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1. Inleiding 

In een eerder stadium zijn door de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde 
berekeningen uitgevoerd voor een diafragmaveer van een electroventiel 
voor een luchtspoelweefmachine van RGti-Te Strake b.v. 
get verslag ga8 Geze berekeningen is 2 e e r g ~ l ~ r ; d  fa i a p p ~ r t  WTg-85,023= 
Het blijkt dat er, naar het oordeei van RÜti-Te STraXe, te veel breuk 
optreedt in de eerder genoemde diafragmaveer. Een intern onderzoek geeft 
als mogelijke oorzaak: een belasting in het vlak van de veer, die veroor- 
zaakt wordt doordat de kern niet precies centrisch zit in de spoel, 
Aan de vakgroep Fundamentele ~erktu~gkunde~ faculteit ~erktu~~bouwkun~e 
van de Technische Universiteit Eindhoven is gevraagd de invloed van een 
dwarsbelasting na te gaan en uitspraken te doen over de spann~ngstoe~ta~~ 
bij een combinatie van belastingen in en loodrecht op het vlak van de 
veer a 

Ira dit verslag wordt melding gemaakt van de resultaten van de berekenin- 
gen die met behulp van de eindige-ele~entenme~hode zijn uitgevoerd, Deze 
berekeningen zijn gebaseerd op lineaire theorieën, waarbij de verplaat- 
singen klein zijn en superpositie van belastingen toegestaan is. 



2 .  Nodelvorming 

Een diafragmaveer (zie fig. 1) bestaat in wezen uit drie gekromde veer- 
benen die aan de ene kant gekoppeld worden aan een centraal middenstuk 
waar de as van de kern aan bevestigd is, en die aan de buitenkant verbon- 
aeri ZIJSI  ae2 e m  r ing  die 1% eea soade bus neirdt vastgeklemd, . .  -,-- - 1 2 -  

Fig, 1. Biafragmaveer uit een electroventiel 

In de berekening wordt er vanuit gegaan dat de buitenrand op te vatten is 
als een starre inklemming, zodat geen verplaatsingen en verdraaiingen 
Eogelijk zijn. 
Be belasting loodrecht op het vlak wordt gelijkmatig verdeeld aangebracht 
over de omtrek van het centrale gat, De belasting in het vlak wordt als 
geconcentreerde kracht aangebracht op één van de e noop punten aan de om- 
trek va3 het centrale g a t .  

Het gebruikte element is een 6-knoops, dun schaalelement waarmee zowel de 
~ e ~ b r a a n b ~ l a s t ~ n ~  in het vlak als de buigspanning loodrecht op het vlak 
bepaald kan worden. Over de dikte wordt slechts één laag elementen toege- 
past. 

Het is bekend dat veren van het onderhavige type een niet-lineaire veer- 
karakteristiek vertonen. Bovendien zal een dwarsbelasting eerder knik- o f  

plooiverschijnselen veroorzaken als de veer relatief ver is doorgebogen 
dan in de niet uitgebogen toestand, 
Bij deze berekeningen wordt echter alleen een lineair-elastische analyse 
uitgevoerd. Bit impliceert dat de belastingen in en loodrecht op het vlak 
als afzonderlijke belactingssituaties mogen worden behandeld era dat een 
combinatie van belastingen leidt tot een combinatie van deelresultaten. 
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In elke belastingssituatie is de onvervormde geometrie het uitgangspunt 
voor de berekening. 
Instabiliteitsverschijnselen als knik- of plooigedrag kunnen met deze 
berekeningen niet worden voorspeld. 

De diafragmaveer is gemodelleerd aan de hand van fig. 2 .  De veer vertoont 
veel overeenkomst met, of is hetzelfde a l s  de veer die in rapport WE'# 
85.023 werd aangeduid als model. C ,  volgens tekening 119-520650, A l s  veer- 
dikte is de waarde ingevoerd: t = 0.25 mm, De materiaalparaineters worden 

2 als volgt gekozen: E = 218.000 N/mm 
2, = 0.3 

In fig. 3 is de gebruikte elemen~~erdeling getoond. In de omgeving van 
kleine afrondingsstralen aan de voet en aan de top van de veerbenen is 
een relatieve fijne elementve~de~~ng toegepast omdat in die omgeving een 
spanningsconcentratie wordt verwacht. In de middens van de veerbenen en 
in de buitenring kan een grovere elementverdeling worden gehanteerd omdat 
eerder bleek dat in die gebieden een laag spanningsniveau optrad. 
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4.  Berekeningen 

De berekeningen worden uitgevoerd met het eindage-ele~en$pakket I-DEAS 

van SDRC (Structural Dynamics Research Corp. USA). 
Het rekenmodel van de diafragmaveer bevat: 

1clu ..7nm,-....Cfin 
s i 0  e L c L t k c I I b G u  en 

1757 knooppunten. 

4.1 Belastina loodrecht OP het vlak 

Om een vergelijking t e  maken met de eerder uitgevoerde berekening is een 
belasting loodrecht op het vlak ingevoerd met een waarde van 128- 

Tabel 1 Verplaatsing in het midden en maximale Von Misesspanning bij 
een belasting van 1M. 

De oude situatie had betrekking op een dikte van 0-15 me Boor te corri- 
geren voor de verhoogde stijfheid en weerstand tegen b ~ i ~ ~ ~ ~  kunnen waar- 
den voor t = 0.25 mm daaruit worden afgeleid. 

In Fig. 4 wordt de v e ~ v o r m i ~ ~  als gevolg van een axiale kracht weergege- 
ven. De vergroting van de vervorming is sterk opgevoerd OR een leesbare 
figuur te verkrijgen. Uit deze figuur blijkt àat de maximale verplaatsing 
in de omgeving van de binnenrand optreedt, 
Voor de rest van de Berekeningen wordt steeds uitgegaan van de verplaat- 
sing van de binnenrand van het centrale gat. 
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In het rekenmodel is de buitenrand ingeklemd gedacht: er kunnen daar geen 
rotaties ontstaan. De binnenrand van het gat waar de axiale belasting op 
aangrijpt, heeft geen beperkingen opgelegd gekregen. 
Om een indruk te krijgen van de hoekverdraaiing aan de rand van het cen- 
trale gat, wordt de gemiddelde axiale verplaatsing vergeleken van knoop- 
güiiten ûp Ge binne~rand set  die VUE de knoippu,nten die één eIe~n-nt  meer 
naar buiten liggen. Uit deze bewerking volgt dat àe hoekverdraaiing ge- 
lijk is aan û,098.1û-3 rad onder een belasting van 2.59QN die een axiale 
verplaatsing van l,1 m veroorzaakt. Deze hoek is zo klein dat er nauwe- 
lijks verschil zal zijn met een inklemming van de binnenrand. 

De geconstateerde afwijkingen (zie tabel I) zijn een gevolg van het feit 
dat inkletilrand en belastingsrand in oude en nieuwe berekening niet exact 
hetzelfde waren. 

4 . 2  Belasting in het vlak 

Op voorhand is niet duidelijk wat de zwaarst belaste situatie is als de 
dwarskracht, werkend in het vlak van de veer, van richting verandert. Bij 
de montage van het eleetroventiel is de plaats met rainiaale spleetdikte 
niet eenduidig vastgelegd. 
In Fig, 5 zijn de vier plaatsen aangegeven waar de dwarskracht is aange- 
bracht. Tussen de richtingen van A en D is precies een hoek van 1200 om- 
sloten. 

Fig. 5. Aangrijpingspu~t dwarskracht 

Uit de spanningsresultaten, Fig. 6 ,  blijkt dat het gerechtvaardigd was om 
de Gwarskracht als eea geconcentreerde kracht i:: te .,.=erelz. 
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Fig. 6. Spanningsresultaat bij verschillende richtingen van de 
Rwarskracht .) 



1 2  

De vier belastingssituaties geven slechts weinig verschil in resultaat. 
Tabel 2 Effect van plaats dwarskracht (10N) op verplaatsing van de 

kracht 

In ver~olgberekeningen wordt uitgegaan van situatie C.. waarbij de groot- 
ste waarde van de Von ~ise~-spanning optreedt. 

In figuren 7 en 8 worden de Von ~ ~ ~ e s ~ p a ~ ~ i ~ ~ e ~  zichtbaar voor de afzoa- 
derlijke belastingen in en loodrecht op het vlak. Voor deze resultaten is 
uitgegaan van de volgende situatie: 
- veerdikte t = 0.25 aim 
- dwarsbelasting 36M 
- axiale verplaatsing 1,1 rnm, 

Het blijkt dat gebieden met maximale spanningen steeds liggen in de oange- 

ving van de kleinste kromtestralen aan de uiteinden van de veerbenen. 
Voor de berekende situaties gelden de volgende aaarderi: 

Tabel 3 Vergelijking maximale vergelijkspanning (M/mm2) bij t = 0,25 mm 
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4.3 Combinaties 

Bij een combinatie van een belasting in en loodrecht op het vlak wordt 
uitgegaan van de volgende gegevens: 

^i- L-~--L;- . .  i - - a - - & ~ +  ..- L..+ - , i -~ ,  rmhr\t O n ~ - M i N  rrrnht -iin aIt 
UY uf=sapi.rrry ~ U U U L C ~ A A C  up UGS. v ~ c a a  mw-6 & w u a r r s y  yruur.  & A J U  war. G G Z ~  

axiale verplaatsing van de kern van 1,l mm gerealiseerd wordt. Deze 
belasting wordt dan: 

P = 1 x 1,3./0,4236 = 2,596 M. 
de belasting in het vlak zal een gevolg zijn van de spleetdikte tussen 
spoel en kern en van de veerstijfheid van de diafragmaveer. Experimen- 
teel onderzoek bij Rüti-Te Strake zal een bruikbare schatting voor de 
grootte van de belasting moeten opleveren. 
Bij deze berekeningen worden vier waarden van de dwarskracht gehan- 
teerd: 18, 27, 36 en 45 M. 
Be waarde van 36 M is een experimenteel bepaalde, in een situatie zon- 
der diafragmaveer. 

Aangezien het niet toegestaan is maximale waarden van de vergelijkspan- 
ning voor verschillende belastingsgevallen zo maar op te tellen, moet een 
zorgvuldige procedure gehanteerd worden, 
Uit de spanningcverdeling bij belasting in en loodrecht op het vlak 
blijkt dat eenzelfde gebied, bij de kleine kromtestralen, aanleiding 
geeft tot hoge spanningen. 
Voor die deelgebieden Es nagegaan hce de eindsituatie wordt v?an de waarde 
van de Von Nisesspanning. Boven- en onderzijde van de veer worden afzon- 
derlijk nagegaan. 

- Ter ondersteuning van de constructeurs wordt de dikte van de veer ge- 
varieerd tussen de waarden t = 0,15 en t = 0 , 3 5  mm 
Bij de dwarsbelasting geeft een toename van de dikte een? evenredig 
lagere verplaatsing en membraanspanning. Voor de belasting loodrecht 
op het vlak als gevolg van een voorgeschreven verplaatsing wordt de 
belasting met de derde macht van de dikteverhouding kleiner en wordt 
de maximale buigspanning evenredig met de dikteverhouding kleiner, 

Als eerste worden in tabel 4 de analytisch berekende waarden van de ver- 
gelijkspanning gegeven, uitgaande van de eindige-elementoplossing voor 
t = 0,25 mm, een dwarskracht van îOW en een axiale kracht van 11;. ‘Jervûl- 
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gens worden in tabel 5 de resultaten vermeld van de gecombineerde belas- 
t ingen. 

Tabel 4 Waarden van de vergelijkspanning, voor de afzonderlijke belas- 
t ingen. 

Dwarskracht Axiale verplaatsing 1,1 mr 

Tabel 5 Waarden van de vergelijkspanning (in N/mm2) bij een Combinatie- 
belasting; 
1,l mm axiale verplaatsing en variabeìe dwarskracht. 

In grafiek 1 en 2 zijn de waarden uit tabel 4 en 5 in beeld gebracht. uit 
grafiek 2 blijkt duidelijk dat er een optimale dikte van de veer gevonden 
kan worden voor een gegeven belastingscombinatie. 
Bij de, in dit onderzoek toegepast geometrie, kunnen waarden voor de ver- 
gelijkspanning gemakkelijk berekend worden uit de afzonderlijke belastin- 
gen in en loodrecht op het vlak, door gebruik te maken van tabel 4.  Een 
nieuwe tabel 5 is door optelling van beide belastingssituaties te ver- 
krijgen. De afwijkingen ten opzichte van resultaten van een compleet 
nieuwe berekening met een gecombineerde belasting, bedragen minder dan 
1% * 
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5 e Conclusies 

Uit de lineair elastische analyse van een diafragmaveer kunnen de volgen- 
de conclusies worden getrokken: 

de plaats  waar de radiaai gericht äwarskracht aangrijpt heeft nauve- 
lijks invloed op de grootte van de maximale spanning. 

äe dwarsbelasting geeft aanleiding tot relatief hoge waarde van de 
vergelijkspanning. Deze spanning is lineair evenredig met de grootte 
van de dwarskracht en omgekeerd evenredig met de dikte van de blad- 
veer. 

de axiale belasting die nodig is om een voorgeschreven verplaatsing te 
realiseren is omgekeerd evenredig met de dikte-verhouding tot de derde 
macht. De spanning is lineair evenredig met de dikte van de bladveer. 

de combinatie van belasting in en loodrecht op het vlak geeft voor het 
punt met maximale spanning eenvoudig te bepalen resultaten, Hoewel. 
normaliter Yon Hises-spanningen niet mogen worden opgeteld, kan dit in 
dit punt wel. Be afwijkingen tussen de som van deelresultaten en van 
een compleet nieuwe berekening bedragen minder dan 1%. 

de hoogste spanning treedt steeds op bij de kleinste afremdingsstraal. 

het verdient aanbeveling er voor te zorgen dat de dwarskracht zo ge- 
ring mogelijk is. 

bij een gegeven waarde van de dwarskracht is een optimale veerdikte te 
bepalen. 

het vergroten van de kleinste kromtestralen zal, bij min of meer ge- 
lijk blijvende stijfheid, waarschijnlijk een grote invloed hebben op 
de hoogte van de spanningsconcentratie. 


