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Inleiding 

Ameron fabriceert fibre glass buizen in verschillende diameters. Deze buizen worden 
gewikkeld om een stalen matrijs: de mandrel. De lengte van de buizen en dus ook van de 
matrijs bedraagt ongeveer 12 meter. Ooit zijn er problemen geweest doordat een matrijs 
plastisch vervormde; deze vervorming was waarschijnlijk het gevolg van de waterdruk 
tussen matrijs en 
gewikkelde buis en een lokale wanddiktevermindering in de matrijs. 
Het bedrijf heeít plannen om nieuwe series buizen te fabriceren met grotere diameters dan 
tot nu toe gebruikelijk ia en ia daarom geïnteresseerd in de spanningsverdeling in de 
matrijs onder normale gebruikscondities. 
Aan de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de Technische Universiteit Eindhoven 
is assistentie gevraagd bij het uitvoeren van berekeningen. 

Opzet van de berekeningen 

In eerste instantie wordt een bestaande matrijs voor een 24"-buis geanalyseerd. In de 
praktijk is er al ervaring opgedaan met deze maat buizen, zodat de uitkomsten van de 
spanningsberekeningen een toetsing van het rekenmodel kunnen geven. Punten die de 
aandacht vragen zijn onder meer: 
- over welke lengte wordt de matrijs belast door de waterdruk? 
- wat zijn de kinematische randvoorwaarden en wat is het effect van een keuze op de 

spanningsverdeling? 
- wat is het effect van de inwendige steunringen? 
- wat is de invloed van wanddikte-variaties? 

Na de evaluatie van de resultaten van de eerste fase worden berekeningen uitgevoerd 
voor een 40"-buis. 

Alle berekeningen worden uitgevoerd met behulp van het eindige elementenpakket l-DEAS 
(SDRC, Ohio, USA), waarmee statische, lineaire berekeningen worden uitgevoerd. De 
matrijs wordt gezien als een rotatie-symmetrische constructie, die ook rotatie-symmetrisch 
belast wordt. Daardoor kunnen ringvormige elementen in het rekenmodel worden 
toegepast. Gezien de aard van de te verwachten belastingssituaties in de matrijs is 
gekozen voor ringelementen met een rechthoekige dwarsdoorsnede em acht knooppunten 
per element zodat een lineaire spanningcverdeling over het element goed beschreven 
wordt. 
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Het 24" - rekenmodel 

Aangezien de grootste belasting op de matrijs ontstaat tijdens het uitpersen van de 
gewikkelde buis is vooral de spanningssituatie aan de perskant van belang. Het gedeelte 
van de matrijs tot aan de eerste steunring wordt gemodelleeerd en omvat zodoende een 
deel van de cilindermantel, het kegelvormig ketelfront, de steunring en de ring waarin de 
wateraansluiting is voorzien. 

Kinematische randvoorwaarden 

Op grond van de rotatie-symmetrie van het probleem wordt de radiale verplaatsing 
onderdrukt van punten die op de hartlijn van het model liggen. 
Aan tenminste één punt van het model moet in axiale zin een verplaatsing gelijk aan nul 
worden voorgeschreven. Welk punt hiervoor gekozen moet worden is niet op voorhand 
duidelijk; tijdens het persen bewegen de matrijs en de pijp ten opzichte van elkaar zodat 
niet van een vast punt gesproken kan worden. Er zijn drie varianten te kiezen: 
- het punt waar steunring en cilindermantel samenkomen wordt in axiale richting onder- 

steund. Het gevolg van deze aanname is dat de axiale druk over de volle lengte van de 
pijpwand werkt en dat in elk punt van de cilindermantel een extra drukspanning heerst. 

- de cilinderwand wordt op de deling met de losse kop in axiale zin ondersteund. De 
cilinderwand verplaatst niet, de kegelschaal wel (codering: "Wand"). 

- de kegelschaal wordt op de hartlijn in axiale zin ondersteund; de cilinderwand kan vrij 
bewegen (codering: "As"). 
De laatste twee varianten zijn afzonderlijk doorgerekend, de eerste variant lijkt niet erg 
reeel. 

De belasting (dynamische randvoorwaarden) 

De gegeven waarde van de persdruk bedraagt 40 bar. Deze druk wordt op de kegelschaal 
uitgeoefend en op binnen- en buitenzijde van de voorcentrering. De druk werkt eveneens 
op de cilindermantel, maar het is niet bekend over welke lengte en in welke intensiteit. 
Voor de te volgen berekeningen wordt aangenomen dat deze belasting lineair verloopt van 
40 naar O bar; de lengte waarover deze belasting werkt wordt gesteld op circa 1 resp. 2 
maal de buisdiameter; ofwel 600 resp 1200 mm. 

Het materiaal 

De matrijs is gefabriceerd uit nema4 mnstrwtiestaal, zsdat de cil gen de kentallen 
gehanteerd mogen worden: 

- elasticiteitsmodulus: 21 0.000 N/mm2 
- dwarscontractiecoëff: o, 3 
- toelaatbare spanning: 140 N/mm2 

In de figuren 1 en 2 zijn de verschillende combinaties van kinematische en dynamische 
randvoorwaarden getekend waarvoor berekeningen zijn uitgevoerd. 
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Fig. d Kinematiache randvoorwaarden 

Fig.2 Belasting (dynamische randvoorwaarden) 
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Resultaten 

Verplaatsingen 

Uit de figuren 3a t l n  3d waarin de onvervormde en vervormde geometrie is weergegeven, 
blijkt dat de buigvervorming van de cilinderwand een locaal gebeuren is dat zich alleen 
afspeelt in de directe omgeving van de aansluiting met het kegelfront; de maximale radiale 
verplaatsing gebeurt op een plaats binnen 200 mm van het kegelfront. Dit fenomeen is in 
overeenstemming met theoretische beschouwingen over locaal belaste cirkelcilinders. De 
invloed van de steunring is aan deze zijde van de matrijs niet merkbaar. De cilinderwand 
vervormt het sterkst als de wand axiaal vrij gehouden wordt, de hoekverdraaiing van het 
kegelfront wordt dan als het ware doorgegeven aan de wand. 
De vervorming van het kegelfront is duidelijk afhankelijk van de manier waarop de axiale 
verplaatsing is onderdrukt, de grootste verplaatsingen treden op in de situatie dat de cin- 
linderwand in axiale richting wordt vastgehouden. 
Overigens blijkt uit de tabellen 1 en 2 dat de onderlinge verschillen relatief klein zijn. 

Spanningen 

Het beoordelen van de spanningstoestand gebeurt meestal aan de hand van de vergelijk- 
of Von Misecspanning. Toch is het in dit geval handig te kijken naar de afzonderlijke bij- 
dragen van de tangentiaalspanning (hoopstress), die in het meest eenvoudige geval volgt 
uit de "ketelformule", en de buigspanning in de wand, die vooral een gevolg is van locaal 
optredende effecten in de cilinderwand. De tangentiaalspanning is omgekeerd evenredig 
met de wanddikte, de buigspanning omgekeerd evenredig met de derde macht van de 
wanddikte. 
Het productieproces van de matrijs is zodanig dat variaties in de wanddikte zeker niet 
mogen worden uitgesloten; bovengenoemde afhankelijkheden maken het mogelijk een 
inzicht te krijgen in het effect van wanddikte-variaties op de uiteindelijke spanningstoe- 
stand. 
Uit de berekeningen blijkt (tabel 3 en 4) dat in de cilinderwand de tangentiaalspanning de 
grootste bijdrage levert aan de Von Misesspanning. Deze tangentiaalspanning bereikt niet 
de theoretische waarde ( 80 N/mm2 zoals die optreedt bij een ketel met dezelfde 
afmetingen en een uniforme druk van 40 bar. De grootste buigspanning bereikt een 
waarde van ongeveer 40 N/mm2. De hoogste waarde van de Von Misesspanning is 75 
N/mm2. 
Uit de resultaten blijkt verder dat de spanning in het kegelfront een aanzienlijk hogere 
waarde bereikt. De plaats en de waarde van de hoogste spanning is afhankelijk van de 
wijze waarop de kinematicche randvoorwaarde wordt gekozen, zie fig. 4. De berekende 
waard3 is vee! grder dan de t~elaatbare spanning van het materiaal. 
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Fig. 3. Vervormde en onvervormde geometrie 
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Fig. 4. Details Von Miceccpanningverdeling 
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In onderstaande tabellen zijn de belangrijkste gegevens gebundeld. 

Tabel 1. 24"-buis; grootste wandverplaatsing (mrn) 

S vonM 

Wand 

~ 

- 70 

As 

~ 

* 40 70 

L = 600 L = 1200 

max. rad. verplaatsing max. rad. verplaatsing 

- 0.082 - 0.089 

- 0.076 - 0.092 

Wand 

As 

Tabel 2. 24"-buis; verplaatsing kegelfront (mm) 

L = 600 

S von Mises 

L = 1200 

s von Mises 

290 295 

305 305 

Wand 

As 

L = 600 

axiale verplaatsing 

0.479 

0.297 

~~ 

L = 1200 
~ 

axiale verplaatsing 

0.484 

0.292 

Tabel 3. 24"-buis; Spanningen in de cilinderwand (N/rnrn2); 
(maxima). 

L = 600 

Stan I S buig I S vonM 

Tabel 4, 24"-buis; Spanningen in het kegelfront (N/mm2); 
(maxima). 
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Conclusies voor de 24"-matriis 

De steunringen 

De plaats van de steunring heeft geen invloed op de spanningsverdeling in cilinderwand of 
kegelfront. 

De wand 

In de cilinderwand, relatief ver van het kegelfront treden alleen tangentiaalspanningen op, 
waarvan de grootte aanzielijk kleiner is dan de toelaatbare waarde. Zelfs bij een minimum 
wanddikte van 10 mm zal de grenswaarde van de spanning niet worden overschreden. 
In de cilinderwand komen relatief grote buigspanningen voor in de omgeving van de 
aansluiting met het kegelfront. Ook hier geldt dat zelfs in het geval van de minimum 
wanddikte de combinatie van tangentiaalspanning en buigspanning de grenswaarde niet 
zal overschrijden. 
Als gevolg van een wandikteverandering van 15 naar 1 O mm zal de tangentiaalspanning 
met een factor 1.5 toenemen, de buigspanmimg met een factor 3.4. 

N.B. De relatief hoge spanning aan het uiteinde van de cilinderwand is mede een gevolg 
van de wijze waarop de axiale verplaatsing is onderdrukt. Alle axiaal gerichte kracht 
wordt in dit deel overgedragen. in werkelijkheid zal er over een zekere lengte van 
de cilinderwand een wrijvingskracht optreden die gelijk is aan de kracht die in het 
rekenmodel geleverd wordt door de ondersteuning. De werkelijke belasting zal lager 
zijn dan uit dit rekenmodel volgt. 

Het kegelvormig front 

In de hier gehanteerde modellen voor de berekening van de spanning in het kegelfront 
bliikt de wanddikte van dit deel te gering. In principe staan er twee wegen open om dit 
probleem op te lossen: vormverandering van het front of dikte-verandering van de plaat. 
Uit de theorie van eilindewaten Ss bekend dat een bolvormig front bij inwendige druk alleen 
wordt belast door een membraanspanning, mits daarbij de correcte randvoorwaarden 
worden gerealiseerd. Een vlakke plaat of een kegelvormige schaal zal daarentegen altijd 
belast worden op buiging, waardoor bij gelijke wanddikte de vlakke plaat in het nadeel is 
van een bolfront. 
Als gekozen wordt voor een kegelvormige schaal als front- afsluiting dan moet de 
spanning met een factor 2 omlaag ten opzichte van de doorgerekende constructie. 
Gegever! eer! wanddikcas va0 I2 mm, ZOU dan gekozen moeten worden voor een dikte van 
tenminste 15 mm; de reductiefactor is dan 1.95. Bij een wanddikte van 18 mm is die 
:edudiefactGr a0 3.4. 
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De 40"-matrijs 

Op grond van de voorafgaande resultaten wordt een model gemaakt voor een 40-matrijs; 
alle wanddikten worden voorlopig gesteld op 20 mm. Het zal waarschijnlijk niet nodig zijn 
deze wanddikte aan te houden over de volle lengte van de cilinderwand van de matrijs, 
maar alleen voor dat gedeelte waar de invloed van het kegelfront en de waterdruk 
werkzaam is. 

Bij de dimensionering van het kegelfront is er voor gekozen om eenzelfde bout te 
gebruiken als bij de 24"-matrijs om de losse kop vast te zetten. Dit heeft tot gevolg dat het 
axiaal verschil tussen binnen- en buitenstraal gelijk blijft aan 74 mm. Gezien de grotere 
diameter staat dit front dus duidelijk steiler en zal zich meer als een vlakke plaat gedragen. 

De belasting op de cilinderwand werkt over een lengte van 1000 resp. 2000 mm en neemt 
lineair af van 40 naar O bar. Op het kegelfront werkt de persdruk van 40 bar. 
Als kinematische randvoorwaarde wordt alleen de situatie beschouwd waarin het uiteinde 
van de cilindermantel wordt onderdrukt in axiale richting (codering: wand). Uiteraard is 
verder gezorgd voor een voldoende ondersteuning in radiale richting. 

Resultaten 

Uit de figuren 5 met de vervormde geometrie blijkt dat de vervorming van het kegelfront 
bepalend is voor de spanningen in de cilinderwand, in de voorcentrering en in het 
kegelfront zelf. Deze spanningen zijn door de vervorming bepaald, een grotere wanddikte 
van de frontplaat zal een spanningsreductie geven in de aansluitende cilinderwanden. 
Door de buigeffecten wordt in alle delen van de constructie de toelaatbare waarde van de 
Von Misesspanning sterk overschreden. Door de grote invloed van het kegelfront is het in 
dit model nauwelijks van belang hoever de waterdruk doorloopt langs de cilinderwand. 

Op enige afstand van het kegelfront wordt de cpanningstoestand vrijwel uitsluitend bepaald 
door de tangentiaalspanning. Voor een ketel onder uniforme druk geldt een spanning van 
I00  N/mm2; doordat de druk lineair afmeernt wordt deze waarde niet bereikt in de 
cilinderwand. 
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Wand 

In onderstaande tabellen zijn de belangrijkste gegevens gebundeld. 

L = 1000 L = 2000 

axiale verplaatsing axiale verplaatsing 

2.70 2.70 

Tabel 5. 40"-buis; grootste wandverplaatsing (mm) 

L =  1000 

S von Mises 

470 

E l  
Wand 

L = 1000 L = 2000 

max. rad. verplaatsing max. md. verplaatsing 

Wand - 0.169 - 0.207 

L = 2000 

S von Mises 

470 

Tabel 6. 40-buis; verplaatsing kegelfront (mm) 

Tabel 7. 40"-buis; Spanningen in de cilinderwand (N/mm2); 
(maxima). 
Afstand vanaf de deling met de losse kop 

270 - 70 * 16 75 - 85 i 17 90 

20 380 380 
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Fig. 5. Vervormde en onvervormde geometrie 
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Fig.6. Detail Von Misesspanningverdeling 
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Conclusies 

De cilinderwand 

Een wanddikte van 20 mm lijkt voor de eerste sectie van de cilinderwand voldoende; op 
enige afstand van de aansluiting met het kegelfront is de spanning circa 2/3 van de 
toelaatbare waarde. Voor de overige delen van de matrijs zal een wanddikte van 15 mm, 
zoals in de 24"-matrijs wordt toegepast, voldoende zijn. De relatief hoge spanning in het 
eerste deel van de wand is enerzijds een gevolg van de wijze waarop de axiale ver- 
plaatsing is onderdrukt, anderzijds werkt de invloed van het te slappe kegelfront hier op 
door. Na aanpassing van het kegelfront zal ook in dit gedeelte van de wand geen extreem 
hoge spanning ontstaan. 

Het kegelfront 

De toelaatbare waarde van de spanning wordt met een factor van ruim 3 overschreden 
voor delen van het front tussen de voorcentrering en de cilinderwand. Aangezien vooral de 
buigspanning bepalend is voor de hoogte van de spanning is eem wanddikte van 30 mm 
voldoende om een aanvaardbare waarde van de vergelijkspanning te verkrijgen. 
Een ander middel om spanningsreductie te verkrijgen is het veranderen van de kegelhoek; 
hoe "platter" het kegelfront, des te meer gaat de analyse van het front lijken op die van 
een vlakke plaat met hoge buigspanningen. Door de hoek aan te houden die bij de 24"- 
matrijs gebruikt werd zal de berekende waarde van de vergelijkspanning enigszins 
verminderen. Een wanddiktevergroting is in die geometrie ook dan nog nodig. 

De voorcentrering 

De hoge spanning die ontstaat in de voorcentrering is het gevolg van de doorbuiging van 
het kegelfront. Als voor een grotere wanddikte van dit front wordt gekozen dan zal de 
stijfheid meer dan evenredig toenemen en zal de opgerukte hoekverdraaiing van de 
voorcentrering dien ten gevolge verminderen. 
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