
 

Berekeningen aan een Merkel-seal met het e.e.m.-pakket
MARC
Citation for published version (APA):
Rooijackers, H. F. L. (1985). Berekeningen aan een Merkel-seal met het e.e.m.-pakket MARC. (DCT rapporten;
Vol. 1985.006). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1985

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/94493039-3455-43c1-aeda-affc3f78c589


Berekeningen aan een Merkel-seal 
met het e.e.m.-pakket MARC 

Harrie Rooyackers 

rapport WFW-85.006 



-1- 

Voorwoord 

Dit rapport is een eerste inventarisatie van gegevens en problemen verkregen 
uit enkele berekeningen aan een afdichting met MARC. Er is gepoogd zoveel 
mogelijk informatie op te nemen zodat het uiteindelijke rapport een redelijk 
houvast biedt voor soortgelijke berekeningen. Ook de berekende resultaten 
zijn relatief uitgebreid grafisch weergegeven. 
Een aantal problemen zijn gesignaleerd enr voorzover mogelijk, wordt hier- 
voor een oplossing gegeven. De bedoeling van dit rapport is dan ook al deze 
gegevens voor een wat grotere groep personen toegankelijk en bespreekbaar te 
maken. Ik heb dan ook niet gepoogd een lopend verhaal te schrijven maar heb 
mijn aandacht voornamelijk op de gesignaleerde problemen gericht. 

850110 THE/WFW 
Harrie Rooijackers 

WFW-85.006 
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Berekeninuen aan een Merkel-seal met MARC. 

Bij de vakgroep WOC loopt momenteel een onderzoek naar het afdichtingsmecha- 
nisme van afdichtingen. In het verleden heeft Hans Leijsen al verschillende 
berekeningen aan afdichtingen uitgevoerd om met name het verloop van de kon- 
taktspanning te beschouwen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot niet-lineaire 
berekeningen aan een zogenaamde Jayco-seal waarin enkele van de visco-elas- 
tische eigenschappen van het materiaal al meegenomen zijn. Uitgezonderd deze 
laatste berekening zijn ook een aantal eenvoudigere berekeningen aan een 
Nerkel-seal uitgevoerd. Uitgaande van deze voorbereidende berekeningen en 
soortgelijke berekeningen aan een Jayco-seal heb ik een test-berekening aan 
een Merkel-seal uitgevoerd. In deze niet-lineaire test-berekening is reke- 
ning gehouden met het visco-elastische gedrag van het materiaal van de af- 
dichting. Deze niet-lineaire berekeningen zijn alle uitgevoerd met het MARC- 
pakket. 

Veronderstellinuen m.b.t. de berekeninq. 

Voor de beschrijving van de geometrie van de afdichting is gebruik gemaakt 
van de afmetingen van een kleinere Werkel-seal met een binnenstraal 
r = 320 mm, deze werd opgeschaald tot r = 500 mm. Dit heeft uiteindelijk ge- 
leid tot het model van figuur l .  

Het model uit figuur 1 wordt nu als volgt belast : 
1.  Het model wordt gemonteerd, d.w.z. de vertande afdichtingslippen worden 

naar binnen gedrukt zodat de zijden van de afdichting tegen as en huis 
k e ~ m  liggen, zie figuur 3 .  

2. Er wordt oliedruk in de ruimte tussen de afdichtingslippen aangebracht 
(400 bar), zie figuur 1 .  Omdat zich in deze ruimte ook nog een verend 
element bevindt, wat het naar binnen bewegen van de afdichtingslippen te- 
genwerkt, zullen we bij het aanbrengen van de druk veronderstellen dat, 
in werkelijkheid, alle tanden op de afdichtingslippen zich tegen as of 
huis bevinden. Dit betekent dat zich, initieel, geen olie tussen afdich- 
tingslip en as of huis zal bevinden. 

3 ,  In de kontaktvlakken tussen as en afdichting en tussen as en huis wordt 
een mogelijkheid tot doorleiden van wrijving aangebracht. Daarna wordt de 



- 3 -  

as zover gedraaid dat in alle kontaktvlakken tussen afdichtinq en 
optreedt, dus niet persé tussen afdichting en huis. 

4 .  Het kruipen van het materiaal onder deze gekombineerde - statische - 
belasting wordt gesimuleerd. 

slip 

Voor de beschrijving van het materiaal is gebruik gemaakt van dezelfde mate- 
riaalparameters als bij de niet-lineaire berekening aan de Jayco-seal zoals 
deze door Hans Leysen uitgevoerd is; voor meer informatie wordt verwezen 
naar het afstudeerverslag van Hans Leijsen WFW-84,018. 
Daar momenteel geen ander programma-pakket aanwezig is waarmee deze bereke- 
ning uitgevoerd kan worden, is gebruik gemaakt van het MARC-pakket. Op basis 
van de voornoemde veronderstellingen ligt de keuze van de te gebruiken ele- 
menttypen dan vast. Voor het beschrijven van de afdichting is, i.v.m. punt 3 

(het kunnen roteren van de as), elementtype 20 het enige bruikbare element. 
Dit is een lineair 4-knoops semi-rotatie-symmetrisch element met als vrij- 
heidsgraden de verplaatsing in resp. z - ~  r- en @-richting. Voor het be- 
schrijven van het kontakt tussen afdichting en as of huis moeten gapelemen- 
ten (type 12) gebruikt worden. Deze 4-knoops elementen hebben als vrijheids- 
graden de verplaatsing in resp. x - ~  y- en z-richting voor de beide buitenste 
knooppunten en resp. normaalkracht en wrijvingskrachten met slip in de resp. 
inwendige knooppunten. Deze elementen kunnen dus ook voor het beschrijven 
van de wrijving gebruikt worden. Het enige beschikbare wrijvingsmodel voor 
deze elementen is het Coulomb-model. 
De rand van de afdichting wordt m.b.v. deze gap-elementen gekoppeld aan as 
en huis. Rechtstreeks koppelen d.m.v. samenvallende knooppunten betekent dat 
6e x- aan de z-, de y- aan de r- en de z- aan de 9-richting gekoppeld wordt. 
Omdat ~p geen werkelijke verplaatsingsrichting is mogen (z=x)- en (cg=z)-kop- 
pelingen niet zonder meer gelijktijdig optreden. Dit zou fouten in de te be- 
rekenen slip veroorzaken, Daarom zijn de vrijheidsgraden expliciet m.b.v. 
tyings gekoppeld en is BBn van de verplaatsingen van de zo gekoppelde gap- 
knooppunten onderdrukt. 
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Modellerincr van de afdichtinq. 

Als elementverdeling voor de afdichting is de mesh van figuur 2 gebruikt. 
I.v.m. het test-karakter van deze berekening is niet gestreefd naar een goe- 
de (fijnere) elementverdeling in de vertanding van de afdichtlippen, boven- 
dien is mogelijke extrusie van de afdichting in de spleet tussen as en huis 
niet in deze berekening meegenomen. Deze elementverdeling bevat 224 elemen- 
ten. De onderrand van de afdichting is verbonden met 27 gapelementen, hier- 
bij werd geen verbinding tussen randverplaatsing en gapverplaatsing in axia- 
le richting aangebracht, in die richting kan de rand vrij en wrijvingsloos 
verplaatsen. De knopen van de onderrand en de gapelementen werden dus in 
(r=y)- en fqt=z)- richting aan elkaar gekoppeld, in het MARC-pakket: gebeurt 
dat met de optie TYING. De bovenrand werd op een zelfde wijze met 28 gap- 

peid. Voor oiarler- en bovenram3 oritstond zo per knooppunt de - 

r 

,B, - randknooppunt (z=vri j ) 
i \  

I \  
( r=Y)  1 \ ($=z) koppelingen 

' i  i '  

Y 

e 
-a---- 2 gap-knooppunt, voor kontakt en normaalkracht 

e 
4- 1 gap-knooppunt, verbonden aan de vaste wereld 

i 

Figuur a. Symbolische weergave van een gap-element. 
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Voor de linkerzijde vindt een soortgelijke koppeling plaats, hier worden 
echter de verplaatsingen in (z=x)- en (tp=z)-richting met elkaar gekoppeld; 
de ring kan hier dus in (r=y)-richting vrij en wrijvingsloos verplaatsen. 
Hiervoor zijn 5 gapelementen nodig. Steeds koppelen aan randpunten zou in de 
hoekknooppunten van de rand betekenen dat de samenstelling van figuur b ont- 
siiiaat . 

r 

randknooppunt 
- - - 

Y 

Deze wijze van koppelen leidt niet altijd tot konvergentie. 

Het twee maal koppelen van z- aan @-verplaatsing is hier noodzakelijk om op 
beide randen de wrijvingskrachten op de juiste wijze in rekening te brengen. 
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Een dergelijke koppeling is in MARC toelaatbaar maar leidt bij het roteren 
van de as, d.w.z. gebruik maken van de dubbele (w=z)-koppeling, meer 
tot konvergentie. Ik zal trachten dit te verklaren aan de hand van de wijze 
waarop MARC met tyings werkt. 
Bij het gebruik van tyings maakt MARC gebruik van twee begrippen : de tied 
node en de retained nodes. Onder het begrip "tied node" wordt verstaan : de 
vrijheidsgraad van een knooppunt welke gekoppeld wordt aan &én of meerdere 
vrijheidsgraden van één of meerdere (andere) knooppunten (de retained nodes ) 
en waarvan de bijbehorende vergelijking uit het op te lossen stelsel verge- 
lijkingen verdwijnt. Deze koppeling is lineair. Onder het begrip "retained 
nodes" wordt verstaan : de vrijheidsgraden van de knooppunten welke lineair 
gekoppeld zijn aan de tied nude. De bij deze vrijheidsgraden horende verge- 
lijkingen blijven in het op te lossen stelsel vergelijkingen aanwezig. Het 
is dus mogelijk om meerdere retained nodes te koppelen aan &én tied node, 
d.w.z. er worden meerdere vergelijkingen gekoppeld maar er verdwijnt maar 
CtSn vergelijking uit het stelsel! Zo kunnen meervoudige lineaire koppelingen 
aangebracht worden. In eerste instantie is geprobeerd hiervan gebruik te ma- 
ken door het randknooppunt als tied node te koppelen (cp=zf aan de beide gap- 
knooppunten welke daarbij als retained nodes beschouwd werden. Uit een een- 
vaudig test-probleem is gebleken dat MARC de tweede koppeling van deze dub- 
bele koppeling niet interpreteert; deze tweede koppeling wordt gewoon over- 
geslagen zonder waarschuwing en/of foutmelding. Vooral bij grote problemen 
kan dit een moeilijk te vinden foutenbron zijn. Daar het programma stomweg 
doorrekent ontstaan konvergentieproblemen op het moment dat er verplaatsin- 
gen zijn in de richting waarin de koppeling zou moeten werken. 
Splitsen van de dubbele koppeling in twee enkelvoudige koppelingen waarbij 
de tied en retained nodes dezelfde blijven levert geen verbetering. Een ver- 
klaring hiervoor zou kunnen zijn dat een eenmaal gebruikte tied node direkt 
uit het stelsel vergelijkingen geschrapt wordt, zodat een tweede referentie 
naar deze vergelijking niet meer mogelijk is. Het is echter een kwalijke 
zaak dat WRC dit probleem niet kan onderkennen; de waarschuwing in de uit- 
voer dat hetzelfde knooppunt al eens eerder als tied node gebruikt is, is 
onvoldoende daas deze melding onafhankelijk van de richting waarin de koppe- 
ling gelegd wordt, gebruikt wordt, d.w.z. koppelen van b&n knooppunt in twee 
verschillende richtingen geeft een volkomen overbodige waarschuwing. 
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Er zijn twee mogelijke oplossingen voor dit koppelingsprobleem : 

I. Het gebruiken van de splitsing van de dubbele koppeling in 2 enkelvoudige 
koppelingen, zoals hierboven vermeld, waarbij tevens de tied en retained 
nades onderling verwisseld worden, zodat de dubbele koppeling in een re- 
tained node optreedt. 

2 .  Het gebruiken van C$n van beide enkelvoudige koppelingen en het kiezen 
van de retained node van deze koppeling als tied node voor de tweede kop- 
peling. 

Deze laatste oplossing is bij de berekening van de afdichting gebruikt; 
hierbij ontstaat 

r 

iooppunt 

Y 

Figuur c .  Gemodificeer 
gap-elementen. 
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Deze samenstelling bleek geen last meer te hebben van de eerder gekonsta- 
teerde konvergentie-problemen. 

Maast het al eerder genoemde materiaalniodel voor de afdichting moeten 
vens voor het in rekening brengen van de wrijving gekozen worden. A l s  wrij- 
vingskoefficiënt tussen as en afdichting is hier p = 0.1 gekozen. Dit is 
echter niet de waarde die bij de gapelementen als wrijvingskoefficient inge- 
voerd moet worden! De gapelementen zijn in karthesische koördinaten gedefi- 
nieerd, terwijl de elementen van de afdichting in pool-koördinaten gedefini- 
eerd zijn: deze elementen zijn semi-rotatie-symmetrisch. Rotatie van de as 
betekent dus een verplaatsing voor de knooppunten van de gapelementen en een 
hoekverdraaiing voor de knooppunten van de andere elementen, de overeenkoms- 
tige krachtgrootheden zijn dan resp. kracht en moment. Bij dit probïeeni heb- 
ben we eigenlijk met een wrijvingsmoment te maken. I.v.m. krachten-evenwicht 
kunnen we dit moment m.b.v. de rotatiestraal omwerken tot de wrijvingskracht 
welke in de gapelementen gebruikt moet worden, n.l. Mw = r * Fw. Deze wrij- 
vingskracht Fw hangt volgens de wet van Coulomb samen net de normaalkracht 
Fn, d.w.z. : Fw 
dig met de over de as-omtrek geintegreerde vlaktedruk tussen as en afdich- 
ting : 

gege- 

* 
p * Fn. Deze normaalkracht in een gapelement is nu evenre- 

en kan dus opgevat worden als een aandrukkracht per breedte-eenheid van de 
afdichting. Voor het wrijvingsmoment wat we willen weten kunnen we noteren : 

= r * p * F Voor de wrijvingskoëfficiënt van de gap-elementen kunnen we 
nu noteren : u = r * p = 0.1 * r. Bij deze berekening is de wrijvingskoeffi- 
cient overal gelijk genomen aan p = 50, gebaseerd op de binnenstraal van de 
afdichting r = 500 mm. 
Als vooropening van de gap-elementen is de afstand tot twee "cilinders" 
waarvan de hartlijnen samenvallen met de hartlijn van de as genomen welke 
precies raken aan de beide uiterste afdichtingstanden. De linkerzijde van de 
afdichting werd verondersteld direkt kontakt met het huis te maken. Deze 
werkwijze heeft tot gevolg dat "monteren" neerkomt op het voldoende ver op- 
blazen resp. inkrimpen van de straal van deze "cilinders". 

%? P' 
* 
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Berekenina 

I. Montage van de afdichting tussen as en huis om initiële spanningen na 
montage te verkrijgen. Dit wordt numeriek bewerkstelligd door het opbla- 
zen resp. inkrimpen van de "cilinders", zodat de zijden van de afdichting 
tegen as en huis komen liggen, zie figuur 3 .  

De juiste stapgrootte per inkrement blijkt bij dit monteren nogal kritisch 
te zijn. Het open of dicht zijn van de gapelementen heeft erg veel invloed 
op de stijfheid van de konstruktie. Zijn de gapelementen open dan leveren 
zij geen bijdrage, zijn ze gesloten dan worden ze verondersteld oneindig 
stijf te zijn waardoor hun bijdrage erg groot is. In eerste instantie is ge- 
probeerd de afdichting in een aantal stappen te monteren, dit bleek echter 
steeds te mislukken. Een mogelijke oorzaak hiervan is : C&n van de te bere- 
kenen evenwichtstoestanden ligt erg dicht in de buurt van de omschakeltoe- 
stand open-dicht van é&n of meerdere gapelementen. Dit kan leiden tot alter- 
nerend gedrag van die gap-elementen waardoor geen konvergentie plaatsvindt. 
Verandert de toestand van een gap-element na een iteratie, dan voert NARC 

die iteratie opnieuw uit met het gap-element in de nieuwe toestand om na te 
gaan of deze toestand korrekt is. Verandert dit gapelement bij deze iteratie 
weer van toestand dan introduceert dit een nieuwe iteratie uitgaande van de 
oude toestand. Hierbij echter verandert de toestand van het gap-element 
weer. Op deze wijze ontstaat een cyclus welke pas afgebroken wordt na het 
bereiken van het maximale aantal iteraties; dit betekent weer dat het pro- 
gramma afgebroken wordt. Volgens de MARC-manual zou dit afbreken niet 
hoevenfmoeten optreden, ook niet als niet alle gap-elementen gekonvergeerd 
zijn. Uiteindelijk is geprobeerd de afdichting in CCn berekeningsstap te 
menkeren; dit bleek heel goed te lukken. 

2. Aanbrengen van de oliedruk (400 bar) in de ruimte tussen de afdichtings- 
lippen. 

Deze druk is in 10 stappen, van 40 bar elk, aangebracht op de relevante zij- 
den van de elementen. in figuur 4-6 staat de gedeformeerde afdichting afge- 
beeld na resp. drukken van 40, 200 en 400 bar. 
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3 .  Rotatie van de as totdat tussen as en afdichting overal slip optreedt. 
Bij gebruik van gap-elementen in het MARC-pakket voor het beschrijven van 
wrijvingsfenomenen, is het mogelijk een stijfheid van het element in wrij- 
vingsrichting op te geven. Uit een eenvoudig testprobleempje is afgeleid dat 
voor de wrijvingskracht Fw geldt : 

Fw = Ew * [luw - uw I - slip] 
1 4 

Hierin is Ew : de stijfheid in wrijvingsrichting 
: de verplaatsing van het eerste knooppunt van het element in 

1 
wri jvingsrichting 

u : de verplaatsing van het vierde knooppunt van het element in 
4 W 

wrijvingsrichting 
slip: de slip tussen het eerste en vierde knooppunt van het ele- 

ment 

In dat geval kunnen het gap-element voorstellen als : 

-- 
stijfheid slip 

Figuur d. Sy d i s c h e  weergave van het gedrag van een gap-element. 

Hierbij moeten we aantekenen dat slip pas optreedt als de wrijvingskracht Fw 
groter zou werden dan de toelaatbare wrijvingskracht F,_,= p 

Bovendien blijkt deze slip kumulatief te zijn, zodat de bovenstaande formu- 
lering slechts initieel geldt. Met behulp van dit model zijn we nu in staat 
een schatting te maken van het moment waarop slip optreedt. We maken hiervan 
gebruik bij het bepalen van een schatting voor de as-rotatie waarbij in alle 
gap-elementen tussen as en afdichting slip optreedt. Uitgaande van de maxi- 
male normaalkracht in &in van de gaps bepalen we de hierbij maximaal toe- 
laatbare wrijvingskracht Fmax= p * Fn. Hieruit volgt de maximale verplaat- 

/ Ew. Dit is gelijk aan sing van de knooppunten zander slip : umax - Fmax 

* * F,. 
uiaA 

* 
- 



het verschil tussen de verplaatsingen van de beide buitenste gap-knooppun- 
ten, waarbij juist slip in het gapelement op zal gaan treden. Daar beide 
knooppunten i.h.a. zullen verplaatsen vermenigvuldigen we umax met een fak- 
tor, zodat slip verzekerd is. Bij het onderhavige probleem is uitgegaan van 
de volgende getalwaarden : 

= 5.48E+5 Fn max * 
Fmax = ’ * *n max 

= 1E+10 

‘max 
kies nu uw = 4E-3 

deze verplaatsing (as-rotatie) is in 8 gelijke stappen aangebracht. 

= 50 * 5.5E-i-5 = 2.75Es7 

- - Uw - - Fmax / Ew = 2.75E-3 
1 

1 

Na berekening bleek het in het voorgaande besproken model voor wrijving in 
gap-elementen niet uit de berekende resultaten te rekonstrueren. Een moge- 
lijke verklaring hiervoor is de kumulatie van de slip. Voor verder onderzoek 
m.b.v. MARC zal het dan ook noodzakelijk zijn om eerst meer inzicht te ver- 
krijgen in de wijze waarop dit pakket met gapelementen werkt. Bij deze bere- 
kening is na rotatie wel overal tussen a5 en afdichting, slip opgetreden. In 
hoeverre deze resultaten betrouwbaar zijn is, gezien het voorgaande, niet 
bekend. 

4. Kruipen van het materiaal bij statische belasting. 
Na de voorgaande belastingen zijn er geen externe belastingen op het model 
aangebracht en is de MARC “AUTO CREEP” optie geaktiveerd. Hiermee is het 
kruipgedrag van het materiaal gesimuleerd. Als materiaalgedrag is hierbij 
uitgegaan van hek in figuur e weergegeven verband tussen de kruip-rek- 
snelheid en de equivalente spanning. 
Voor de konstitutieve vergelijking in het MARC-pakket wordt nu gebruikt : 

- -  
( ( 3 - c ~ ~ )  aïs U > io 

i 

De getalwaarden zijn gebaseerd op metingen, zie WFW-84.018. 
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O C  
E 

(3 =20 CT O 

Figuur e. Verband tussen effektievr spanning en effektieve kruip-rek- 
snelheid. 

Voor verdere informatie over deze modellen wordt verwezen naar de verschil- 
lende manuals van het MARC-pakket en het afstudeerverslag van Hans Leijsen. 
Tijdens het gebruik van de AUTO CREEP optie is het aanbrengen van belastin- 
gen en/of verplaatsingen niet mogelijk, voor de exakte werkwijze van de AUTO 

CREEP optie wordt naar de MARC-manuals verwezen. 

BesprekinCf van de berekeninss-resultaten. 

De figuren 3 t/m 28 bevatten berekenings-gegevens welke nu besproken zullen 
worden. 

In figuur 3 is de gedeformeerde afdichting getekend na montage. Figuur 4 be- 
v a L  UE iicm iiâ âânbxefiger. een  liedr ruk van K! har in -e ruimte tussen de 
afdichtlippen. Opvallend is dat, in tegenstelling tot de verwachtingen, de 
beide rechtse afdichtlippen niet tegen de as liggen. In de praktijk zou dat 
betekenen dat de oliedruk ook in deze ruimte tussen as en afdichting aanwe- 
zig zou zijn, de afdichting zou zijn funktie dus niet vervullen! Zoals al in 
het voorgaande opgemerkt werd bevindt zich in werkelijkheid een verend ele- 
ment tussen de afdichtlippen. Daar dit niek in de modelvorming meegenomen 
is, veronderstellen we dat de afdichtlippen tegen as en huis liggen. In 
hoeverre deze veronderstelling juist is gezien de berekende resultaten (bij 
een druk van 40 bar!) zal nader onderzocht moeten worden. Tevens kunnen we 

-.-& 2 
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ons afvragen of verwaarlozing van het verend element in deze omstandigheden 
gerechtvaardigd is. Dit gezien het feit dat 4 0  bar oliedruk geen kontakt 
tussen as en afdichting geeft in alle punten, terwijl de veer alleen dit wel 
zou moeten kunnen! Een andere mogelijkheid zou nog kunnen zijn dat de ver- 
schillende software-pakketten (MARC, FT, IDEAS/SUPERTAB) kleine, maar voor 
dit geval signifikante fouten bevatten. 
Bij toename van de oliedruk blijkt, zoals verwacht, de grootte van het kon- 
taktvlak toe te nemen, zie fig. 5 met p = 200 bar en fig. 6 met p = 400 bar. 
üit de spanningsplaatjes na aanbrengen van de druk (fig. 7-10) blijkt dat 
bij de tippen van de afdichtlippen spanningskoncentraties ontstaan. De vele 
hoogtelijnen in &én element (d. w. z .  grote spanningsverschillen binnen &&n 
element) duiden op een plaatselijk zeer slechte beschrijving van het gedrag 
van de afdichting. 
Vergelijking van de fig. 7-10 en fig. 11-16, resp. voor en na rotatie van de 
as, laat zien dat deze rotatie geen wezenlijke invloed op het spanningsver- 
loop heeft. 
De figuren 17-22 (het stopzetten van de as-rotatie) laten een kleine toename 
van de spanningen zien, & 5%, hiervoor is momenteel nog geen verklaring. 
Daarna is het kruipen gesimuleerd; in de fig. 23-28 staan de verschillende 
spanningsverlopen na 6 . 5 4  sekonden kruip getekend in de gedeformeerde af- 
dichting. Uit deze figuren blijkt een toename van de normaalspanningen en 
een afname van de schuifspanningen ten opzichte van het spanningsverloop 
voor kruip. Op deze wijze probeert het numerieke kruip-model in het MARC- 
pakket de von Mises vergelijk-spanning omlaag te brengen, zodat geen kruip 
meer optreedt. In de afdichtlippen blijven spannings-koncentraties aanwezig, 
de normaalspanningen koncentreren zich rond de konkaktpunten terwijl de 
schuifspanningen over het materiaal verdeeld worden. 
Ik vraag mij af of deze werkwijze van MARC wel juist is om het kruipgedrag 
in rekening te brengen. Er zal onderzocht moeten worden op welke wijze kruip 
in rekening gebracht kan en mag worden. 
Voor alle knooppunten langs de rand van de afdichting zijn de verplaatsingen 
in resp. z-, r- en rp-richting als funktie van de inkrementen grafisch uitge- 
zet t.o.v. het begin van de rotatie. Daar deze plaatjes alleen m.b.v. een 
aantal andere figuren goed te begrijpen zijn, zijn deze niet in dit rapport 
opgenomen. Wel wordt ingegaan op de hieruit verkregen informatie. 
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Uit de grafieken blijkt dat naarmate de kruiptijd toeneemt het materiaal 
meer tegen as en huis aan gaat liggen. Dit blijkt ook al uit de spannings- 
plaatjes bij de verschillende inkrementen (fig. 11-28), de hoogtelijnen zijn 
hier in de gedeformeerde afdichting getekend! Dit meer aan gaan liggen, kon- 
taktvlak vergroting, heeft ook tot gevolg dat enkele punten axiaal verplaat- 
sen. 
Met behulp van de AUTO CREEP optie worden alle knooppuntskrachten konstant 
gehouden bij de simulatie van het kruip-gedrag. De voorgaande as-rotatie is 
nu stilgezet! Het is de vraag in hoeverre deze werkwijze realistisch is, een 
andere is hier echter niet mogelijk. Uit grafieken van de hoekverdraaiing 
van de randknooppunten blijkt een gedeelte van deze knooppunten tijdens het 
kruipen in de rotatie-richting te verplaatsen. Een ander gedeelte echter 
verplaatst juist in tegengestelde richting! Wit bijgaande figuur f. blijkt 
waar de overgang tussen deze kruip-richtingen ongeveer ligt. 

Figuur Í. Overgang in Kruiprichting in de rand van de afdichting: 

Afgezien van een methode om voor globaal evenwicht van de konstruktie te 
zorgen, heb ik voor dit verschijnsel nog geen goede verklaring, zeker niet 
voor het feit dat de overgang tussen de kruiprichtingen in de onderzijde van 
de afdichting plaatsvindt. Gezien het verschil in kruiprichting zal ook de 
wrijvingsrichting verschillen! Dit zal niet meer optreden als de as kan 
blijven roteren tijdens de kruipsimulatie. 
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Uit de verplaatsingsgrafieken blijkt dat de bovenzijde van de afdichting 
slechts weinig verplaatst. Dit heeft er toe geleid dat op basis van gegevens 
van de bovenstaande berekening twee aangepaste berekeningen uitgevoerd wer- 
den met de volgende modifikaties : 
- in z- en r-richting werden de verplaatsingen aan de bovenzijde van de af- 
dichting voorgeschreven. Hiervoor zijn de verplaatsingen na 6.54 kruip ge- 
bruikt. 

- in tp-richting werden alle verplaatsingen langs de bovenrand onderdrukt. 
- CCn berekening is, evenals de bovenstaande berekening, uitgevoerd met de 
updated Lagrange beschrijvingswijze; voor de tweede berekening is gebruik 
gemaakt van de total Lagrange beschrijvingswijze. 

De redenen voor het uitvoeren van deze berekeningen zijn : 
- het bovenstaande probleem had veel iteraties nodig waardoor de rekentijd 
nogal groot was, ca. 72 uur (PRIME 2250); hierbij werd de gewenste eindsi- 
tuatie niet bereikt! 

- verwacht werd dat vermindering van het aantal gap-elementen de konvergen- 
tie-snelheid ten goede zou komen, op deze wijze is getracht de rekentijd 
te beperken. Achteraf heb ik mijn twijfels over het nut hiervan; ik ver- 
moed dat alleen de van toestand veranderende gap-elementen extra rekentijd 
vragen. Juist deze elementen zijn noodzakelijk in de modellering aanwezig. 

- we wilden de invloed van de beschrijvingswijze op de konvergentie-snelheid 
en de berekende resultaten nagaan. 

De berekende resultaten van deze beide berekeningen zullen nu besproken wor- 
den aan de hand van kontour-plotjes voor resp. oxx, CI 

E. E E E . De kontourplaatjes zijn weer alleniaal getekend in de ge- 
deformeerde afdichting. De plaatjes voor de rekken zijn alleen toegevoegd om 
een globale indruk te krijgen van de maximaal optredende rekken; deze kunnen 
een indikatie zijn voor de juistheid van de aanname van een lineair-visko- 
elastisch materiaalgedrag. 
De updated Lagrange berekening vroeg nu ruim 21 uur cpu-tijd en behaalde in 
100 inkrementen een kruiptijd van 7.68 sek. Voor de total Lagrange bereke- 
ning was 15 uur cpu-tijd nodig; hierbij werd in 89 inkrementen de gewenste 
kruiptijd van 10 sekonden gehaald. Daar deze beide berekeningen uitgevoerd 
werden op een VAX 750 is een direkte vergelijking van rekentijden niet goed 

- 
xx B i3 en E yy' zz' vm - 

xx' yy'  zz' vm 
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mogelijk in verband met verschillen in de wijze waarop de rekentijden op 
beide systemen bepaald worden. Hek aantal iteraties per berekening is wat 
dat betreft een veel betere maat, deze informatie is echter slechts met veel 
moeite te achterhalen omdat het MfARC-pakket dit niet zelf meldt. 
Voor het verkrijgen van de plotjes is uitgegaan van kruiptijden welke voor 
beide berekeningen ongeveer gelijk zijn, hier resp. 7.13 en 7.14 sekonden 
kruip. De kontourplotjes voor de updated Lagrange berekening zullen nu eerst 
besproken worden. 

Uit de spannings-plaatjes, fig. 29-32, blijkt ûat in de buurt van de af- 
dichtlippen grote spanningskoncentraties optreden, ca. 10 nivo's/element. 
Dit duidt op een slechte lokale beschrijving van het spanningsverloop. De 
spanningsverdeiingen van de normaalspanning lijken erg veel up elkaar. Dit 
duidt op een lokaal alzijdige spanningstoestand, met 
-340 N/mm i ui i 140 N/mm . Ook voor de von Mises vergelijkspanning (fig. 
32) geldt dat er een groot spanningsverloop is rond de kontaktpunten van de 
afdichtlippen, met 2 N/m 
rekken (fig. 33-36) kan dit ook vastgesteld worden. De maximale logaritmi- 
sche rekken zijn ongeveer IO%! Dit is waarschijnlijk erg veel voor de veron- 
derstelling dat het materiaal zich lineair-visko-elastisch gedraagt. 
Voor de total Lagrange berekening blijkt uit de kontourplotjes, fig. 37-44, 

dat ook hier spanningskoncentraties in de afdichtlippen optreden, de alzij- 
dige spanningen zijn echter van een lager nivo, -522 N/nim i ui I 106 N/m2 

De von Mises vergelijk-spanning ligt hier tussen 3.6 N/mm en 48 N/mm . De 
maximale Green-Lagrange rek is in dit geval ongeveer I s % !  
In de figuren 45-48 zijn kontourplaatjes van de von Mises vergelijkspanning 
getekend voor Ife beide beschrijvingswijzen op het tijdstip vó6r het kruipen 
en na ca. 7 sekonden kruip. Uit deze figuren blijkt duidelijk het afnemen 
van de von Mises vergelijkspanning tijdens het kruipen. Zeer duidelijk zijn 
de afname van de spanningskoncentraties, vooral bij de total Lagrange be- 
schrijving. 

2 2 

2 ivvm i 33 N/mm2. Voor de totale logaritmische 

2 
2 2 

Voor beide berekeningen is ook het spannings- en krachtverloop in radiale 
richting langs de onderrand van de afdichting in grafieken uitgezet tegen de 
axiale positie, fig. 49-52. ïn elke grafiek is het verloop vóór en na 
7 .1  sekonden kruip opgenomen. 
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Uit de kontakt-spannings-plaatjes blijkt dat : 
- het bereik bij de total Lagrange beschrijving ongeveer 2 maal zo groot is 
als bij de updated Lagrange beschrijving. 

- de spanningspieken in de kontaktpunten nemen i.h.a. af bij kruip. 
- er ontstaan positieve kontaktspanningen, fysisch kan dat niet. Dit kan 
duiden op "fouten" in de tekenprogrammatuur; dit zou gekontroleerd moeten 
worden. 

Uit de plotjes van de kontaktkracht blijkt dat : 
- het bereik bij de total Lagrange beschrijving iets groter is dan het be- 
reik bij de updated Lagrange beschrijving. 

- de beide beschrijvingen qua vorm redelijk overeen komen. 
- bij kruipen een vergroting van het kontaktvlak optreedt. 
- de kontaktkrachten bij kruipen i.h.a. afnemen, behalve in het massieve 
deel bij de updated Lagrange beschrijving, hier vindt een toename plaats! 
Voor dit laatste heb ik nog geen goede verklaring. 

- de figuren voor spanning en kracht komen niet overeen t.a.v. de positieve 
kontaktspanningen. 

Uit het voorgaande blijkt dat er een "groot" verschil is tussen de beide be- 
schrijvingswijzen. Dit verschil wordt voor een gedeelte veroorzaakt door het 
feit dat beide beschrijvingswijzen verschillende rek- en spannings-groothe- 
den hanteren. Green-Lagrange rek en 2e Piola-Kirchhoff spanning voor de 
Total Lagrange beschrijvingen en Natuurlijke of Logaritmische rek en Cauchy- 
spanning voor de Updated Lagrange beschrijving. 
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Konklusies 

A .  t.a.v. het materiaalgedrag. 
I. Het doel van dit soort berekeningen is o.a. het verkrijgen van inzicht in 

het (lokale) spanningsverloop in de kontaktvlakken. Juist op deze plaat- 
sen echter treden in het materiaal (lokaal) grote rekken op, zeker als 
ook het gedrag in de omgeving van de extrusie-spleet bestudeerd moet wor- 
den. Gezien deze lokaal grote rekken is het twijfelachtig of een lineair 
visko-elastisch materiaalmodel nog wel zinnige resultaten oplevert. Dit 
zal nader onderzocht moeten worden. 

2. Tevens zal nader onderzocht moeten worden hoe en op welke wijze het 
kruip-gedrag in rekening gebracht kan/moet worden. Het koncept van het 
omlaag brengen van de von Mises vergelijk-spanning lijkt me in eerste in- 
stantie heel redelijk. De wijze waarop het MARC-pakket dik gebruikt (door 
toename van de normaalspanningen d.w.z. zeer hoge alzijdige trekspannin- 

2 gen (bijv. > 200 N/mm 1 )  , is mijns inziens niet meer bruikbaar bij grote 
deformaties zoals in het hier besproken test-voorbeeld. 

3 .  Uit figuur 4 blijkt dat de afdichting geheel in kontakt is met de as 

terwijl er toch een druk van 40 bar aangebracht is. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben, zoals : 
- het materiaal wordt niet goed beschreven, het is te stijf, verkeerde 

- het gebruikte materiaalmodel zelf beschrijft het materiaalgedrag niet 

- .......................... 

materiaaleigenschappen. 

goed. 
- het model/de berekening bevat nog fouten. 
- de afdichting zelf voldoet niet (ontwerpfout). 
- Ge veer tUsser: Ge ufdichtlippen nioet wel in de berekening meegenomen 
worden, deze levert initieel een niet te verwaarlozen bijdrage aan de 
stijfheid. 

Deze mogelijke oorzaken tonen mijns inziens aan dat eerst meer gegevens over 
het materiaalmodel en de materiaaleigenschappen verzameld moeten worden, al- 
vorens dit soort berekeningen uit te gaan voeren. 
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B. t.a.v. het wrijvingsmodel en gap-elementen. 
I .  Bij deze berekening is gebruik gemaakt van Coulomb-wrijving. O f  dit model 

de wrijving voldoende goed beschrijft zal nader onderzocht moeten worden. 
Door kleine lekverliezen kan smering door olie optreden, dit zal het 
wrijvingsgedrag in het kontaktvlak beïnvloeden. 

2 .  Het exakte gedrag van de gap-elementen moet nader onderzocht worden. Het 
hieruit verkregen inzicht kan, door aanpassing/sturing van de berekening, 
de rekentijden beperken. Voorlopig verwacht ik hiervan nog geen grote be- 
sparingen. 

- .......................................... 

- C. 
9. 

2 .  

.l 

t.a.v. de berekening. 
In hoeverre de beide beschrijvingswijzen, eventueel na korrektie, met el- 
kaar in overeenstemming zijn zal nader onderzocht moeten worden. Dit om- 
dat de beschrijvingswijze grote invloed heeft op de rekentijd. 
Gezien de spanningspieken in de afdichtlippen is daar lokaal een fijnere 
elementverdeling noodzakelijk om het spanningsverloop goed te beschrij- 
ven. Een grove schatting geeft in totaal ca 10 * zoveel elementen. Daar 
de rekentijden meer dan lineair met het aantal elementen toenemen, schat 
ik hiervoor meer dan 500 uur op PRIME 750 of VAX 750 nodig te hebben 
(zuivere rekentijd!). In deze schatting is een elementverfijning ter 
plaatse van de extrusie-spleet, noodzakelijk om het gedrag daar te be- 
schrijven, nog & meegenomen. 
Een andere mogelijkheid is het, op basis van de huidige gegevens doorre- 
kenen van delen van de konstruktie. Met het MARC-pakket kan dit niet au- 
tomatisch, het is dus voor een groot gedeelte handwerk. Daarom is niet te 
verwachten dat dit aanzienlijke tijdsbesparingen oplevert t.o.v. een vol- 
l e d i g e  berekening. Behalve een mogelijke werkwijze is niet te verwachten 
dat een dergelijke berekening informatie oplevert voor veel andere af- 
dichtingsvormen. Voor elke vorm zal een dergelijke berekening apnieuw 
uitgevoerd moeten worden! 

.................... 

J. Met het MARC-pakket is het simuleren van relaxatie && mogelijk. 
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D. algemeen. - -------- 
Uit deze testberekening blijkt dat berekeningen met voldoende nauwkeurig- 
heid zeer veel tijd zullen vragen. Daarnaast is gebleken dat veel vooron- 
derzoek nodig zal zijn naar verschillende aspekten van de berekening. 
Omdat het uitvoeren van zo'n berekening, voorzover dat al mogelijk is, 
slechts weinig informatie voor andere afdichtingsvormen oplevert lijkt 
mij dat niet zinvol. 
Bovendien is het gebruikte NARC-pakket te star van opzet om in de toe- 
komst uitbreidingen van dit soort problemen te kunnen verwerken, zowel 
wat betreft efficiency als mogelijkheden. 
Er vindt momenteel onderzoek plaats naar andere methoden om het kontakt 
tussen twee lichamen in rekening te brengen. Hierin kan eventuele wrij- 
ving m.b.v. een vrij algemeen wrijvingsniodel meegenomen worden. (Frank 
Baaijens en Frans Starmans). Verder onderzoek naar de andere in dit rap- 
port gesignaleerde problemen zoals materiaalmodel, algoritmen voor kruip 
en relaxatie, snellere oplostechnieken e.d.; levert naar mijn mening een 
goede kombinatie om in de toekomst de hier geschetste berekeningen uit te 
kunnen voeren. 
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Weffwiizer bii de arafieken 

algemeen 
1. kontour van de afdichting 
2. elementverdeling van de afdichting 

berekening op P2250, updated lagrange beschrijvingswijze 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. O vbór rotatie van de as 
8 .  a vóbr rotatie van de as 
9 .  O vbbr rotatie van de as 
10. uzz vódr rotatie van de as 
11. axx na rotatie van de as 
12. O na rotatie van de as 
13. aXz na rotatie van de as 
14. D na rotatie van de as 
15. O na rotatie van de as 
16. O," na rotatie van de as 

17. oXx vóór kruip 
18. O vddr kruip 
19. oXz vbór kruip 
20. O vbbr kruip YY 

YZ --- =----a- 

22. azz vdbr kruip 
23. uxx na 6.54 sekonden kruip 
24. a na 6.54 sekonden kruip 
25. oXz na 6.54 sekonden kruip 
26. u na 6.54 sekonden kruip 
27. O na 6.54 sekonden kruip 
28. oZz na 6.54 sekonden kruip 

na montage van de afdichting 
na aanbrengen van 40 bar oliedruk 
na aanbrengen van 200 bar oliedruk 
na aanbrengen van 400 bar oliedruk 
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berekening op VAX750, updated lagrange beschrijvingswijze 
29. uxx na 7.13 sekonden kruip 
30. a na 7.13 sekonden kruip 
31. azz na 7.13 sekonden kruip 
32. Üvm na 7.13 sekonden kruip 
33. sXX na 7.13 sekonden kruip 
34. E na 7.13 sekonden kruip 
35. eZZ na 7.13 sekonden kruip 
36. Em na 7.13 sekonden kruip 

YY 

YY 

berekening op VAX750, total lagrange beschrijvingswijze 
37. uxx na 7.14 sekonden kruip 
38. o na 7.14 sekonden kruip 
39. ozz na 7.14 sekonden kruip 
40. avm na 7.14 sekonden kruip 
41. cXX na 7.14 sekonden kruip 
42. E na 7.14 sekonden kruip 
43. sZZ na 7.14 sekonden kruip 
44. cv@ na 7.14 sekonden kruip 

YY 
- 

YY 
- 

berekening op VAX750, Gm v66r en na kruip 
45. updated lagrange, vóór kruip 
46. total lagrange, v6ór kruip 
47. updated lagrange, na 7.13 sekonden kruip 
48. t o t a l  lagrange, na 7.14 sekonden kruip 

Berekminr: op *AX?SO, konkaktspanning tussen as en afdichting 
49. updated lagrange 

load case 21 : v6òr kruip 
load case 97 : na 7.13 sekonden kruip 

50. total lagrange 
load case 21 : vbór kruip 
load case 71 : na 7.14 sekonden kruip 
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berekening op VAX750, normaalkracht in gap-elementen tussen as en afdichting 
51. updated lagrange 

load case 21 : v6br kruip 
load case 97 : na 7.13 sekonden kruip 

52. total lagrange 
load case 21 : v6br kruip 
load case 71 : na 7.14 sekonden kruip 



Figuur 1. kontour van de afdichting 
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Figuur 2. elenentverdeling van de afdichting 
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Figuur 4. na aanbrengen van  40 bar oliedruk 
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7:-l.!E+01 8:+1,4E+01 9.+l.GE+01 !0:+1.9E+01 11:-2.1E+01 12:+2,4E+01 

I 

b X  

SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 1 1 : 13.09 
Verkei-seal m e r  sr-aal I' = 500 m m  YIN -6 50Et02 MAX - 1  90E-02 
YY- STRESS LOAD CASE $2f 

f -5 5Et02 2 -4 9E+02 3 -4 4E+02 4 -3 8E-02 5 -3 2E+02 6 -2 7Et02 
7 -2 lE+02 8 - 1  GE+02 9 - 1  0Et02 10 -4 7E+01 1 1  -7 9E+@0 12 -6 3Et0l 

Figuur 1 4 .  o na rotatie van de as YY 



SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 1 1  : 14 .  16 
MIN.-2.9ôE+0! MAX - 1  04E+@@ 
LOAD CASE. B 2 7  

Merke!-sea! met straa!  r = 500 mrn 

YZ- STRESS 
!,-3.@E+0l 2:-2.7E+0! 3.-2.4E+01 4:-2.!E+Oi 5:-1.8E+@l 6.-1.FE+01 

7:-1.3E+@! 8.-1.DE+0! 9.-7.5E+00 1@:-4.7E+00 11.-2.0E+00 !2:-7.8E-@! 

I 
L-- 

Figuur 15. o na rotatie van de as 
YZ 

SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 1 1 .  15. 78 
YIN -5 45E+02 MAX - 1  94E+02 
LOAD CASE 24 a f  

Merkel-sea' m e r  s r r a a l  r = 500 m m  

ZZ- STRESS 
1 -4 1Ei.02 2 -3 7E+02 3 -3 ZEt02 4 -2 8E+@2 5 -2 4E+02 6 - 1  9E+02 
7 - 1  5E+02 8 - 1  @Et02 9 -5 9Et0l 10 - 1  5E~@1 1 1  -2 9E+0! 12 -7 3E+0l 

I 
I 

Figuur 16. ozz na rotatie van de as 



SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 li:26;?1 

r 

Merkel-seal mei straal r = 500 mm 

XX- STRESS 

MIN:-5,55E+@2 MAX:+2.52E+02 
LOAD CASE: @ 2.2 

Figuur 17. oxx v66r kruip 

b X  

SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 1 1  27 21 
Merkel-seal met straal r = 500 mm Y I N  -6 46E+81 MAX i.9 73E+01 
XY- STRESS LOAD CASE bá 2% 

1 -3 2E+01 2 -2 4E+01 3 - I  5E+0I 4 -6 3E+Q0 5 - 1  7E+08 6 + I  0E+01 
7 + I  9E-81 8 +2 7E+B1 9 +3 5Et0l 1 Q  +4 4E+0l I 1  +5 ZE701 12 -6 ‘E+01 

Figuur 18. D vddr kruip 
XY 



SDRC/OUTPUT D I S P L A Y  09/24/84 ! 1 : 2 8 : 3 2  
Merke!-sea! met straal r = 50.9 rnm MIN:-4.42E+00 MAX:+2.27E+01 
XZ- STRESS LOAD CASE: 2.2 

1--3.8E+OO 2:-1.5E+00 3:+9.!E-0! 4:+3.3E+O0 5:+5.6E+O0 6:+8.0E+00 
7:+1.0E+01 8:+1.3E+01 9:-!.5Et01 10:+1.7E+0l 11:+2.0E+Ol !2:+2.2E+01 

i 

Figuur 1 9 .  oxz vltdr k r u i p  

Merkel-seal met straal r = 500 mrn 

YY- STRESS 
MIN -6 17E+02 MAX -2 05E-02 

4 -5 0EtO2 2 -4 5EtQ2 3 -4 OE+02 4 -3 5E+02 5 -2 9Et02 6 -2 4E+02 
7 - I  9Et.92 8 - 1  4Et02 9 -8 5E+Ol 10 -3 3E+0! I !  -2 0Et0l 12 -7 2E+Ol 

Figuur 20. u vòòr  k r u i p  YY 

b X  



SDRC/OUTPUT. DISPLAY 89/24/84 1 1  :38:45 
Merk@!-seal met stroa! r = 500 mm MIN:-2.?!E+0! MAX:+! .04E+00 
YZ- STRESS LOAD CASE: Q %P 

!:-2.7E+0l 2r-2.5Ei.01 3.-2.2E+0l 4:-1.9E+0l 5:-!.?E+0! 6.-!.4E+0I 
?:--!.ZE+01 8:-8.4E+00 9:-6.8E+00 !@:-4,3E+B@ il:-1,8E+08 12:+7.6E-0! 

Figuur 21. o vddr kruip 
YZ 

SDRC/OUTPUT DISPLAY 
Merkel-sea! met s t r a a l  r = 500 mm 
ZZ- STRESS 

09/24 /84  1 1  .31 , 4 8  
YIN.-5 40E+02 MAX '!E702 

LOAD CASE ?3* 2 2  

Figuur 22. ozz vMSr kruip 

9 



SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 ! 1 . 4 3  26 
Merkel-sea! met s t r a a l  r = 500 mm MIN:-4.81E+02 MAX:+3.?2E+@2 
XX- STRESS L O A D  CASE: @ 

1.-3.3E+@2 2:-2.8E+02 3:-2.1E+02 4:-2,0E+02 5:--!.5Et02 G:-I.!E+02 
?:-G.5Et01 8.-2.2E+01 8:+2.2E+01 10:+6.5E+@l 11:-l.!E+02 12:-1.5E+02 

Figuur 23. oXx na 6.54 sekonden kruip 

b X  

SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 i 1 . 4 4 : 4 0  
Merkel-sea! met straal r = 500 m m  
XY- STRESS 

MIN -1.74E+01 MAX.*1.45E+01 
LOAD CASE. 4 

J I  
t - 1  6Et01 2 - 1  3E+01 3 - 1  !Et01 4 -8 0E+@0 5 -5 3E+0@ 6 -2 GE40 
7 -7 1E-02 8 -2 8E+00 9 -5 5E-@@ 10 t 8  2E+@0 1 1  - 1  !Et01 12 - 1  4E-01 

i 
J\\ 

Figuur 24. CI XY na 6.54 sekonden kruip 

b X  



SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 1 1  ~46.01 
Merkel-sea! mek s t r a a !  r = 500 rnm 

XZ- STRESS 
! :-!.5Et@0 2:-2.5E-01 S:t9.7E-01 4:+2.2E+00 5:+3.4Et00 6.4.6Et00 

MIN:-3,66E+00 MAX.+I .59E+0l 
LOAD CASE. B 99 

- -  I 
- 

SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 1 1  47 07 
Me-kei-seol mer s t r a a l  r = 500 rnl i  Y I N  -4 97Et02 MAX +3 67E+02 
<Y- STRESS LOAD CASE &ij? 

f -3 4Ei.02 2 -3 @Et02 3 -2 5Et02 4 -2 'Et02 5 - I  6Et02 6 - I  2Et02 
7 -7 5El0! 8 -3 'Et01 9 - I  4Et0l I0 -5 8E70I 1 1  - 1  0Ei-02 12 - 1  5Et02 

Figuur 26. CT na 6.54 sekonden kruip 
YY 



SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 1 1  . 4 8 .  í 7  
Merkei-sea! met s t r a a !  r = 500 mm MIN:-l.39E+01 MAX:L1,92E+00 

YZ- STRESS L O A D  CASE: i% $9 
!.-l.?E+B! 2.-1.5E+01 3.-1.4Et0l 4:-1,2EtBl 5:-1.!E+@l 6:-9.0E+00 
7:-7.4E+00 8--5.8E+00 9.--4.2E+00 10:-2.6E+BB Il:--l,lE+00 12:-5.3E-B1 

/ ! ' i  
l.--- 

0 

Figuur 27. CI na 6.54 sekonden kruip 
YZ 

b X  

SDRC/OUTPUT DISPLAY 09/24/84 ! 1 :49.20 
Merkel-sea! mei.  s t r a a l  r = SB0 m m  MIN:-4.87E+02 MAX:13.65E+02 

ZZ- STRESS LOAD CASE: O 99 
!:-3.3E+02 2:-2.9E+B2 3:--2.4E+B2 4:--2.BE+02 5:-1.6E+02 6:-l.!E+02 
?:-7.@E+Bl 8:-2.6E+01 9:-1.7E+01 10:+6,1E+01 ll:Al,BE+B2 12:+!.5E+02 

I 

Y , 

Figuur 28. azz na 6.54 sekonden kruip 

b X  





SDRC-I-DEAS 2 5 Output Display 12-DEC-84 09 23 19 

Z- STRESS MIN -3 349E-02 MAX - 1  389E+02 
Y e r k e  I -sea 1 met s i r  cia 1 r = 5 0 0  rnm LOAD CASE 'i% 97 lb 

f--3 071E+02 LEVELS= 1 6 
16--1 f10E+02  DELTA=+2 787E+01 

Figuur 31. (szz na 7.13 sekonden kruip A 
Y 

SDRC-I-DEAS 2 5 Output D i s p l a y  12-DEC-84 09 25 04 

j 7  Werkel-seal met straci !  r = 5 0 0  m m  LOAD CASE 
VON MISES STRESS M I N  +2 032E+ 8 M A X  +3 267E+01 

f - - 3  834E+00 LEVELS= 1 6 
16-+3 087E+01 DELTA=+! 802E+00 



SDRC-I-DEAS 2.5: O u t p u t  D i s p l a y  12-DEC-84 09~28144 
Merkel-seal met straal r = 500 mrn X- STRAIN MIN:-8.424E-02 MAX:+1.085E-01 

I -.-7.298E-02 LEVELS= 1 6 
16-+9.714E-02 DELTA=+1.134E-82 

Figuur 33. cXX na 7.13 sekonden kruip 

SDRC-I-DEAS 2 5 O u t p u t  D i s p l a y  12-DEC-84 09 29 42 
Merkel-seal met straal r = 500 mm 
Y- STRAIN MIN -2 226E-81 MAX +8 447E-82 

LEVELS= 1 6 1--2 046E-01 
16-+6 641E-02 DELTA=+l 807E-82 

Figuur 34.  E na 7.13 sekonden kruip 
YY 



SDRC-I-DEAS 2.5: Output Display 
Merkel-sea! met straal r = 500 mm 
Z- STRAIN 

1-+1.395E-83 

12-DEC-84 09 30 37 

MIN - I  346E-03 WAX -4 526E-02 
LEVELS= i 6 

16-+4.252E-02 DELTA=+2.741E-03 

-. 

Figuur 35. cZZ na 7 . 1 3  sekonden kruip  

SDRC-I-DEAS 2 5 Output Display 12-DEC-84 89 31 21 
Merkel-seal met straal r = 500 mm 
VON MISES STRAIN MIN +7 374E-03 MAX +4 613E-01 
1-+3 408E-02 LEVELS= 1 6 

16-+4 346E-01 DELTA=+2 670E-02 

- 
Figuur 36. cVm na 7 . 1 3  sekonden k r u i p  

L ,. 



SDRC-I-DEAS 2 . 5 :  Output Display 12-DEC-84 1 0 : 3 2 : 5 7  
Merke!-seal  met s i r c ia !  r = 500 mm 
X- STRESS MIN:-5.008E+02 MAX:+9.844E+0! 

LOAD CASE: $3 77 

!--4.656E+02 LEVELS= 1 6 
16-+6.319E+01 DELT.4=+3.525E-i0 1 

Figuur 37. oXx na 7.14 sekonden kruip 

CDRC-I-DEAS 2 5 Output Display 12-DEC-84 10 33 55 
Yerke I -sea I met s t r a o !  r = 500 rnm 
Y-  STRESS MIN -5 216E+02 MAX i 1  064E-02 

LOAD CASE 8 ? ?  
1--4 8 4 7 E t 0 2  LEVELS= 1 6 

1 6 - ~ 6  946E+01 DELTA=+3 694E+01 

Figuur 38. D na 7.14 sekonden kruip YY 



SDRC-I-DEAS 2.5: O u t p u t  Display 12-DEC-84 !0:34:39 
Merke!-sea! met s t r a a !  r = 500 m m  
Z- STRESS MIN:-5.!27E+02 MAX:+1.@!9E+02 

LOAD CASE: @ j j  

1 ---4.766E+02 LEVELS= i 6 
16-+6.578E+01 DELTA=+3,6!6E+Bi 

Figuur 39. azz na 7.14 sekonden kruip 

SDRC-I-DEAS 2.5 O u t p u t  D i s p l a y  12-DEC-84 10 35 38 
Werkel-sea! met straal r = 500 m m  LOAD CASE Q j?q 
\/ON MISES STRESS M I N  -3 636Et00 MAX -4 883Et0i 
i-+6 247E+00 LEVELS= 1 6 

16-+4 542Et01 DELTA=+2 611E+B@ 

Figuur 40. Gvvm na 7.14 sekonden kruip 



8 SDRC-I-DEAS 2 5 OutDut D i s p l a y  12-DEC-84 18 37 17 
Ye-kel-seol vet sipaal r = 580 mm 
X- STRAIN Y I N  -5 052E-82 MAX 482E-01 

L0,4D CASE @ 7 f  2 '$ 

'--3 283E-02 LEVELS= 16 
IE-+i 365E-01 DELTA=+l f69E-02 

i Figuur 41. sXX na 7.14 sekonden kruip 

SDRC-I-DEAS 2 5 Output D i s p l c i y  12-DEC-84 10 38 32 

Y -  STRAIN MIN -3 667E-01 WAX.-5 676E-02 
Werkel-seal met straal r = 508 mm LOAD CASE. @ 7 1  

I--2 854E-01 LEVELS= 1 6 
16-+3 538E-02 DELTA=+2 138E-02 

Figuur 42. E na 7.14 sekonden kruip YY 



SDRC-I-DEAS 2 5 OdtDut Di~plciy 
Me~kel-seal pet s~raal r = 500 mm 
Z- STRAIN 

4 -  

12-DEC-84 10 39 53 

M I N  - 1  347E-83 WAX -2 707E-03 
LOAD CASE $3 '-7s 

! - - - I  . 109E-03 LEVELS= 1 6 
16-+2.469E-B3 DELTA=+2.385E-04 

Figuur 43. cZZ na 7.14 sekonden kruip  

SDRCI-DEAS 2 5 Output Display 12-DEC-84 ! 0  40 48 

VON MISES STRAIN MIN -5 491E-03 MAX -6 241E-81 
Merkel-seal met straal r 500 mm LOAD CASE @ 79 
1-+4 i88E-02 LEVELS= 1 6 
16-+5 878E-01 DELTA=+3 639E-02 

Y 

Figuur 44. Em na 7 I 14 sekonden kn&p 



S D R C - I - D E A S  2 5 O u t D u t  Dssplay 0 3 - J A N - 8 5  17 1 3  57 
Verkei-seal met s t r a a l  r = 588 mm LOAD CASE S Z f  
VON MISES STRESS M I V  -4 461E+00 M 

22 A 
' - - i  526E+01 LEVELS= f 6 

16-i-1 772E+82 DELTA=+l 080E+01 

~ 

Figuur 45. updated lagrange, vb&r kru'ip 

Y 

S D R C - I - D E A S  2 5 Output Display 0 4 - J A N - 8 5  09 07 49 
Verkel-seal met straal r = 508 mm LOAD CASE &i3 2- 
VON MISES STRESS MIN -3 .659E+80  MA 362E 

! - - i  734E+81 LEVELS= 1 6 
16-+2 225E+02 DELTA=+l 3 6 8 E i 0 1  

Figuur 46. total lagrange, vdbr kruip 



LEVELS- 16 !-A3 ôS4E+00 
16-13 887E+@ 1 DELTA=+f ô02E+00 



SDRC-I-DEAS 2 . 5 :  Output Display 
ONDERRAND ( UPDATED > 

12-DEC-84 09 : 39.35 

I . @ E t 0 2  

V 
A 
L 
u -2. @ E t 0 2  
E 

-3,0E+02 

- 4 . O E t 0 2  

lagrange 

0 .  @ E t 0 0  1 .0E+01 2 , 0 E + 0  1 3 @Et01 4 .0E+01  
DISTANCE BETWEEN NODES 

LOAD C A S E .  29 LOAD CASE.  

Y- STRESS Y- STRESS 
>\ 

BOTTOM SURFACE BOTTOM SURFACE 

SDRC-I-DEAS 2 5 O u t p u t  Display 12-DEC-84 i0 47 32 
ONDERRAND (TOTAL  1 

load case 21 : v6òr kruip 
load case 71 : na 7.14 sekonden kr  

4 0Et01 2 0E+01 3 OE+01 0 0E+00 f @Et81 
DISTANCE BETWEEN NODES 

LOAD CASE @ a f  LOAD CASE 8 

Y-  STRESS Y- STRESS 
R 

BOTTOM SURFACE BOTTOM SURFACE 



SDRC-I-DEAS 2 5 O u t p u t  D i s p l a y  0 4 - J A N - 8 5  09 
GAP NORMAALKRACHTEN L A N G S  ONDERRAND ( U P D A T E D I  

load case  21 : v66r kruip  

load case 97 : na 7 . 1 3  sekonden 

D I S T A N C E  B E T W E E N  N O D E S  
LOAD C A S E  & Z j  L O A D  C A S E  @fq 
/ - -  - Y- 

x ,p- - - - - _ Q - - -  

Y ?!  

~ 2 9 . 2 5  

kruip  

SDRC-I-DEAS 2 5 .  O u t p u t  D i s p l a y  0 4 - J A N - 8 5  09 3 4  1 4  
G A P  NORMAALKRACHTEN L A N G S  ONDERRAND ( T O T A L I  

t 
~ -- 

Figuur 52. t o t a l  lagrange 8 8E+05 

kruip  


