrostatische (zie figuur 7.3). 
De hydrodynamische radiale kracht is niet zoals de hydrostatische radiale kracht 
symmetrisch om de omtrek van de as. Alleen in het in omtreksrichting convergente 
deel van de lagerspleet wordt druk opgebouwd, waarbij het maximum voor 0=,c ligt. 
De totale draagkracht van het lager, dat de vektoriële som is van de hydrostatische en 
hydrodynamische draagkrachten, grijpt dus net voor 0=,caan. 

Het hydrostatische glijlager in de RO-olietoevoereenheid heeft stijfheid. In hoofdstuk 
4 is aangetoond dat het lager bij excentrische asligging een terugstellende kracht 
ontwikkelt (zie figuur 4.3.2). Deze terugstellende kracht wordt groter naarmate de 
relatieve excentriciteit c toeneemt. Dit effect zorgt voor de stijfheid van het lager. Als 
de belasting op het lager niet constant is, maar om één of andere reden wordt 
verstoord, z.al de excentriciteit van de as in het lager veranderen. Het lager is nu zelf in 
staat de as terug te brengen in een zo goed mogelijke centrische positie. Op deze wijze 
wordt mechanisch contact tussen as en lagerhand vermeden. 
De stijfheid van het lager is nog niet uit te drukken in een getal, omdat de resulterende 
kracht van de drukberg niet analytisch is te bepalen (zie tevens voorgaande 
paragrafen). 
Doordat het lager in de beschouwde olietoevoereenheid erg laag belast is ( oude RO: 
2850 [N]; nieuwe RO: 900 [N] per lager) en tevens de hydrostatische krachten (tijdens 
spoedverstellen) erg hoog zijn, z.al de as vrijwel centrisch in het lager komen te liggen. 
De terugstellende krachten zijn nu erg laag, zodat het systeem minder stabiel z.al zijn 
dan bij een grotere excentriciteit van de as. De stijfheid zou kunnen worden vergroot 
door de lagerbanden smaller te maken. Dit is echter niet gewenst, omdat de lek dan 
sterk toeneemt (zie bijvoorbeeld vergelijkingen 6.4 en 6.6). 
Een andere manier om de stijfheid van het lager te beïnvloeden is door het wijzigen 
van de spleetgeometrie. De lagerhand kan een getrapte vorm of een of ander 
parabolisch profiel worden meegegeven. Dit z.al invloed hebben op de stijfheid van de 
smeerfilm, alleen is in dit stadium niet te zeggen in welke mate. Lang en Steinhilper 
[1978] hebben voor een vlak hydrodynamisch lager verschillende spleetgeometrieën 
met elkaar vergeleken en kwamen tot de conclusie dat een getrapte spleet het grootste 
draagvermogen levert. Als de lagers van de RO-olietoevoereenheid getrapt worden 
uitgevoerd, zouden er problemen kunnen ontstaan doordat door het vervormen van de 
inzetstukken beide delen van het lager een divergente vorm krijgen. 
De stabiliteit van - hydrodynamisch werkende - radiale glijlagers kan worden 
verbeterd door een groef aan te brengen in omtreksrichting in de lagerbus [Morton, 

e.a., 1986] en [Cheong en Kim, 1994]. Deze groef kan over de gehele omtrek (360°) 

of over een kleinere hoek worden aangebracht. Het effect van deze groef is dat 
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de as meer centrisch in het lager komt te liggen en dat de stabiliteit toeneemt 
doordat de demping van het systeem verbetert. 
Een andere methode om de stabiliteit van Iichtbelaste - hydrodynamisch werkende -
radiale glijlagers te verbeteren is door zogenaamde spiraalgroeven aan te brengen in de 
lagerbus [Bootsma, 1975], [Hirs, 1965] en [Muijderman, 1965]. Deze 
spiraalgroeflagers pompen smeermiddel in de lagerspleet, zodat er druk wordt 
opgebouwd. Een bijkomend aspect is dat deze groeven zó kunnen worden 
gedimensioneerd dat het smeermiddel netto naar één kant van het lager wordt 
gepompt. Zo wordt een afdichtende functie verkregen. Vanwege dit laatste zou het 
toepassen van spiraalgroeflagers een optie kunnen zijn voor de nieuwe RO
olietoevoereenheid. Een beperking van spiraalgroeflagers is dat deze slechts bruikbaar 
zijn bij één rotatierichting van de as. Aangezien de assen van verstelbare 
schroefinstallaties vaak maar •één draairichting hebben, vormt dit voor LIPS geen 
probleem. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1.1 Floating ring sea/s'1F '"'?~ 

Floating ring seals worden met succes toegepast als hoge druk afdichting in bijv. 
pompen en compressoren. Het principe van de floating ring seal is eenvoudig, echter 
de theoretische modelvorming is complex. Met name de spleetgeometrie blijkt een 
belangrijke factor te zijn voor het functioneren van de afdichting. De spleetgeometrie 
wordt vooral beïnvloed door hydrostatische- en hydrodynamische krachten en 
temperatuurgradiënten. Voor een stabiel systeem is een in stromingsrichting (axiaal) 
convergente spleet essentieel. 

De witmetalen lagerbanden in de RO-olietoevoereenheid dienen voor de lagering en 
de afdichting van de olietoevoereenheid op de aandrijfas van een scheepsschroef. In de 
lagerspleet wordt hydrostatische en hydrodynamische druk gegenereerd. In hoofdstuk 
4 en 7 is aangetoond dat tijdens het spoedverstellen de hydrostatische drukverdeling in 
de lagerspleet overheerst ten opzichte van de hydrodynamische drukopbouw. Slechts 
in de situatie waarin spoedverstellen plaatsvindt, is de hydrodynamische drukopbouw 
in het 'niet-verstellende' lager van dezelfde orde-grootte als de hydrostatische 
drukverdeling in dit lager. Bij de vervormingsberekeningen van de inzetstukken 
tijdens het spoedverstellen, kan dus worden uitgegaan van een puur hydrostatisch 
drukprofiel. 
Met behulp van eindige elementen berekeningen is in hoofdstuk 5 de vervorming van 
de inzetstukken van de oude en de nieuwe RO-olietoevoereenheid geanalyseerd. Het 
ontwerp van de nieuwe RO-olietoevoereenheid is zodanig aangepast dat de 
vervorming van de lagerspleet tijdens spoedverstellen nagenoeg gelijk is aan dat van 
de oude RO. Dit moet de garantie geven dat de combinatie van lagering en afdichting 
in de nieuwe olietoevoereenheid ook zal functioneren. De aanpassing wordt 
gerealiseerd door de bus, die noodzakelijk is in het nieuwe ontwerp, te doorboren. Er 
ontstaat zo op de binnendiameter een tegenwerkende kracht, die de doorbuiging van 
de bus tegengaat (zie figuur 5.2.7). 
Bij een maximale toevoerdruk van 15· 106 [N/m2

] neemt de spleethoogte in de nieuwe 
en in de oude inzetstukken met ongeveer 1/J af, van nominaal 67,5· 10'6 [m] tot zo'n 
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45· 10-ó [m]. Uit de veivonningsberekeningen is gebleken dat de spleethoogte 
ongeveer lineair afhankelpk is van de versteldruk. Bij verdrievoudigen van de 
versteldruk (bijv. van 5·10 [N/m2

] naar 15·106 [N/m2
]) neemt de radiale vervonning 

van de lagerbanden ongeveer met een factor 3 toe. Het is op deze manier mogelijk de 
vervonningen van de lagerbanden bij tussenliggende versteldrukken af te schatten 
door lineair te interpoleren. Ook voor de vervorming van de bus geldt een lineair 
verband tussen de radiale verplaatsing en de druk. Het is nu mogelijk om bij elke 
versteldruk (tussen 0- en 15· 106 [N/m2

]) de spleetgeometrie te reconstrueren, zodat de 
lek (numeriek) kan worden berekend. 
Bij de berekening van de hydrodynamische drukopbouw in de lagerspleet en de lek 
door de lagerspleet zijn cilindrische en conische spleetgeometrieën met elkaar 
vergeleken. Zowel voor de hydrodynamische drukopbouw als voor de lek blijkt een 
cilindrische spleet het gunstigst. Dit hoeft echter voor de stabiliteit niet zo te zijn ( dit is 
niet nader onderzocht). Een puur cilindrische spleet kan echter niet worden toegepast, 
aangezien deze divergent wordt bij vervonning van de inzetstukken. 
De lek door de lagerspleet van de olietoevoereenheid is niet analytisch te berekenen. 
Wel is een vergelijking afgeleid voor de lek door twee spleten met een eenvoudige 
geometrie (cilindrisch en conische over de gehele lagerbreedte L). De werkelijke lek 
zal ergens tussen de twee krommen in figuur 6.2 liggen. In deze figuur valt ook te zien 
dat de lek het laagst is bij een centrisch liggende as. Bij maximale excentriciteit van de 
as (e=l) is de lek 21/i keer zo groot als bij een perfect centrisch liggende as (e=O). 
Aangezien de lagers in de nieuwe RO-olietoevoereenheid lager belast worden dan in 
de oude, zal de as een meer centrale positie gaan innemen in het lager. Dit houdt in dat 
de lek van de inzetstukken in de nieuwe olietoevoereenheid lager zal uitvallen dan bij 
de oude het geval was, mits de spleethoogtes dezelfde blijven. 
Het is gebleken dat de lek en de hydrodynamische drukopbouw, in tegenstelling tot de 
hydrostatische drukopbouw, erg gevoelig zijn voor veranderingen van de 
spleetgeometrie. De lek door een vervonnde lagerspleet (met afnemende spleethoogte) 
van de olietoevoereenheid zal veel kleiner zijn dan de lek door een nominale spleet (bij 
dezelfde druk!). Ook is er sprake van een grote spreiding in de lek als gevolg van de 
toleranties op de spleethoogte. Voor een zo klein mogelijke spreiding dient het 
verschil tussen de minimale en maximale grensmaat zo klein mogelijk te zijn. 
Van de stabiliteit van het lager is niet veel te zeggen, alleen dat het lager in staat is een 
terugstellende reactiekracht op te wekken als de as excentrisch in het lager komt te 
liggen. 

Om een floating ring te kunnen ontwerpen is voor Lips een combinatie nodig van 
theoretische modelvonning en experimenten. 
In de modelvonning dient vooral rekening te worden gehouden met 
temperatuureffecten. 
Het theoretische model kan worden getoetst aan de hand van experimenten. Bij 
voorkeur dient dan het drukverschil L1p over de ring (in axiale richting), de lek Q en de 
temperatuur T te worden gemeten, aangenomen dat de geometrie (dimensies) van de 
dichtspleet vooraf bekend is. 
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8.2.2 

8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De vervormingsberekeningen van de inzetstukken zijn slechts eenmaal uitgevoerd. 
Om het goed te doen, dient er een iteratief proces te worden doorlopen waarbij de druk 
in en de vervorming ván de lagerspleet worden berekend. Deze twee zijn namelijk van 
elkaar afhankelijk. Er is in hoofdstuk 5 een drukverdeling berekend bij een 
vereenvoudigde vervormde geometrie van de lagerspleet. Deze berekening laat zien 
dat de hydrostatische druk maar zeer weinig verandert bij een over de gehele omtrek 
kleiner wordende spleet (de maximale afwijking is 0,5· 106 [N/m2

] bij een absolute 
druk van 5· 106 [N/m2

], zie figuur 5.3.2). Dit duidt erop dat bij één keer berekenen van 
de druk en de vervorming al een redelijk nauwkeurig resultaat wordt verkregen. 
Om de lek nauwkeurig, dat wil zeggen bij een combinatie van een cilindrische- en 
conische spleet, te kunnen berekenen zijn ook numerieke technieken vereist. Om de 
spreiding in de lek van één type RO olietoevoereenheid zo laag mogelijk te houden, 
dient het tolerantieveld op de spleet zo laag mogelijk te zijn. 
Om het draagvermogen, als functie van de excentriciteit, te kennen is het nodig 
numerieke technieken te gebruiken om de in hoofdstuk 7 gepresenteerde 
vergelijkingen voor de radiale krachten te kunnen integreren. Als het draagvermogen 
van de lagers, en daarmee de excentriciteit van de as, bekend is, is de lek nauwkeurig 
(numeriek) te berekenen. 
Omdat de lagers in de nieuwe olietoevoereenheid veel lager worden belast dan in de 
oude, dient de stabiliteit nader te worden beschouwd. Er zijn diverse opties om het 
lager, indien nodig, een grotere stabiliteit te geven. Genoemd zijn in hoofdstuk 7 a) het 
aanbrengen van een groef in omtreksrichting in de lagerbanden en b) het aanbrengen 
van zogenaamde spiraalgroeven in de lagerbanden. Het smaller maken van de lagers 
komt vanwege het tegelijkertijd toenemen van de lek niet in aanmerking. 
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Bijlage A 

"'"'- )iJ./l~';J"l ,:~ ;r:· ~ ... ,;:, lil~} ':~, ~~'N . • ,1r.r»~11J :~~~ t!!l1@ ~~~ !lCi ~ 

Teken·ingen van de oude en de nieuwe RO-J80' 
.olietoevoereenheid •~-- ,,w~' ! -~~ - -.&, ,o..i.;a.i;,t)ü..,. ~~-~ 

Op pagina 61 is de oude RO-380 olietoevoereenheid afgebeeld, op pagina 62 de 
nieuwe. Hierbij zijn de verschillende oliekanalen aangegeven, waarbij de volgende 
kleurcodering is aangehouden: 

Vooruitverstelkanaal 

Achteruitverstelkanaal 

Lekkanaal 

Als er vooruit wordt versteld, fungeert het achteruitverstelkanaal als retourleiding en 
als er achteruit wordt versteld, fungeert het vooruitverstelkanaal als retourleiding. 
Vanuit het lekkanaal worden diverse loopvlakken in de constructie gesmeerd. 
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Bijlage B 

Het element dat wordt gebruikt in de EEM-modellen is een 2D rotatie-symmetrisch 
continuümelement. Het is kwadratisch (d.w.z. het heeft 8 knooppunten) en het heeft 
twee vrijheidsgraden per knooppunt (één in axiale en één in radiale richting). 
Het aanbrengen van elementen wordt in eerste instantie niet gestuurd, maar 
overgelaten aan het EEM-pakket. Alleen de lagerbanden worden van een fijnere, 
vooraf bepaalde, elementen verdeling voorzien. Dit is gedaan om de uiteindelijke vorm 
van de lagerbanden voldoende nauwkeurig vast te kunnen stellen, zodat de 
spleetgeometrie kan worden bepaald. 
Er wordt gebruik gemaakt van één randvoorwaarde; de axiale verplaatsing van het 
inzetstuk als geheel (starre translatie in y-richting) wordt onderdrukt. Dit is gedaan in 
het punt aangegeven met een pijl in figuren B. l. en B.2. Dit punt komt overeen met 
een bevestigingspunt van het inzetstuk aan het huis van de olietoevoereenheid. 
De toevoerdruk werkt op de buitendiameter van het inzetstuk tussen de twee O-ringen. 

r.v.w. 

Figuur B.l EEM-model van het inzetstuk van de bestaande RO-380 olie/oevoereenheid 

De mesh-verdeling is door het EE!vl pakket zelf gegenereerd; de pijl geeft de ranclvoonvaarde aan. 
De belasting op de lagerbanden (paars) loopt van 0,25-Jr/' {N/11-r/ aan de buitenkant naar 15-106 {Nlm2 J aan 

de binnenkant, 11olgens hel in lwofdslllk 4 qfgeleide verband (vergelijking 4.2. 16 en 4. 2.17). 
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BIJLAGE B 

r.v.w. 
J 

Figuur B.2 EEM-model van het inzetstuk van de nieuwe RO-380 olietoevoereenlzeid 

De mesh-verdeling is door het EEN! pakket zelf gegenereerd ;de pijl geeji de randvoorwaarde aan. 
De belasting op de lagerbanden (paars) loopt van 0,25-l rf' /N/11/J aan de buitenkant naar de verste/druk aan 

de binnenkant, volgens het in hoofdstuk 4 afgeleide verband (vergelijking 4.2. 16 en 4.2.17). 

Er wordt hierbij aangenomen dat de hoge druk tot de helft van de 0-ringen doordringt. 
Op de binnendiameter LUssen de lagerbanden werkt ook de hoge toevoerdruk doordat 
de olie via radiale boringen naar binnen stroomt (zie figuur 3.4). Deze radiale boringen 
worden echter niet gemodelleerd om het model rotatiesymmetrisch te houden. 

De mesh-verdeling van de bus is zodanig aangepast, dat onder de lagerbanden 
evenveel elementen zijn aangebracht als in de lagerbanden zelf (zie figuur 8 .3). De 
axiale positie van de knooppunten onder de lagerbanden en van de knooppunten op de 
lagerbanden komen nu precies met elkaar overeen. Dit maakt het reconstrueren van de 
spleetgeometrie onder belasting mogelijk. 

Figuur B.3 EEM-model van de bus van de nieuwe RO-olietoevoereenheid 

De mesh-verdeling is door het EEM pakket zelf gegenereerd. 
De belasting op de lagerbanden loopl van 0,25-lrf' [Nlm2 

/ aan de b11itenkam naar de versie/druk aan de 
binnenkant, volgens het in hoofdsrnk 4 afgeleide verband (vergelijking 4.2. 16 en 4.2.17). De bus is gemaakt 
van GN-40 en. de belasting werkt óf onder het linker inzetstuk ó(onder het rechter, niet onder beide Iegelijk. 
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Bijlage C 

1tdl1't:r6Te VélH de n~'b\vkêUHg'Fl'ë~id va'h Rtiet g::Ëfrkûi'rkte- EEM
,,DJ.,9,,~:t~J 

Om te controleren of het gebntikte EEM-model nauwkeurig genoeg is, wordt de 
berekening van het oude inzetstuk bij een versteldruk van 15- 106 [N/m2

] nogmaals 
uitgevoerd, maar nu met een verfijnde elementenverdeling. De resultaten voor de 
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Figuur C.J Vergelijking van twee EEM-modellen 

Weergegeven is de verplaatsing in .-.:-richting bij een. versteldmk van p;=lS-106 {Nlm2 
]. 

Model l heeft 1033 elementen, model 2 heeft er 2643. 
De lijnen. in de bovensre gff!fiek vallen nagenoeg samen. Dit betekent dat de verschillen lllssen beide modellen 

minimaal zijn en dat het gebmikte model voldoende nauwkeurig is. 
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BIJLAGE C 

-q 2C3C0 3 - C2C0 4 

1/,,1 = 4DÀ 4 (1 - a) C
11 

- 11 C3Ca1 - C4Ca3 
YA = 4DÀ5(1 - a) C11 

.,. . qCa5 
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4DÀ (l - a) 

= C + Ij, A C - qCa6 
Ys YA 1 2À ·2 BDÀ~(l - a) 

Figuur C.2 Analytisch- en EEM-model van een bus met een in axiale richting lineair veranderende 
belasting 

gegeven: R= 250, /0" 3 {m} 

t=2,5• 10·-1 /m} 
p loopt van O 101 15- id' [N/11/ J 
1=250-10-3 {m/ 

verplaatsingen in x-richting van de lagerbanden, zijn weergegeven in figuur C. l. Het 
blijkt hieruit dat de verschillen tussen de standaard en verfijnde gemeshte modellen 
minimaal zijn. De afwijkingen liggen onder de 0, 1 %. Het is dus niet nodig de 
rekencomputer extra te belasten door een verfijnde mesh te kiezen, het standaard 
model is nauwkeurig genoeg. 
Een andere manier om de nauwkeurigheid van het EEM-pakket te controleren is door 
een standaard geometrie te kiezen, waarop een belasting wordt gezet waarbij de 
verplaatsingen analytisch te berekenen zijn. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het 
boek van Roarken Young [1975]. 
Een situatie die het meest lijkt op de belasting van het inzetstuk, is weergegeven in 
figuur C.2, waarin ook de verschillende definities worden verklaard. Deze 
belastingssituatie is ook in het EEM-pakket te simuleren, zodat de resultaten voor de 
vervormingen kunnen worden vergeleken. De analytische vergelijkingen zijn geldig 
bij een wanddikte-straal verhouding t/R die kleiner is dan 1

/ 10• De mesh-verdeling 
wordt hierbij weer door het EEM-pakk.et zelf gegenereerd De verplaatsingen die 
worden vergeleken zijn y,1, Yn en Yo, waarbij Yo de verplaatsing is op het punt waar de 
belasting begint (zie figuur C.2). De resultaten zijn opgenomen in tabel C.l. 

Vervorming van de bus 
(verplaatsingen 1n meters 1n x-richt1ng) 

belastinggeval: lineair drukverloop van O tot 150 bar 
Radiale verplaatsing op 

Roark ANSYS ® bus 

YA 67.44E-09 68.35E-06 

Ya -2.344E-03 ·2.324E-06 
Yo -91.65E-06 -90.51E-06 

Tabel C.1 Vergelijking van de vervormingsberekeningen volgens Roark,e.a. [ 1975} en 

AN.ws®, toegepast op een eenvoudig bus (behorend bij figuur C.2) 
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De verschillen tussen de analytische en de numerieke vervormingsberekening zijn erg 
klein. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat ANSYS redelijk betrouwbare 
resultaten genereert. 
Als echter niet voldaan wonlt rum de eis dat t/R<<IO, gaat de radiale indrukking van 
de buswand een rol spelen. In het analytische model wordt deze indrukking echter niet 
meegenomen, zodat dan de vergelijkingen van Roark niet langer bruikbaar zijn. 
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Bijlage D 

In hoofdstuk 7 worden de hydrostatische en hydrodynamische krachten, door de 
smeerfilm opgewekt, met elkaar vergeleken. Voor de volledigheid zijn in deze bijlage 
de bij figuur 7.2 horende vergelijkingen opgenomen. 
Deze vergelijkingen zijn ontstaan door vergelijkingen 4.3.6, 4.3.7 en 4.4.11 te 
integreren over z, van - L, tot Lu. Om het totaal ontwikkelde draagvermogen te 
verkrijgen, dienen de verkregen relaties vervolgens (numeriek) over de omtTek van de 
as te worden geïntegreerd. 

Bij de hydrostatische radiale kracht wordt het lager weer opgedeeld in twee stukken; 
deel / is conisch en deel Il is cilindrisch. 

0.5-106 

0.4· 106 

0.3· 106 

0.2-106 

0. 1· 106 

0 

-- Tota le hydrostatische radiale kracht 

-- Effectieve hydrostatische radia le kracht 

l /1 . 1 . 

-
Constante kracht, die over de gehele 
omtrek werkt en dus geen bijdrage levert 
aan het draagvermogen -

- - ------ ---- .. ·-·-----...,...,.__, -, ___ 
0 2 3 4 5 

Omtrekscoördinaat 8 [rad] 

Figuur D.1 De hydrostatische radiale kracht 

Er geldt: t:=0,29; p,=15-106 [Nlm2J. 

(D. l) 

6 
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(L, (!3.p- 2p; )-2l11 P; (1 + )._)2 )+ ... 
- L, ... + (L, (2!3.p - P; (4 + À))-4L" P; (1 + ).,))_s cose + ... 

... + (L, (11p-2p; )-2L" P; Xtocose )1 
··· L, (2 + À)+ 2l11 (1 + ).,)" + (L, (4 + À)+ 4L11 (l + À)).s cose + 2(L, + L11 Xto cose )2 

(0.2) 

FR/1,/JS (8,E)= ... 

L I p J 2 + ?,., ) + (L Il !J.p + 2L Il p O X 1 + À )2 + ... 
ln .. . + (2L" ((!3.p + 2 Po X1 + À))+ l1 pj4 + À))e cos e + .. . 

... +(2L,Po +L11(11p+2pJXtocose)1 

... L,(2+À)+2L11 (1+À)1 +(L,(4+À)+4L11 (1+À))ecos8+2(L, +L11 Xt:cose) 2 

(0.3) 

Om het werkelijke, 'netto' hydrostatische draagvermogen te verkrijgen dient van 
vergelijking D. l een constante 'kracht', die over de gehele omtrek werkt, te worden 
afgetrokken (zie figuur D. l). Deze constante kracht wordt gevonden bij e=O. 

Voor de hydrodynamische radiale kracht is voor een dubbelconisch glijlager, waarbij 
het lager weer in twee delen is opgedeeld (zie figuur 4.4.8), afte leiden: 

met 

.ê 
~ 
ê 

~"' 
:e 
~ 

-'Il 

°' öl 

i 
ei:: 

2· 101 

1.5- 10 3 

1- 10 3 

0.5- 10 3 

Omlrekscoönlinaal 0 [rad] 

Figuur D.2 De ltydrocfvn.amisclze radiale kracht 

Er geld!: ë=0,29 

(0.4) 
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en 

[

1+21n{L11 +L11 ecos0)+... ] 

... · ({t+ecos0)2 -2A.2 +ln{Lu{l+A+ecos0)X2{1+,i)
2 

+4ecos0{1+A)+2{ecos0)2
)) 

··· (1+À.+ecos0)2 

(D.6) 

Deze 'kracht' FR.HD is afzonderlijk weergegeven in figuur D.2. 
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Bijlage E 

De in hoofdstuk 5 vermelde EEM-berekeningen genereren ook resultaten voor de 
spanningen in de inzetstukken. Daar alleen de maximaal optredende spanningen van 
belang zijn, worden slechts de resultaten bij een versteldruk van 15· 106 lN/m2

] 

getoond. Er kan zodoende worden bekeken waar de maximale spanningen optreden en 
worden gecontroleerd of deze beneden de toelaatbare spanningen blijven. 

Figuur E.l Van Mises vergelijkspanningen in het inzetstuk van de bestaande RO-380 
olietoevoereenheid 

Bovenaan is het standaard 11wdel weergegeven, onder het 1,wdel met de ve,jijnde mesh. 
De versteldmk bedraagt p;=l5-J06 [Nlni2J, spanningen in [N/11-r]. 

De maximale spanning in het standaard 11wdel is 77,7-106 [Nl11l] en in het ve,fijnde 11wdel 82,7-106 [N/1112 ]. 
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Figuur E.2 Von Mises vergelijkspanningen in het inzetstuk van de nieuwe RO-380 
olie toevoereenheid 

De verste/druk bedraagt Pi=15-J06 [Nl11i2/ , spanningen in [Nlnr] 
De maximale spanning is 96,4-Jd [Nlnr ]. 

De spanningen in de verschillende onderdelen worden weergegeven als van Mises 
vergelijkspanningen. De equivalente van Mises vergelijkspanning is als volgt 
gedefinieerd: 

Figuur E.3 Von Mises vergelijkspanningen in de bus van de nieuwe RO-olietoevoereenheid 

De verste/druk bedraagt p;=15-106 [Nlm2
], spanningen in [Nlni2]. 

De maximale spanning is 15,7-J(f [Nlm2
} . 
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(5 x 10') lil' 

Fa,:gue iife, number o f cycles 

Figuur E.4 P-S-N-diagram voor nodulair gietijzer 

20 

De bovenste grafiek geldt voor een gladde proefstaaf. de onderste voor een gekerfde. 

Hierbij staan Oi, Oi en DJ voor de spanningen in de drie hoofdrichtingen. 

BIJLAGEE 

(E.1) 

De nauwkeurigheid van de modellen wat spanningen betreft, is niet nader onderzocht. 
Wel zijn van de standaard en de verfijnde modellen van het oude inzetstuk (van de 
oude R0-380 olietoevoereenheid) de spanningen bekend. Het standaard-model wijkt 
hierbij zo'n 6% af van het verfijnde model (zie figuur E.l). Er is dus al een redelijke 
nauwkeurigheid bereikt. 
In alle berekende gevallen blijven de spanningen ruim onder de ela.,<:ticiteitsgrens van 
410· 106 [N/m2

] . Ook op het gebied van vermoeiing worden de inzetstukken en de bus 
niet overbelast. De spanningen blijven ruim onder de in figuur E.4 aangegeven 
vermoeiingsgrens. De grafieken in figuur E.4 zijn aîgeleid voor zuivere 
wisselspannigen. De inzetstukken en de bus worden echter aan een sprongbelasting 
onderworpen. Aangezien een zuivere wisselbelasting een zwaardere belasting betekent 
dan een sprongbelasting, bij dezelfde spanningsamplitudes, zullen de inzetstukken en 
de bus nauwelijks iets van deze belasting hebben te lijden. Volgens figuur E.4 hebben 
deze onderdelen een oneindige levensduur. 
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