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Samenvatting 

Bij het fabriceren van produkten door middel van koud_omvorm 
processen kunnen problemen optreden, zoals scheuren van het 
produkt, vreten van produkt op de matrijs en scheuren van de 
matrijs, etc. 
Een van de belangrijkste begrenzingen met betrekking tot 
scheuren in de matrijs is de maximale matrijsbelasting. 
Bij het koud_omvormen van bouten wordt gebruik gemaakt van een 
matrijs met een zeshoekige inwendige contour. 
Bij deze matrijs kan scheurvorming in de hoeken ontstaan ten 
gevolge van een te hoge inwendige belasting, resul terend in 
een te grote var iatie van de afmetingen van de gefabriceerde 
bouten, en kan de matrijs falen. 
Om een en ander te vermijden wordt nu gezocht naar methoden om 
de spanningsverdeling in de matrijs zodanig te beinvloeden dat 
bovenstaand wordt vermeden. 
Hiertoe kan onder andere een ander materiaal worden toegepast, 
de verhouding inwendige radius/ uitwendige radius worden 
gewijzigd, of kan men overgaan tot het aanbrengen van een 
hogere uitwendige belasting. 
In de praktijk blijkt er weinig bekend te zijn over het voor
spannen van niet-ronde matrijzen. 
Het analytisch oplossen van de spanningen in de zeshoekige 
matrijs blijkt zeer complex te zijn. 
Om toch een indruk te krijgen van de spanningsverdeling in de 
zeshoekige matrijs heb ik de spanningen in een ronde matrijs 
afgeleid. 

Met behulp van deze afleidingen kunnen voorspellingen gedaan 
worden met betrekking tot de zeshoekige boutenmatrijs. 
Deze voorspellingen worden geverifieerd met behulp van de 
Eindige Elementen Methode, en weI met het pakket Gifts. 
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Summary 

In the manufacturing of products by means of forging 
operations, various problems do exist, like product or 
die cracking. 
One of the most important limits is the allowable force on the 
die. 
A hexagonal contour as an internal die contour is used in the 
manufacturing of bolts. 
Because of crack initiation in the edges of the die, an inad
missible variation of bolt measures appears, and evantually 
the die can fail. 
To avoid these problems solutions have to be found in order to 
achieve a proper stress distribution. 
One of the possibillities is to make use of a compressive 
stress at the outer rim of the die. 
This compressive stress is achieved by shrinkfitting or strip
winding methods. 
The analytical solution of stresses in a hexagonal die seems 
to be very difficult. 
For a start derivations have been made by the author in order 
to predict the stress distribution in a cilinder. 
with the aid of these derivations the author is able to find 
some predictions considering 
hexagonal die. 

the stress distribution in a 

These predictions are checked with the aid of the finite 
element method. 
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Symbolenlijst. 

sym. betekenis dim. 

a spanning 
a. spanning in tangentiale richting [ N/mm2 ] 

a r spanning in radiale richting [ N/mm2 ] 
am. spanning in de matrijs in tangentiale richting [ N/mm2 ] 

am, spanning in de matrijs in radiale richting [ N/mm2 ] 
ak• spanning in de krimpring in tang. richting [ N/mml ] 

b 

spanning in de krimpring in radiale richting 
vloeispanning 
inwendige druk in de matrijs 
uitwendige druk op de matrijs 
uitwendige druk ten gevolge van de overmaat 
inwendige straal van de matrijs 
uitwendige straal van de matrijs 
uitwendige straal van de krimpring 
E-modulus materiaal matrijs 
E-modulus materiaal krimpring 
logaritmische rek in tangentiale richting 
logaritmische rek in radiale richting 
con stante van poisson voor matrijs mat. 
constante van poisson voor krimpring mat. 

verhouding RI : Ro 
verhouding Ro Ru 
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[ N/mm2 J 
[ N/mm2 ] 

[ N/mm2 ] 

[ N/mm2 ] 
[ N/mm2 ] 

[ mm ] 

[ mm J 
[ mm J 
[ N/mm2 ] 

[ N/mm2 J 
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Algemene inleiding: 

Een van de problemen bij de fabricage van bout en is het 
ontstaan van scheuren in de matrijs (zie tekening). 
Hierdoor treedt er variatie op in de afmetingen van de 
bouten, en kan de matrijs eventueel kapot gaan. 
Om bovenstaande effecten te voorkomen dient scheurvorming 
zoveel mogelijk te worden voorkomen. 

Figuur 1: Zeskant boutenmatrijs met drukring 
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Opdrachtomschrijving: 

1) Om de problemen, genoemd bij de inleiding, op te lossen is 
het gewenst om de deformatie van de matrijs te simuleren, 
met de eindige elementen methode. 
Hierbij kunnen dan de lokale grootheden (a,e) bepaald 
worden aan de hand waarvan uitspraken omtrent falen van de 
matrijs gekoppeld kunnen worden. 

2) Om de optredende problemen te verhelpen zijn er meerdere 
mogelijkheden, bijv. 
- Verandering van de externe drukbelastingi 
- Aanpassing van de geometrie van de matrijsi 
- Toepassing van een ander materiaal voor de matrijsi 
- Verandering van de afrondingsstraal van het inwendige 

contour van de matrijs. 

De effecten van deze aanpassingen dienen wederom berekend 
te worden met de eindige elementen methode. 

Aangezien als eindig elementen pakket "Gifts" wordt gebruikt, 
dienen bepaalde aannames en verwaarlozingen te worden gemaakt. 
Het is dan ook niet de bedoeling om resultaten te verkrijgen, 
die exact met de werkelijkheid overeen komen. 
Het is meer de bedoeling om de invloed van een krimpring of 
wikkelmatrijs op het spanningsverloop in de matrijs en in de 
ring te onderzoeken. 
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1 De Eindige Elementen Methode 

1.1 IDleidiDg 
De methode der eindige elementen kan worden toegepast om in 
werktuigbouwkundige constructies, die op een of andere 
wijze worden belast, de spanningen, vervormingen en 
verplaatsingen te berekenen. 
Dit gebeurt door de constructie te verde len in kleine stukken 
van zeer eenvoudige vorm, bijvoorbeeld: driehoeken, 
vierhoeken, blokken, staafelementen, etc. 
Deze kleine stukken noemen we dan de elementen. 
V~~r deze elementen worden verplaatsingsfuncties gekozen van 
een zeer eenvoudige gedaante, b.v. lineair of kwadratisch in 
de coordinaten. Deze functies bevatten een aantal onbekende 
parameters. 
Van de gehele constructie wordt nu een potentiaal (potentiele 
energie) opgesteld. Van deze potentUUe energie wordt nu een 
minimum gezocht door middel van variatie van de parameters. 
Tenslotte ontstaat er een stelsel lineaire algebraische 
vergelijkingen waaruit de onbekende parameters kunnen worden 
berekend. 
Daarna kunnen de verplaatsingen, spanningen, etc. worden 
bepaald. 
Op deze wijze kan een meer of minder goede oplossing van het 
probleem worden verkregen, afhankelijk van de gekozen 
verplaatsingsfuncties en de elementenindeling. 
In principe kunnen alle constructies, opgebouwd uit delen van 
lineair elastisch materiaal, worden doorgerekend. 
Meestal gebeurt dit m.b.v. een computer en een geschikt 
computerprogramma. 
Naarmate de constructie en/of de spanningsverdeling 
gecompliceerder wordt, zal de constructie in meer elementen 
moeten worden verdeeld om een redelijk nauwkeurige oplossing 
te verkrijgen. 
Dit betekent echter wel dat de benodigde computertijd en 
geheugenruimte steeds zal toenemen en dus een feitelijke 
begrenzing vormt. 
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In vele gevallen zal het dus noodzakelij~ zijn vereenvoudig
ingen aan te brengen in het rekenmodel van de constructie. 
Er zijn een aantal elementen ontwikkeld voor eenvoudige 
geometrieen, zoals: balken, staven, vlakke platen, 
rotatie symmetrische lichamen en driedimensionale lichamen. 
Behalve voor het doorrekenen van statisch belaste constructies 
kan de elementenmethode worden toegepast bij: 
- Temperatuurrek en -overdrachtsberekeningen. 
- Trillingsberekeningen (eigenwaarden bepaling, responsies). 
- Elasto-plastische en kruip-berekeningen, niet-lineair-

elastisch materiaalgedrag. 
- Stromingsberekeningen 
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Een Eindig Elementenpakket bezit de volgende structuur: 

Invoer: 

- Knooppuntnummers met co8rdinaten. 
- Elementen met puntnummers. 
- E-modulus, plaatdikte, opp. , etc. 
- Aard van de vrijheidsgraden. 
- Uitwendige belasting en voorgeschreven 

verplaatsingen. 

I 
- Opstellen van de elementenstijfheidmatrices. 
- Opstellen van de krachtvectoren. 

I 
- Opstellen van de totale stijfheidmatrix. 
- Opstellen van het totale krachtbeeld. 

I 

- Oplossen van de rekenstelsels. 

I 
- Bepaling van de verplaatsingsvector van de 

constructie. 
- Berekenen knooppuntskrachten per element. 
- Ops~elling van vector met de uitwendige krachten 

op de gehele constructie. 

I 

- Berekening van de vervormingen in de elementen. 
- Berekening van de spanningen in de elementen. 

I 

- Berekening van de gem. spanningen in de 
knooppunten. 

I 
- uitvoer naar printer/ plotter. 
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1.2 Gifts 

Gifts is een eindig ~lementen pakket, waarmee diverse typen 
berekeningen kunnen worden uitgevoerd. 
Het pakket kan worden toegepast voor lineair elastisch 
materiaal gedrag. 
Gifts kan gebruikt worden voor de opbouw van eindige elementen 
modellen, de grafische weergave, het ingeven van belastingen 
en randvoorwaarden en het uitvoeren van statische, dynamische 
en thermische analyses. 
Het is ontworpen voor onbegrensde probleemgrootte en complexi
teit. 
Het pakket kan geimplementeerd en operationeel gemaakt worden 
voor een grote verscheidenheid aan computers; zoals PC en 
Workstation. 
De structuur van Gifts is gelijk aan de structuur van een 
algemeen eindig elementen pakket ( zie blz. 12). 
Gifts bestaat uit een aantal processoren: 

- Beamcs 
- Bulkm 
- Loadbc 

- Editm 
- Mstatic 

- Result 

· · 
· • 

· · 
• • 

· • 

· · 

Voor de invoer balkconstructies; 
V~~r het maken van 2-D meshes; 
V~~r de invoer van dynamische en kinematische 
randvoorwaarden; 
Voor het controleren van de ingevoerde gegevensi 
Voor het berekenen van de verplaatsingen en de 
vervormingen als gevolg van de statische belas
tingi 
Voor het maken van tabellen en plaatjes van de 
verplaatsingen, vervormingen en van de 
optredende spanningen. 
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Elke processor vraagt na het opstarten om een " Jobname ". 
Alle gegevens die betrekking hebben op een bepaald probleem 
worden gekenmerkt door die specifieke " Jobname ". 
Bij het opstarten van een probleem maakt gifts onder de 
werkende directory een aantal bestanden (files) aan, die allen 
dezelfde naam It Jobname It dragen, echter met verschillende 
extensies. 
Samen vormen deze bestanden de database voor het betreffende 
probleem, waaruit gegevens kunnen worden betrokken c.q. waar
heen gegevens kunnen worden gestuurd door de diverse proces
soren. 
De volgorde van programma-uitvoering in een procedure, als ook 
de commando-volgorde binnen een programma, zijn niet volledig 
vastgelegd, de gebruiker heeft enige vrijheid in het verande
ren van de volgorde. 
Bij alle gifts rekenprocedures kunnen steeds vier stappen 
onderscheiden worden: 

1. Model generatie; 
2. Spe.;.:if icatie van de randvoorwaarden; 
3. Oplossingsprocedure; 
4. Resultaat evaluatie. 

1. Model generatie: 
Het proces van modelgeneratie omvat het opstellen van knoop
punten op de gewenste geometrische lokaties en het definieren
van de materiaaleigenschappen ( zie ook voorbeeld bijlage:60) 
Daarnaast worden de elementen gedefinieerd (bijv. staven) met 
behulp van type-aanduiding, materiaal-groep, dikte-groep en 
de knooppunten waarmee ze verbonden zijn. 
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Eenvoudiqe modellen met slechts weiniq knooppunten en 
elementen kunnen aanqemaakt worden met behulp van 
" Editm ". 
Indien de constructie echter qrote vlakken omvat die een 
eventueel gekromde vorm hebben, moet de platen- en 
schalen meshgenerator " Bulkm " worden toegepast. 
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2. Specificatie van de randvoorwaarden: 
Nadat de model-geometrie is vastgelegd, kunnen belastingen en 
kinematische randvoorwaarden worden vastgelegd zoals bijv. 
ondersteuningen. 
De vrijheidsgraden van elk knooppunt, zes in totaal, zoals x
y- en z-verplaatsingen en rotaties rond x, y, z-as, worden 
verkregen met behulp van het programma" Bulkf ". 
" Loadbc " kan gebruikt worden voor het aanbrengen van belas
tingen en verplaatsingscondities van regelmatig gevormde 
modellen, welke met If Bulkm If of " Editm " zijn aangemaakt. 

3. Oplossings procedure: 
Nadat het model is aangemaakt en tevens de belastingen en 
randvoorwaarden zijn vastgelegd, kan gestart worden met 
de probleemoplossing. 
Gifts kent verscheidene procedures voor het oplossen van het 
probleem, zoals v~~r : 
- Een statische analyse; 

Het bepalen van de trillingen in een constructie; 
- Een dynamische analyse. 

4. Resultaat evaluatie: 
Nadat de verplaatsingen en spanningen zijn berekend, kunnen de 
vervormde constructie alsmede de optredende spanningen 
bestudeerd worden. 
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2 Afleiding van de spanningen. 

2.1 Aanpak: 

Om het geheel in zekere mate te vereenvoudigen zijn er een 
aantal aannames gemaakt. 
In de literatuur vindt men aIleen informatie over toepassingen 
van drukbelastingen met betrekking op cirkelcymetrische 
matrijzen, vandaar dat ik in mijn literatuuronderzoek ben 
uitgegaan van een matrijs met een cirkelvormiq inwendiq 
contour. 
De tweede aanname gaat er vanuit dat de belasting op de 
binnenwand van de matrijs een gelijkmatig verdeelde 

belasting is, gelijk aan 

Met behulp van deze afleidingen kunnen voorspellingen gedaan 
worden, met betrekking tot de optredende spanningen, voor 
matrijzen met een andere geometrie, zoals bijvoorbeeld een 
zeskant. 
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2.2 Afleiding van de spanningen in .en dikwandige cilinder. 

Het doel van de analyse is om een indruk te krijgen van de 
spanningsverdeling in de matrijs en in een krimpring. 
Verondersteld wordt een dikwandige ring met inwendige straal 
~ en uitwendige straal Ru. 

Figuur 2: De uitgangscilinder 
Uit de bovenstaande ring nemen we een klein elementje: 

Figuur 3: Elementje d¢,dr,dz 
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uit evenwicht voIgt: 

0rdr + dOrr • o.dr 

ordx+dorx 
a = --=~-=---=:;-

• dx 

du e = 
r dI 

(1) 

(2) 

(3) 

In een dikwandige cilinder gelden de spannings-rek relaties 
volgens Hooke: 

_ 1 ( 
er - E °r-v (o.+oz) ) 

en: 

Als er aIleen inw8ndig8 druk op de cilinder is geldt: 

(4) 

en: 

(5) 

en : Ii= 20 mm ; Xu· 40 mm geeft dat de fi911ren op de volgende 

bladzijde: 
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-500.00 

-1000.00 
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sigma radiaal 

-1 500.00 -TnTTT1rTTTTTn"TT1"rTTTTTT1rTTTrTTTTTT1rTTTTTn"TTTTTTI"TTT"rTTTTTn 

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 

r ( MM ) r 10 

figuur 4: spanning in de cilinder uitgezet 

tegen de straal ( * 10 mm ) 
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2.3 De aaxiaale belasting in de cilinder. 

De maximale belasting in de cilinder (zie bladzijde:18) 
kan worden berekend met de vloeivoorwaarde van Tresca: 

Bij alleen inwen4ige 4ruk wordt dit : 

(6) 

Bij alleen uitwendige druk wordt dit dan: 

f1 r~-ri2 
P max= ---I.. 

u 2 r2 
u 

(7) 
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2.4 Bet aanpassen van de v.om.trie. 

Algemeen geldt: 

Of = 2 
P 

(8) 

Wordt het verloop van Of uitgezet tegen ru dan blijkt dat 
P rj 

dat het weinig zin heeft om ru qroter te maken dan 4 XIi. 

4.00 

3.50 

a... 
.:;,.3.00 

o 
E 

.2'2.50 
III 

2.00 

1. 50 -tn-!'TTT1rTTT1Tr1"TTT'lTITmTrl"TTTTTn"I'TlrTTT1T'1'TTTT'lTlTmrnTl'TTTTTT'lTI'TT'I 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 
ru/ r1 

Of • ru figuurS: -p u~tgezet tegen-
Ii 
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De maximaal toelaatbare inwendige druk voordat vloeien 
optreedt wordt dan: 

III 15 a 
32 1 

Wil men toch een toch grotere Pmax. toepassen, dan is het 
noodzakelijk om een ext erne drukbelasting, met behulp van 
bijvoorbeeld een krimpring, toe te passen. 
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2.5 De berekening van krimpringen. 

Verondersteld wordt een cilinder met zowel inwendige als 
uitwendige druk. 

fiquur 6: cilinder .et krimpring 

Volgens de spannings-rek relaties van Hooke geldt: 
1 er = E (Or-va.) 

en: 

e = 1:. (a -va) • E • r 

Met: a = Xi en b= Xo geldt: 
Xc Xu 

"-p 
X2 x:2 1 X2 

0 (l __ i) -pJc (1--2.) Or - Jc = 2 2 x 2 1-a2 X2 Xi-Xo 
(9) 

X; 
2 2 

"-p (1+ Xi ) -pJc 1 (l+Xi) O. - Jc = :2 2 X2 1-a 2 X2 Xi-XO 
(10) 
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En voor de krimpring: 

r2 r2 r2 k _ 
-Pk 

u (1 __ ° ) -Pk = P ( 1 ) (1-~) or -
r:-r~ r2 k 1-b2 r2 

r~ X2 2 

Ok 1 Xo 
= -Pk (1+_° ) -Pic = Pic ( (1+-) • r:-r~ X2 1-b2 r2 

Dit geeft de volgende grafieken: 

100.00 

Ur 
800.00 

U., 
400.00 ~ 

200.00 ; 

-200.00 

-800.00 

-1) (11) 

- 1) (12) 

20.00 40.00 80.00 SO.OO 100.00 
ofstond r ( ...... ) 

-tOO.OO l':,' : ~ o. tu 20."" 40.00 SO.OO SO.OO 100.00 

ri .. 20 mm 

rO .. 40 mm 

ru II: 80 mm 
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uit de vloeivoorwaarde volgens Von Mises volgt: 

Of = ~ ~ «Or - 0.) 2 + 0; + O~) 

Met vergelijking (9) en (10) geeft dit voor de matrijs: 

fE
, 

3_1 + 1 
H r' 

Of = Pic 
l-a 2 

En met vergelijking (11) en (12) voor de krimpring: 

In onderstaande figuur zijn deze spanningen uitgezet. 

1200.00 

Uv 
1000.00 

100.00 

100.00 

400.00 

200.00 

~ 

0.00 
o .10 

~ 
\ 

1\ 

20.00 

\ 

f\ 
'r-- 1\ 

1\ 

'r'\ 
i"1' 

00 40.00 60.)( 80.00 100. 
afstcnd r (MM) 
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Krimpring inwendig belast 

Als de krimpring wordt belast met een inwendige druk Pi zal 

er een verplaatsing U optreden. Deze veroorzaakt op het 

scheidingsvlak (I = Io) een druk P~. 

2.6 Krimpring onder gecombineerd8 bel.sting: 

V~~r de matrijs is de druk inwendig Pi en uitwendiq Ple + P~. 

Er qeldt dan (zie bijlaqe): 

aM I r2 r ( Ple+Po -1) (1 __ 1. ) 1 -1 (13) - = 
Pi Pi I2 a 2-1 

aM 1 I2 ( Ple+Po 1 --!. = -1) (l+-j) -1 (14) 
Pi Pi I2 a 2 -1 

V~~r de krimpring is de druk inwendig I Pk + Po en uitwendig o. 

Ok - (Ple+P~) I2 I 
r (1---2..) 1 Pk+Po (15) = 

Pi Pj I2 b 2 -1 Pi 

ale - (Ple+P~) I2 1 

• (1+_0 
) 1 Ple+Po (16) = 

Pi Pi r 2 b 2 -1 Pi 

In onderstaande fiquur zijn deze spanninqen weergegeven. 
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-200.00 

-4Q0.00 

-100.00 

-800.00 
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II 

II" 
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II 

-1200.oo0.,..,.,....,..,.........,...,.,.,.,<I(j ..... .oo,......., .......... eo'".OO .......... ""'IO ..... 'OO"'""' .... 'OOm .oo 
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3 Berekening van de spanningen m.h.v. Gifts. 

3.1 De huidige situatie: 

Dikte .. 75 mm 
fiquur 7: De huidige situatie 

Hierboven staat een tekening van de huidige constructie 
van de matrijs met daaromheen een drukring. 
De matrijs is gemaakt van S 6-5-3 (mat. 1.3344). 
Van dit materiaal zijn de volgende reele eigenschappen aange
nomen: 

EN = 2,3 * 105 ~ 
mm2 

"ID == 0,27 

N 
mm2 

De drukring is gemaakt van 50 erNi 13 (mat. 1.2721). 
Eigenschappen: 

Ex = 2,06 * 105 ~ 
mm2 
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Berekening .et bebulp van Gifts: 

Van de matrijs wordt vanwege symmetrie overwegingen 1/4 deel 
genomen. ( Het is ook mogelijk om 1/6 deel te nemen, maar 
dat is een stuk minder duidelijk.) 
om tot een goede meshverdeling te komen wordt de matrijs
gedeelte opgebouwd uit drie Grids (G1,G2 en G3). 

L4 

figuur 8: 1/4 deel van de matrijs met grid verdeling 
Deze grids worden verdeeld in vierhoekige elementen met een 
constante dikte. 
om tot een redelijke nauwkeurigheid te komen is het geheel 
opgebouwd uit ongeveer 2600 elementen. (rekentijd op 80486, 
33 MHz: ongeveer 30 min.) 

Figuur 9: verband tussen het 
aantal elementen en 
het bereikte perc.ar 
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N Als inwendige belasting is er qekozen voor: Pi = 1000 
mm2 

Pu kan berekend worden volgens de algemene krimp/rek formules. 

Er wordt voor de bestaande situatie gevonden: 

P = 212 ~ 
u mm2 

opmerking: In de figuur lijkt de verhouding Pu : PJ niet te 

kloppen , echter is de concentratie elementen 
terplaatse van Ru lager dan terplaatse van de 
de zeskant, zodat de belasting per element groter 
moet zijn. 

Elementenverdeling 

lasting op de matrijs 

¥lEI DIRECTIOI 
D • 1DO 

"91.6 DtSl. 
I.DUDE-1I 

'LOT lIIIITS 

z 
JOI: ut1 

7-JUII-11 11: 31 



In onderstaand figuur is de matrijs afge~eld in de 

belaste situatie met Pi = 1000-2!... en Pu = 212 N2 
mm 2 mm 

LOADIII6 tA~E 1 

figuur 11: spanningsplot 
spanningslijnen met het percentage van de vloei 
spanning 
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De lijnen die over de matrijs lopen zijn spanningslijnen. 
Deze spanningslijnen zijn weergegeven in procenten van de 
toelaatbare spanning van het materiaal, indien wordt uitge
gaan van de Von Mises criteria. 
De stippellijn geeft de oorspronkelijke matrijscontour weer. 
uit het plaatje volgt dat de optredende spanning volgens 
Von Mises gelijk is aan 220 % van het toelaatbare, en 
dat de inwendige uitwijking van de matrijs ongeveer 0,2 mm 
bedraagt (zie de deflectionschaal, schaal is in m). 
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3.2 Verqelijkinq van Gifts •• t 4e tbeorie: 

Om het pakket eniqszins te toetsen wordt een eenvoudiq 
voorbeeld doorberekend met behulp van Gifts en met 
behulp van de algemene krimp/rek-relaties. 
Er wordt uitqeqaan van een dikwandige cilinder: 

WOII IIIlSE 
tllTERIA 
.~01 

8 
3.588E-01 
4.laOE.01 
4.511,.01 

E $ ... 8£.01 
, $.58DE'01 
G •. 08DE.01 
H '.'UE.01 
I 7.180£.01 

~ U:gtg~ 
L '.'ODE.01 

figuur 12: dikwandige cilinder met spanningslijnen 

Gegevens: RJ = 20 mm 

Ru = 40 mm 

Aanname: 

P j = 1000-2L 
mm2 

N 
mm2 

Uit figuur 1 volgt voor r = 30 mm 

----> spanningslijn 0 komt overeen met 0.45 * or 

= 0.45 * 2400 = 1080 N 
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algemene krimp/rek-formules: 

en 

2 
( ru -1) 

r2 

met rj == 20 ; ru = 40 en r = 30 mm volgt 

Or = -259 

0. = 926 

N en 
mm2 

N 
mm2 

° # = I 1:. ( (0 -0 ) 2 +02 +02r> .. ~ 2 r. . =1079 ~:: 1080 N 
mm2 mm2 

Uit deze berekening volgt dat de gevonden resultaten met 
behulp van gifts goed overeen komen met de algemene 
krimp/rek-formules. 
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3.3 Invloeden op bet apanninqabeeld 
3.3.1 Verandering van de externe drukbelasting 
Er wordt uitgegaan van de oorspronkelijke matrijs met: 
RI = 20 mm 

Ru = 40 mm 

:: 1000-2!.. 
mm2 

Voor Pu wordt respectievelijk genomen:200j 400; 600; en 800 

lOADING USE VON III S£S 
CRITERIA 
A~01 
B 3.000E.01 
C 4.000E.01 
D 5.0DOE.01 
f 6.000E_01 
F 7.000E-01 
G 8. OOof+ 01 
M 9.000£.01 
I 1.000£.02 
J 1.100£_02 
[ 1.200£.02 
l 1. ,00e-02 
• 1.400E.02 
" 1. 500f.02 

figuur 13: Matrijs met Pu = 400 N/mm2 en 
PI = 1000 N/mm2 
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---------·----------~L~O~A·O~IN~G~CA~S~E--.----------------------r---.V~O.N'N"I~SE~S,-----, 

r----------~---___ _ 
" " 

NODEl 

Lx 
3. OODE- OJ 

.......... ,., 

, .... ,"'",,"
, , , 

\ , , 
\ 

" \ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ , , , , , 
\ 

DJ:lS 

CRI TERIA 
A 2. 60DE-Dl 
B 2.80DhDl 
t 3.0QDE-D1 o 3.200E-Dl 
E 3.~ODE_Ol 
F 3.60DE-Dl 
G 3.80DE-01 
H ~ .ODDE_Ol 
I ~.2DDE-01 
J ~.400E.Ol 

L-~---L--~------~JLjx~ __ ~~~~ __ ~ 
~ JOB: .atl 

DOOE-05 1-JUN-91 15 09 

Figuur 14: Matrijs met Pu = 800 N/1Dl't12 en PI = 1000 N/1Dl't12 
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Om het naar binnen drukken van de matrij~o te voorkomen is 

het dus niet mogelijk om de uitwendige druk op de matrijs 

op te blijven voeren. 

Wordt de inwendige belasting van de matrijs afgehaald dan 

geeft dat de volgende figuren. 

LOAD I NG CASE 

IIOOEl 

Lx 
30 OOOE- 03 

figuur 15: PI = 0 en Pu = 800 N/mm2 
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VON III SES 
CRITERIA 

A 30000E.01 
B 40000E.01 
C SoOOOE.01 
o 6. OOOE.O 1 
E 70000E.01 
F BoOOOE.01 
G 9.00GE.01 
H 1.000E.02 
I 1.100E.02 
J 1.200E.02 
r 1.300E'02 



3.3.2 Verandering van de geometrie van de matrijs 

Er is afgeleid zie bIz 22 dat het weinig zin heeft om de 
verhouding Ru : RJ groter dan 4 te maken. 
uit de literatuur [8] voIgt dat de optimale verhouding 
de volgende is: RJ : Ro : Ru = 1: 2 : 4. 

met: Rl = Inwendige straal van de matrijs; 
Ro = Uitwendige straal van de matrijs (!); 

Ru = Uitwendige straal van de ring (1). 

De maximale waarde van RJ is ongeveer 25 mm, zodat voor 
Ro wordt gekozen: 2 * 25 = 50 mIn. 

Na het doorrekenen van dit belastinggeval met gelijke belas
tingen en randvoorwaarden geeft dit als resultaat voor: 

P j = 1000 N en Pu = 4 00 ~ 
mm2 mm2 

figuur 16: 
PJ = 1000 w/lfnlff\'" 

Pu = 

ro = 
4 00 "1"",*" 
50 mm 

lOAOING CASE 1 
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VON III SES 
CRllERIA 

I. SOGE_OI 
2.000E.01 
2.S00E-01 
3.000E-01 
3,SOOE-Ol 
4.0001'-01 
4,sooe-OI 
5.0001'.01 
5,5001'-01 
6,000£+01 
6,5001'.01 
7.00ee-01 
" SOGe-o, 
8,0001'.01 
8,500E.01 
9,0001'.01 
9,500E.Ql 
1. 0001'.02 
1,0501"02 



Wordt het percentage van Of uitgezet tegen Pu dan geeft dat 

de volgende figuur voor Ro - 40 en Ro - 50 mm. 

250.00 

200.00 

~ 
g, 150.00 
o 

JJ 
C 
V 
lJ 
'-
8.100.00 

SO.OO 

Ru .. 40 mm 

0.00 -h-:n-nr"'T'T'1"'TTT..,.,-rTTTn-rn-nr"'T'T'1"'TTT..,.,-r"l'TT"T'TT"n-nr"'T'T'1"TT'T"! 
0.00 200.00 400.00 BOO.OO 800.00 1000.00 

Pu 

figuur 17: Verband tussn Pu en %ar bij Ro = 40 en 50 mm 
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3.3.3 Toepassing van een ander materiaal: 

Wordt er in plaats van materiaal 8-6-5-3 een bardmetaal 

gebruikt dan ontstaat bet volgende spanningsbeeld: 

gegevens van bet materiaal: N 

... 
...... 

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

E = 4,2 * lOs 

v = 0,27 

LOAD I NG CASE 

...... ' ...... ~ 
......... 

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

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

N 
mm2 

! 
~ODEL X L __ .L...-_....L.....--L_..J.-_--L_~ 
~. OOOE- 03 ENV.) 

figuur 18: Pu = 400 N/mm2 

PI = 1000 N/mm2 

materiaal: Hardmetaal 
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VON WISES 
CRITERIA 
A~01 
8 2.000E.01 
C 2.500E.01 
o 3.000E.01 
E 3.500E+01 
F ~.OOOE.01 
G ~.50DE.01 
H 5.000E.Ol 
I 5.50DE.Ol 
J 6.0DOE.Dl 
K 6.5DDE.Dl 
l '.QOOE-Ol 
.. ,. 500E.01 
N B. OODE-Dl 
o B.50DE.Dl 

JOB: .at 1 
ll-JUN- 91 13: 39 



250.00 

200.00 

l;"' 
~ 150.00 
o ....., 
t: 
(J) 

~ 
~ 100.00 

50.00 

0.00 -h-T'T"T'T'T"lrT"T'"T"'T'TT'T"T'T'T"lrT"T'"T"'T'TT'T"T'T'T"lrT"T'",.,.,.,..,.,.,.,..r-r-rTTT'T'T"1rn 

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 
Pu 

fiquur 19: Verband tussen Pu en tar voor de drie onderzochte 
mogelijkheden: 

1 ro = 40 mIn 
2 ro = 50 mIn 
3 ro = 50 mm en matrijs is gemaakt van hardmetaal. 
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4 .. De externe drukhelasting: 

4.1 Alg .... n: 
In het alqemeen wordt een externe drukbelastinq op een 
matrijs toeqepast om de kans op bet optreden van breuken en 
scbeuren in de matrijs te verlaqen, en daarmee de standtijd te 
verboqen. 
In sommiqe qevallen is de kans op scbeuren zo groot, dat bet 
noodzakelijk is een drukbelastinq toe te passen. 
In bet alqemeen zijn er een aantal qevallen waarin de 
toepassinq van een drukbelastinq op de buitenkant van 
de matrijs overwoqen dient te worden: 
- Indien de te verwacbten spanninqen in de matrijs teftqevolqe 

van bet proces boven de vloeispanninq van bet matrijs 
materiaal liqqen. 

- Indien, in verband met inbouwmoqelijkheden de matrijs 
betrekkelijk klein qebouden dient te worden, bijv. bij volq
matrijzen. 

- Om materiaal te besparen. Men kan door de toepassinq van een 
drukbelastinq op een kleinere matrijs dezelfde belastinq 
toelaten. 
Meestal zal ecbter deze materiaalbesparinq lanq niet opweqen 
teqen de extra bewerkinqskosten 

- Bij qebruik van bardmetalen matrijzen. 
Dit wordt eiqenlijk alleen bij extrusie gereedscbap 
toeqepast. 
Bij deze matrijzen moqen namelijk qeen trekspanninqen 
ontstaan, omdat bardmetaal deze slecbt verdraaqt. 

- Indien men een qecompliceerd qereedscbap beeft met plaatsen 
die zeer qemakkelijk een aanleidinq tot breuk qeven. 
Men kan dan op deze manier bet optreden van trekspanninqen 
qebeel elimineren, waarbij dan wel voorkomen moet worden, 
dat de drukspanninq ( bij afweziqheid van de proceskracht ) 
niet te qroot wordt in verband met bet in elkaar drukken van 
bet gereedscbap. 
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In hoofdstuk 2 staat beschreven wat de invloed is van een 
krimpring op het spanningsbeeld. 
Het is mogelijk om de matrijs van meerdere krimpringen te 
voorzien. 
Hierdoor is het mogelijk om een bogere PI toe te laten. 
Een mogelijkheid waarbij aanzienlijk grotere voordelen 
verkregen worden dan bij bet meervoudig gebruik maken 
van een krimpring, is de zogenaamde wikkeltecbniek, ofwel 
de wikkelmatrijs. 

4.2 De wikkelmatrijs: 

Bij een wikkelmatrijs wordt een band (dikte ongeveer 0,1 mm) 
met een zeer grote treksterkte om de matrijs gewikkeld. 
Tijdens bet wikkelen wordt de band met een gecontroleerde 
spanning om de matrijs gewikkeld. 
Om een optimale voorspanning te bereiken moet de wikkel
spanning van laag tot laag verandert worden, afhankelijk 
van de gewenste voorspanning in de matrijse 

Fiquur: 20 Principe van bet bandwikkelen. 

Na het bepalen van de inwendige druk en de wikkelspanning 
kunnen de spanningen in de matrijs berekent worden, dat wil 
zeggen de spanning veroorzaakt door het bandwikkelen, en de 
spanningen bij een inwendige druk Pie 
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In onderetaand fiquur is de spanningsverdeling in een gewik
kelde matrijs weergegeven. 

0-

N/mm2 

2000 

1000 

0+--+':'---

-1000 

-2000 

-3000 

. ~tress distribution in a strip
wound dIe wIth .... allowable internal pressure 
P, = 3200 N/mm'. Uinding stress:---
~f~gentiAl ~tr~ss:-- Radial stress:---
Equjvulent streus: _____ 

Figuur: 21 De spanningsverdeling in een gewikkelde matrijs. 

In de linker gedeelte van de figuur zijn de wikkelspanning:aw 

en de spanningen na het wikkelen weergegeven. 
In de rechter gedeelte zijn de spanningen weergegeven indien 
de inwendige druk PI aanwezig is. 
De afmetingen zijn zo gekozen, dat de tangentiale spanning in 
de binnenkant van de matrijs na het wikkelen gelijk is aan de 
vloeispanning, dat wil dus zeggen dat de vloeivoorwaarde 
volledig benut wordt, en dat de optimale inwendige druk gelijk 
de maximale is. 
Met bepaalde materiaaleigenschappen en afmetingen kan een 
inwendige druk van: PI = 3200 N/mm2 worden toegelaten. 
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Om het bandwikkelen te vergelijken met voorspannen door middel 
van krimpringen is in onderstaand figuur een tweevoudig ge
krompen matrijs weergegeven. 

IT , 

Nlmm'l 
I 

2000; 

1oo0i 
oL 
J 
i 

-1000~ 
! 

-3000J 

lnnendruek: 

P1 .. 1875 N/rr.:n2 

l<crnzy1.lnder: 
c 1 (Zug) .. 1000 N/mrn2 

C1 (Druek) .. 3400 N/~2 

Sehrumpfringe: 

a 2 .. 1600 N/m!11 2 

c 3 .. 1400 N/mm2 

Span: .. .mgc:1 : 

Ra:'Halsp. 

":'angcntLllsp. ---

·:crg1eiehsp. 

Net als bij de wikkelmatrijs staan aan de linkerkant van de 
figuur de voorspanningen en aan de rechterkant de spanningen 
bij de aanwezigheid van ~ getekend. 

De constructie heeft dezelfde ui twendige afmetingen als de 
gewikkelde constructie en is ook met de maximaal toelaatbare 
inwendige druk belast. (PI -= 1875 N/mm2) 
Het blijkt dat de toelaatbare inwendige druk van de tweevoudig 
gekrompen matrijs maar 60% is van dat van de wikkelmatrijs. 
De grootste onderscheid tussen de beide spanningsverdelingen 
is te zien aan de vergelijkingsspanning in de bedrijfs
toestand. 
Bij de bandgewikkelde constructie is in de gehele bandzOne 
een constante vergelijkingsspanning aanwezig, terwijl in de 
tweevoudig gekrompen constructie alleen aan de binnenkant van 
de twee krimpringen de maximale vergelijkingsspanning aanwezig 
is. 
Aan de buitenkant van de krimpringen bedraagt de vergelij
kingsspanning ongeveer de helft van de toegestane waarde. 
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Onderstaand fiquur laat het verband zien tussen de 

diameterverhouding en de maximale inwendige druk PI_ 

P. .- --- - ------. 

N/mm 

3000 f-----------+--

250(1 

1000 

500 

Werkstoffkennw~r~e: 

Kernzylinder: ~ 

0l(Zuq) • 1000 N/mm

Wer.ltzeug5tabl; ----
2 

0lfDruck} z 2200 N/~ 
Schnellstabl: _._.-

0lfDruck) c 2800 N/~2 
Schnells. ASP 30: --
°1 (Druckl = 3400 N/~2 

Schrumpfringe: 
02 .. 1600 l\/mm2 

03 '" 1400 N/mm2 

Banc1.armierung: 

00R - 1800 N/mm2 

Het blijkt dat de verhouding Old gereduceerd kan worden van 

4-6 naar 2,5-3 voor het bij koudomvormen veel voorkomende 

gebied tussen 1500 en 1700 ~_ 
mm2 

Ook blijkt dat het wat betreft de verhouding Old weinig uit

maakt van wat voor materiaal de krimpring wordt gemaakt. 

Een ander nadeel van de matrijs met krimpring is het gevaar 

voor het exploderen van de(buitenst~krimpring. 

Bij een wikkelmatrijs zal een scheur in een bandlaag zich 

langzaam uitbreiden vanwege de hoge wrijving tussen de lagen 

onderling. 
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S Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies : 
1) Het blijkt mogelijk te z1Jn om de huidige situatie van de 

matrijs met betrekking tot de optredende spanningen te 
verbeteren. 

Dit kan bereikt worden door: 
- De buitendiameter van de matrijs te vergroten 
- De uitwendige belasting op de matrijs te vergroten door 

toepassing van: 

* Een krimpring, of 
* Een wikkelmatrijs. 

- Door toepassing van een ander materiaal. 

2) De Eindige Elementen Methode is zeer goed geschikt om 
constructies op een snelle en eenvoudige manier door te 
rekenen, die analytisch al vrij snel complex zullen zijn. 

Aanbevelingen : 
- Onderzoeken of het technisch mogelijk is om de matrijs van 

een hardmetaal te maken. 
- Onderzoeken hoe het spanningsbeeld verander4 indien de 

radius van de zeskant wordt verandert en bepalen welke 
radius nog toelaatbaar is in verband met de geometrie 
van de gefabriceerde bouten. 

47 



6 Literatuurlijst 

[1] Ramaekers, J.A.H. 
Houtackers, L.J. 
Peeters, P.B. 

[2] J. Gr~nbaeck 

[3] Friedewald, H.J. 

[4] H.Kudo 
S.H Matsubara 

Plastische bewerking van metalen 
Procesbeheersing in de onderdelen
fabricage. 
OMTEC, 4e druk september 1990 

Application of stripwound tools for 
cold forging forming processes 

Presspassungen fUr Schnitt und Um
formwerkzeuge: VDl-forschungsheft 472 
DUsseldorf VDl 1959 

Analyse der Spannungen in zylindri 
schen Werzeugen, die einerinneren 
Druckspannungsverteilung ausgezetzt 
sind. 

[5) uik~aat TV TWente: Inleiding in de Methode Der Eindige 
Elementen. 

[6) Vorgespannte Presswerkzeuge fUr das Kaltmassivumformen. 
Richtlinie VDl 3176, DUsseldorf: VDI 1986 

[7] 7th. International Congress: Cold forging 
The University of Birmingham 
England, April 22-26, 1985 

[8] W. Johnson 
P.B. Mellor 
V. Nostrand 

Energy plasticity, 1973 

48 



BULAGE:A 

Afleiding van de spanningen en vervormingen in de matrijs en 
ring-

Uit de bovenstaande ring nemen we een klein elementje: 
~~~ 

~ 
Uit evenwicht in de radiale richting volgt 

-orrd.dz+(or+dor) (I+dI)d.dZ-2o.Sin~d.dIdZ=O 
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Na vp.l"W~~.r]ozing van hogere orde termen volgt: 

°rdr+dorr=o.dr 

e = du 
r dr 

U e=-
• r 

In een dikwandige cilinder gelden de spannings-rek relaties 
volgens Hooke: 

1 
f!r='E (ar-v (a.+0l:» 

en: 

Met 0%=0 levert dit: 

1 
f!r= E (ar-va.) 

en: 

sUbstitutie levert: 

f! =l:. ( d(orI
) -vo ) =..!:! 

.E dI r r 

1 d(o I} 
U=- (I r -VIO) 

E dI r 

Differentieren naar r levert: 

du = l:. ( dear r) 
dI E dr 

du =l:. (ar-v (do r r) ) 
dr E dr 
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Beide vergelijkingen gelijk stellen: 

d(ar r) d(or x) d 2 (or X) dear X) 
or-v dr == dr + r dx2 -V dx 

vermeniqvuldigen met r: 

r 2 d2 (or I) d(or X) 
+ r - X dar = 0 

dx 2 dx 

Om deze differentiaalvergelijking op te lossen stellen we: 

r or = I n dear x) __ n x n-1 

dx 

Invullen in de differtiaalvergelijking levert: 

r2 (n-1) n I n-2 +r n r n -1 - rn = 0 

r2 (n-1) n + r 2 n - r2 = 0 

n (n-1) + n - 1 = 0 

(n + 1) (n - 1) = 0 n = +1 of n = -1 

1 r or = 
r 

B ro =Ar+-
r r 

Als er alleen inwendige druk op de buis is zijn de rand
voorwaarden: 

r == Xj . or == -Pi . 
rt r~r2 

Or = Pj - Pi 
~ u 

r~-It I2-r~ 

d(or r) 
0. = dr = 

u ~ 

d(Ar+ B) 
r 

dr 

r = ru 

1 
r2 

B =A -r2 
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Bij aIleen uitwendige druk op de buis zijn de rand
voorwaarden: 
r 11: r i 

. or = 0 r 11: ru Or 11: -Pu . 
r2 r2 

Or -Pu u (l __ i) = 
r~-r1 r2 

r2 r2 ° 1I:-P u (l+_i) 
• u 

r~-r1 r2 
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De maximale belasting van de buis wordt,perekend met de vloei
voorwaarde van Tresca: 

Bij alleen inwen4iqe 4ruk wordt dit : 

De grootste spanning treedt op bi j I = Ii' 

2 

= 2 P Iu 
.i I~-I1 

Bij aIleen uitven4iqe 4ruk wordt dit dan: 
I2 2 

Of = -P u (1- Ii ) 
u I2_I~ I2 

u ~ 

Oe grootste spanning treedt op bij: r = Ii 

2 

P 
Iu 

Of = 2 
u r~-ri 

rj2 r2 
= 2 P u 

Ii u I~-I1 
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De Berekening van krimpringen: 
Cilinder met zowel inwendige als uitwendige druk. 
Volgens de spannings-rek relaties van Hooke geldt: 

1. 
£r = E (or-va.> 

en: 

£ = 1:. (a -va) • E • r 

Hieruit volgt: 

E 
o = -----2 (£r+v£.> 

r 1.-v 

en: 

E o = --2 (£.+V£r) 
• 1.-v 

d ook geldt er nog: o. = dr (Or X) 

.-!L (--.!1L (£ + v£.» = dr 1-v2 r 

£ = r dr 
U 

£ =-
• X 

.-!L (X ( du + v.E.» =.E. + v du 
dx dr X X dr 

X du + r2 d
2 u = u 

dx dr 2 

Om deze differentiaalvergelijking op te lossen stellen we: 

du = nrn-1 

dr 

xnx n-1 +x2n(n-1) r n - 2 = X n 

n + n(n-1.) = 1. 

n = 1. of n = -1. - u = X of u = 1. 
X 

54 



De oplossing van de differentiaaIvergeIijking is dus: 

C2 u = C1 r + -
r 

£. = U Cl + = x 
C2 

r2 

£ = du C2 

dr 
= C --r 1 r2 

Deze waarden worden ingevuld 

o = E (Cl (i+v) + C2 (i-v» • i-v2 r2 

o = E (C1 (l+V) 
C2 (i-v) ) -r i-v:2 r2 

Randvoorwaarden: r = rl. o = r 

r = ru o = r 

Hieruit volgen de waarden voor 

i-v r:2 
Cl = ~ ((Pu-Pi ) uP) :2 :2 - i 

rl-ru 

-Pj 

-Pu 
C1 en ~ • • 

Deze waarden worden ingevuld in de vergeIijking 

r:2 r:2 
or = (Pu-Pi ) u (1-..2.) -po 

ri-r~ r:2 ~ 

en 

r2 r~ 
__ ll_ (1+-~ ) _po 
xi-r~ r2 ~ 

De waarden van C1 en ~ worden ook ingevuld in de vergeIijking: 

C:2 U = Clr + -
Xl 

Hieruit voIgt: 

i-v U= -«P -p.) E u ~ 

r1x~ 1 -
ri-r! r 



Met a:< ri. en b = ro wordt dit: 

••••• It • • • •• (') 

1 r1 = -pJc (1+-) 
l-a 2 r2 

••••••. • • •• (1) 

En voor de krimpring: 

••••• • (3 ) 

•••••• ('1) 
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Uit de vloeivoorwaarde volqens Von Mises volqt: 

Met verqelijkinq (.1.) en (:4) qeeft dit voor de Ilatrijs: 

En met verqelijkinq (.3.) en (.'t.) voor de krimprinq: 

, 
3 ro + b' 

a~ = PJc --,-__ r_' __ 
l-b2 
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Krimprinq inwendiq belast 

Als de krimprinq wordt belast met een inwendiqe druk Pj zal 

er een verplaatsinq U optreden. Deze veroorzaakt op het 

scheidinqsvlak een druk I 
Po • 

Voor de matrijs qeldt met r = ro volqens verqelijkinqB~i:5~ 

En voor de krimprinq: 

Po' 2 (l+b + y) 
Ek I-b2 

Bij r = ro qeldt UN = Uk. 

2_a_
2

-::-

I 1-a 2 
Po = Pi~~------~~~----------

Eu b 2 1+a 2 
-.!:! (1+ +Yk) + ---V 
Ek 1-b2 1-a2 N 
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Krimpring onder gecombineerde belasting: 

V~~r de matrijs is de druk inwendig Pj en uitwendig 

Vergelijkingen (.1.) en (.2.) worden dan: 

••••• (..5:) 

..... ( .'. ) 

Voor de krimpring is de druk inwendig Pk + P~ en uitwendig o. 

• • •• (:t.) 

. . .. (.8. ) 
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BLTLAGE:B 

Invoer Matrijs. 
BULKM 

Jobnamei Mat1 

*ETH,1 { Definiiren van Element-THickness met 1 parameter }. 
>1 { Dikte groep nummer }. 
10.075 { De dikte } 
> 

*ELMAT,4 { Definiiren van ELement-MATerial met 4 parameters 
>1 { Materiaal groep nummer }. 
12.4E9,2.3E11,0.3,7800 { De waarden van * Toelaatbare 

spanning, 

> 
*ELMAT,2 
>2 
11.55E9,2.06E11 

> 

* Elasticiteits 
modulus, 

* Poison-constante, 
* Dichtheid. } 

} . 

*KPOINT { Bet definiiren van de zogenaamde Key-POINTs voor het 
genereren van lijnen. ( KEY-POINTS zijn geen knoop
punten (Nodes» }. 

>1,2 { Punten 1 en 2 }. 
10.0208,0 { Coordinaten van punt 1 }. 
10.0208,0.012 {Coordinaten van punt 2 }. 
>3,4 
10.0104,0.018 
10.,0.024 
>5,6 
10,0.04 
10.01035,0.03864 
>7,8 

{ Etc. }. 
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10.02,0.035 
10.028284,0.028284 
>9,10 
10.03464,0.02 
10.03864,0.01035 
>11,12 
10.04,0 
10,0.0676 
>13,14 
10.0478,0.0478 
10.0676,0 
*SLINE {Bet definieren van straight-LINEs voor het generen 

van lijnen }. 
>L12 { Naam van de lijn wordt: L12 }. 
11,2,5 {De lijn loopt van Key-point 1 naar Key-point 2 met 

in totaal 5 knooppunten die op een gelijke afstand 
liggen. In plaats van de 5 knooppunten wordt er ook 
genomen: 10/20/etc. }. 
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>L23 {Etc. }.?2,3,5 
>L34 
13,4,5 
>L45 
14,5,5 
>L37 
13,7,5 
>129 
12,9,5 
>1111 
11,11,5 
>1512 
15,12,5 
>11114 
111,14,5 
> 
*CARC 
>C57 

{ Het definieren van een cirkel(booq) }. 
{ Naam van de cirkelbooq wordt: C57 }. 

15,6,7,5 { De cirkelboog loopt van Key-point 5 via 6 naar 
keypoint 7 met in totaal 5 knooppunten die op een 
gelijke afstand liggen }. 

>C79 { Naam van de cirkelboog }. 
17,8,9,5 { Etc. }. 
>C911 
19,10,11,5 
>C1214 
112,13,14,13 
> 

*GETY 

>QM4 

11,1 

{ Definieren van het Grid Element TYpe en de element
eigenschappen }. 

{ Definieren van het elememt: Quadrilateral 
with 4 node-points }. 

{ Nummer van de materiaalgroep, diktegroep }. 
*GRID4 {Genereren van 4-hoekige e1ementen Grids }. 
>G1 { Naam van het Grid }. 
1C57 L34 L45 L37 {Grenslijnen van het Grid, de elementen 

worden nu gecreeerd }. 
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>G2 
?C79 L23 L37 L29 
>G3 
?C911 L12 L29 L111 

> 
*COMPLINE { Het samenvoegen van een aantal lijnen tot 

een lijn }. 
>C511 
?C57,C79,C911 

*GETY 
>QM4 
?2,1 
*GRID4 
>G4 

?L512 Lll14 C511 C1214 

> 
*QUIT { Het verlaten van BULKM }. 
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*KN 
*PN 
*PLOT 
*ELEMEN 
*PLOT 
*INFE 
>1,16 

*INFP 
>1,25 

*QUIT 

{ De Key-pointNummers worden "aan" gezet }. 
{ De Node-pointNummers worden "aan" gezet }. 
{ Het plotten op het beeldscherm }. 

{ Plotten van de elementen op beeldscherm }> 

{ Tabel met element-gegevens van de elementen 
1 tot en met 16 }. 

{ Tabel met nodepoint-gegevens van de knoop
punten 1 tot en met 25 }. 
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*EN 
*PN 
*ELEMEN 
* PLOT 
*EN 
*PN 

LOAPBe 

*ELEMEN,10 { Plotten van de elementen 10% gekrompen } 
*PLOT 
*INFE 
>1,50 
*INFP 
>1,50 

*SUPL,1 

>L45 
>1512 

> 
*SUPL,2 
>L111 
>11114 

> 

{ SUPpres Line: Het onderdrukken langs een 1ijn 
Degree Of Freedom nr: 1 ( = X-verp1aatsing ) }. 

{ Naam van de onderdrukte 1ijn }. 

{ Onderdruk D.O.F nr: 2 ( = Y-verp1aatsinq ) }. 
{ Naam van de onderdrukte 1ijn }. 

*LOADL,l {Het aanbrengen van dynamische randvoorwaarden: 
Een 1ijnbe1astinq in de X-richtinq ( = 1 ) }. 

>L12 { De lijnbelasting wordt uitgeoefend op lijn L12 }. 
? 7.5E7,7.5E7 { Be1astinq per 1enqte in beqinpunt, eindpunt }. 
>123 
? 3.75E7,3.75E7 
>L34 
? 3.75E7,3.75E7 
>L512 
? -3.375E7,-3.375E7 
> 

*LOADL,2 
>L23 

{ Het aanbrenqen van de tweede lijnbe1astinq }. 
{ De 1ijnbe1astinq wordt uitgeoefend op lijn L23 }. 

? 6.5E7,6.5E7 
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>L34 
? 6.5E7,6.5E7 
>Lll14 

? -3.375E7,-3.375E7 

> 

* TRAN FR 
*PLOT 
*QUIT 

{ De totale lijnbelasting op lijn: L23 bestaat 
uit een combinatie van een belasting in de 

x- en in de Y-richting ( Met als resultaat 
een belasting van 7.5 x lOA7 NIM loodrecht 

op de lijn L23 }. 
i 
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MSTATIC MATRIJSl 1 { Het berekenen van de. verplaatsinqen en de 
spanninqen als qevolq van de statische 
belastinq }. 

RESULT 

* CONTOUR 
>VONM 

*PLOT,l 

* CONTOUR 
>TRES 
*PLOT,l 
*QUIT 

etc. 

{ Het ton en van de verplaatsinqen en 
spanninqen }. 

{ Weerqave van een contourplot }. 
{ Contourplot met de Von Mises 

spanninqen }. 
{ Contourplot met tevens de onbelaste 

situatie }. 

{ Contourplot volqens Tresca }. 
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