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QI olieverbruik. (Q=Q(t»

Q2 warmte opgenomen door de schijven van het

verwarmingselement.

RI ruwheidswaarde van de oppervlakken.

t tijd.

tl doorzettijd van de molen.
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TI temperatuur van de schijven. (TI=TI(t,r,~»

T2 temperatuur van de olie tussen de schijven tijdens
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vI gassnelheid tijdens het vacuumpompen.

v2 gassnelheid tijdens het spoelen.

v3 gassnelheid tijdens het vullen.

V vlakheid van de schijven.

wI gemiddeld_ hoeksnelheidsverschil tussen de

schijven.

w2 maximaal hoeksndheidsverschil tussen de schijven.
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VOORWOORD.

Dit onderzoek , gericht op de "lekgrootte" van de verdeel

schijven in de lampenmachine , is een + 400 uur durende

Il-opdracht in het kader van m1Jn ingenieursopleiding.

De opdracht is voortgekomen uit de vraag van Dhr. J. Starn

(medewerker van de afdeling Philips-Licht B.M. voorontwik

keling) , wat de gevolgen zijn , t.a.v. de "lekgrootte"

als de verdeelschijven met een grotere klemkracht op elkaar

gedrukt worden.

Hieruit volgde de behoefte aan een goede en duidelijke

analyse van de invloedsgrootheden die tot deze "1ekgro~tte"

leiden.

Naast de "lekgrootte" is ook de "slijtage van belang.

Door de "slijtage" zal de "lekgrootte" , in de tijd gezien ,

ook toenemen.

De mate van olieverbruik wordt gehanteerd als criterium

voor het moment van revisie van de schijven.

Omdat de frequentie van deze revisie niet dermate hoog is

(+ 1 maal per jaar) heeft een analyse van de "1e kgrootte"

een hogere prioriteit dan die van de "slijtage" , vandaar

dat het onderzoek primair gericht is op de "lekgrootte"

van de verdeelschijven.

3



SAMENVATTING.

Onder de "le kgrootte" van de verdeelschijven verstaan we

zowel de lek tussen de schijven naar de omgeving als de lek

tussen de kanalen onderling.

De "le kgrootte" is een functie van de vervormingen van het

raakvlak van de beide schijven. De grootte van deze vervor

mingen wordt door mij vergeleken met de gestelde vlakheids

eis van 0,9 fm. De invloedsgrootheden die voor de lek

relevant zijn , zijn door mij onderverdeeld in drie pro-
t

bleemgebieden , welke weer onderverdeeld zijn in sub-pro-

bleemgebieden. Van deze zes sub-probleemgebieden heb ik er

drie nader onderzocht. Hieruit zijn de volgende resultaten

naar voren gekomen- :

Relaties tussen en in de probleemgebieden zijn moeilijk te

realiseren.

De afwijkingen die kunnen optreden tijdens de vlakheids

metingen zijn redelijk groot.

De vervormingen die optreden door de inbouwbelastingen

(kikkerkrachten , veerkrachten en het eigen gewicht) zijn te

verwaarlozen klein. WeI treedt er tussen de raakvlakken aan

de buitenzijde een grote drukspanning op , aan de binnenzijde

treedt geen drukspanning Ope De schijven gaan aan de binnen

zijde zelfs openstaan. Hierdoor ontstaat een wigvormige

spleet tussen de raakvlakken die tot grote problemen kan

leiden als er verontreinigingen tussen de schijven komen.

De verontreinigingen kunnen in de wigvormige spleet vastlo

pen en ploegslijtage , oppervlaktevermoeiing , "aanladen" ,

en zelfs ·vastlopen veroorzaken. De thermische invloeden

kunnen een grote vervorming veroorzaken. Omdat hiervoor

geen metingen zijn verricht is hier een nader onderzoek

noodzakelijk.
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Het vergroten van de klemkracht (kikkerkrachten en veer

krachten) zal de kans op vastlopen vergroten I terwijl de

"lekgrootte" niet perse minder hoeft te worden.

Een betere aanpak om tot vermindering van de lek te komen I

is de inklemming van de schijven te veranderen.

Een mogelijke verbetering is door mij op bijlage 11 weer

gegeven.
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6

OPMERKINGEN BIJ DE INDELING VAN DIT VERSLAG.

Dit verslag is onderverdeeld in 5 hoofdstukken

1. Definiering van de probleemgebieden.

2. De relaties tussen en in de probleemgebieden.

3. De statische belastingen.

4. De thermische invloeden.

5. De slijtage invloeden.

Opmerking 1. De gemiddelde filmdikte van 2 fm en de opper

vlakte nauwkeurigheid waarmee wordt gewerkt ,

stellen hoge eisen aan de precisie van het onder

zoek. Factoren die ogenschijnlijk onbelangrijk

lijken kunnen hierdoor van elementair belang zijn.

De verplaatsingen en vervormingen van de schijven

tijdens de bedrijfstoestand zijn zo klein dat het

meten ervan uitgesloten is.

2. De schijven voldoen aan de huidige gestelde eisen

en leveren in hun toepassing niet direct een

probleem. Het onderzoek is daarom meer gericht op

de grenzen van toepasbaarheid van de schijven ,

indien de eisen in de toekomst verhoogd worden.

3. De lekgrootte is voortdurend onderhevig aan ver

anderingen in de tijd. Echter de invloed van de

tijd op de lekgrootte en de wisselwerking tussen

de slijtage en de lekgrootte vallen buiten het

bestek van dit onderzoek.

4. De lekgrootte is een functie van de vervorming

van de raakvlakken. Omdat de grootte van de vervor

ming weI in SI eenheden uit te drukken is , wordt

hiermee in het verslag vaak de mate van lekgrootte

aangegeven.
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INLEIDING.

8

De verdeelschijven kunnen gezien worden als het hart van

de pompmachine.

Op de pompmachine komt het pomp-spoel-vul proces en het

dichtsmelten of knijpen van de pompstengel,tot stand.

Een set verdeelschijven bestaat uit een stilstaande (statio

naire) schijf en een bewegende (roterende) schijf. Deze

schijven zorgen ervoor dat bij de lampfabricage het noodza

kelijke gastransport tussen het stilstaande en het roterende

deel (de molen) tot stand komt. Een set verdeelschijven

bestaat uit twee ronde metalen schijven voorzien van I in

een of meer kransen geplaatste I boringen.

De roterende schijf is in de molen geplaatst I de stationaire

schijf in het stilstaande deel I zodanig dat de vlakke

boven- respectievelijk onderkant tegen elkaar aan liggen.

De vlakken worden met behulp van veren onder voorspanning

tegen elkaar aangedrukt en vormen daardoor een nagenoeg lek

vr1Je afdichting. Tussen de loopvlakken is olie aanwezig I

die voor smering en afdichting zorgt.

De beweging van de pompmolen is intermitterend : de z.g.

opzet van de molen. Deze doorzetbeweging geschiedt volgens

een scheve sinus.

AIle posities op de molen zijn verbonden met minimaal een

boring in de roterende schijf • De boringen in de stationai

re schijf zijn verbonden met of een pomppositie van een

vacuumpomp I -of met een aansluiting met het fabrieksvacuum

net , of met een spoelgasaanvoer , of met een vulgas aanvoer.

Stabiliteit en maatvastheid zijn voorwaarden voor een be

trouwbaar functioneren van een set verdeelschijven. Materiaal ,

afmetingen en fabricage methoden moeten ook met zorg geko-

zen worden.

De meting van vlakheid m.b.v. de interferentie-meetmethode

moet ook zorgvuldig en onder schone omstandigheden gebeuren.



DE FUNCTIE VAN DE VERDEELSCHIJVEN.

De functie van de verdeelschijven is het meervoudig verbinden

van de gewenste pomp-spoel-vul kanalen met de lampkanalen.

PROBLEEM.

Ten gevolge van hogere lampkwaliteitseisen en snellere

machines ontstaan problemen t.a.v. de LEKGROOTTE en de

SLIJTAGE.

DOEL VAN HET ONDERZOEK.

Het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen de invloeds

grootheden/-factoren en de LEKGROOTTE.
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DE VLAKHEID EN DE OPPERVLAKTERUWHEID VAN DE SCHIJVEN.

Definitie van vlakheid : De afstand "t" tussen twee even

wijdige vlakken waartussen het betreffende oppervlak moet

liggen. (volgens UN-D 602)

De vlakheid die we meten bij de schijven is niet dezelfde

als de vlakheid die in de definitie wordt beschreven.

De vlakheid die gemeten wordt is de afstand loodrecht op de

glasschijf van glasoppervlak tot schijfoppervlak.

~--- volgens de definitie de

vlakheid

volgens de meting de vlak

heid

Het verschil tussen de gemeten vlakheid en de gedefini

eerde vlakheid is een ( 1-cosinus ~ ) functie.

De cosinus ~ ontstaat tussen het hoogste en laagste

punt van het oppervlak,wat in ons geval nooit meer

bedraagt dan + 1 pm ,en de lengte waarover dit gebeurd.

In ons geval levert dit een absoluut te verwaarlozen

afwijking op.

Definitie van oppervlakteruwheid : De onregelmatigheid van

het oppervlak binnen een overeengekomen gedeelte van het

werkstukoppervlak , daarbij afgezien van vormonzuiverheden

en golving. (Ra= getalwaarde voor de oppervlakteruwheid ,

zie UN-D 28) (volgens UN-D 1055)
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HOOFDSTUK 1.

DE DEFINI~RING VAN DE PROBLEEMGEBIEDEN.

Inleiding.

Omdat het totale probleemgebied van de schijven dusdanig

complex is , heb ik het geheel opgesplitst naar de verschil

lende vakgebieden (pnbleemgebieden),en hierna nog een on

derverdeling gemaakt in sub-probleemgebieden~

De verdeelschijven kunnen gezien worden als een systeem

met n ingangsgrootheden en m uitgangsgrootheden.

In ons geval is m ge1ijk aan een.

De enige uitgangsgrootheid is de "lekgrootte".

Schematisch gezien

xl .-

x2

II lekgrootte II

xn •

Na de indeling van de sub-probleemgebeiden bepalen we

de invloedsgrootte van de totale sub-probleemgebieden

op de lek. Hierna wordt de verdere prioriteitsindeling

gemaakt, rekening houdend met de invloedsgrootte en de

complexiteit van de sub-probleemgebieden.
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INDELING VAN HET TOTALE PROBLEEMGEBIED

TECHNISCHE PROBLEEMGEBIEDEN.

De drie probleemgebieden zijn

1) Het mechanica gebied.

IN DE VAK-

12

Dit gebied is weer onderverdeeld in de volgende

sub-gebieden : - De statische belastingen

o.a. - de inklembelasting

- de belasting t.g.v. het

eigengewicht.

- De thermische invloeden.

- De dynamische invloeden.

2) Het tribologie gebied.

Dit gebied is weer onderverdeeld in de volgende

sub-gebieden : - De wrijvings invloeden.

- De slijtage invloeden.

3) Het vacuumtechnisch gebied.

Dit gebied heeft als sub-gebied

- De gasstromings invloeden.



DE RELEVANTE INGANGSGROOTHEDEN VAN DE SUB-GEBIEDEN.

1. De statische belastingen.

De statische belasting , bestaat uit een belasting t.g.v.

het eigen gewicht en een inklernbelasting.

De belasting t.g.v. het eigen gewicht is vooral van belang

bij de vlakheidsmeting van de schijven , die gedaan wordt

met behulp van de interferentiemeetmethode •

De statische belasting , na montage in de machine , leidt

tot vervorming van de raakvlakken van de schijven.

Relevante ingangsgrootheden

(D2 , D3 , D4 , E , II , ml , m2 , HI , H2 , V , d, Hv ,

Hs , Fl , F2 , PO , PI)

2. De thermische invloeden.

13

De temperatuurverdeling in de schijven tijdens de bedrijfs

toestand verschilt van de ternperatuurverdeling van de

schijven tijdens de vlakheidsmeting. Hierdoor kunnen

sterke vervormingen van de raakvlakken optreden.

Relevante ingangsgrootheden

(D3 , D4 , HI, H2 , Tl , T2 , of , ~ , \, Q2 , AT)

3. De dynamische invloeden.

Het doorzetten van de molen kan leiden tot trillingen van

de schijven • Dit in wisselwerking met de oliefilm leidt

tot een dynamische vervorming van het raakvlak.
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Relevante ingangsgrootheden

(D3 , D4 , H1 , H2 , R1 , V , F1 , F2 , F3 , F4 , F5 , F6 ,

F7 , ~ , Po , P1, M1, M2 , E , I1 , C1 , I2 , w1 , w2 ,

t1 , t2 , z , f , A)

4. De wri;vingsinvloeden.

Tijdens het doorzetten van de molen , treedt er afschui

ving van de oliefilm Ope

Dit levert een schuifspanning op tussen de beide raakvlakken.

De verontreinigingen (glasdeeltjes , Flu-poeders e.d.)

tussen de raakvlakken de vlakheid en daoppervlakteruwheid, ~

van de raakvlakken , be1nvloeden de oliefilm.

Relevante ingangsgrootheden :

(D3 , D4 , V , R1 , , ' P1 , w1 , w2 , t1 , t2 , z , d , Hv ,

Hs , aT , f , A)

5. De sli;tage-invloeden.

De verontreinigingen (glasdeeltjes , stofdeeltjes uit de

lamp, uitgebrokkelde materiaaldeeltjes van de schijven)

tussen de raakvlakken veroorzaken ploegslijtage tijdens het

doorzetten. Door de overrollingen van de deeltjes kan er

oppervlaktevermoeiing optreden. Ook kan er bij bepaalde

materiaalcombinaties en een hoge Mertse spanning diffundatie

optreden , wat een vermindering van de oppervlakte hardheid

en het aanzetten van materiaaldeeltjes tot gevolg kan hebben.

Deze aanzettingen kunnen weer uitbrokkelen en op een andere

plaats vast gaan zitten.

Relevante ingangsgrootheden :

(D3 , D4 , R1 , V , P1 , z , d , Hv , Hs , f , A , v1 ,

v2 , v3)
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6. De gasstromingsinvloeden.

De gasstromingen die tijdens de pomp-spoel-vu1 processen

optreden nemen de verontreinigingen die zich in de lampen en

in de kanalen bevinden met zich mee en kunnen deze tijdens

het begin van het doorzetten tegen het schijfopperv1ak slaan.

Op het moment van afsluiting van de kana1en treedt er een

drukgolf op • Hierdoor kan de olie , die zich tussen de

schijven bevindt , in een ander kanaal worden geperst.

Als dit kanaal in een volgende positie het vulkanaal is

kan de olie in de lamp terecht komen. De koolstofmoleculen

zijn erg nadelig voor de lampkwalitiet.

Door de drukgo1ven kunnen er ook nog verontreinigingen tussen

de schijven komen.

Re1evante ingangsgrootheden :

(1 , Dl , vI , v2 , v3 , z , Rl , V , " d , Hv , Hs , wI ,

w2 , tl , t2 , PO , PI , P2 , P3 , P4).
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INDELING VAN DE PRlMAIRE- EN SECUNDAIRE INVLOEDSFACTOREN ,

MET DE DAARBIJ BEHORENDE INGANGSGROOTHEDEN VAN DE SUB-GEBIEDEN.

1. De statische belastingen.

Primaire invloedsfactoren :

-afmetingen van de schijven (D2,D3,D4,Hl,H2,)

-vervorming van de schijven (E,Il)

-massa~s van de schijven (ml,m2)

-krachten op de schijven (Fl,F2)

-oliedruk tussen de schijven (PI)

Secundaire invloedsfactoren :

-oppervlakte gesteldheid van de schijven (Rl,V)

-vervorming door verontreinigingen (d,Hv,Hs)

-omgevingsdruk (PO)

2. De thermische invloeden.

Primaire invloedsfactoren :

-afmetingen van de schijven (D3,D4,Hl,H2,)

-temperatuurverdeling van de schijven (Tl,T2,~,\)

-de opgenomen warmte (Q2)

-vervorming van de schijven (~)

Secundaire invloedsgrootheden

-temperatuurverandering (AT)

3. De dynamische invloeden.

Primaire invloedsfactoren :

-afmetingen van de schijven (D3,D4,Hl,H2)

-krachten op de schijven (Fl,F2;F3,F4,F5,F6;F7)

-vervorming van de schijven (E,Il,Cl,I2)



-massa's van de schijven (m1,m2)

-oliefilm tussen de schijven (P1,Z,R1'1;V)

-trillingen van de schijven (f,A)

-doorzetbeweging van de bovenschijf (w1,w2,t1,t2)

-momenten op de schijven (M1,M2)

Secundaire invloedsfactoren

-omgevingsdruk (PO)

4. Oe wrijvingsinvloeden.

Primaire invloedsfactoren :

-afmetingen van de schijven (03,04)

-oliefilm tussen de schijven (P1,Z,R1,~,V)

-doorzetbeweging van de bovenschijf (w1,w2,t1,t2)

-verontreinigingen tussen de schijven (d,Hv,Hs)

Secundaire invloedsgrootheden :

-trillingen van de schijven (f,A)

-temperatuurverandering (AT)

5. Oe slijtage-invloeden.

Primaire invloedsfactoren :

-afmetingen van de schijven (03,04)

-oliefilm tussen de schijven (P1,z,R1,~,V)

-verontreinigingen tussen de schijven (d,Hv,Hs)

-elementen waaruit het materiaal is opgebouwd

Secundaire invloedsfactoren

-trillingen van de schijven (f,A)

-de gassnelheden (v1,v2,v3)

17
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6. De gasstromingsinvloeden.

Primaire invloedsfactoren :

-afmetingen van de kanalen (I,D1)

-oliefilm tussen de schijven (P1,z,R1,~,V)

-gassnelheden (V1,V2,V3)

-gasdrukken (P2,P3,P4)

-doorzetbeweging van de bovenschijf (w1,w2,t1,t2)

Secundaire invloedsfactoren

-omgevingsdruk (PO)

RANDVOORWAARDEN.

De randvoorwaarden van de sub-probleemgebieden Z1Jn voor

namelijk al bepaald door de keuze van de invloedsfactoren.

Nadere bepaling van de randvoorwaarden wordt gedaan tijdens

het onderzoek van elk sub-probleem gebied.

De primaire invloedsfactoren worden aIleen in het nader onder

zoek meegenomen.



ORDE VAN LEKGROOTTE.

Dit is de lek tussen de kanalen onderling (de z.g. over

spraak) en de lek tussen de kanalen en de omgeving , die

veroorzaakt wordt door de ingangsfactoren uit een van de

sub-probleem gebieden.

Gezien de complexiteit van de sub-probleemgebieden is het

moeilijk om een afschatting te maken van deze orde van lek

grootte.

De door mij gedane schatting van de orde van lekgrootte is

dus een voornamelijk gevoelsmatige afschatting.

Wil men een goede en onderbouwde afschatting van de orde

van lekgrootte hebben , dan moet men eerst in aIle sub

probleemgebieden een vooronderzoek doen.

Indeling van de lekgrootte als gevolg van de factoren uit

de sub-probleemgebieden van groot naar klein

1. De thermische invloeden van het mechanica gebied.

2. De statische invloeden van het mechanica gebied.

3. De slijtage invloeden van het tribologie gebied.

4. De dynamische~invloeden van het mechanica gebied.

5. De wrijvingsinvloeden van het tribologie gebied.

6. De gasstromingsinvloeden van het vacuumtechnisch gebied.

19



PRIORITEITEN.

De volgorde (ofweI prioriteit ) van aanpak van de sub-pro

bleemgebieden is tot stand gekomen door te kijken naar de

geschatte orde van lekgrootte, de complexiteit van de sub

probleemgebieden en de gebruikelijke opeenvolging van de

sub-probleemgebieden.

Indeling van volgorde van aanpak

l. De statische belastingen

2. De thermische invloeden.

3. De slijtage invloeden.

4. De wrijvingsinvloeden.

5. De gasstromingsinvloeden.

6. De dynamische invloeden.

Er moet echter weI rekening mee gehouden worden dat deze

sub-probleemgebieden niet los van elkaar staan.

Door de informatie uitwisseling tussen de probleemgebieden

moet er soms aan meerdere sub-probleemgebieden tegelijk ge

werkt worden.

In het volgende hoofdstuk is getracht hiervoor een bepaalde

strategie te ontwerpen om deze benodigde informatie uitwis

seling voor het geven voor de opdrachten aan de mensen uit

de verschillende probleemgebieden, vast te leggen.
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HOOFDSTUK 2.

RELATIES TUSSEN EN IN DE PROBLEEMGEBIEDEN.

Inleiding.

Het op voorhand weten van de relaties tussen de probleem

gebieden ofweI sub-probleemgebieden , kan veel voordelen

opleveren bij de taakomschrijving van uitbestedingsop

drachten aan de verschiIIende vakspecialisten.

Voor het beschrijven van de relaties tussen de probleem

gebieden maken we gebruik van de grafentheorie.

De relaties tussen de invIoedsgrootheden in de afzonderlijke

probleemgebieden of sub-probleemgebieden kunnen het inzicht

in die probleemgebieden verruimen en zelfs tot oplossingen

Ieiden.

De relaties in de probleemgebieden of sub-probleemgebieden

kunnen m.b.v. de dimensieanalyse beschreven worden.

De dimensieanalyse is een onvolledige beschrijvingsmethode.

Er zijn hierbij metingen nodig om de beschrijving volle

dig te maken.

Bij het zoeken naar de relaties tussen en in 8~ iR de

probleemgebieden moeten we er op Ietten dat er geen nonsens

relaties ontstaan.

Het is daarom steeds nodig de relaties met de werkeIijkheid

te verifieren.

21
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ANALYSE VAN DE TOEPASBAARHEID VAN DE GRAFENTHEORIE VOOR

HET LEGGEN VAN DE RELATIES TUSSEN DE 3 PROBLEEMGEBIEDEN.

DE GRAFENTHEORIE. (graph theory)

Deze theorie is een beschrijvingsvorm van de verbanden

tussen deelsystemen. Hierbij maakt men gebruik van model

systemen , welke in geordende vorm , zowel de fysische

processen als de wisselwerkingen van de deelsystemen weer

geeft. De grafentheorie is een belangrijk deel van de ZUQve

re wiskunde die wordt toegepast in o.a. de topologie , combi

natorische wiskunde , operationele analyse , besliskunde ,

informatica I de natuurkunde , de technische en sociale

wetenschappen.

Definitie: Een graaf G is een geordend paar <K(G) , T (G) >
hierin is K{G) een eindige verzameling knooppunten van G en

T{G) een eindige verzameling takken van G ~ aan iedere tak

t € T{G) voegt men een verzameling {u,v} toe: (u,v,£ K{G».

Indeling van de grafen (en het toepassingsgebied).

1. paden, wegen en circuits I (zoals : Konigsberger bruggen

probleem I de "travelling

salesman" I planningsnetwerk I

hamiltoncircuit)

2. planairiteit van grafen , (voor de oplossing van praktische

problemen als bijv. het ontwer

pen van gedrukte electronische

schakelingen)

3. het kleuren van grafen , (zoals : het landkaartenprobleem

of voor het opstellen.van een

collegerooster waarbij bepaalde

vakken niet samen mogen vallen)
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4. stromingsproblemen op de grafen (zoals netwerken van

spoorwegen I wegen ,

telefoon , water- en

electriciteitsvoorzie

ningen)

5. bindingsgrafen (zoals : mechanische systemen , acoustische

impedantie , electische systemen , ideale

energieomzetters en ideale transformators

hydraulische systemen , warmte en damp
l

stromingsproblemen , thermodynamische pro-

blemen)

Keuze van de toe te passen grafentheorie.

Voor de verdeelschijven met zijn 3 probleemgebieden (mecha

nica gebied , tribologie gebied ,vacuumtechnisch gebied)

is aIleen de beschrijvingsvorm m.b.v. de bindingsgrafentheo

rie van toepassing. De andere grafentheorieen beschrijven

niet de door ons gewenste verbanden.

De bindingsgrafentheorie. (bond-graph theory)

Deze theorie geeft m.b.v. bond-graph sYmbolen het verband

aan tussen ideaIe componenten , zoals:(warmte)capaciteit ,

(thermische)weerstand ,

energieomzetters ,

(krachtverbanden) ofwe1

het verband tussen de

componenten'waarbij de

de energieomzetting

plaatsvindt.

De componenten worden aangegeven met letters en figuren en de

bond wordt aangegeven door een lijn met een halve pijlpunt.

C > R (2 componenten verbonden met een georienteerde

bond)
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De halve pijlpunt geeft de positieve richting aan van de

energiestroom. Verbonden met elke energieomzetting is een

paar physische variabelen, zoals kracht en snelheid ,vol

tage en stroomsterkte , temperatuur en entropiestroom ,

chemisch potentiaal en molaire massastroom.

De voor- en nadelen van de Bond-Graph theorie.

Voordelen: -geeft een goed en duidelijk inzicht in de ver

banden tussen de componenten van de verschillende

probleemgebieden. (c.q. invloedsgrootheden)

-een eenvoudige representatie van het model waarin

de physische structuur tot uiting komt.

-simulatie van het model is op een mini-computer

mogelijk zodat de invloed van het veranderen

van de parameters of een structuurverandering

van het model op een beeldscherm of XY plotter

duidelijk gemaakt kan worden.

-indien gewenst kunnen er eenvoudig differenti

aal vergelijkingen uit de grafen worden afgeleid

en m.b.v. een simulatieprogramma bv. C.S.M.P.

gesimuleerd worden.

-de bond-graph modellen beschrijven een uniforme

topologie.

Nadelen: -grote vaardigheid van de modelbouwer met ver

schillende methoden en technieken van de model

analyse vereist.

-systeemmodel moet eenvoudig Z1Jn omdat anders bij

de modelanalyse complicaties te verwachten zijn.

zie de richtlijnen voor de modelbouw zoals

-herkennen van de systeemcompo

nenten en deze vervangen door

modellen
-vinden van de systeem overdrachts-

functies
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-vinden van de systeemresponsies

-de toegepaste systemen moeten causaal zijn.

-de componenten moeten te beschrijven zijn met

lineaire systemen, indien dit niet het geval

is moeten zij gelineariseerd worden.

-er wordt uitgegaan van een homogene temperatuurs

verdeling~

-verificatie van het model moet mogelijk z1Jn om

de kwaliteit van het model te kunnen modificeren

en te toetsen.

-prioriteiten tussen de ingangsgrootheden komen

niet tot uiting.

-het heeft een beperkt:toepassingsgebied omdat

veel physische processen niet of aIleen met

zeer sterke vereenvoudigingen om te zetten zijn

in systeemmodellen.

-afwijkingen als gevolg van benaderingen en vereen

voudigingen (zoals bij rendementen : hierbij

gaat men uit van de ideale componenten welke

gecorrigeerd worden met een correctiefactor ,

maar dit mag aIleen bij lineaire systemen en

niet bij gelineariseerde systemen).

-men moet vantevoren al een duidelijke schatting

van de orde van grootte van de invloedsgroot

heden hebben , zodat men de secundaire invloeds

grootheden kan verwaarlozen.

-de beschrijving van het dynamische systeem ge

beurt door het statische systeem met een veilig

heidscoefficient (ofweI toeslag) te vermenig

vuldigen.

Toepasbaarheid van de Bond-Graph theorie.

De beschrijving van de relaties tussen de eerder genoemde

3 probleemgebieden.
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Opmerkingen hierbij zijn

-Bet tribologie gebied bestaat uit de wrijvingsinvloeden

en de slijtageinvloeden , z~J vormen beiden geen causaal

systeem en kunnen dus ook niet met de bond-graph theorie

beschreven worden.

-Een groot aantal deelsystemen van de totale verdeelschij

ven zijn niet lineair en moeten dus gelineariseerd worden.

-In de tijd gezien zijn een aantal ingangsgrootheden niet

constant.

-Benaderingen en vereenvoudigingen zouden ertoe kunnen leiden

dat het model te ver afwijkt van de werkelijkheid waardoor

zijn systeembeschrijving verloren gaat.

-Gezien de complexiteit van het systeem en het verloop ervan

in de tijd (zowel dynamisch als verandering van de ingangs

grootheden) zijn toetsingen van de deelsystemen van het

model aan de werkelijkheid vrijwel uitgesloten.

-De bond-graph theorie is enkel een beschrijvingsvorm , die

inzicht in de relaties tussen de probleemgebieden weergeeft

(en niet een oplossing aangeeft omdat de prioriteiten van de

ingangsgrootheden niet tot uiting komen) daarom is het van

belang in te zien dat het totale probleem niet juist vergroot

wordt.

Conclusie.

Indien de benaderingen en de vereenvoudigingen er toe zouden

leiden om zelfs de probleemgebieden als : de dynamische in

vloed r de slijtage invloed , de wrijvingsinvloed e.d. te

omvatten zou het systeernmodel toch geen betrouwbaar resul

taat meer leveren.

Bieruit concluderen we dat het beter is om af te zien van de

grafen theorie voor het verkrijgen van inzicht in de relaties

tussen de betreffende probleemgebieden en m.b.v. metingen,

dimensieanalyse en voortdurend overleg tussen de probleem

gebiedgroepen inzicht proberen te krijgen in het totale

systeem.van de verdeelschijven.



27

Literatuurli;st.

l)van Dixhoorn and: Physical structure in systems theory

Evans , London , 1974

2)GPA Bot and JJ

van Dixhoorn ,

3)PMAL Hezemans ,

4)MP Koster ,

5)JL Shearer, AT

, Murphy and HH

Richardson ,

6)J Franklin ,

7)L Finkelstein

and RD Watt ,

8)

9)G Bot en J

Gondriaan ,

10)JD Janssen,

AJG Schoofs ,

FE Veldpaus ,

Bond graphs and minicomputers in the

research of greenhouse climate control ;

Wageningen

Een inleiding in de modelvorming tech

nieken voor de technische systeemanalyse ;

Eindhoven , 1976

Dynamisch gedrag van constructies

en mechanismen ;

Eindhoven , 1985

Introduction to System Dynamics

Reading Mass , 1967

Bond Graphs for Thermal Energy Trans

port and Entropy flow ;

Maryland , 1971

Mathematical models of instruments

fundamental principles

London , 1978

Basic component models ;

Natuurkundige aspecten van de micro

meteorlogie in het open veld en in

kassen ;

Het dynamisch gedrag van systemen

Eindhoven



11)D Karnopp ,

R Rozenberg ,

System Dynamics : A unified approach

London, New-York etc.

28

12)GPA Bot, Dynamic modelling of Greenhouse cli-

JJ van Dixhoorn , and the application of greenhouse

and AJ Udink- climate control ;

ten Cate , Wageningen



DE DIMENSIEANALYSE.

De dimensieanalyse is een snelle en betrouwbare methode

om resultaten en beschrijvingen van relaties te genereren r

Met deze methode kunnen fysische verschijnselen als mecha

nica , stromingsleer , warmte , magnetisme, electrici

teit e.d. beschreven worden. Ook kunnen er verschijnselen ,

waarbij meer onderdelen van de fysica een rol spelen , als

stroming en warmte , mechanica en magnetisme , mechanica en

stroming , e.d. , mee beschreven worden.

De metingen die nodig z~Jn om de beschrijving volledig te

maken zijn in ons geval niet mogelijk omdat de verandering

van de invloedsgrootheden zeer klein zijn. (zoals doorbui

gingen van de raakvlakken van enkele micron's e.d.)

Bet is daarom niet mogelijk de relaties te verifieren.

Dit houdt ook in dat ze niet gebruikt kunnen worden in het

verdere verloop van het onderzoek. WeI kunnen de tot stand

gekomen relaties een verruiming van het inzicht in de

sub-probleemgebieden geven.

Hierbij moeten we er rekening mee houden dat er nonsens

relaties kunnen ontstaan en daarom wil ik niet te diep

op deze methode ingaan.

De sub-problemen die ik hiermee wil beschrijven zijn

- de statische belastingen (zie bijlage 1 )

- de thermische invloeden (zie bijlage 1 )

- de dynamische invloeden (zie bijlage J )

De wrijvings-, slijtage- en gasstromingsinvloeden zijn

dusdanig complexe gebieden dat deze moeilijk met de dimen

sieanalyse te beschrijven zijn.
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HeeFDSTUK 3.

DE STATISCHE BELASTINGEN.

Inleiding

De vervormingen van de raakvlakken van de schijven door de

statische belastingen worden bepaald voor de verdeelschijven

van de G.L.S. machines.

Hierbij ben ik uitgegaan van de verdeelschijven die momenteel

gebruikt worden in de G.L.S.-Iampenmachine in de lampen

fabriek in Aken.

We hebben te maken met twee belastin~situatiesn.l.

l.de belastingssituatie tijdens devlakheidsmeting (m.b.v.

de interferentiemethode) waarbij aIleen het eigen gewicht

van belang is.

2.de inbouwbelastingssituatie. Dit is de stilstaande situatie

waarbij de schijven in de machine zijn gemonteerd.

RANDveeRWAARDEN veeR HET STATISCHE BELASTINGSGEVAL.

-De afmetingen van de schijven worden vereenvoudigd tot twee

symmetrische ringen volgens fig.1.J4 3:
-De temperatuursverdeling van de schijven is constant en

voor beide schijven gelijk.

-De temperatuur van de schijven tijdens de vlakheidsmeting

is gelijk aan die van de inbouwsituatie.

-De schijven worden belast met de kikkerkrachten , veerkrach

ten en het eigen gewicht. De andere krachten op de schijven

worden verwaarloosd.
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DE BELASTINGSSITUATIE TIJDENS DE VLAKHEIDSMETING.

Door het eigen gewicht kunnen de schijven op een dusdanige

manier vervormen dat het raakvIak tijdens de vIakheidsmeting

niet aan de gestelde vlakheidseisen voldoet maar bij een

andere ondersteuning zoals die bij de lampenmachine weI aan

de eisen zou voldoen.

Hierdoor kan een schijf die in de machine weI aan de vIakheid:£;.

voldoet tijdens de meting afgekeurd worden. Terwijl een schijf

die in de machine niet voldoet,goedgekeurd kan worden.

Een extreme situatie treedt op als twee tegenover elkaar

Iiggende tubelures Ianger zijn dan de anderen en daardoor

ook de totale reaktiekracht voor hun rekening nemen.

aanzicht 1

A

aanzicht 2 staat

~ op aanzicht 1

B 8'

De reaktiekrachten in B en B' zijn dan beide + 130 N.

Het eigen gewicht kan ook beschouwd worden als een geIijk

matig verdeelde belasting over het oppervlak van de schijf.
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Ik bepaal nu de maximaal mogelijke doorzakking van bet

raakvlak onder invloed van bet eigen gewicbt indien

dit op twee tegenover elkaar liggende tubelures steunt

tijdens bet meten. (B en B ' )

6,.,,&011

A

De glazen interferentiescbijf rust nu op de punten A , B en B'.

Doorzakking van B naar B t
•

-2s = 1,5.10 fm (zie bijlage &)

scbijfdikte t = 75 rom

Doorzakking van A naar C.

A~"'---___ -====:::t 1,5'.IO",}-'''''

~ ~ 2.fO·
l .l'" ....

8 .,.' -2
g 2. 10 :pm

. C

-2s max = 5, 5 . 10 fm = 0, 055 fm (zie bijlage 7)



DE INBOUWBELASTINGSSITUATIE.

De schijven z1Jn in horizontale positie in de machine ge

bouwd en worden belast door de kikkerkrachten , de veerkrach

ten en het eigen gewicht van de schijven.
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Het model.

fig. 1

Afmetingen van de onderschijf en de bovenschijf.

D2 = Dstc = 200

D3 = Duitw = 260

D4 = Dinw =100

H1 = H2 = 75
IT 2 2m = f'V = 7800. 14.«0,26) - (0,1) ) .0,075 = 26,5 kg

draagopp.= 0 = n 14~ «0.26)2 _ (0,.1)2) = 4,5.10-2 m2

indrukking van de veren = 5,5 mm ~5,5.10-3m
fI 3-3

veerkracht = F1 = k.x = 65.10 .5,.5.10 ~ 350 N

totale veerkracht c F1 = 3 * 350 N = 1050 N

G1 = G2 = m.g = 26,5.9,81 = 260 N

Voor F2 geldt nu 1050 - 2 ~ 260 = 530 N

F2 tt" = 1/3 • 530 N ~ 180 N

De bovenschijf.

fig. 2
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DE PUNTBELASTINGEN.

Een analytische berekeningsmethode voor het bepalen van de

vervorming van het raakvlak is niet mogelijk , omdat hier

mee geen puntkrachten kunnen worden beschreven.

De eindige elementenmethode is hiervoor weI geschikt. De punt

belastingen moeten hiervoor weI m.b.v. de Fourier-theorie

omgezet worden in een sommatie van cosinusfuncties.

n~Oo

F(~) = ~ A .cos(n.~)nn=O

Hierdoor ontstaat een goede benadering van de puntkracht

waarbij 'e loopt van 0 tot 2lT •

Voor de benaderingsfunctie geldt

F('f) = 2kh +
.TT

4kh.
IT

00

<::. cos n:rr. k
< (1-4kZn1)n=l

• cos (n.4f)

Bij n = 0,1,2,3 krijgen we in ons geval al een zeer goede

benadering.

Er geldt dus

F ('f) = 2kh +
'TT

4kh
F·

3
c( cos n. tr.k
< (1-4kZ n1Jn=l

• cos (n.'f)

l-~'l_f.·l_F.·!r;'
120·

Indien we F(~) met een 3 * zoln snelle ~ laten lopen krij

gen we dus langs de omtrek.van 0 naar 2.n, 3 pieken van F(~).

Dit geeft :

F ('£') = 2kh +
IT

4kh .
'rr

3 •
~ cos n.lr.k
n=l (1-4k

2 r?J
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geldt F (If) ~ ~F2

(zie bij lage 9 )

-26,3.10 .h.cos
-2+ 5,5.10 .h.cos

•= F(O) = F2 = 180 No geldt F('e)Voor -e =

De maximale hoek waarvoor

is ~'=20o= 0,35 rad
_ ~ _ -2

k - 2.lf - 5,5:~0 -2
F(~) = 3,5.10 .h + 6,8.10 .h.cos 3~ +

F(t) = 29 + 55.cos 3~ + 51.cos 6~ + 45.cos 9~

Het gebruikte eindige elementenmethode -programma is FEMSYS.

De toegepaste elementenverdeling is TRIAX 6 (r,~,z).
{

Hiermee kunnen twee-dimensionale continua en rotatie-symme-

trische constructies beschreven worden.

Het invoer-programma is DATAMG (zie bijlage ~ )

Gebruikte hulp-programma's zijn TRIQUAMESH, USER/INTERFACE

en USER/DRAW.

De oliedruk tussen de raakvlakken bij een belasting van F2

is niet constant over r.

paper)

fig. 3

meest waarschijnlijke

verloop van p=p(r)



. D3 D4
Om het verloop van de o11edruk p=p(r) tussen ~ en ~ te

weten te komen kunnen we de bovenschijf t.p.v. het raakvlak

van fictieve steunpunten voorzien , en hiervan de spanning

in Z-richting bepalen. {zie fig. q

h

fig. ~

r

Een andere methode is de bovenschijf en onderschijf fictief

aan elkaar te koppelen t.p.v. het raakvlak en van het raak

vlak de spanningen in Z-richting bepalen. (zie fig. r + bij

lage 10 )

fig.S

q=q(Fl)

Hierbij is van belang dat er in Z-richting aIleen een druk

spanning kan heersen terwijl de schuifspanningen in r en ~

richting , klein moeten zijn. (liefst gelijk aan nul)

De veerkracht komt door de steunring als een verdeelde belas

ting op de schijven.

Om een evenwichtssituatie te krijgen wordt de schijfcombi

natie i.p.v. de steunring van een ondersteuning voorzien en

belast door F2 en het eigen gewicht.
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260= 2. rr • C130-50)
2

gelijkmatig ver-Het eigen gewicht is te beschouwen als een

deelde belasting over het schijfoppervlak.
- F

Voor de bovenschijf geldt q1 = 2.rr.{Q4-D3}

2

q1 ~ q2 ~ 0,5 N/rad.mrn

In de Z-richting geldt q1=q2=-0,5 N/rad.mrn

Voor de kikkerkrachten F2 geldt de benaderingsformule

F{f} = AO + A3 cos 3! + A6 cos 6! + A9 cos 9~

F{f} = 29 + 55 cos 3t + 51 cos 6f + 45 cos 9!

mingen door de

te krijgen heb

met :

AO = 100 N/rad

A3 = 200 N/rad

A6 = 200 N/rad

A9 = 200 N/rad

Om een beter inzicht in de verhoudingen tussen de vervor

belastingen met cos 3~ , cos 6~ en cos 9f

ik bij FEMSYS de berekeningen uitgevoerd

De resultaten van de berekeningen (spanningen en vervor

mingen) staan voor aIle punten van de doorsnede in de com

puteruitdraai.

Daar de belasting t.p.v. de puntkracht F2 maximaal is en

dus ook de vervorming daar maximaal is {de vervorming is

imrners recht evenredig met de belasting} en we aIleen in

deze maximale vervorming geinteresseerd zijn heb ik dus

aIleen voor ~=O de berekeningen uitgevoerd.

Het zou tevens gezien de benodigde rekentijd te kostbaar

worden om de tussenliggende waarden te berekenen.

{De benodigde rekentijd voor ~=O is 2500 ~ 3000 sec.}

De bepaling van de totale spanningen en vervormingen t.p.v.

de belangrijke punten {286, 294, 302, 308, 316} gebeurt

volgens het berekeningsvoorbeeld van bijlage S



Hieronder volgen de spanningen en vervormingen t.p.v. de

punten voor ieder afzonderlijk belastingsgeval en voor het

totale belastingsgeval.
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De vervormingen in Z-richting in pm

eigen gew. AO A3 A6 A9 zz totaal

286 -0,0120 -0,0109 -0,0003 0,0000 0,0000 -0,0152

294 -0,0119 -0,0119 -0,0007 0,0000 0,0000 -0,0155

302 -0,0115 -0,0130 -0,0017 -0,0002 0,0000 -0,0158

308 -0,0112 -0,0142 -0,0028 -0,0005 -0,0001 -0,0162

316 -0,0112 -0,0150 -0,0034 -0,0006 -0,0001 -0,0167

De spanningen in Z-richting in N/mm2

eigen gew. AO A3 A6 A9 cJ'z totaal

286 -0,0026 +0,0141 +0,0028 +0,0001 0,0000 +0,0023

294 -0,0061 +0,0027 -0,0006 -0,0005 -0,0001 -0,0056

302 -0,0102 -0,0096 -0,0059 -0,0018 -0,0005 -0,0152

308 -0,0147 -0,0237 -0,0139 -0,0040 -0,0012 -0,0267

316 -0,0174 -0,0333 -0,0177 -0,0049 -0,0015 -0,0335
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caNTRaLE BEREKENING.

Oeze berekeningen zijn ter controle van de resultaten die

door FEMSYS zijn verkregen.

Belastingsgeval
~IJ

too N/ro.J.J:D.SLm~
04/2 = 130 nun

03/2 = 50 nun

R1 = 125 rom

De controle berekeningen hebben echter aIleen betrekking

op de belastingssituatie met het eigen gewicht en de constante

belasting van AO (100 N/rad).

De puntbelastingen en de cosinusvormige benaderingen zijn

van deze ringen niet analytisch te bepalen.

De spanningen in de drie steunpunten (626 , 627 , 628)

bij een belasting van q1 en q2. (zie bijlage 11)

Spanning op het bovenvlak is q1+q2 = 1,0 N/rad.nun.

qr1 = gemiddelde spanning t.p.v. de steunpunten.

(04/2 - 0312) J130 - 50)
qr1 :;::j (q1+q2) • (04/2 _ R1 ) = 1, o. (130 _ 125) = 16 N/rad.rnm

1 rad t.p.v. de steunpunten is ~ 128 nun.

dus <I'z = qr1
r

16 2= 128 = 0,125 N/rnm (drukspanning)



volgens FEMSYS ~~= 0,105 + 0,092 + 0,102
3

2= 0,10 N/mm
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Deze waarden komen goed overeen . Dit is zeker het geval

wanneer we in beschouwing nemen dat bij FEMSYS het punt

langs de ondersteuning (625) ook nog een reaktiekracht

op de schijven uitoefent.

De spanningen in de steunpunten bij een constante belas

ting op de rand van AO (100 N/rad)

AO
qr2 = (D4/2-R1) =

100
=(130-125)

100 =
5 20 N/rad.mm

tr'z = qr2 =
r
~
128

= 0,156 N/mm2

volgens FEMSYS ~z gem. = 0,134 + 0,106 + 0,103 = 0,114 N/mm2

3

Deze waarden komen ook goed overeen. Hierbij is ook een

reaktiekracht in (625) aanwezig.

De vervormingen in het punt 601 (zie bijlage 10) bij

een belasting van q1 en q2·

Bij deze controle-berekening is gebruik gemaakt van het

"Flate - plate design". Hier wordt uitgegaan van een

ronde schijf met daarop een ringvormige belasting.

Zie berekeningsvoorbeeld van bijlage b.

F = 520 N , t = 150 mm - 5,91"



f =
2K.W.a

E.t

2= 0,293.117,2.(5,12)
3, 05.10'. (5, 91)'
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-7 - -3= 1,5.10 inch = 4.10 JIm

Volgens FEMSYS is zakking van het punt 601 , 1,2.10-2 pm.
Dit scheelt een factor drie met de benaderingsmethode , ter

wijl het punt juist verder van het middelpunt af Iigt waar

door de doorzakking juist minder zou moeten worden.

De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in het feit dat door het

gat in het midden van de schijf de stijfheid ervan vermindert

en de "Flat-plate design" benaderingsmethode een grote afwij

king heeft. Een dusdanige diameter/hoogte verhouding van de

schijfcombinatie ID4/t = 260/150 = 1,7) , is niet met voldoende
(

nauwkeurigheid te benaderen d.m.v. het "Flat-plate design".
?i<./ /..otc·. ~., ,.•:.1""."",;<"

JBieruit mogen we concluderen dat de resultaten verkregen met

FEMSYS juist zijn.

CONCLUSIES VAN DE STATISCHE BELASTINGEN.

1. De maximale afwijking die op kan treden tijdens de vlak

heidsmeting (5,5.10- 2 fm) , is + 3 maal zo groot dan de maxi

male vervorming die veroorzaakt is door het eigen gewicht , de

kikkerkrachten en de veerkrachten.

2. De met FEMSYS berekende trekspanningen t.p.v. de binnen

diameter van de ringen , kunnen in werkelijkheid niet optreden.

Het betekent echter weI dat de ringen aan de binnenzijde open

gaan staan.

De trekspanningen zijn z6 klein dat ze geen invloed hebben

op de verdere resultaten.

/i ••f I' /..
~~0""t..... ·.

3. De trekspanningen aan de binnenzijde en de~~rote drukspan-

ningen aan de buitenzijde van de ringen veroorzaken een

wigvormige spleet (oliefilm) tussen de raakvlakken.



fig. 6
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Deze wigvormige spleet kan problemen veroorzaken indien de

verontreinigingen (FIu-poeders , glasscherven , e.d) ,

tussen de raakvIakken komen. Deze verontreinigingen kunnen

vastlopen naarmate ze zich verder naar de buitenzijde ver

plaatsen.- ~~

De drukspanningen worden naar d€Ydiameter toe ook steeds

groter , wat kan Ieiden tot hoge Hertze spanning.

(Hierover meer in hoofdstuk 5)

4. De vervormingen van het raakvIak , door de inbouwbelas

tingen , zijn aan de buitenzijde groter dan aan de binnen

zijde. Dit draagt tevens bij aan een wigvormige spleet

(oliefiIm) tussen de raakvIakken.

De vervormingen zijn echter zo gering dat ze verwaarloos

baar zijn t.o.v. de gestelde vIakheidseis van 0,9 pm.

5. De hoogte van de ringen is vrij groot.

Als deze hoogte de helft zou zijn , bij geIijkbIijvende

diameter en inbouwbelasting , zou de doorzakking met een

factor vier vergroot worden. (zie bijIage 8 )
Ook dit is nog een zeer geringe vervorming.

Ret zou dus , gezien de vervorming veroorzaakt door de

inbouwbelasting , best toelaatbaar zijn de hoogte van de

schijven te verminderen. Of dit ook voor de andere pro

bIeemgebieden geldt zal eerst onderzocht moeten worden.

6. Ret vergroten van de kikkerkrachten en dus ook de veer

krachten , is gezien de grootte van de vervorming redeIijk

toelaatbaar , maar het vergroot weI de volgende punten :



- het open gaan staan aan de binnenzijde van de

ringen.

de hoek van de wigvormige spleet.

- het verschil tussen de vervorming aan de binnen

en buitenzijde.

- de grootte van de drukspanning aan de buiten

zijde van de ringen.

De filmdikte wordt echter minder zodat de kans op vastlopen ,

met deze wigvormige spleet en een hogere drukspanning aan

de buitenzijde , groter wordt.

De overspraak zal waarschijnlijk minder worden , terwijl

over het olieverbruik moeilijk een uitspraak is te doen.

MOGELIJKE VERBETERINGEN.

1. Een betere ondersteuning van de verdeelschijf tijdens

de vlakheidsmeting.

By. de verdeelschijf op een ring leggen zodat deze niet

op de tubelures steunt , of op een zeer zachte ondergrond

leggen zodat aIle tubelures steunen.

2. De kikkers langer maken en de ondersteuningsrand breder

en slapper , met 3 kikkers , en 3 of meer verene

Meer dan 3 kikkers heeft geen zin , omdat er toch maar

drie kikkers steunen. Het zou er aIleen maar slechter

op kunnen worden. Meer dan 3 veren in combinatie met

een slappere en bredere ondersteuningsring geeft weI

verbetering wat betreft de gelij~atige aanbrenging
U-t:;;.,r " 'l ~/;;,/i o<-t"C'" "i'{,J

van de reaktiekracht. ~~ kan gemakkelijk leiden tot

een drukspanning over het gehele oppervlak.

De dan optredende drukspanning is lager dan de nu aan

de buitenzijde optredende drukspanning.
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Bet wigvormige effect zal veel minder worden en de ver

vorming daardoor ook.

Dit is niet aIleen gunstiger t.a.v. de lek maar de kans

op vastlopen wordt ook verkleind.
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HOOFDSTUK 4.

DE THERMISCHE INVLOEDEN.

Inleiding.

De temperatuurverdeling over de schijven tijdens de be

drijfstoestand , verschilt van de temperatuurverdeling

over de schijven tijdens de vlakheidsmeting.

Dit is het gevolg van te~ratuurbeinvloedingvan buiten af

en door de optredende wrijvinsenergie tussen de schijven

die omgezet wordt in warmte.

De temperatuurverdeling over de bovenschijf tijdens de

bedrijfstoestand is hoger dan tijdens de vlakheidsmeting ,

maar weI nagenoeg constant. Dit komt omdat de schijf weI

beinvloed wordt door het verwarmingselement , wat zich op

de lampenmachine bevindt , maar omdat de bovenschijf ro

teert t.o.v. het verwarmingselement is de temperatuur

verdeling over de gehele omtrek vrijwel constant. De vervor

ming van het raakvlak van de bovenschijf is hierdoor uiterst

gering.

De temperatuurverdeling van de onderschijf is waarschijn

lijk niet constant omdat deze stilstaat t.o.v. het verwar

mingselement. Hierdoor wordt de onderschijf aan een zijde

verwarmd waardoor het raakvlak sterk vervormt.

Voor de bepaling van de vervorming van de raakvlakken

gaan we uit van de volgende randvoorwaarden :

1. Het raakvlak van de bovenschijf beschouwen we als abso

luut vIak.

2. AIleen de thermische invIoed wordt beschouwd. De door

zakking e.d. worden buiten beschouwing gelaten.

3~ De oliefilm tussen de schijven wordt buiten beschouwing

gelaten.
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4. De hoeveelheid warmte die doqr de onderschijf van het

verwarmingselement wordt opgenomen is niet bekend.

Er zijn ook nog geen temperatuurmetingen aan de schij

ven in bedrijfstoestand gedaan.

In een voorgaand onderzoek I wat gericht was op de bere

kening van het benodigde koppel om de bovenschijf t.o.v.

de onderschijf te roteren , bleek de gemiddelde schijf

temperatuur + 10 K hoger te liggen dan deomgevingstempe

ratuur.

Hierop baseer ik mijn aaooame dat het maximale tempera

tuurverschil over de schijven + 10 K bedraagt.- (

5. Voor punt 2 (zie fig. 7) neem ik aan dat de tempera-

tuur daar T4+3 K bedraagt. Dit omdat de warmte zich in

een cirkelvormige baan t.o.v. punt 1 verplaatst.

geleiding

fig. 7

6. De warmte Q2 komt aIleen in punt 1 op de schijf. Bij

punt 4 is aIle warmte aan de omgeving afgestaan.

Voor de bapaling van de vervorming van het raakvlak van de

onderschijf ga ik uit van een strookje materiaal in de

punten 1 ,2 en 4 , loodrecht op het raakvlak.

Van deze strookjes bepaal ik de verlengingen.
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In de punten 1 ,2 en 4 , geldt een oorspronkelijke strook

lengte (=H2) van 75 rom verder geldt : T1 = T4 + 10 K

De lengten van de strookjes bij punt 1 (=L1 ) , punt 2 (=L2 )

en punt 4 (=L ) zijn :
4
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L1 = L4 + 4L1 = L4 + «.H2 ·4T

L4 + 0,009 rom

L = L +.4L = L42 4 2 + ~.H2.4T

L4 + 0,0027 rom

-5= L4.+ 1,2.10 .75.10 =

Omdat we het raakvlak van de bovenschijf als absoluut

vlak beschouwen zal dit op de punten 1 en 4 aanliggen.

Als we er verder vanuit gaan dat de schijven ook in punt 3

aanliggen , zal de spleet die ontstaat bij punt 2 gelijk

zijn aan 2 maal ~.



A2
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. 0,009 mm

.AZ = -
2

- 0,0027 mm = 0,0018 mm ~ 1,8 pm

De spleethoogte bij punt 2 bedraagt nu 2 * 1,8 t m = 3,6 )lm

Conclusie

1. Een grotere schijfhoogte leidt tot een grotere spleet

hoogte tussen de schijven.

2. Een spleethoogte van 3,6 pm bij de vlakheidseis van

0,9 pm is zeer groot.

Omdat de berekening echter gebaseerd is op grove schat

tingen en aannames , rnoeten we niet teveel waarde hechten

aan de nauwkeurigheid ervan.

Het geeft weI aan dat een nader onderzoek naar dit

probleemgebied noodzakelijk is,

Als we over de temperatuurverdeling van de verdeelschijven

beschikken die gemeten kunnen worden aan de proefopstel

ling in de Philipsfabrieken te Aken , kunnen we m.b.v. het

programma "Stromingsproblemen" van de T .• H;.E;. de exacte

vervormingen van de raakvlakken bepalen.



HOOFDSTUK 5

DE SLIJTAGE-INVLOEDEN.

Inleiding.

Er treedt slijtage op na verloop van tijd , op de raak

vlakken van de schijven. Deze slijtage is het grootst

t.p.v. de gatenkrans en wordt veroorzaakt door de veront

reinigingen die door de kanalen,tussen de raakvlakken

ofwe1 in de oliefilm , komen.

Deze verontreinigingen zijn voornamelijk : glasscherven ,

Flu-poeders en andere stofdeeltjes.Ook kunnen uitgebrokkel

de of afgesleten deeltjes van de schijven tot de veront

reinigingen behoren.

De verontreinigingen kunnen leiden tot

1. Ploegslijtage.

2. Oppervlaktevermoeiing.

3. Het "aanladen" van de verontreinigingen op het raakvlak.

4. Het "vastlopen" van de schijven.

DE PLOEGSLIJTAGE.

Ploegslijtage is slijtage door materiaalverplaatsing als

gevolg van inwerking van harde deeltjes op een tegenlichaam.

De ploegslijtage treedt op tussen de verontreinigingen en

het schijfoppervlak en niet tussen de schijfoppervlakken

onderling.

Voor het "echte ploegen" moet er een hardheidsverschil tussen

de verontreinigingen en het schijfoppervlak van tenminste

ca. 20% bestaan , naast een hoge drukspanning.
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De hardheid van de verontreinigingen :
2- Flu-poeder (AI 20 3 ) 2100 kg/mm

- Zand (8i02) 800 kg/mm2

Glas 500 ; 800 kg/mm2

De hardheid van het geharde staal bedraagt 700 ; 800 kg/mm2 .

Hierdoor kan er dus gemakkelijk ploegslijtage optreden

tussen het geharde staal en de Flu-poeders.

Er kan in sommige situaties ook nog ploegslijtage optreden

tussen de glasscherven en het geharde staal. Dan moet er

echter weI een hoge drukspanning tussen de verontreinigingen
{

en het schijfoppervlak aanwezig zijn.

De Flu-poeders hebben een korrelgrootte van a tot 12 pm ,
de verdeling is asymmetrisch en de top ligt op 2,8 pm.
Omdat de wigvormige spleet een hoogte van + 2 fm heeft ,

is het goed mogelijk dat een groot aantal Flu-poederdeeltjes

in de spleet vastlopen.

De dan optredende drukspanningen tussen de verontreini

gingen en het schijfoppervlak zijn voldoende hoog om ploeg

slijtage op te laten treden.

De glasdeeltjes kunnen ook in de spleet vastlopen en ploeg

slijtage veroorzaken , echter de mate van slijtage is

hierbij geringer.

DE OPPERVLAKTEVERMOEIING.

De oppervlaktevermoeiing is een belangrijke slijtagevorm

en wordt vaak over het hoofd gezien.

Deze vorm van slijtage uit zich na een zekere incubatie

tijd , door putvorming in , of afschilferen van de raak

vlakken.

De aanleiding ertoe is het rollend kontakt tussen de ver

ontreinigingen en het schijfoppervlak , in combinatie met

zeer hoge Hertze spanningen.
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De verontreinigingen tussen de schijfoppervlakken die

deze slijtage veroorzaken , hebben een diameter van + 2 fm.

Hierdoor zijn de raakvlakken tussen de korrels en het

schijfoppervlak zeer klein, waardoor de Hertze-spanningen

zeer groot worden. En treedt er onder het schijfopper-

vlak een vervormingsproces op , wat microscheurtjes tot

gevolg heeft. Bij voldoende overrollingen kan hierdoor

afschilferen of putvorming optreden.

Een smeerfilm tussen de verontreinigingen en het schijf

oppervlak kan door zeer hoge Hertze-spanningen zelfs vast

worden.

De viscositeit van de olie is een functie van de tempera

tuur en de druk.
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ap-bT
~ = ~o·e a en b zijn constanten

p is de druk

T is de temperatuur

De temperatuurverandering wordt buiten beschouwing gela

ten.

Indien de Hertze-spanningen in de buurt van de 6000 atm

(+ 600 N/mm2 ) komen , wat in ons geval zeer goed mogelijk

is , wordt de viscositeit zo groot dat we rnogen spreken

van een vaste stof.

De Coffin-Manson theorie geeft een duidelijke beschrij

ving van de vermoeiingsproblematiek.

Deze theorie is gebaseerd op de Wohler-krommen samen met

de Smith-diagrammen.

Hiermee is het aantal overrollingen te bepalen waarbij

oppervlaktevermoeiing kan gaan optreden. Omdat we niet

weten hoeveel verontreinigingsdeeltjes tussen de opper

vlakken komen , kunnen we met deze theorie ook niet verder.
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HET 'AANLADENMVAN DE VERONTREINIGINGEN OF DE RAAKVLAKKEN.

Het blijkt dat sommige materialen in elkaar kunnen oplos

sen en dat,dat ook hier kan gebeuren. Het oplossen kan

men versnellen door de temperatuur of de druk verhogen.

In ons geval is de druk tussen de verontreiniging en het

oppervlak zeer hoog.
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M.b.v. het Hume-Rothery diagram, waarin de atoomdiameter

is uitgezet tegen het atoomnummer , kan men de materialen
~bepalen die elkaar op kunnen lossen. Het oplossen van

twee metalen is mogelijk als de atoomdiameters tussen de

metalen niet meer dan 15% van elkaar verschillen.
, r;(~</

Uit het Hume-Rothery diagram blijkt/A1 20 3 (Flu-poeder)

op de grens ligt.

Glas dat voor een deel uit Si02 bestaat kan op het gehard

stalen oppervlak aanzetten (het "aanladen") en zelfs in

de schijven oplossen.



Dit kan de materiaal eigenschappen van het raakvlak bein

vloeden en hiermee ook de hardheid ervan. Indien de hard

heid vermindert zal de optredende slijtage groter worden.

De vast geworden olieresten die aan het raakvlak kleven

kunnen het aanladen van de verontreinigingen vergroten.

II "BET VASTLOPEN VAN DE SCHIJVEN.

Bet vastlopen van de schijven is het gevolg van het plaat

selijk "vastlassen" van de raakvlakken.

Voor het vastlassen is er een dusdanig hoge Hertze-spanning

nodig , dat het materiaal ter plaatse gaat vloeien.

Als dit op meerdere plaatsen tegelijk gebeurt bestaat de

mogelijkheid dat de schijven "vastlopen".

CONCLUSIES VAN DE SLIJTAGEINVLOEDEN.

1. De verontreinigingen kunnen dezelfde of een grotere

hardheid hebben als de schijven , en kunnen daarom

~loegslijtage aan de raa~vlak~~n veroorzakAD.

2. Er treden hoge Hertze-spanningen op tussen de veront

reinigingen en de raakvlakken waardoor er kans op

oppervlaktevermoeiing bestaat.

3. De verontreinigingen kunnen onder invloed van de hoge

Hertze-spanningen in de stalen schijven "oplossen".

4. Als de Hertze-spanning plaatselijk zo hoog wordt dat

het materiaal gaat vloeien I kunnen de schijven "vast

lassen" ofweI "vastlopen".
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MOGELIJKE VERBETERINGEN.

1. Men kan m.b.v. hv. Cootrell stofvangers ervoor zorgen

dat er geen verontreinigingen tussen de schijven komen.

De Cootrell stofvanger is een electrostatisch filter.

Orndat er echter in elk kanaal een stofvanger geplaatst

moet worden is dit een zeer kostbare aangelegenheid.

2. Indien we de constructie (schijven met de belastingen)

zo wijzigen dat het wigeffect niet meer optreedt , zal

de kans op het krijgen van zeer hoge Hertze-spanningen

een stuk kleiner worden. Ook kunnen de verontreinigingen

zich gemakkelijker en sneller tussen de schijven naar

buiten verplaatsen.

3. Ter v66rkoming van oppervlaktevermoeiing kunnen we de

contact-drukken verminderen of de vermoeiingssterkte

van het materiaal verhogen. Het wegvallen van het wig

effect kan hier ook de contact-druk verminderen. Voor

het verhogen van de vermoeiingssterkte van het materi

aal zal men op andere verdeelschijven over moeten gaan.

4. Door het toepassen van keramisch materiaal op de raak

vlakken , wordt de ploegslijtage , vanwege de hoge

hardheid , zeer gering. Bet aanladen van de verontrei

nigingen aan het raakvlak , wordt moeilijker en het

plaatselijk "vastlassen" wordt vanwege de hoge tempera

tuurbestendigheid , nagenoeg onrnogelijk.

Het keramisch materiaal (bv. chroom-dioxyde) kan men op

het raakvlak spuiten of een keramische ring in het

oppervlak lijmen.

Een nader onderzoek naar de slijtageinvloeden in combina

tie met de wrijvingsinvloeden is gewenst.
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EINDCONCLUSIE.

- De maximaal optredende afwijking bij de vlakheidsmeting

is vrij groote

- De vervorming die veroorzaakt wordt door de statische

inbouwbelastingen (kikkerkrachten , veerkrachten en het

eigen gewicht) zijn verwaarloosbaar klein.

- Er ontstaat een wigvormige spleet tussen de schijven die

veel problemen kan veroorzaken als er verontreinigingen

(Flu-poeders , glasdeeltjes , stof e.d.) tussen de schij

ven komen.

- De invloed van het verwarmingselement op de schijven

is waarschijnlijk groote

Een nader onderzoek naar dit sub-probleemgebied is nood

zakelijk.

Een nader onderzoek naar de slijtageinvloeden in combi

natie met de wrijvingsinvloeden is gewenst.

De andere sub-gebieden hoeven pas nader onderzocht te

worden als de bovenstaande onderzoeken geen bevredi

gend resultaat opgeleverd hebben.

CONSTRUCTIEVE VERBETERINGEN.

Een constructieve W1Jzlging van de schijfinklemmingen

zal waarschijnlijk leiden tot een vermindering van de

optredende problemen.

Andere inklemmingen
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Hierbij is gebruik gemaakt van langere kikkers en een

bredere steunring. De aanlegvlakken tussen de kikkers

en de bovenschijf liggen verder naar de tubelures.

2.

Hierbij is gebruik gemaakt van een afschermplaat tussen het

verwarmingselement en de schijven. Hierdoor is de warmte

overdracht door straling'van het verwarmingselement naar de

schijven niet meer aanwezig.

Er kan nog weI warmteoverdracht door geleiding optreden,

maar dit gaat dan via de molen.Omdat deze roteert zal de in

vloed regelmatig over de schijven verdeeld zijn.
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3.

Bet vervangen van de kikkers en de steunring door steun

platen is te beschouwen als een combinatie van 1 en 2.

Deze constructie heeft de volgende voordelen :

1. Tussen de raakvlakken van de schijven heerst overal

een drukspanning die lager is dan de huidige.



2. Er ontstaat geen wigvormige spleet meer tussen de

raakvlakken maar een spleet die zowel naar de binnen

zijde als de buitenzijde I vanaf de kanalen gezien

breder wordt.

zie tek.

Hierdoor kunnen de verontreinigingen niet meer in de wig

vormige spleet vastlopen maar gemakkelijk tussen de schij

ven uitspoelen,

Dit is van groot belang bij de optredende slijtage.

De kans op "vastlopen" wordt ook kleiner.t1ndat de schijven

elkaar t.p.v. de kanalen het dichst raken kunnen er boven

dien minder verontreinigingen tussen de raakvlakken komen.

Ook is de kans op "overspraak" hierdoor kleiner.

3. De warmteoverdracht door straling wordt verhinderd.

Nadelen

1. De steunplaten hebben een grote diameter.

Dit kan problemen opleveren met de montage.

2. Bij de demontage van de steunplaten moeten aIle kanaal

aansluitingen aan de tubelures losgehaald worden.

3. Visuele controle van de schijven tijdens de bedrijfs

toestand is vrijwel niet mogelijk.

De voordelen die deze constructie oplevert t.o.v. de

huidige constructie zijn volgens mij aanzienlijk I terwijl

de nadelen niet zo groot zijn.
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Voor het overbrengen van het moment tussen de schijven

en de steunplaten moeten we gebruik maken van verbindings

pennen om te voorkomen dat de tubelures beschadigen (zie

bijlage 11 ).

Een andere oplossing is om de schijven en de steunplaten

uit een stuk te maken (zie bijlage 12 ).
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B1JLAGE 1

DE STAT1SCHE BELAST1NGEN.

1nvloedsgrootheden : L = lengte

E

11 (D3 , D4 , H1 , H2)

F = m * g (m1, m2 , m3)

doorzakking ,; 4Z

(m)

(N/m2 )

(m4 )

(N)

(m)

Voor het verband tussen de kracht F en de d60rzakking z

geldt : k4 = 1

m1 = mk1 • (N/m2)k2.(m4 )k3. N1

Verder geldt voor k2

k1

Dus 4Z

3
= C F.L

·E.1

N1 .Nk2 = NO 1+k2 = 0

m1 k1 2 4k3 4k3= m .m.m 1 = k1+2+

(doorzakkingsformule)

k2 = -1

k3 = -1

k1 = 3

C is een constante.

DE THERM1SCHE 1NVLOEDEN .

•1nvloedsgrootheden : Q2 = warmtevermogen

A = doorsnede

L = lengte

temperatuurverschil ,; AT

(W)

(m
2 )

(m)

(W/m. )0

(K)



BIJLAGE 2.

4T = Q2k1.Ak2.Lk3.~k4

K1 = Wk1 .(m2 )k2. mk3. (w/m.K)k4

Voor het verband tussen bet warmtevermogen 62 en het tempe

ratuurverschil 4T geldt k1 = 1

Verder geldt voor k2 = -1

k3 = 1

k4 = -1

.
Dus AT = C •.Ql..:.1.

A.~
(Warmte-overdracht door geleiding)

Voor de uitzetting die hieruit voIgt

Invloedsgrootheden AT

tL
L = Iengte

uitzetting ,; .a.L

geldt :

(K)

(K- 1 )

(m)

(m)

Voor het verband tussen het temperatuurverschil AT en de

uitzetting .a.L geldt : k1 = 1

Verder geldt voor k2 = 1

k3 = 1

Dus AL = c.4T.oI.L (lineaire uitzettingsformule)



B1JLAGE 3.

DE DYNAM1SCHE 1NVLOEDEN.

1nvloedsgrootheden : w2

12

~

(rad/sec)
2 3(kg.m ) = (W.sec )

(rad/sec)

Benodigde vermogen ~ p (W)

Voor het verband tussen hoeksnelheid w2 en het benodigde

vermogen geldt : kl = I

wI = (rad/sec)1. (w/sec 3}k2. {rad/sec2 }k3

Verder geldt voor : k2 = I

k3 = I

-Dus P = C. w2 • I 2. 'f



BIJLAGE 4.

DE INVOERFILE VOOR FEMSYS VAN DE VERDEELSCHIJFCOMBINATIE.

100 $ INPUT "SCHIJF"

200 $ BASISPOINTS

300 1 50, 0;

400 2 70, OJ

500 3 90, 0;

600 4 110, 0;

700 5 130, 0:

800 6 130, 0;

900 7 130, 0;

1000 8 120, 38;

1100 9 110, 75:

1200 10 100, 75;

1300 11 90, 75;

1400 12 80, 75;

1500 13 70, 75:

1600 14 60, 75;

1700 15 50, 75;

1800 16 50, 38;

1900 17 50, 113j

2000 18 50, 150;

2100 19 70, ISO:
2200 20 90, ISO:
2300 21 110, ISO:
2400 22 138, ISO:
2500 23 138, 140;

2600 24 130, 140;

2700 25 130, 113;

2800 26 125, 0:

2900 $ CONTOURPIECES

3000 1 (15RL16RL1RL2RL3RL4RL26RL5RL6RL7)

3100 2 (15RL14RL13RL12RL11RL10RL9RL8RL7)



3200 3 (7RL25RL24RL23RL22RL21RL20RL19RL18RL17RL15)

3300 $ SUBAREA

3400 1(1,-2)

3500 2(2,3)

3600 $ SUBSTRUCTURE

3700 FEMSYS 1 TRIAX 6 (1)

3800 2 TRIAX 6 (2)

3900 $ GRADING

4000 G 1.0 RI 5

4100 GV 0.5 (5, 22, 26)

4200 $ RENUMBER

4300 PROFILE (2 CMK 22) (1 CMK 5) (1 LINE 5, 22)

4400 $ STOP

=



BIJLAGE 5 .

Berekeningsvoorbeeld van de spanningen en vervormingen.

Dit is de sommatie van de vervormingen en spanningen volgens

de benaderingsformule uit de computeruitdraaien van FEMSYS.

Voor punt 286 geldt in Z-richting

Vervorming door -eigen gewicht = -0,0120 pm
-AO (100 N/rad)= -0,0109 pm
-A3 (200 N/rad) = -0,0003 pm
-A6 (200 N/rad)= -0,0000 pm
-A9 (200 N/rad)= -0,0000 pm

De totale vervorming in Z-richting van het punt 286 door het

eigen gewicht en door de benadering van F2- (180 N) met

F(f) = 29 + 55.cos 3f + 51.cos 6~ + 45.cos 9~ is

AZ = (-0,0120) + 12-(-0,0109) + 55 (-0,0003) + ~(O,OOOO) +
100 200 200

i2-(O, 0000) = -0,015 fm
200

Spanning door -eigen gewicht = -0,0026 N/mm2

-AO (lOO N/rad)= +0,0141 N/mm2

-A3 (200 N/rad)= +0,0028 N/mm2

-A6 (200 N/rad)= +0,0001 N/mm2

-A9 (200 N/r~d)= 0,0000 N/mm2

De totale spanning in Z-richting van het punt 286 is

az = (-0,0026) + 12-(+0,0141) + ~(0,0028) + ~(0,0001) +
100 200 200

i2-(O, 0000) = +0,0023 N/mm2

200



BIJLAGE 6

Berekening van de doorbuiging van de verdeelschijven m.b.v.

de benaderingsmethoden volgens "Flat-plate design".

t\\llllllll Ulllll\lll
~ fa=:

w =
psi

a =

b =

2 2
W.lT (a ~b )

= 6894,76.Pa

130 rom ;; 5,12)'

50 rom - 1,97"
t>.

1Pa = 1 N/m2

alb = 2,6~ K = 0,293

F = 260 N

5747 N/m2
;; 0,835 psi = w

2 2 2 2
W = w. TT. (a -b ) = 0,835. IT. «5,12) -(1,97) ) =

t = 75 rom ;;2,95"

E 5 N/rom2 - 2,1.1011 N/m2 - 7 psi= 2,1.10 = = 3,05.10

2
f

K.W.a= E. t 3

58,6 psi. (inch)2

2f = 0,293.58,6.{5,12}
3 , 0 5 • 1 0 l • (2, 9 5 )3

-6 - -2= 0,6.10 inch 1,5.10 fm



BIJLAGE 7

jjjllllllllJ Jlllll!!JlJJ

2 2
W=w.TT.(a-b}

1psi = 6894,8 Pa

a = 130 mm ';5,12"

b = 50 mm ,; 1,97"

1Pa = 1 N/m2

a 2,6 K 0,4154b = ~ =

F 260 N 260 N 260 N= I> P = n/4. (D"-d{) = 11" /4. (0, 26'1 -0, 12 ) =

5747 N/m2 ,; 0,835 psi = w

2 2 222
W = w •. rr.(a -b} = 0,835. TT.«5,12} -(l,97) } = 58,6 psi. (inch)

t = 75 mm - 2,95"

E 5
N/mm2 - 2,1.1011

N/m
2 - 7= 2,1.10 = = 3,05.10 psi

2
f

K.W.a= E. t 3

2f = O,4154.58,6.(5,12}
3,05.101 • (2,95}3

---

= 0,8.10-6 inch -

------

0,02 fm ,; -2
2.10 fIn

-2'----- 2.10 pm



BIJLAGE 8.

De berekening van de doorzakking van een schij£ met de

hoogte gelijk aan de hel£t van de oorspronkelijke hoogte.

(t ' = ~ * 75 rom = 37,5 rom)

D.m.v. de "Flat-plate design" benaderingsmethode.

t' = 37,5 rom ,; 1,48"

W' = rr(a2-b2).tl'~.9

£' = ~: ~~ ; )/ = K.TT. (~~ "(~~ ~. t I • a ?PJ= K. {l' 9 . a ~ • IT. (a
2

- b
2

) '(~ , f =

1 2= £. (1) = 4£
~

De vervormingen in Z richting in fm

.A Z totaal

286 + 4.0,0152 = + 0,06

294 = + 0,06

302 = + 0,06

308 = + 0,06

316 = + 0,07

Deze vervormingen zijn ook nog zeer gering.



BIJLAGE 9
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BIJLAGE 10.

Verdeelschijfcombinatie.

50,150 +0, /50

1 <§)
110,150 I f>o, 15"0 H, ISO



BIJLAGE 11

Steunplaat voor de bovenschijf.

borgpennen

3 stuks



BIJLAGE 12

De schijf en de steunplaat zijn uit 1 stuk materiaal

vervaardigd.
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