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1. Inleidinq 

Pleuger-Techniek te Eindhoven houdt zich onder meer bezig met 
pompinstallaties voor de aardolie-industrie. Voor een off- 
shore-constructie, waarbij een waterpomp hangt aan een cica 40 
meter lange leiding, wordt inzicht gevraaga in de maximaal 
optredende spanningen in de zwaarst belaste flenzen van deze 
constructie. 

Aan de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de faculteit 
Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven is 
verzocht spanningsberekeningen uit te voeren op basis van 
eindige-elementenanalyses. Voor de lineair elastische bereke- 
ningen wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket I-DEAS van 
SDRC (Ohio, USA). 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de modelvorming van de 
flenzen, de uitgevoerde berekeningen en van de verkregen 
resultaten. 
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2. Modelvorminq 

2.1 De 16"-flens 

De flens wordt opgevat als een rotatorisch-symmetrische con- 
structie, waardoor het voldoende is slechts één helft van de 
doorsnede te modelleren. In het model dat voor de spanningsbe- 
rekeningen wordt gebruikt, woraen de boutgaten niet verdiscon- 
teerd. De belasting die door de bouten wordt uitgeoefend, 
wordt als het ware uitgesmeerd over de gehele boutcirkel. 

Het model wordt opgebouwd uit drie-hoekige ringelementen met 
drie knooppunten, zodat de spanningen in een element constant 
zijn. Bij voldoend kleine elementen is deze benadering aeeep- 
tabel. 

Op grond van symmmetriebeschouwingen in axiale zin wordt het 
vlak waartegen de pakking zit, opgevat als  een vlak waarbij de 
punten in dat vlak uitsluitend in radiale richting kunnen 
verplaatsen. 

$539,? 

59 6.4 - 
Fig. 1. Schets van de 16" flens. 

Het materiaal 

Volgens opgave van de opdrachtgever bestaat het materiaal van 
de flenzen uit gietstaal grade S2, met de volgende kentallen: 

E-modulus : 130*10e5 N / m 2  
Dwarscontractiecoefficiënt: 0,29 
Treksterkte (minimaal) : 370 N / m 2  
0,2% rekgrens : 210-260 N/mmZ 
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Pi inw.druk (bar) 
Totaal Gewicht (kN) 

Axiale spanning (N/mm2) 
Totale boutkracht (kN) 

Boutbelasting (kN/rad) 

De belasting 

1A:normaal 1 B : extreem 

14,O 46,l 
348 700 

17,7 35,6 
770 770 

122,5 122,5 

Er zijn twee belastingssituaties doorgerekend: 
- onder normale druk; 
- onder extreme druk, als gevolg van bij voorbeeld een 

De belasting die door de Souteri wordt uitgeoefend is zcdanig 
dat ook onder extreme belasting de flensverbinding gesloten 
blijft. O p  de nominale waarde van de maximaal benodigde kracht 
is een toeslag van 10% genomen. 

schokgolf. 

Op de overgang van flens naar pijp werkt een axiale spanning 
die het gevolg is van: - het gewicht van pomp en leiding; 
- het gewicht van de kolom water die op de pomp staat; 
- de druk van het water op de pomp. 
Verder werkt er uiteraard de inwendige druk op de binnenzijde 
van de flens; onder normale condities is deze druk gelijk aan 
14,O bar, onder extreme condities wordt een druk van 46,l bar 
aanwezig geacht. 

Tabel 1: Overzicht belastingen 

2.2 De surface-plate 

Ook de surface-plate wordt opgevat als een rotatorisch-symme- 
trische constructie. Omdat verwacht wordt dat door de surface- 
plate de aansluitende pijpdelen zullen verbuigen, is aan beide 
zijden van de plaat een pijpstomp meegenomen. De axiale belas- 
ting werkt alleen op de onderste pijpstomp, de bovenste pijp- 
stomp wordt niet in axiale richting belast. De inwendige druk 
werkt uiteraard wel over de gehele lengte van de pijp. Aange- 
nomen mag worden dat de ondersteuning relatief star is ten 
opzichte van de plaat. De boutkracht wordt verdeeld over de 
gehele boutcirkel. 

De ondersteuning moet zodanig zijn dat in de contactpunten 
alleen drukkrachten op de plaat worden uitgeoefend. 
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Pi inw.druk bar 1 
Totaal gewicht (kN) 

Axiale spanning (N/mm*) 

Totale boutkracht (kN) 

Boutbelasting (kN/rad) 

Gezien de vorm van de doorsnede is in dit model gekozen voor 
rechthoekige vier-knoops elementen die een wat betere span- 
ningsbeschrijving geven dan de driehoekige elementen die voor 
de flensberekening worden gebruikt. 

1A:normaal 1B:extreem 

14,O 46,l 

348 700 

17,7 35,6 
770 770 

122 5 122 5 

Fig. 2. Schets van de surface-plate. 
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3 .  Berekeninqen 

Het programma berekent in eerste instantie de onbekende knoop- 
puntverplaatsingen, waarmee het vervormingspatroon van de 
constructie bekend is. In tweede instantie worden uit die 
verplaatsingen, per element, de spanningen berekend. 

3 . 1  De 16"-flens 

Uit de eerste analyse blijkt dat de modelvorming van de onder- 
steuning van de flens niet voldoet. In het pakkingvlak zijn 
grote trekspanningen nodig om axiale verplaatsingen te verhin- 
deren. Aangezien de pakking geen axiale krachten kan leveren 
moet het model worden aangepast, De ondersteuning van de flens 
zal zodanig moeten worden veranderd dat er uitsluitend druk- 
krachten op de flens worden uitgeoefend. 

Aanpassingen 

Na enkele testberekeningen blijkt dat de ondersteuning van de 
flens beperkt moet blijven tot drie knooppunten, die zich op 
een zo groot mogelijke straal bevinden. Een gevolg van deze 
modellering is dat er lokaal In het uiterste knooppunt een 
zeer hoge spanning optreedt. Het model wordt meer realistisch 
door een pakkinglaag in het model op te nemen en de contact- 
zone niet tot het uiterste punt maar tot het een na laatste 
knooppunt te laten lopen (zie fig. 3 ) .  

Fig. 3 .  Aangepaste ondersteuning van de 16" flens. 

De elasticiteitsmodulus van het pakkingmateriaal is gesteld op 
een fractie van die van het pijpmateriaal, Voor de verplaat- 
singen van de flens heeft deze waarde weinig invloed, voor de 
spanningen is de invloed iets groter. 
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max. axiale verpl. (mm) 

max. radiale verpl. (m) 

3.2 De surface-plate 

p= 14,O p= 46,l 

0,26 0,33 

0,PO O f 1 9  I 

Uit testberekeningen blijkt dat de hoogste spanningen optreden 
in de pijpstompen. De modellering van de ondersteuning ver- 
eist, net als bij de flensberekening, enige aanpassing om er 
voor te zorgen dat er alleen drukkrachten op de plaat worden 
uitgeoefend door de ondersteuning. 

max. spanning onderrand (N/mm2) 

max. spanning afronding ( N/mm2 ) 

met pakking (0,25*E) 

max. spanning onderrand ( N/mm2 ) 

max. spanning afronding (N/mm2) 

4. Resultaten 

255 300 

130 160 

120 140 
135 170 

De vervormingen en spanningen worden in beeld gebracht, waar- 
bij telkens de normale belastingssituatie en de meest extreme 
belasting naast elkaar worden gepresenteerd. 

4.1 De 16"-flens 

In fig. 4 wordt de onvervormde en de vervormde geometrie 
getoond. In fig. 5 en 6 is de waarde van de vergelijkspanning 
volgens Von Mises uitgezet. Spanningsconcentraties treden er 
op in het contactvlak met de pakking en in de afronding van 
flens naar pijp. 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste waarden verzameld. 

Tabel 3: Resultaten van de 16"-flens 
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p= 14,O 

4.2 De surface-plate 

p= 46,l 

In fig.7 wordt de onvervormde en de vervormde geometrie ge- 
toond. Daaruit blijkt dat de relatief stijve surface-plate een 
buiging van de pijpwand veroorzaakt, die aanleiding is tot een 
relatief grote vervorming van de pijp. 
In fig, 8 is de waarde van de vergelijkspanning volgens Von 
Mises uitgezet. 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste waarden samenge- 
vat. 

max. axiale verplaatsing (mm> 

max. radiale verplaatsing (mm) 

Tabel 4: Resultaten van de surface-plate. 

0,22 0,69 

0,04 0,12 
i 

max. spanning pijp (N/mm2) I 60 175 
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5. Conclusies 

5.1 De 16"-flens 

Uit de vervormingen blijkt dat de flens als het ware kantelt 
om het oplegpunt, de vervorming var, de flens zelf is gering; 

van de pijpaansluiting. De axiale verplaatsingen van de flens 
zijn zodanig klein dat deze zonder meer te realiseren zijn. 

äe verpiaatsing wordt vooral veroorzaakt door een ----,---' veruu1y -'-I I l ly  

Door een pakking te introduceren in het contactvlak van de 
flens worden de piekspanningen, die ontstaan bij het contact 
van staal op staal, aanzienlijk gereduceerd. De maxiale waarde 
van de vergelijkspanning treedt op in de afronding van flens 
naar pijp. Zelfs in het geval van een drukstoot blijft de 
spanning daar ter plekke ver beneden de O,L%-rekgrens. Onder 
normale condities is de veiligheidsfactor ongeveer twee. 

Deze 150 Ibs-flens voldoet dus bij de hier berekende belastin- 
gen ruimschoots aan de te stellen eisen. 

5.2 De surface-plate 

Ook hier bljkt uit de vervormingen dat de plaat kantelt om het 
oplegpunt, bovendien buigt de plaat zelf ook door zodat de 
pijp een vrij forse vervorming ondergaat. De grootte van de 
verplaatsing blijft echter vrij beperkt. 

Door de dikte van de plaat zijn de spanningen in de plaat 
relatief gering. Door de vervorming van de pijpaansluitingen 
treden juist in de pijp de hoogste spanningen op. Onder norma- 
le condities is er een grote Veiligheidsmarge tilsen de maxima- 
le waarde van de spanning en de 0,2%-rekgrens. Maar ook in het 
geval van een drukstoot blijft de maximale spanning onder de 
vloeigrens van het materiaal. 

Onder de opgegeven belastingen en volgens de modellering die 
voor het rekenmodel werd gehanteerd, voldoet de surface-plate 
aan de te stellen eisen. 
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