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1. Inleiding 

De analyse van een bladveer voor een electroventiel van een luchtspoelweef- 
machine leidde in maart 1990 tot een aantal conclusies ten aanzien van de 
sterkte en stijfheid onder verschillende beiastingscon6ities en naieriaaiaik- 
ten, zie rapport WFW 90.009. Als gevolg van genoemde analyse werd een vervolg- 
opdracht verstrekt aan de vakgroep Fundamentele Verktuigkunde van de Tech- 
nische Universiteit Eindhoven om: 
a). het effect na te gaan van een gewijzigde geometrie op de spanningsconcen- 

traties. Deze berekening wordt uitgevoerd bij één veerdikte en voor ver- 
schillende belastingssituaties. 

b). het effect na te gaan van een andere b%nner,- en buitendiameter voor één 
veerdikte en voor één belastingrombinatie. 

In dit verslag wordt melding gemaakt van de resultaten van de berekeningen die 
met het e;ndFge-elementenrakke~ I-DEAS zijn ultyevoerd. Opnieuw is uitsluitend 
gebruik gemaakt van eer. lineaire theorie vaarbij verplaatsingen Hein z i j n  en 
superpositie van belastingen is toegestaan, 



2. Het model 

De geometrie van de veer is gegeven in fig. 1. De wijzigingen in d e  geometrie, 
zie fig. 2 ,  hebben betrekking op: 
- het vergroten van de kleinste afrondingcstralen van R = 0.7 mm. m a r  R = 1,0 
am.; met aanpassingen van een drietal andere ccmtöurbepalende kromtestralen. 

- het vergroten van de binnendiameter van 3 naar 4 mm,; 

- het vergroten van de buitendiameter van 31.9 naar 3 4  mm, 

Om een eenvoudige vergelijking met eerder verkregen resultaten mogelijk te 
maken, worden niet alle verand?xingen ineens doorgevoerd. 
In model RI wordt alleen de afrondingsstraal~rijziging opgenomen, In model RD 
wordt zowel de wijziging in de afrondingsstraal ala die in binnen- en buiten- 
diameter verwerkt. Als referentie diende het rekenmodel d a t  ten grondslag lag 
aan de Serekeningen voor de rapportags ia WFld.90-%I9. Andere gegevens werden 
niet gewijzigd. 

2 E = 210.000 N/mm 
?,I = 0 . 3  

t = 0,20; 0,25; 0,30 en 0 , 3 5  voor model RI. 
i! = 0,25 VOOL mdel RD. 
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Bestaande bladveer  

Fig. l. Bestaande bladveer. 
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N i euwe bladveer 

Fig. 2, Gewijzigde bladveer; vlgc. T61/1978, 



3 .  Berekeninsen 

De berekaingen worden uitgevoerd met het eindige-rlementenpakket I-DEAS van 
SDRC (Structural Dynamics Research Corp) USA. 
Bet gebruikte eletwnt is een driehoekig schaalelement met een parabolisch 
verplaatsingsvelà, waarmee zowel belastingen in het v lak  ais loodrecht op $et 
vlak verrekend kunnen worden. De element-verdeling is in fig. 3 weergegeven. 
De buitenrand is ingeklemd gedacht; de knooppunten op die rand kunnen niet 
verplaatsen en rotaties zijn daar ter plaatse niet toegestaan. 
Up de binnenrand wordt een belastirog loodrecht op het vlak aangebracht: de 
axiale belasting is zodanig dat een axiale verplaatsing van 1,1 mm. wordt 
gerealiseerd. Verder werkt er in één punt van de binnenrand een dwarskracht 
(in het vlak van de veer) die de waarden 18, 27, 3 6  resp. 45 H aanneemt. 
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*. 

Fig. 3. Elementverdeling van de veer. 

A: model RI 
B: model RD 



9 

4. Resultaten 

In fig. 4 is een beeld te zien van de vervorming van de veer als gevolg van 
een axiale Bracht met een grootte van 1Ed. De vergrotingsfactor is sterk opge- 
voerd om een leesbare figuur te verkrijgen. 

Tabel 1 Verplaatsing van de binnenrand bij F = 1M en t = 0,25 miit. 

Doordat de breedte van de veerbenen gewijzigd werd door het aanpassen van de 
kromtestralen is de veer duidelijk slapper geworden. Het vergroten van de 
buitendiameter versterkt in gsringe mite dit effect. 
Om de voorgeschreven referentiewaarde van 1,1 mm axiale verplaatsing te reali- 
seren is dus ook een lagere kracht nodig bij de gewijzigde veren. 

Tabel 2 Benodigde axiale kracht (in ata) voor een verplaatsing van 2 , 2  mm, 

1,12 2-17 3 , 7 2  5 - 8 8  
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Fig, 4. Verplaatsingen bij F = 1M en t = 0,25 mm. 
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Ssannincrsresultaten 

In alle belastingssituaties blijkt wederom dat de gebieden met de hoogste Yon 
Eises-spanning liggen in de omgeving van de kleinste kromtestralen, dus aan 

het uiteinde van de veerbenen bij de binnen- resp. buitenrand. 
In tabel 3 resp. 4 worden de spannir?gen vergeleken üûos de alzûnderlijke ]se- 

lastingen - in en loodrecht op bet vlak. Tabel 5 geldt voor een veerdikte van 
0,25 mm waarbij de variatie van de dwarskracht een rol speelt naast de vastia 
waarde van de axiale verplaatsing. 

2 Tabel 3 Von Mises-spanning fin @/mm f bij een axiale verplaatsing van 1,1 mm* 

2 Tabel 4 Yon Mises-spanning (En E/zm 1 bij een dsarskracht van 36  M. 

Tabel 5 Bon Eises-spanning (in BT/nm2) b i j  een ro~~binaeiebelasting. 
Axiale verplaatsing = 1,l r m S :  veerdikte t = 0,25 ain. 



1 2  

Uit deze resultaten blijkt dat  de lagere spanning bij een zuiver axiale belas- 
ting wordt tegengewerkt door verhoogde spanningen in het geval van dwars- 
kracktbelasting. 
In de gecombineerde belastingssituaties leveren de voorgestelde wijzigingen 
alleen resultaat op voor lage waarden van de dwarskracht, maar het uiteinde- 
lijk verschil is minder aan 10%. 

In tabel 6 wordt het referentiemodel verGeleken met model RI. Be combinatie 
van belastingen bestaat uit een axiale verplaatsing van 1,l mm. en een dwars- 
kracht Faet variabele grootte. 

2 Tabel 6 Von Hises-spanning (in H/mm f bij 1,1 KIE. verplaatsing en variabele 
dwarskracht. 

516 719 821 923 582 704 826 349 

662 747 833 918 607 708 810 912 

Uit tabel 6 blijkt d;at voor een lage waarde van de dwarskracht en een grote 
waarde van de veerdikte het gewijzigde model het grootste verschil in spanning 
geeft. Haar de spanningsdaling is niet of nauwelijks groter dan IO%* Bij dunne 
Fe-  #.=ren is nauwelijks van een s~a~ningsdaling sprake; al bij een dwarskracht :ran 

27 N treedt een spanningsverhoging op. 

In de figuren 5 t/m 8 zijn de Von  ise es-spanningsverdeling weergegeven voor 
veren met een dikte t = 0,25 mm. Daaruit blijkt dat het spanningsbeeld voor de 
modellen R1 en RD nauwelijks verschilt. De gecombineerde belasting veroorzaakt 
slechts in een beperkt aantal afrondingsstralen een aanzienlijk cpanningsaivo, 
hetgeen te wijten is aan de invloed van de dwarskracht. 



F i g -  5. Hedel RI: Dwarskrachtbelasting F = 3 6  E: t = û , 2 5  mm. 
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Fig. 6 ,  Rodel RI: Axiale verplaatsing 1,l mm.; t = 0,25. 



Fig. 7 ,  Zodel RB: Axiale verplaatsing 1,1 rm-; t = 0,25 rim- 
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Fig. 8. 140del RI?: Axiale oerplaatsing 1,l zin., dwarskrzcht 18 N; t = 0 , 2 5  mm. 



5.  Conclusies 

Uit de lineair-elastische analyse van de gewijzigde bladvecrgeometrisen kiznnen 

de volgende conclusies getrokken worden: 

- door wijziging van áe krorntestraies wordt de breedte van de veerbeiieii klri= 
ner. Het gevolg is dat de stijfheid van de veer circa 13% daalt. Het ser- 
groten van de buitendiameter h r e f t  nauwelijks effect op de stijfheid. 

- de gewijzigde geometrie& leveren bij uitsluitend axiale belasting ees ver- 
laging van de maximale waarde van de Von Eises-spanning van circa 30%- 

- de gewijzigde geometrie& leveren bij uitsluitend dwarskrachtbelasting daar- 
entegen een verhoging van de Von Hises-spanning; dit z a l  $lede een gevolg 
zijn van het feit d a t  de breedte van de veerbenen is verminderd. 

- de gewijzigde geometrie& leveren bij combinatiebelastingen soas eer. kleine 
verhoging, soms een kleine vermisdering van de maximale waarde van de Ton 

Hises-spanning. 

- het verschil tussen de modellen XI en RD is over het algemeen gering. De 
veerstijfheid neemt iets af bij een vergrote buitendiameter, de maximale 
waarde van de spanning neemt een paar procent toe. 

- de invloed van de grootte van de dwarskracht op de maximale waarde van de 
Yon %ises-spanning is aanzienlijk, Hoe lager de dwarskracht des te laser is 
de ~axl~u~span~ing. 


