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1.

INLEIDING

Bij het ontwerp van een spuitgietmatrijs die aan een aantal extra eisen moet
voldoen in verband met experimenten op het gebied van het spuitgieten, wordt
verwacht dat zich in een paar punten van de matrijs zeer hoge spanningen
kunnen gaan voordoen.
Op verzoek van de constructeur worden berekeningen aan de matrijs uitgevoerd
door de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de afdeling Werktuigbouwkunde van de TH Eindhoven.
In dit verslag wordt melding gemaakt van de resultaten van de berekeningen
die met behulp van de eindige elementenmethode zijn uitgevoerd en van de modelvorming die aan de berekeningen ten grondslag ligt.

-5Door de constructie met de wig en het losse insteldeel ontstaat als het ware

een korte balk die op buiging belast wordt door de boutkrachten van het
brugstuk. De overgang van deze "balk" naar de zijwand van de matrijs moet
naar het oordeel van de gebruikers van de matrijs zo scherp mogelijk zijn.
Met behulp van vonkverspaningstechnieken is een minimale radius van 0.2 mm
te realiseren.

Fig. 2. Bovenbalk

Het valt te verwachten dat er een aanzienlijke spanningsconcentratie in deze
hoek aanwezig zal zijn.
Omdat analytische formules uit de balkentheorie niet mogen worden toegepast
bij deze verhouding van lengte ten opzichte van breedte en hoogte van de
balk en ook de spanningsverhoging niet kan worden bepaald is gekozen voor de
eindige elementenmethode als berekeningswijze voor dit probleem.
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3. DE MODELVORMING

Op grond van symmetrie in geometrie en belasting is het voldoende slechts
één (linker- of rechter-)deel van de matrijs te berekenen. Hoewel de constructie in wezen 3-dimensionaal is, wordt mede in verband met beschikbare
rekenfaciliteiten en met de kosten van het onderzoek gepoogd om met behulp
van 2-dimensionale beschouwingen inzicht te verkrijgen in de vervormingen en
in het verloop van de spanningen.
Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van het programma FEMSYS, dat
door de THE ontwikkeld werd voor berekeningen met de eindige elementenmethode. Het te gebruiken element : TRIN6, wordt gekarakteriseerd door een kwadratisch verplaatsingsveld. Dit wil zeggen dat in elk driehoekig element de
spanningen lineair verlopen. Het TRIM6-element is een membraanelement waarmee alleen belasting in het vlak kan worden berekend.
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Fig. 3 . Keuze van de relevante doorsnede.
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fig. 3 . is U~iGelij!: gemaakt welke vlakke doersnede w r d k genomen om d e

berekeningen uit te voeren. Bij het beschrijven van de doorsnede is de dikte
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nog van belang. Voor het balkgedeelte is de keuze eenvoudig. Vanuit de constructie is het duidelijk dat de dikte tl = 31,5 mm (de dikte van de balk).
Voor de dikte t2 van bodem- en zijplaat ligt de keuze niet eenduidig vast.
Nemen wij hier eveneens een dikte van 31,5 mm dan zal de stijfheid van de
matrijs onderschat worden. Nemen wij voor de dikte 100 mm, de grootste afmeting in dikterichting, dan zal de stijfheid waarschijnlijk overschat worden.
Als compromis wordt een waarde van 60 mm gekozen.
In onderstaande figuur is het resultaat van diktevariaties op de spanning in
de hoek en op de verplaatsing van het midden van de balk grafisch weergegeven.
De berekeningen zijn uitgevoerd met een vrij grove elementverdeling. De absolute waarde van de spanning mag niet als maatgevend worden beschouwd alleen de relatieve verhoudingen zijn relevant.

Fig. 4 . Invloed van de wanddikte t op spanningen en verplaatsingen.
2
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Uit deze grafiek blijkt de invloed van de stijvere zijplaat en bodem duidelijk uit het verloop van de verplaatsing.
De spanning in de hoek, bepaald voor het deel van de balk met dikte t l z verloopt in het beschouwde dikteverloop vrij lineair. De spanning in het overeenkomstige punt, maar dan gezien als onderdeel van de zijplaat, is uiteraard veel sterker afhankelijk van de dikte zoals in de figuur te zien i s .
Uit deze oriëntatieberekening mag geconcludeerd worden dat de gekozen dikte
t2 = 60 mm waarschijnlijk een overschatting van de verplaatsingen en spanningen geeft in de orde van 15 resp. 10%. Gezien de overige simplificaties
in het rekenmodel worden deze waarden acceptabel geacht.

3.1. De
belasting.
-------------

Bij de oriënterende berekeningen is voor de belasting uitgegaan van drie
puntkrachten die aangrijpen in de hartlijnen van de bouten. Het gevolg is
dat zich in de spanningsresultaten enige onvolkomenheden voordoen net onder
de aangrijpingspunten van deze krachten.
In de volgende berekeningen zijn de gezamelijke boutkrachten die op de balk
werken gelijkrnztlg verdeeld over e e lengte
~
van 70 mm (zie fig.5). De totale
boutkrachten worden in rekening gebracht, niet slechts de verticale componenten.
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Fig. 5 . Modellen voor de belasting.

Uit het spaììninysver?oap blijkt het effect V I E deze ingreep alleen in de omgeving van de krachtsinleiding plaats te vinden (zie fig. IO.)
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Fig. 6. Ondersteuning.

Op grond van de symmetrie moet in de symmetriedoorsnede, voor punten op de
lijn A-A, de verplaatsing loodrecht op het symmetrievlak worden onderdrukt.
Om te verhinderen dat de matrijs ten gevolge van de belasting in verticale
richting verplaatst, moeten er ook ondersteuningen in y-richting worden aangebracht.
Voor de matrijs als geheel werkt er geen resulterende kracht in y-richting.
De kracht van de wig wordt via de zij- en achterplaten, en deels ook door de
bodem weer teruggeleid. Voor het 2-dimensionale model is het dan redelijk te
veronderstellen dat de rand B-B in y-richting wordt ondersteund.
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Fig. '9. Subgebieden en apart deelgebied.

Eet interessante punt van de constructie is de hoek A ( z i e fig. 7 . 1 . Om een

redelijk betrouwbare uitspraak te doen over de spanning in die omgeving is
het nodig daar zeer kleine elementen te gebruiken. Gezien de grootte van de
rest van de constructie wordt een verdeling gemaakt in vier subgebieden. Uit
een berekening met een relatief grove elementverdeling worden de verplaatsingen berekend voor punten die liggen op de deelrand BCDEF. Vervolgens
wordt alleen het deelgebied met die rand beschouwd. Variaties in de afrondingsstraal zullen niet of nauwelijks effect hebben op de stijfheid of het
spanningsverloop van de rest van de constructie. Vandaar dat voor verschillende afrondingsstralen steeds gerekend wordt met het geïsoleerde deelgebied. Voor de kleinste straal, R = 0.2 mm, bleek het noodzakelijk nog een
verdeling aan te brengen; de grens van dit gebied wordt bepaald door een
straal van 3 mm vanuit het hoekpunt.In de figuren 8 en 9 is de
elementverdeling gegeven die bij de eerste berekening werd gehanteerd.
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Fig. 8. Elementverdeling voor de cubgebieden 1 en 2.
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Fiy. 9 . YlrmentverdeLing voor de subgebieden 3 en 4 .
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BEREKENINGEN.

Berekeningen aan het 2-dimensionale model zijn uitgevoerd onder een verdeelde belasting in plaats van drie geconcentreerde boutkrachten. De resultante
van die belasting is 51,27 kN. De wanddikten zijn genomen op de waarden 31,5
mm voor het balkgedeelte en 60 mm voor de overige delen van het model.
Het eindige elementenprogramma FEMSYS gaat uit van lineair elastisch materiaalgedrag. Dit wil onder meer zeggen dat het rekenprogramma niet onderkent
dat op bepaalde punten in de constructie de vloeispanning wordt overschreden.
Een eerste berekening gaat uit van het rechterdeel van het 2-dimensionale
model. Daarbij is een vrij grove elementverdeling toegepast.
In een controle-berekening wordt de omgeving van de kritieke hoek er uitgelicht. Op dit deel met een zelfde elementverdeling als in de eerste berekening wordt de verplaatsing aan de rand voorgeschreven. Deze voorgeschreven
verplaatsingen worden gehaald uit de resultaten van de berekening van het
complete model.
Vervolgens wordt het detailgedeelte van de hoek beter gemodelleerd met a€ronc?ingstralen R gelijk aan 5 resp. 3, 1.5: 0.8 en 0.2 mm. Voor elke berekening wordt de maximale waarde van de vergelijkspanning bepaald.

4.1.

Resultaten.
-----------

Uit de oriënterende meting is het verloop van de ideële spanning in elk subgebied bepaald, fig. 10 en 1 1 .
Uit figuur 10 blijkt linksboven de invloed van de puntkrachten op de spanningsverdeling.
Uit fig. 11 blijkt dat de spanningsconcentratie zich alleen maar voordoet in
de onmiddellijke omgeving van de kritieke hoek. Op andere plaatsen in het
model worden veel lagere waarden gevonden. Dit resultaat is een rechtvaardiging voor de gevolgde werkwijze waarbij slechts de subgebieden 3 en 4 als
een apart deelsycteeiiì worden bescheuwd.
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Fiy. l Q . YloYual ï e r l m p

aid; inv10ed krachtsinleiding;

a) met driepuntkrachten; b) met verdeelde belasting.
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Bij de controlemeting wordt eenzelfde elementverdeling gehanteerd als in de
oriënterende meting. De belasting op de subgebieden 3 en 4 bestaat uit
voorgeschreven verplaatsingen op de rand. In fig. 12 staat aangegeven langs
welke lijnen de waarde van de ideële spanning wordt gecontroleerd en wat het
resultaat is van die vergelijking.
Uit figuur 12 blijkt welliswaar dat er kleine verschillen optreden in het
spanningsverloop. De bij deze elementverdeling berekende maximale waarde van
de spanning bedraagt 760 N/mm 2 ; voor het deelgebied apart wordt echter 707
N/mm2 bepaald.
Gezien het meer kwalitieve karakter van de volgende berekeningen wordt er
geen verdere verfijning aangebracht in het totale model, waarbij op meer
punten van de gemeenschappelijke rand de verplaatsingen zouden kunnen worden
voorgeschreven.
In fig. 13, 14 en 15 is de elementverdeling en het verloop van de ideële
spanning weergegeven voor de afrondingsstralen R = 5, 1.5 en 0.8 mm.
In fig. 16 en 17 worden dezelfde gegevens verstrekt voor een afrondingsstraal R = 0.2 mm. In dit geval wordt de onmiddellijke omgeving van het
hoekpunt er als afzonderlijk detail uitgelicht.
g i t alle figuren blijkt het zeer locale karakter van de spanningsconcentraties.
De waarden van de maximale waarde van de ideële spanning die voor de verschillende berekeningen werden bepaald zijn in fig. 18 grafisch uitgezet als
functie van de afrondingsstraal. Uit deze grafiek valt d e sterke spanningstoename op bij het toepassen van afrondingsstralen kleiner dan 1 mm.
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Fig. 12. Controle van aid langs twee lijnen voor subgebied 4.
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Fig. 13. Elementverdeling en verloop aid bij R = 5 mm.
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Fig. 16. Elementverdeling en extra subgebieden bij R = 0,2 mm.
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Fig. 17. Verloop aid bij R = 0'2 mm,
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F i g . 1 8 . Verband tussen maximale spanning en a f - r o n d i n g s s t r a a l .
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UITBREIDING VAN DE BEREKENING.

Het 2-dimensionale model dat in de voorafgaande berekeningen werd gehanteerd
levert steeds een te hoge waarde van de vervorming en van de spanning in de
kritieke hoek. In de volgende berekeningen wordt gepoogd een realistischer
model te maken. Doordat de bovenbalk via brugstukken gekoppeld is aan de
achterzijde van de matrijs zal de vervorming van de bovenbalk minder groot
zijn.
In het volgende model wordt de verticale verplaatsing van &én of meer punten
van de bovenbalk gelijkgesteld aan de verplaatsing van punt B van de dwarsdoorsnede, zie fig. 19.
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Fig. 20. Invloed van rekenmodellen op waarde maximale spanning.

-24Tabel I. Kracht en verplaatsing van de bovenbalk.
model

x-coördinaat

#I /3D

ímm)

W5 / 3D

29,O

-9.955

41,5
54'0

-2.328
4.516
16.606
45.922

54.330

66,s
79,O
~

totaal [NI

M/ 2D

~~

54.330

55.142

51.210

o. 122

O. 061

O. 108

Verplaatsing
in C (mm)

2
T z h l 2. MzximaJ.e waaxdea van de vergelijking (N/mm 1,

W1/3D
N5/3D

:
:

semi-driedimensionaa1 model; é&n koppelpunt.
" ; vijf koppelpunten.

n;a2

:

tweediiììenciûnaal Eodel.

II

II

'I
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CONCLUSIES.

Uit berekeningen aan modellen van de matrijs blijken bij extreem kleine afrondingsstralen zeer hoge spanningen op te treden. Uitgaande van een trek2
sterkte van 1080 N/mm die voor het gebruikte materiaal mag worden gehanteerd, lijkt een afrondingsstraal in de kritieke hoek groter dan R = 2mm
noodzakelijk. De berekeningen zijn uitgevoerd onder de veronderstelling dat
de spuitdruk maximaal is. De aanwezigheid van fabricagespanningen in het materiaal is niet verrekend in de resultaten. Evenmin is in de berekeningen
het effect verdisconteerd dat ontstaat door dynamische belasting van de makrijs. Zijn dit soort effecten te verwachten dan moet de toelaatbare spanning overeenkomstig lager gekozen worden en moeten dus grotere afrondingsstralen worden toegepast.

