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VOORWOORD: 

Vanaf deze plaats willen wij iedereen die heeft bijgedragen 
aan de realisatie van onze afstudeeropdracht aan de Hoge
school Venlo bedanken. Gezien het groot aantal personen dat 
werkzaam was aan het projekt waarbinnen onze afstudeerop
dracht viel, voert het te ver om iedereen persoonlijk te 
noemen. 

WeI willen wij speciaal bedanken dhr. Ir. P. Peeters voor 
zijn adviezen en begeleiding en dhr. H. vullings voor de 
adviezen en hulp bij het vervaardigen van de meetopstel
lingen. 

Venlo, 14 juni 1989. 

P.H.G.G. Boonen, J.A.M. Kempen, 



SAMENVATTING: 

IOPM-buigen is een project van TNO voor onderzoek naar het 
buigen van bekle~e plaat. 

Het onderzoek naar het buigproces is door TNO uitb~ee.dLJjO ~ 
aan de Technische universiteit Eindhoven (TUE) .--veor het 
uitvoeren van de experimenten en het ontwerpen van de meet
opstellingen is nauw samengewerkt met drie Hogescholen, te 
weten Eindhoven, Den Bosch en Venlo. 

Onze afstudeeropdracht bestond uit het ontwerpen van een 
meetopstelling voor het uitvoeren van vrijbuigproeven en 
strijkbuigproeven. 

In dit rapport wordt beschreven hoe de meetopstelling is 
opgebouwd en hoe de pro even werden uitgevoerd. Tevens wor
den de toegepaste meetmiddelen en hun nauwkeurigheid be
handeld. 

De software, welke de meetgegevens registreert, archiveert 
en verwerkt tot standaardmeetrapporten, wordt eveneens be
handeld. 



KURZFASSUNG: 

IOPM-Biegen ist ein wissenschaftliches TNO Forschungspro
jekt, in den die Biege-eigenschaften von bekleidete Platte 
untersucht werden. 

/1d!; 

Ein teil des Forschungsprojekt, namlich das Biegen, wird an 
die Technische Universitat Eindhoven ausgefuhrt. 

'd"leI. 

Bei der Ausfuhrung der Experimenten und den Bau neuer Mep
einrichtungen, ist zusammengearbeitet worden mit drei Tech
nischen Fachhochschulen; Eindhoven, Den Bosch und Venlo. 

Unser Abschliepauftrag war das entwickeln einer Mepeinrich
tung und das verrichten von Experimenten fur freies Biegen 
und das Schenkelabbiegen. 

In diesem Bericht wird beschrieben wie die Mepeinrichtung 
aufgebaut ist, und wie die Experimenten verrichtet worden 
sind. Ebenfalls werden die verwendete Mepgeraten und ihre 
Genauigkeit besprochen. 

Die Software, welche die Mepdaten registriert, wegschreibt 
und verarbeitet zu standart Mepberichten, wird gleichfalls 
beschrieben. 
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1. INLEIDING 

IOPM-buigen is een project van TNO voor onderzoek naar het 
buigen van bekleedde plaat (IOPM = Innovatiegericht Onder
zoek Programma Metalen). 

Het buigen van bekleedde plaat is goedkoper dan wanneer men 
eerst de plaat buigt en daarna pas de bekleding (laklaag, 
coating) aanbrengt. 

Behalve dat men bij het buigen van bekleedde plaat de 
eigenschappen van de bekleding goed moet kennen, moet men 
ook het buigproces goed beheersen. Zeker als men hierbij 
ook nog Flexibele Produktie Automatisering (F.P.A.) wil 
toepassen is een goede technologie vereist (hogere toleran
tie-eisen bij F.P.A.). 

Het onderzoek naar het buigproces heeft TNO uitbesteed aan LvD j\ 
de TU-Eindhoven. Deze op haar beurt werkt weer samen met 
drie Hogescholen, te weten de Hogescholen Eindhoven, den 
Bosch en Venlo. 

De TU-Eindhoven heeft buigmodellen opgesteld voor de 
volgende buigprocessen: 

vrijbuigen 
strijkbuigen 
U-buigen 
matrijsbuigen 

Onze afstudeeropdracht bestond uit het vervaardigen van een 
meetopstelling voor het vrijbuigen en het strijkbuigen, 
waarmee de kracht (Fp), de procesweg (S) en de hoek onder 
belasting (13) kon worden opgenomen, en het uitvoeren van 
deze metingen. 

Verder worden de kracht en procesweg te worden verwerkt 
tot een grafiek en meetrapporten. Voor het opnemen en ver
werken van de kracht- en wegmetingen hebben we een pro
gramma in Turbo-Pascal (versie 3.01) ontwikkeld. De listing 
van het programma en een handleiding hoe men ermee moet 
werken zijn samengevat in bijgevoegde rapporten, te weten: 

"Listing programma kracht-wegmeting buigen" 

en 

"Handleiding programma kracht-wegmeting buiqen". 
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In dit rapport wordt het vrijbuigen en strijkbuigen bespro
ken. Tevens wordt het gereedschap waarmee de experimenten 
zijn uitgevoerd en de meetopstelling behandeld. De teke
ningen van het gereedschap zijn vervaardigd met Autocad. 
Verder wordt aandacht besteedt aan de uitvoering van de 
metingen en de resultaten. 

2 



2. VRIJBUIGEN 

2.1. Algemeen 

Bij het vrijbuigen ligt de plaat op twee oplegpunten. Oe 
buiging wordt verkregen door de vertikale verplaatsing van 
het stempel (zie figuur 1). 

bovenstempel 

~rp-..;;..-_-_ = = -::::I 

motrfjs 

Figuur 1: Het vrijbuigen 

De slag van het bovenstempel (procesweg S) bepaalt de buig
hoek. Oe buiging vindt zo plaats dat over de gehele buig
zone de kromtestraal zich vrij kan instellen, afhankelijk 
van ondermeer het materiaal, de matrijswijdte (wO)' de 
plaatdikte (sO) en de radius van het bovenstempel (rhop) en 
matrijs (rhoO). 

Bij het vrijbuigen ontstaat geen echte radius maar een 
buigzone met een verlopende radius. Bij het terugtrekken 
van het bovenstempel veert de plaat een stukje terug. De 
hoek onder belasting is dus kleiner dan de hoek na 
ontlasten van de plaat. 
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Betekenia nummeraanduiding Figuur 2 

1 - Centreerring pers 
2 - Bovenstempel 
3 Afstandblokie 
4 - Onderbuigblok 
S Machineklem 

Rohm 72SUZ3 
6 - Opvulstuk 
7 - 4-zuilen gereedschap 
8 - Drukdoos 

HBM C2-St. 
9 Opspantcfel pers 

10- Wegopnemer 
Heidenhain LS-S03 



Figuur 2: meetopstelling vrijbuigen 



2.2. De meetopstellinq (figuur 2) 

Op de Miiller pers (hydraulische pers) op de Hogeschool 
Venlo is het kracht-weg diagram bepaald voor het vrijbuigen 
(zie figuur 2). Op de opspantafel van de pers is een 4-
zuilen gereedschap gemonteerd. In dit gereedschap is een 
drukdoos voor het meten van de kracht gemonteerd. 

De weg wordt gemeten met een optisch meetsysteem waarvan de 
lineaal aan het frame van de pers is bevestigd. 
Het kracht-weg meetsysteem wordt in hoofdstuk 5 besproken. 
Werktekeningen van het gereedschap zijn opgenomen in bij
lage 2. 

De ondermatrijs wordt bovenop het 4-zuilen gereedschap ge
plaatst, en het bovenstempel wordt bevestigd aan de plun
jer. 

De ondermatrijs be staat uit een machineklem, welke is ge
plaatst op een opvulstuk. Het opvulstuk is nodig omdat op 
de pers de hoek van het proefplaatje onder belasting moet 
worden gemeten. 

In de machineklem worden de bekken vervangen door buigblok
jes welke aan de bovenzijde zijn voorzien van een afron
ding. Ieder blokje bezit twee afrondingen. De blokjes beho
renF'~~'twee bij elkaar. Ze worden zo in de machineklem ge
plaatst dat aan de binnenzijde, waarover het plaatje wordt 
gebogen, dezelfde afronding zit. 

Wil men gebruik maken van de afronding aan de andere zijde 
van het blokje dan dient het linker blokje rechts, en het 
rechter blokje links in de klem geplaatst te worden (figuur 
3). De bevestigingsgaten zijn dusdanig dat de blokjes niet 
omgedraaid kunnen worden. AIleen de eerder genoemde uitwis
seling is mogelijk. De radii zijn vermeld op de blokjes. 
Ook staan de letters HSV aan een zijde. Dit is telkens de 
voorzijde van de blokjes. 

onderbulgblok 

.. 
• 

HSV HSV 

Figuur 3: Machineklem met buigblokjes 
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In totaal zijn er vier setjes van twee blokjes 
beschikbaar, zodat er acht verschillende buigradii mogelijk 
zijn: 

rhoD1 rhoD2 
mm. mm. 

2 1,5 
3 1 

10 0,5 
5 0,8 

Tabel 1: Buigradii voor de ondermatrijs 

Om de matrijswijdte wD in te stellen zijn er afstandblokjes 
vervaardigd (zie bijlage 1). Deze afstandblokjes worden 
tussen de machineklem geplaatst en de klem wordt dichtge
draaid (zie figuur 4). De afstandblokjes zijn gemaakt voor 
matrijswijdten van 10, 20, 30, 40, 50 en 60 lDm. De betref
fende matrijswijdte is op elk blokje aangegeven, voorafge
gaan door de letters HSV. Tegen de voorzijde van de af
standblokjes is een extra blokje gelijmd, voorzien van een 
groef in het midden, waartegen het proefplaatje wordt aan
gelegd en gecentreerd. Het proefplaatje steekt nu aan de 
voorzijde van de buigblokjes 3 lDm. uit. Hiertegen kan men 
de hoek meten als het bovenstempel de onderste stand heeft 
bereikt. WeI dient voor de hoekmeting een stuk uit de voet 
van de machineklem te worden gefreesd, zodat deze niet meer 
verder uitsteekt dan de voorzijde van de buigblokjes. 

r----
I 
I 
I 
I 
I 
I 

0. fsto.nclblokJe 

0. fsto.nclblokJe 

HSV 30 

Figuur 4: Instelling van de matrijswijdte 
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Het bovenstempel is bevestigd aan de bestaande centreerring 
van de pers. In totaal zijn er acht verschillende boven
stempels die gebruikt kunnen worden, te weten: 

neusradius rhop (rom. ) 
" 10 

" 5 

" 3 

" 2 

" 1,5 
" 1 
" 0,8 

recht vlak 0,8 rom. breed 

Om de verschillende bovenstempels snel uit te kunnen wis
selen is aan de centreerring een blokje voorzien van pas
pennen bevestigd. De stempels zijn ook allen bevestigd aan 
een blokje, voorzien van twee gaten waar de paspennen met 
minimale speling inschuiven. Het bovenstempel kan nu door 
twee imbusbouten los te draaien gemakkelijk worden verwij
derd, en vervangen door een ander (zie figuur 5). 

paspen bevestiglngsblokje 

k;mbUSbOUI 

stempel 

Figuur 5: Verwisselen van het bovenstempel 
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2.3. Het uitrichten van de meetopstelling 

Het 4-zuilen gereedschap met ondermatrijs is op de opspan
tafel van de pers bevestigd met kikkerplaten. Het geheel 
dient zo uitgericht te worden dat het bovenstempel net voor 
langs het afstandblokje kan bewegen (speling ongeveer 0,5 
mm.). Verder moet het bovenstempel precies midden tussen de 
buigblokjes staan. 

Bij het uitrichten wordt de volgende werkwijze gevolgd: 

- Zet de kikkerplaten los zodat de ondermatrijskan worden 
verschoven. 

Plaats een afstandblokje in de machineklem. 

- Laat het bovenstempel tot tussen de buigblokjes zakken. 
Verschuif de ondermatrijs totdat de speling tussen bo
venstempel en afstandblokje ongeveer 0,5 mmbedraagt. 
Bovendien moet men erop letten dat het bovenstempel zich 
midden tussen de buigblokjes bevindt. 

- Verwijder het afstandblokje en draai de machineklem 
dicht met het bovenstempel tussen de buigblokjes. 

- Ais de buigblokjes het bovenstempel tegelijk raken staat 
het geheel goed uitgericht. 

- Zet de kikkerplaten vast met het bovenstempel tussen de 
buigblokjes geklemd. 

Verder is het belangrijk dat tijdens een proef het boven
stempel het proefplaatj e over de gehele breedte tegelijk 
raakt. Om dit te verwezenlijken zijn aIle aanligvlakken 
vlakgeslepen. 

Door het gebruik van de paspennen kan men, als het geheel 
is uitgericht, het bovenstempel vervangen, zonder dat het 
noodzakelijk is de meetopstelling opnieuw uit te richten. 
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3. STRIJKBUIGEN 

3.1. Algemeen 

Bij het strijkbuigen wordt de plaat aan een zijde ingeklemd 
in een ondermatrijs. Bet bovenstempel beweegt nu langs de 
ondermatrijs op een bepaalde afstand hiervan (plaatdikte 
plus een geringe speling), waarbij de plaat wordt gebogen 
(zie figuur 6). Werktekeningen van het gereedschap zijn op
genomen in bijlage 3. 

ondermatrijs bovenstempel 

Figuur 6: Bet strijkbuiqen 

3.2. De meetopstelling (fiquur 7) 

(f) 

0'1 
(1) 

3: 
U'J 
(1) 
U 
o 
l
e.. 

Evenals het vrijbuigen, gebeurt ook het strijkbuigen op de 
Muller pers. Ook de meetopstelling voor het strijkbuiqen 
bestaat uit een ondermatrijs, welke geplaatst is op het 4-
zuilen gereedschap, en een bovenstempel dat bevestigd is 
aan de plunjer. 

Bij het strijkbuigen wordt gebruik gemaakt van de buigblok
jes van het vrijbuigen. Een buigblokje wordt in de onder
matrijs geplaatst, en een blokje wordt aan het bovenstem
pel bevestigd. In tegenstelling tot het vrijbuigen worden 
niet steeds twee dezelfde radii voor de buigblokj es ge
bruikt, maar verschillende radii worden gecombineerd. 
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aetekenia nummeraanduiding Figuur 7 

1 - Centreerring 
2 Bovenstempel 
3 Buigblokje 
4 Proefplaatje 
5 1mbusbout 
6 Klemplaatje 
7 Aanslag 
8 Ondermatrijs 
9 Veren 

10 - 4-zuilen gereedschap 
11 - Drukdoos 

HBM C2-St. 
12 - Opspantafel pers 
13 Wegopnemer 

Heidenhain LS-S03 



Figuur 7: meetopstelling strijkbuigen 
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Het proefplaatje wordt in de ondermatrijs geplaatst. Dit 
gebeurt als voIgt: 

- Door het losdraaien van de twee imbusbouten 
bovenop de ondermatrijs wordt het klemplaatje 
door de veren omhooggedrukt. 

- Het proefplaatje wordt onder het klemplaatje 
geschoven, tussen vier schroefjes door, die 
dienen als geleiding, tot tegen de aanslag. 

- Als het proefplaatje tegen de aanslag ligt, 
ligt de voorkant van het buigblokje in de 
ondermatrijs gelijk met het midden van het 
proefplaatje. 

- De klemplaat wordt vastgezet door de imbus
bouten gelijktijdig aan te draaien zodat het 
proefplaatje over de gehele breedte wordt 
geklemd. 

Door het bovenstempel langs de ondermatrijs te laten bewe
gen wordt het plaatje gebogen. De buigspleet die tussen de 
buigblokjes in ondermatrijs en bovenstempel wordt inge
steld bedraagt 1,05 maal de plaatdikte. Hoe deze spleet 
wordt ingesteld wordt behandeld in hoofdstuk 3.3. 

Als het bovenstempel de procesweg heeft afgelegd wordt de 
hoek onder belasting van het proefplaatje gemeten, waarna 
het bovenstempel weer omhoog wordt gehaald. 

Het proefplaatje kan nu verwijderd worden door de twee im
busbouten gelijktijdig een stukje los te draaien en het 
plaatje onder de klemplaat uit te schuiven. 

3.3. Het uitricbten van de meetopstellinq 

Voor bet uitrichten van de meetopstelling en bet instellen 
van de buigspleet zijn twee extra opvulplaatjes vervaar
digd, welke tot een bepaalde dikte zijn vlakgeslepen. 

Deze plaatjes zijn voorzien van een 0 of een 1. Het plaatje 
met de 0 is 1,05 mm. dikker dan het plaatje met de 1. Het 
plaatje met de 1 is voor het strijkbuigen van plaat van 1 
mm. dike 

Het uitrichten en instellen van de buigspleet gebeurt als 
voIgt: 

- Draai de kikkerplaten los zodat de ondermatrijs kan wor
den verschoven. 

- Plaats het opvulplaatje met de 0 achter het buigblokje 
in de ondermatrijs. 

- Laat het bovenstempel zakken totdat het buigblokje in 
bet bovenstempel tegenover het buigblokje in de onderma
trijs ligt. 

11 



- Verschuif de ondermatrijs totdat de buigblokjes teg~ 
elkaar liggen, terwijl het blokje in de ondermatrijs ~~ ~ 
mm. verder naar voren ligt (zie figuur 8)., .J 

opwlplootje 

buigblokje 
8 mm. 

ondermotrljs 

Figuur 8: Het uitrichten van het gereedschap 

- Het onderbuigblokje ligt 8 rom. naar voren omdat dan, 
tijdens het proces, het proefplaatje net voor het buig
blokje in het bovenstempel uitsteekt zodat de hoek hier
tegen kan worden gemeten. 

- Klem de ondermatrijs en het bovenstempel nu tegen elkaar 
met behulp van een lijmklem, en draai de kikkerplaten 
vast. 

Verwijder de lijmklem en haal het bovenstempel terug in 
de bovenste stand. 

- Verwijder het opvulplaatje met de 0 en plaats het plaat
je met de 1 achter het onderbuigblokje. De spleet tussen 
de buigblokjes is nu 1,05 rom. 

12 
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4. DE EXPERIMENTEN 

De ui tvoering van de exper~~nten is schematisch weerge
geven in figuur 9. Het deel~at is uitgevoerd op de HSV is 
hierin aangegeven d.m.v. een ander lettertype. De rest is 
uitgevoerd op de TUE. 

4.1. Experimenten uitgevoerd op de TOE 

De TUE zorgt voor de vervaardiging van de proefplaatjes uit 
het te beproeven materiaal. Tevens worden op de TUE trek
proeven uitgevoerd op het materiaal. 
Hoe een plaat van het te beproeven materiaal wordt inge
deeld in proefplaatj es en strips voor trekproeven staat 
vermeld in bijlage 4. 
De gegevens van de trekproeven worden ingevoerd in de 
DATABASE. 
Op de proefplaatjes worden een aantal metingen uitgevoerd, 
alvorens ze worden gebogen. 
Gemeten wordt de lengte voor buigen (10), de breedte (bo), 
de ruw- heid (Ra) en de dikte voor buigen (so), 
Na de buigproeven wordt op de TUE opnieuw de dikte (s) ge
meten, de hoek tussen de benen na ontlasten (p) en de leng
te van de benen na buigen (1). 
Hoe de diverse metingen dienen te worden uitgevoerd staat 
vermeld in een apart rapport met meetvoorschriften. 
De meetgegevens worden ingevuld op een meetblad (bij lage 
5). Hierbij wordt ook het apparaat waarop de meting is uit
gevoerd, de persoon die de meting heeft uitgevoerd en de 
datum vermeld. 
De gegevens op het meetblad worden ook ingevoerd in de 
DATABASE. Op de meetbladen worden codes gebruikt voor onder 
meer apparaat, operator, proef en proefplaatje. De beteke
nis van deze codes dient ook te worden ingevoerd in de 
DATABASE. 

4.2. Experimenten uitgevoerd op de HSV 

Op de HSV worden de buigproeven voor vrijbuigen en strijk
buigen op de proefplaatjes uitgevoerd volgens de voor
schriften van de TUE.Lr)Tijdens de buigproeven wordt de 
kracht in vertikale richting en de procesweg gemeten. 
De meetgegevens worden weggeschreven op diskette. Ook de 
gegevens over de persproef en het materiaal worden wegge
schreven. 

13 



I materiaal 

t 
proefplaatjes 

~ 
meetgegevens EXPERIMENTEN trekPrOef\ 
lengte 
breedte VRIJBUIGEN 
ruwheid STRIJKBUIGEN 
dikte etc. 

l t 
HOEK ONDER KRACHT-WEG VASTE GEGEVENS 
BE LASTING MEETGEGEVENS PERS + MATERIAAL 

DISKETTE 

~ 
gegevens 
trekproef 

VERWERKINGS-
PROGRAMMA 

~ 

I meetblad I I STANDAARD MEETRAPPORT I 

1 

-

1-
d a tab a s e lijst met 

gereedschappen 
apparaten 
meetvoorschr. 
operators etc. 

\ 
verwerkingsprogramma I 

I resultaten experimenten 

.... Ver eli 'ken met de g ) 
resultaten van theorie 
en theoretisch verwerk
kingsprogramma 

Figuur 9: Schematische weergave van het project 
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Via een verwerkingsprogramma worden de resultaten 
weergegeven in een standaard meetrapport, bestaande ui t 
onder meer de kracht-weg kromme. Een voorbeeld van een 
standaard meetrapport is weergegeven in bijlage 6. 
Als het bovenstempel de onderste stand heeft bereikt wordt 
de hoek onder belasting (p> gemeten. Deze hoekwordt 
ingevuld op het meetblad. J 
De belangrijkste gegevens van het standaard meetrapport, pPfJ'l 
worden ingevoerd in de DATABASE. 

4.3. Resultaten experimenten 

Als aIle meetresultaten en andere gegevens in de DATABASE 
zijn ingevoerd kan men via een verwerkingsprogramma 
bepaalde resultaten opvragen. De resultaten kan men 
vergelijken met de resultaten verkregen uit de theoretische 
modellen die zijn opgesteld. 
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5. TOEGEPASTE MEETMIDDELEN. 

In dit hoofdstuk worden de meetmiddelen, welke bij de buig
proeven worden toegepast, behandeld. De metingen welke wer
den uitgevoerd, kunnen worden onderverdeeld in: 

1. Krachtmeting 
2. Wegmeting 
3. Hoekmeting 

In figuur 10 is het meetsysteem schematisch waergegeven met 
de verschillende aansluitingen. 

5.1. Krachtmetinq. 

Het krachtmeetsysteem zoals dit op de Muller pers aanwe
zig is, is opgebouwd uit: 

1. Drukdoos (HBM C2, 50 kN) 
2. Krachtmeetversterker (HBM MGT-31-SP) 
3. Voeding (HBM Mod. 243) 
4. Analoge aanwijzer (HBM AE 02 A) 
5. Interface 
6. AID-Converter (Analog Devices, RTI-800) 

5.1.1. De drukdoos. 

De kracht welke optreedt tijdens het buigproces wordt ge
meten met behulp van een inbouw drukdoos van het type HBM 
C2-50 kN. De maximale belasting van de drukdoos is 50 kN 
bij een indrukking van 0,06 mm. 

Omdat de maximale kracht van de pers groter is dan de maxi
maal toelaatbare kracht op de drukdoos, moet de perskracht 
gereduceerd worden tot 40 a 50 kN (4 a 5 ton). Het instel-{ 
len van de maximum kracht wordt behandeld in hoofdstuk 7. . L~ i tA.p 

Het meetsysteem van de drukdoos bestaa~/uit:--I:-~kstrookjes 
welke zijn aangebracht op roestvaststa'len bladveren. Wan-
neer de drukdoos wordt be last (ingedrukt) zullen de blad-
veren, en daarmee de rekstrookjes, van lengte veranderen. 
Deze lengte verandering resulteert in een verandering van 
de weerstand. Door de rekstrookjes te schakelen in een brug 
van Wheatstone kan de weerstandsverandering worden omgezet 
in een spanningsverandering, welke als ingang voor de meet
versterker wordt gebruikt. 
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5.1.2. De.krachtmeetversterker met topwaarde geheugen. 

Het signaal, afkomsting van de drukdoos, is een spanning 
welke varieert van 0 tot 2 mV, bij een belasting van 0 tot 
50 kN. Dit signaal is niet tkrachtig ' genoeg voor verwer
king door de AID-converter. 

De AID-converter kan een signaal varierend van 0 tot 10 V 
omzetten in een digitaal signaal. Hiertoe wordt het signaal 
van de drukdoos versterkt tot 0 - 10 V. 

De versterker is standaard uitgerust met twee omschakelbare 
meetbereiken: 

Meetbereik 1: De maximale spanning van 10 V wordt afgegeven 
bij een ingangssignaal van 2 mV. De maximaal 
te meten kracht bedraagt nu 50 kN. 

Meetbereik 2: De maximale spanning van 10 V wordt afgegeven 
bij een ingangssignaal van 0,2 mV. De maxi
maal te meten kracht bedraagt nu 5 kN. 

Omdat de krachten bij de buigproeven niet groter worden dan 
5 kN, kunnen we het meetbereik instellen op 0,2 mV/V. 

De krachtmeetversterker is van het type H.B.M. MGT-31-SP, 
en is uitgerust met een voeding type H.B.M. mod 243, en een 
analoge aanwijzer type H.B.M. AE-02-A. 

5.1.3. Het interface. 

In het krachtmeetsysteem is een 16 kanaals interface opge
nomen. Dit interface is bebouwd om meerdere meetsystemen op 
de A/D-kaart te kunnen aansluiten. Met de aan/uit schake
laars kan men bepalen van welk meetsysteem men de gegevens 
via de A/D-kaart wil inlezen. 

5.1.4. De AID-converter. 

Om het analoge krachtsignaal geschikt te maken voor verwer
king door de computer, dient het te worden omgezet in een 
digitaal signaal. Hiertoe is in de computer (Oce 8200) een 
AID-converter geinstaleerd (Analog Devices RTI-800). 

Het signaal 0 - 10 V wordt hierbij omgezet in een digitaal 
signaal van 0 - 2047 DEC. 

In hoofdstuk 6.2.3. wordt uitgebreid ingegaan op de functie 
van de AID-converter en de nauwkeurigheid hiervan. 
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5.2. Wegmetinq met behulp van de optische meetlineaal. 

V~~r de wegmeting was op de pers reeds een induktieve weg
opnemer aanwezig. Deze opnemer hebben we geijkt met een 
elektronische meettaster (Heidenhain MT60, aangesloten op 
de VRZ104 Metro-teller) welke op 0,001 mm. nauwkeurig is. 
Hierbij werd telkens de verplaatsing van de plunjer gemeten 
met zowel de induktieve wegopnemer (via de software), als 
de elektronische meettaster. De resultaten hiervan zijn 
vermeld in onderstaande tabel. 

meting nr. induktieve wegopnemer elektron. meettaster 
mm. =werkelijke waarde 

1 33,8 33,328 
2 33,2 33,250 
3 34,2 33,430 
4 34,8 33,989 
5 34,8 34,243 
6 35,9 35,520 
7 35,0 34,502 
8 33,9 33,182 
9 34,1 33,840 

10 34,5 34,270 

Tabel 2: Ijken van induktieve wegopnemer 

Ais we de meetresultaten vergelijken zien we dat de nauw
keurigheid van de induktieve wegopnemer dusdanig is dat een 
afwijking van +0,8 mm mogelijk is. Op grond hiervan is 
besloten om een andere, nauwkeurigere wegopnemer op de pers 
te monteren. 

De wegopnemer waarvoor werd gekozen is een Heidenhain opti
sche meetlineaal, type LS-503 met een bereik van 0 tot 
370mm. Het meetsignaal van de optische meetlineaal wordt 
zichtbaar gemaakt op de Heidenhain VRZ104 Metro-teller 
welke bestemd is voor elektronische meettasters. 

De waarde die men afleest op het display van de VRZ104 is 
1/4 deel van de werkelijk afgelegde weg. 

De reden waarom we de optische meetlineaal hebben aangeslo
ten op de VRZ104 Metro-teller is het feit dat deze een BCD
uitgang bezit, zodat we de meetwaarde via deze uitgang de 
computer in kunnen sturen. 
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V~~r het inlezen van het signaal is in de computer een 8255 
I/O kaart gemonteerd. V~~r het inlezen van het signaal zijn 
twee procedures geschreven: 

1 - De procedure IN IT voor het initialiseren van de te 
lezen poort als ingang. 

2 - De procedure WEGMEET voor het inlezen van het BCD
signaal en het omzetten van dit signaal in de meet
meetwaarde voor de weg. 

Deze procedures zijn terug te vinden in het rapport; 
"Listing programma kracht-wegmeting buigen". 

V~~r de koppe1ing van de VRZ104 met de 8255 I/O kaart in de 
computer hebben we een verbindingskabel vervaardigd. 

Om de verbinding zo snel mogelijk tot stand te brengen 
hebben we het volgende besloten: 

- Het inlezen van het plus- of minteken is niet nodig 
omdat steeds in een richting wordt gemeten. 

- Het derde cijfer achter de komma wordt niet ingelezen. 

De verbindingskabel is dus zo gemaakt dat we twee cijfers 
voor, en twee cijfers achter de komma van de waarde op het 
display kunnen inlezen. 

De maximale weg die we kunnen meten bedraagt dus: 

99

1

99 * 4 = 399,96 mm. 

1/4 van de werkelijke weg. 

Dit is ruim voldoende omdat de maximale meetlengte van de 
optische meetlineaal 370 mm. bedraagt, en bovendien worden 
er geen grotere proceswegen dan 50 mm. toegepast bij het 
vrijbuigen en strijkbuigen. 
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De aansluitingen van de verbindingskabel zijn als voIgt: 

BCD uitgang VRZ104 8255 I/O kaart poort 1 
adres $lFO 

Pin 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
36 

nr. Pin nr. 
-------------------------- 24 
-------------------------- 5 
-------------------------- 25 
-------------------------- 6 
-------------------------- 26 
-------------------------- 7 
-------------------------- 27 
-------------------------- 8 
-------------------------- 28 
-------------------------- 9 
-------------------------- 29 
-------------------------- 10 
-------------------------- 30 
-------------------------- 11 
-------------------------- 31 
-------------------------- 12 
-------------------------- 2 

PAO 
PAl 
PA2 
PA3 
PA4 
PA5 
PA6 
PA7 
PBO 
PB1 
PB2 
PB3 
PB4 
PB5 
PB6 
PB7 
GND 

In bijlage 7 zijn de technische gegevens van de compo
nenten van het meetsysteem opgenomen, waarbij ook de bete
kenis van de pin-nummers teruggevonden kan worden. 

5.3. Hoekmeting. 

Naast het registreren van de kracht-weg gegevens, zijn ook 
hoekmetingen verricht bij de buigproeven. Hierbij is de 
hoek onder belasting gemeten. Deze metingen zijn uitgevoerd 
met een hoekmeter I type MITUTOYO 187-908, met verlengd 
meetbeen. 

In figuur 11 is aangegeven hoe de hoek onder belasting bij 
de verschillende buigproeven is gemeten. Bij het strijk
buigen wordt de hoek p niet direkt gemeten. Gemeten wordt 
de hoek tussen het onderbuigblok en het ui tstekende deel 
van het proefplaatje. De hoek tussen het geklemde deel en 
het onderbuigblok wordt een ma~l_~~QQggm,eten en beide hoeken 
worden opgeteld. Zo kan hoer:~bepaald worden. 

/ 
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Figuur 11: Het meten van de hoek onder belasting 

A) bij het vrijbuigen 

hoekmeler 

B) bij het strijkbuigen 

hoekmeter ----H-l.L.._ 
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6. NAUWKEURIGHEID VAN DE MEETOPSTELLING EN FOUTEN-ANALYSE. 

Wanneer we op de Muller pers metingen verrichten, zullen in 
de gevonden resultaten fouten optreden. 

Om de resul taten van de ui tgevoerde proeven op hun be
trouwbaarheid te kunnen beoordelen I is het van belang om 
een fouten-analyse uit te voeren. 

De fouten welke tijdens het meten optreden zijn in onder
staande figuur weergegeven. 

~ALE YOUT 

I 
I I I 

I 
VERVORMING 

I I ELECTRISCHE DEELI IGEGEVENS OVER- I 
. DRACBT COMPUTER., 

I I I 

Pers Wegopnemer Calibreren 
AID-converter 

I I I 
Oplossend-

Gereedschap Krachtopnemer vermogen 
kracht 

I 

Meetversterker 

Figuur 12: Fouten b1nnen het meetsysteem 

De fouten welke optreden ten gevolge van vervorming kunnen 
worden verwaarloosd, omdat de maximale buigkracht bene den 
de 5 kN ligt. 

De overige optredende fouten zullen in dit hoofdstuk wor
den behandeld. 
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6.1. Fouten in het electrische deel van de wegopnemer. 

Volgens de fabrikant is de nauwkeurigheid van de optische 
meetlineaal gelijk aan 10 ~m/m. Dit houdt voor de door ons 
gebruikte opnemer (HEIDENHAIN LS-503; bereik 0-370 rom) in 
dat de nauwkeurigheid gelijk is aan ~ 4 ~m. 

Bij het lezen van het weg-signaal wordt tot op een hon
derdste rom gelezen. Deze waarde is dus betrouwbaar (afwij
king maximaal 4 ~m). 

De aldus gelezen verplaatsing is echter maar een vierde van 
de werkelijke verplaatsing. Deze waarde moet dus nog met 
een factor 4 worden vermenigvuldigd, waardoor ook de maxi
male fout met een factor 4 toeneemt. 

De weg-meting heeft dus een nauwkeurigheid van ± 0,04 rom. 
Dit is een toevallige fout welke optreedt binnen het com
putersysteem! 

6.2. Fouten in het electrische deel van de krachtmeting. 

De totale fout welke optreedt in de krachtmeting is opge
bouwd uit verschillende fouten, welke optreden in de ver
schillende onderdelen van de krachtmeting, te weten: 

1. Nauwkeurigheid van de krachtopnemer. 
2. Nauwkeurigheid van de kracht-meetversterker. 
3. Oplossend vermogen van de A/D-kaart. 
4. Nauwkeurigheid van de calibreerbron van de AjD-kaart. 

De verschillende fouten zullen in de volgende paragrafen 
worden behandeld. 

6.2.1. Nauwkeurigheid van de krachtopnemer. 

De maximale fout welke kan optreden bij de krachtopnemer 
kan worden afgeleid uit de nauwkeurigheidsklasse van de op
nemer. 

Volgens de fabrikant is de nauwkeurigheidsklasse van de 
door ons gebruikte opnemer 0,1. Dit houdt in dat de maxi
maal optredende fout gelijk is aan 0,1% van de nominale 
belasting van de opnemer (50 kN) en is dus 0,05 kN. 

Dit is een toevallige fout. 
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6.2.2. Nauwkeurigheid van de kracht-versterker. 

Volgens de fabrikant is de nauwkeurigheidsklasse van de 
kracht-meetversterker (HBM MGT 31 SP) gelijk aan 0,2 %. Dit 
betekent voor een kracht van 50 kN een maxima1e fout van 
0,1 kN. 

Dit is een toevallige fout. 

6.2.3. Oplossend vermogen van de A/D-kaart. 

In hoofdstuk 4.1.2 werd reeds behandeld dat we het meetbe
reik van de versterker kunnen schakelen op 0 12 mV /V • Di t 
houdt in dat slechts 1/10 deel van het bereik van de druk
doos wordt gebruikt. 

De maximale spanning van 10 V wordt dUs afgegeven bij een 
kracht van 5 kN. V~~r de A/D-kaart geldt dat het getal 2047 
wordt afgegeven bij een spanning van 10 V. Er zijn dUs 2048 
bit-combinaties ter beschikking. 

We kunnen dUs concluderen dat een bit overeen komt met: 

5 [kN] _ 
2048 [bits] - 0,0024 •• kN 

De meetwaarden veranderen telkens met een digitale eenheid 
(bit). De fout welke hierbij dUs gemaakt kan worden is ge
lijk aan de helft van een digitale eenheid, immers, bij 
O,0012 .. kN zal het bit veranderen van 0 naar 1 of 1 naar o. 

Voor de kracht geldt dus: 

1 bit ~ O,0024 •. kN 

De fout welke wordt gemaakt is dUs 0,0012 •• kN. Dit is een 
toevallige fout. 

6.2.4. Nauwkeurigheid van de calibreerbron voor de AID 
kaart. 

V~~r het calibreren van de A/D-kaart heeft men een spanning 
van 9,9963 V nodig. Met de op de Hogeschool Venlo aanwe
zige apparatuur kunnen we deze spanning instellen met een 
nauwkeurigheid van ± 3 mV. Hiermee wordt een fout van een 
digitale eenheid geintroduceerd. 

Dit houdt voor de krachtmeting in een fout van 0,00244 kN. 

Dit is een toevallige fout. 
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6.3. Totale fout voor de krachtmeting. 

De totale fout voor de krachtmeting bestaat aIleen uit toe
vallige fouten. Deze zijn: 

7.2.1 
7.2.2 
7.2.3 
7.2.4 

Fout in krachtopnemer 
Fout in kracht-meetversterker 
Oplossend vermogen A/D-kaart 
Calibreren A/D-kaart 

of = 0,05 kN 
of = 0,1 kN 
of = 0,0012 kN 
of = 0,0024 kN 

Uit dit overzicht van de toevallige fouten blijkt dat de 
fouten ten ~evolge van het oplossend vermogen van de A/D
kaart en ten gevolge van het calibreren van deze kaart 
klein zijn ten opzichte van de overige fouten. 

De totale (toevallige) fout voor de kracht is dus gelijk 
aan: 

6.4. Totale fout voor de wegmeting. 

De fout bij de wegmeting bestaat uitsluitende uit een sys
tematische fout binnen het computersysteem. Deze fout be
draagt 0,04 rom. 

De totale fout voor de weg is dus 0,04 mm A 0,01%. 

6.5. Het ijken van de drukdoos 

Bij het bepalen van de totale fout voor de kracht zien we 
dat de grootste fout welke optreedt,voortkomt uit het elek- 5 K 
trische deel van de drukdoos. Hierbij is uitgegaan van het 
totale bereik van de drukdoos. Daar we echter het meetbe-
reik van de versterker instellen op 0 I 2 mV /V, wordt maar 
1/10 dee I van het bereik van de drukdoos gebruikt. Hierdoor 
is het mogelijk dat de nauwkeurigheid veel beter is dan was 
bepaald. Om dit te kontroleren wordt de drukdoos geijkt. 

Bij het ijken van de drukdoos zijn we als voIgt te werk ge-
gaan: 

Van tevoren zijn drie gewichten afgewogen op een weeg
schaal. 

Gewicht A = 
Gewicht B = 
Gewicht C = 

24,9 kg. 
9,0 kg. 

11,2 kg. 
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De metingen zijn als voIgt uitgevoerd: 

Meting 1 gewicht A opleggen = 24,9 kg. = 0,244 kN. 

Meting 2 gewicht B toevoegen = 33,9 kg. = 0,333 kN. 

Meting 3 gewicht C toevoegen = 45,1 kg. = 0,442 kN. 

Meting 4 gewicht C weer afnemen = meting 2 

Meting 5 gewicht B weer afnemen = meting 1 

Telkens als er een gewicht op de drukdoos wordt bijgelegd 
of afgenomen zijn er m.b.v. de VRZ104 Heidenhain-Metro
teller via de preset-ingave enkele waarden ingegeven voor 
de weg. We krijgen zo een kracht-weg kromme die bestaat uit 
rechte lijnstukken (zie bijlage 8) die het gewicht weer
geven dat op dat moment op de drukdoos ligt (indien de 
drukdoos correct werkt). 

De nummers van de metingen Z1Jn in bijlage 8 bij de over
eenkomende meetwaarden genoteerd. 

De uitkomst is samengevat in onderstaande tabel. 

meting nr. werkelijke waarde gemeten waarde 

1 = 5 0,244 Kn. 0,24 kN. 
0,25 kN. 

2 4 0,333 Kn. 
0,33 kN. = 0,34 kN. 

3 0,442 Kn. 
0,44 kN. 
0,45 kN. 

Tabel 3: Ijken van de drukdoos 

27 



uit de tabel kan worden geconcludeerd dat de nauwkeurigheid 
van de drukdoos op ± 5 N. gesteld kan worden. 

Omdat bij deze methode van ijken de pers niet in werking 
is, is deze methode van ijken niet reeel voor de situatie 
tijdens de proeven. 

De pers trilt als hij in bedrijf is, en ook op het elektri
citeitsnet kunnen storingen (ruis) optreden. Dit alles kan 
door de drukdoos en meetversterker geregistreerd worden als 
een kracht. Om di t te onderzoeken hebben we de pers een 
aantal malen over een bepaalde weg laten bewegen, zonder 
dat er hierbij een kracht op de drukdoos werd uitgeoefend. 

Hierbij werden dan telkens de kracht en de weg geregi
streerd. De meetwaarden kan men terugvinden in bijlage 9. 
uit deze waarden blijkt dat er af en toe krachten van +10 
N. of -10N. zijn geregistreerd. 

Door trillingen van de pers en storingen op het elektrici
teitsnet kan dus een extra fout van ± 10 N. optreden. 

De maximaal optredende fout bij de krachtmetinq kan dus 
qesteld worden op ± 15 N. 
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7. UITVOEREN VAN EXPERlMENTEN. 

, '" QlliV 

De proefplaatjes w~ door de TUE worden geleverd zijn V 
reeds voorzien van proefnummers, waarmee het type beproe-
ving en de bijbehorende gereedschappen en instellingen 
reeds zijn vastgelegd. 

In dit hoofdstuk zal de instelling van de apparatuur wor
den besproken. Van de software zullen aIleen kort de moge
lijkheden worden behandeld. Uitgebreide informatie over de 
aansluitingen en de software wordt vermeld in het rapport 
"Handleiding programma kracht-weg meting buigen". 

7.1. Instellen van de apparatuur. 

De instelling van de apparatuur kunnen we onderverdelen in: 

1. Instellen van de maximale perskracht, 
2. Instellen van de wegmeting. 

7.1.1. Instellen van de maximale perskracht. 

De kracht welke tijdens het buigproces optreedt wordt gere
gistreerd door een 50 kN drukdoos. Di t betekent dat de 
maximale kracht welke de drukdoos opneemt niet groter mag 
zijn dan 50 kN. 

Om de drukdoos tegen grot ere krachten te beveiligen, dient 
men de maximale perskracht van de Muller pers te reduceren 
tot 40 a 50 kN. 

De maximale perskracht kan men reduceren met behulp van het 
reduceerventiel (Pos.no. 15; bijlage 10). Hiertoe kan men 
de plunjer op de opspantafel laten drukken, waarbij men de 
perskracht kan aflezen op manometer 18 (Bijlage 10). 

Men dient alsvolgt te werk te gaan: 

- Reduceer de druk door het ventiel linksom te draaien. 

- Laat de plunjer aanlopen op de opspantafel, en lees de 
perskracht af op manometer 18 (bijlage 10). 

- Wanneer de perskracht groter is dan 50 kN, dient men 
de plunjer omhoog te laten bewegen, en vervolgens de 
druk verder te reduceren. 

- Herhaal dit proces net zo lang totdat de perskracht 
40 a 50 kN bedraagt. 

29 



7.1.2. Instellen van de weqmetinq. 

Wanneer men een buigproef uitvoert en de kracht-weg gege
vens wil inlezen via de software, dient men de procesweg op 
nul te ijken. Als startcriterium bij een buigproef geldt 
namelijk: S = 0 

Wanneer het nulpunt van de wegmeting boven het plaatje 
ligt, zal in de kracht-weg kromme in het eerste deel geen 
kracht optreden. 

Ligt het nulpunt van de wegmeting beneden het plaatje, dan 
zal bij een weg 0 al een kracht worden gemeten, en zal de 
kracht-weg kr6mme dus niet in de oorsprong beginnen. 

am het nulpunt in te stellen, moet men een proefplaatje in 
het buiggereedschap plaatsen, en het bovenstempel naar be
neden bewegen totdat het plaatje geraakt wordt. Druk nu op 
de resetknop van de metro-teller (links op voorzijde) om 
het nulpunt vast te leggen. Beweeg hierna het boven-stempel 
weer omhoog. 

Nadat het nulpunt is ingesteld, dient men de procesweg in 
te stellen. De procesweg van de pers (slag) kan worden in
gesteld met behulp van aanslag 24 (bijlage 10). De globale 
procesweg kan men aflezen op de lineaal naast de aanslag. 
am de procesweg nauwkeuriger in te stellen dient men ge
bruik te maken van de metro-teller, waarbij men er reke
ning mee moet houden dat hierbij slechts \ van de werke
lijke verplaatsing op het display wordt weergegeven. 

7.2. De software. 

am de digitale signalen afkomstig van de AID-converter en 
de 8255 IO-kaart in te lezen en te verwerken tot meetrap
porten, is een programma geschreven. Di t programma is in 
figuur 13 schematisch weergegeven. 

Het programma wordt automatisch opgestart, en is aIleen 
toegankelijk nadat men een passwoord heeft ingegeven. Nadat 
men het juiste passwoord heeft ingegeven komt men terecht 
in het hoofdmenu. 

Het hoofdmenu biedt de volgende mogelijkheden: 

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -

starten van een proef 
File overzicht 
Inlezen van een file 
Verwijderen van een file 
Aanpassen default codes 
Einde programma 
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starten File- File ver- Def.codes File Ein:le 
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Tenlg naar F-S kranme Meetgegev. F-S )aauua F-S krcmne Meetrapp. 
Hoofdmenu op scherm op schem uitprinten uitplotten uitprinten 

- " 

Figuur 13: Schematische weerqave van de software 
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Wanneer men een file inleest komt men terecht in het tus
senmenu. Het tussenmenu biedt de volgende mogelijkheden: 

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -

Kracht-weg kromme op scherm 
Overzicht van gegevens 
Uitprinten van kracht-weg kromme 
Uitplotten van kracht-weg kromme 
Uitprinten meetrapport 
Terug naar hoofdmenu 

Getracht is het programma zo goed mogelijk te beveiligen, 
zodat het programma niet vastloopt wanneer men per vergis
sing een verkeerde handeling verricht. 

De schermopbouw welke door het gehele programma heen wordt 
gehanteerd, is weergegeven in figuur 14. 

LAYER 

T E K S T 

INSTRUCTIE 

I IOPM-BUIGEN-TUE (c) 1989 Hoqeschool VenIa I 
Figuur 14: Schermopbouw bij het programma 

LAYER: De layer geeft aan in welke 'laag' men zit, dit 
wil zeggen welke keuze men heeft gemaakt in het 
hoofd- of tussenmenu. 

INSTRUCTIE: Hier wordt een commando gegeven, of wordt ge
vraagd een keuze te maken. 

TEKST: Hier wordt begeleidende tekst met betrekking 
tot de instructie gegeven. Ook worden hier ge
gevens welke men opvraagt, weergegeven. 

Het programma bestaat uit twee diskettes. Een diskette be
vat het programma "kracht-weg metingbuigen", welke men in 
drive A moet plaatsen. De tweede diskette "DATA-diskette 
kracht-weg meting buigen" wordt gebruikt om de meetgegevens 
weg te schrijven. Deze diskette moet men in drive B plaat
sen. 

Het gebruik van het programma wordt uitgebreid behandeld in 
het rapport "Handleiding programma: kracht-weg meting bui
genII • 
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8. CONCLUSIES EN SLOTOPMERKINGEN: 

Aan het einde van onze afstudeerperiode z1Jn aIle experi
menten met betrekking tot het vrij- en strijkbuigen ver
richt. Omdat ten tijde van schrijven nog niet aIle gege
yens zijn ingevoerd in de DATA-BASE om te vergelijken met 
de theoretische gegevens, kunnen we nog geen conclusies aan 
de resultaten verbinden. 

WeI kunnen we concluderen dat we op de Muller pers met de 
gemonteerde wegopnemer (HEIDENHAIN LS503) zeer nauwkeurig 
de verplaatsing van de plunjer kunnen meten. Tevens bestaat 
de mogelijkheid om het startpunt (nulpunt) van de wegmeting 
op iedere gewenste plaats vast te leggen. 

Met betrekking tot de krachtmeting kunnen we stellen dat 
kleine krachten met de gemonteerde drukdoos (HBM C2) vol
doende nauwkeurig te meten zijn. 

De kracht-weg meetopstelling kan behal ve voor het buigen 
ook voor diverse andere proeven gebruikt worden. Hiertoe 
behoeft men aIleen een andere opstelling op het 4-zuilen
gereedschap te plaatsen. 

Wil men het meetsysteem gebruiken voor proeven waarbij gro
te krachten optreden, zoals bij het plooihouderloos diep
trekken, dan kan men een andere drukdoos in het 4-zuilen
gereedschap plaatsen. De Hogeschool Venlo beschikt naast de 
50 kN drukdoos ook nog over een 500 kN drukdoos. Beide 
drukdozen zijn zonder enige problemen uitwisselbaar. 

Na het uitvoeren van de experimenten kunnen we concluderen 
dat de software op de volgende punten nog gebruikersvrien
delijker kan worden gemaakt: 

1) Het volledig automatisch uitprinten van de standaard
meetrapporten. Hierbij zou men een reeks gewenste pers
codes kunnen ingeven, waarna de meetrapporten automa
tisch worden uitgeprint door toepassing van een automa
tische sheet feeder. 

2) Bij het ingeven van de perscode ligt het soort materiaal 
vast. Hieraan zou men de materiaalsoort, het werkstof
nummer en de herkomst kunnen koppelen. 

3) Aan de ingegeven plaatcode zou men de bijbehorende trek
proefcodes kunnen koppelen. De plaatcode bevat o.a. het 
strooknummer. Dit strooknummer is bepalend voor de trek
proefcode. 
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BIJLAGE 1: 

Afstandblokjes 

~ t ~V\V'\N\) A k 



l; " 
i j, 

DE AFSTANDBLOKJES 

De blokjes z1Jn vervaardigd door de Hogeschool Venlo. 
Eerst zijn de uitgangsblokjes, die door de TOE zijn gele
verd, voorbewerkt op een conventionele freesbank tot ze 23 
mm dik, 54 mm breed en x mm lang waren (zie werktekening 
voor maat x), en vervolgens zijn ze geslepen. Daarna zijn 
de overige bewerkingen uitgevoerd m.b.v. de Bridgeport CNC
freesmachine. 
Als eerste is een programma geschreven voor het blokj e 
TOE50, omdat indien er iets fout gaat tijdens het frezen, 
di t blokj e het minste werk vergt om opnieuw voor te be
werken. 
Het programma AFSTBL50 werkt globaal als voIgt: 
(zie figuur 1 voor ligging nulpunt/T.C.P. en assenstelsel) 

30.0 

I 
-4r 

NUlPUNT /T.C.P. 

o 
N 

x 

L 0 

~ 

z 

J. _____ TER_UGTREKVlAK 

z=o---,--" I~~_=_ =_ ~----L..-..L.[ ~l 

Figuur 1: Ligging van het nulpunt 

- Eerst wordt de linkerzijde (zie figuur 2) in stapjes van 
2mm in z-richting weggefreesd, tot er nog 0,2 mm over 
blijft. 

- Vervolgens wordt er zowel in de Z- als in de X-richting 
0,2 mm weggefreesd (nabewerken). 

- Hetzelfde wordt herhaald voor de rechterzijde van het 
blokje. 

- Hierna wordt de uitsparing gefreesd. 



I , 
\ 
l 

\ 

-----~ 

~ 
I 

~~Uff~~ 

Figuur 2: Voor- en nabewerkinq 

De bewerking van de linker- en rechterzijde wordt gedaan 
m. b. v. makro 1. Deze makro wordt aangeroepen met telkens 
andere waarden voor X en Z. De linker- en rechterzijde 
worden bewerkt met een spiebaanfrees van ~20 mm. 
De ui tsparing die in het blokj e komt wordt vervaardigd 
m. b. v • makro 2. Deze wordt telkens met een andere Z
waarde aangeroepen. 
De uitsparing wordt vervaardigd met een vingerfrees van 
~20 mm. 
Omdat de funktie voor het frezen van een kamer (G78), die 
is gebruikt in makro 2, nogal veel bewerkingstijd verqt en 
er twee verschillende frezen worden gebruikt, is besloten 
om het programma te wijzigen. 
Bij de programma's AFSTBL10, AFSTBL20, AFSTBL30, AFSTBL40 
en AFSTBL60 is makro 2 gewijzigd. Hierbij is in makro 2 de 
funktie voor vlakfrezen (G77) gebruikt (zie figuur 3). Deze 
funktie werkt aanzienlijk sneller en kan gewoon met de 
spiebaanfrees worden uitgevoerd. 



FREES 

I~---~--~--

~ ______ ..J 

Il L ~=-= ----, 
,,- . 

. \ 

(0 ___ oj - - - - ~ FREESBAAN 

Figuur 3: VIakfrezen van uitsparing 

WeI moet de uitsparing hierna nog worden nabewerkt. Daarom 
is makro 3 toegevoegd (figuur 4). 

{ I \. 
. J 
'- . 

Figuur 4: Nabewerking van uitsparing 



Nadat het eerste blokje is vervaardigd, is hiervan de maat 
W (zie tekening AFSTBLl) opgemeten. Afhankelijk hiervan 
zijn de X-maten in de programma's voor de volgende blokjes 
aangepast. Hierdoor wordt de tolerantie die de frees heeft 
op de diameter gecorrigeerd. 
De bijgevoegde programma's AFSTBLIO tIm AFSTBL60 zijn voor 
de afstandblokj es voor de TUE. Deze blokj es bevatten een 
uitsparing voor het maken van foto's tijdens het buigpro
ces. 
De blokjes voor de HSE en HSV hebben deze uitsparing niet. 
De programma's zijn vrijwel identiek, aIleen de maten voor 
X zijn verschillend. Omdat na enkele blokjes bleek dat het 
moeilijk was om de tolerantie van 0.05 mm. op de maat W 
(zie tekening AFSTBLl) te halen op de CNC-freesmachine is 
besloten om de rest van de afstandblokjes (voor de HSE en 
HSV) te maken met een conventionele freesmachine. Op de 
conventionele freesmachine kan men het proces beter be
heersen zodat de tolerantie van 0.05 mm gemakkelijker 
haalbaar is. 
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Hogeschool Venio Lab. Productietechniek 
Datum 8/6/1989 Tijd 9:29~34 -
Programma afstb150 Bridgeport freesbank 

.N10 G71 
#1 
N15 GO G90 X* Y-l1.0 Z2.0 
N20 Gl Z* FIOO 
N25 Y6S.0 
$ 
N30 GO G90 XO.O YO.O 8150 Tl M6 
=#1 X*32.825 Z*-2.0 
=#1 X*32.825 Z*-4.0 
=#1 X*32.825 Z*-6.0 
=#1 X*32.825 Z*-8.0 
=#1 X*32.825 Z*-9.8 
=#1 X*33.025 Z*-10.0 
N32 
=#1 X*147.175 Z*-2.0 
=#1 X*147.175 Z*-4.0 
=#1 X*147.175 Z*-6.0 
=#1 X*147.175 Z*-8.0 
=#1 X*147.175 Z*-9.8 
=#1 X*146.975 Z*-10.0 
#2 
N35 GO G90 X90.0 Y27.0 Z2.0 
N40 Gl Z* FI00 
N45 G78 X31.975 X10.0 Y30.0 F120 FlOO 
$ 
N48 GO G90 XO.O YO.O 8150 T2 M6 
=#2 Z*-2.0 
=#2 Z*-4.0 
=#2 Z*-5.0 
N50 GO G90 XO.O YO.O M2 



Hogeschool Venio Lab. Productietechniek 
Datum 8/6/1989 Tijd 9:29:6 
Programma afstb160 Bridgeport-freesbank 

.N10 G71 
:1*1 
N15 GO G90 x* Y-11.0 
N20 G1 z* FIOO 

Z2.0 

j\j25 Y65. 0 
$ 
N30 
=:1*1 
=:1*1 
=:1*1 
=:1*1 
=:1*1 
=:1*1 
N32 
=:1*1 
=#1 
=#1 
=#1 
=#1 
=:1*1 
:1*2 

GO G90 XO.O YO.O 
X*34.775 Z*-2.0 
X*34.775 Z*-4.0 
X*34.775 Z*-6.0 
X*34.775 Z*-8.0 
X*34.775 Z*-9.8 
X*34.975 Z*-10.0 

X*159.225 
X*159.225 
X*159.225 
X*159.225 
X*159.225 
X*159.025 

Z*-2.0 
Z*-4.0 
Z*-6.0 
Z*-8.0 
Z*-9.8 
Z*-10.0 

S150 T1 M6 

N35 
N40 
N45 
$ 

GO G90 X61.025 Y-11.0 Z2.0 
Gl Z* FlOO 

=#2 
=#2 
=#2 
#3 

G77 X* Y76.0 Y18.0 FlOO 

Z*-2.0 X*7l.95 
Z*-4.0 X*71. 95 
Z*-5.0 X*71.95 

N50 GO G90 X60.025 Y-11.0 Z2.0 
N55 G1 Z-5.0 FI00 
N60 Y65.0 
N65 GO X* Y-11.0 Z2.0 
N70 G1 Z-5.0 
N75 Y65.0 
$ 
=#3 X*133.975 
N80 GO G90 XO.O YO.O H2 



BIJLAGE 2: 

Werktekeningen vrijbuiggereedscbap 



I I 

4 1 CENTREERRING 
3 1 BEVESTIGINGSBLOKJE Fe360 

2 8 BEVESTI GI N GSBL OK JE Fe360 

1 8 STEMPEL 42CrMo4 
stuknr. oontor benarninq matertool 

8enClmfng Tek. no. 
BOVENSTEMPEL 2 

HOGESCHOOL VENLO IJ·KEMPEN/P,BOONEN 



/ 0.05 

DRAADGATEN OVERNEMEN 
VAN MACHINEKLEM 

/1 \ 

~12 

I 
I MACHINEKLEM L __ .., 

STUI< MACHINEKLEM WEG- I 
FREZEN VOOR HOEKMETING 
T1JOENS PROCES ~ J 

M8 

4 2 STRIP 80x25x8 FE360 
3 1 STRIP 200x40x10 FE360 
2 1 STRIP 200x50x10 FE360 
1 1 PROFIEL HEB 100 FE360 

stuknr. oontor benarning moterfool 

Benomlng OPVULSTUK 

HOGESCHOOL VENLO P.BOONEN/J.KEMPEN 



BIJLAGE 3: 

Werktekeningen strijkbuiggereedschap 
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BIJLAGE 4: 

Indeling van de plaat in proefplaatjes 



plaatindelinq in 
stroken 

1 
2 -
1 . --
4 
1) 

6 
1 
8 , 

':} 
~ 

" 

_IQPJ1-buigen 

1 22,5 

95 =t 

rUE 

strookindeling in proefstrips 
in drie richtingen 

TrekpL~IE'J __ : D~ trekstrips worden gema<tkt uit de stroken 1,5 en 9. 
Van deze stroken worden de stripnrts 3,4 en 5 gebruikt. 

j~J-+ I I I I.~ 

l I I -. 

11ATER IAALSOORT 

letter+volgnr. 

PLAATDIKTE PLAATNR. STROOKNR. PROEFSTRIP -llij~Ti"G 

f.."" sta1l1 
1\. •• = aluminium 
K •• = kopr>r 
n .. ""' messing 
R •• :: r.v.s. 
D .• "" diversen 

01 = 0,7mm 
10 "" 1 mm 
20 = 2 mm 

1,2,3 ••• 1 l'ra 0 POS.NR. 
o • 0° 

1 lIm 0 4 = 45° 
T=trekprf. 9 .. 90° 

Opmerking: De plaatcode dient aan de linker onderkant (braaazijd.· 
binnen-voor) van de proefstrip geplaatst te worden • 

1 I " I I 18 
• 

I G 



BIJLAGE 5: 

Voorbeeld meetblad TOE 



UEETBLAD 1 ---

PROEFNR. -(-[ LJ_III I I 
L~!,gte voor bulelC!~ 10 (mm) 

[JTI.[T[] 

A __ .0 __ 00 ________ _ 

x O.Cl=rJ 
on-10.[]=[] 

10.Cl=IJ 
2D.[]=IJ 
3 D.Lr]~] 

A ---------------~-

x D.CI=-[] 
on-1 D. L[IJ 

20.eDOPrlnt 3 LJ.lTI 

1 D.CeD 
2 D.[~[J~ 
3 O.LD~ 

B -----------------
x [~.[-CO 

00-1 O.crn 

10.0Tl 
20.CITl 
30.CIIl 

B .... - ...... --- .. -

x D.[]Il 
on-1 D.CI \ I 

11~.DTl 
2 l~.l \, \ I 
3 [J.\ I I I 

c ------_-.-.0-_---
it 0.1 I I I 
on-1 0.\ \ I I 

1 D.l I I I 
2 r~.1 I I I 
3l-].[-O~ 

c --------.- •••••• ~ 

x [J.r I I I 
on-1 LJ .1 I I I 

Hoek tussen de henCH: f3 (0) 

° 
onder belnstinr, {J []=J eD 

o 

Ap 0 Op 0 Dat "---_ .. __ ,~J na ontlasten fJ Cl=.l rn 
Lengte benen nn bulB~~ 1 (mm) Ap 0 Op 0 Dat '--_..;;.:..J 

b I I I I.D~ 

lahoratorinm \'oor omvormtechllolngie-tlle 



BIJLAGE 6: 

Voorbeeld Standaardmeetrapport pers 



==================================================================== 
HOGESCHOOL VENLO - LABORATORIUM PRODUCTIETECHNIEK 

S TAN 0 A A R 0 M E E T RAP P 0 R T PER S 

------------------------------------------------------ ---------------

PROEFGEGEVENS 

Perscode 
Materiaalsoort 
Werkstofnummer 
Herkomst materiaal 
Plaatdikte s0 [mml 
Datum beproeving [dd-mm-jjl 
Aantal metingen 
Code bijbehorende trekproeven 

Operator 
Projectleider 

Merk pers 
Type pers 
Serienummer 

Opmerkingen 

PF891931 
SP/D 
1 .0330 
MCB/TUE MAG. 
1 .0 
10-05-89 
100 
TF891675-TF891676-TF891677 

J.A.M. Kempen 
Ir. L.J.A. Houtackers 

Muller pers 
CEZ-25-2-6 
4536 Baujahr 1963 

IOPM-BUIGEN-TUE 
Plaatcode : P1101710 
Proefnummer : V340101. 

OVERZICHT GEGEVENS UIT P-S KROMME 

Beginbreedte van de plaat b0 [mml 65.03 
De maximaal optredende perskracht FPmax CkNl 0.82 
De deelprocesweg bij FPmax SN (mm] 9.92 
De totale procesweg Stot (mml 40.12 

Deelprocesweg FPmax tot ODP hOOp [mm] 30.20 
De opgenomen deformatie arbeid W (Nml 17.34 

C Krachtmeting: Nauwkeurigheid +/- 15 N voor FPmax<= 50 kN. J 

C Wegmeting Nauwkeurigheid +/- 0.04 mm voor Stot (= 370 Mm. J 

====================~================================================ 



.. Fp[kNJ 
Plaatcoda I F1101710 

ProaFnummar I V340101. 

Parecodal PF8919S1 

Arba1d I 17.34 Nm 
1.50~----------------------------------------------------------, 

1.25 

1.00 

0.75 

0.50 

0.25 

o 
o 5 10 15 20 25 30 35 

HOGESCHOOL VENLOI Laborator1um Product1atachn1ak 

F • Pmox 0.82 kN 

SN • 9.92 mm 

Stot • 40. 12 mm 

hOOp • 30.20 mm 

40 45 
-> S(mmJ 

IOPM-BUIGEN-TUE 



======================= ====== ================== ====== ============ 
HOGESCHOOL VENLO - LABORATORIU~ PRODUCTIETECHNIEK 

S TAN D A A R D M E E T RAP P 0 R T PER S 

---------------------------------------------------------------------
Perscode PF891S>31 

Plaatcode : F1101710 
Proefnummer: V348181. 

IOPM-BUIGEN-TUE 

---------------------------------------------------------------------

Het kracht- wegverioop is als voIgt: (krachtCkNJ,weg(mmJ) 

( -0.00. 0.00) 
( 0 . 35 , 1. 36 ) 
( 0 64 2.80) 
( 0 : 70: 4. 4E» 
( 0.74, 5.84) 
( 0. 78, 7.32 ) 
( 0.80, 8.84) 
( 0.82, 10.28 ) 
( 0. 79, 11 . 76 ) 
( 0.75,13.20) 
( 0.70,14.68) 
( 0 . 63 • 16. 12) 
( 0.54,17.92) 
( 0.46,19.68) 
( 0.39,21.48) 
( 0.33,23.24) 
( 0.28,25.04) 
( 0.24,26.80) 
( 0.21,28.56) 
( 0 . 1 9 , 30 . 36 ) 
( 0. 1 7.32. 12) 
( 0.15,33.92) 
( 0. 13, 35 . 68 ) 
( 0. 1 2 , 37. 48 ) 
( 0.11,39.24) 

( 0.02, 0.48) 
( 0.44, 1.68 ) 
( 0.67, 3.24) 
( 0.70 4.76) 
( 0.75: 6.20) 
( 0.79 7.72) 
( 0.81: 9.20) 
( E)' 81 , 10.68 ) 
( 0 . 78 , 1 2 . 1 2 ) 
( 0. 73, 13. 56 ) 
( 0.68,15.04) 
( 0.60,16.56) 
( 0.51,18.36) 
( 0.44,20.12) 
{ 0.37,21.92} 
( 0.32,23.68) 
( 0.26,25.48) 
( 0.24,27.24) 
( 0.21,29.04) 
( 0 . 1 8 , 30 . 80 ) 
( 0.16,32.56) 
( 0.15,34.36) 
( 0. 1 4 , 36. 1 2 ) 
( 0 . 1 2 ,37.92 ) 
( 0.12,39.68) 

De maximaal optredende perskracht 
De deelprocesweg bij FPmax 
De totale procesweg 
Deelprocesweg FPmax tot ODP 
De opgenomen deformatie arbeid 

( I:; .1 0. 1:J. 72 ) 
( 0.52, 2.00) 
( 0.68, 3.60) 
( 0 . 72, 5. 12 ) 
( 0.76, 6.56) 
( 0 . 80, 8. 1 2 ) 
( 0.81, 9.56) 
( 0 . 80 , 1 1 . 04 ) 
( 0.78,12.48) 
( 0.73,13.92) 
( 0.67,15.40) 
( 0.59,17.04) 
( 0.50,18.80) 
( 0.43,20.56) 
( 0.36,22.36) 
( 0.30,24.12) 
( 0.26,25.92) 
( 0.23,27.68) 
( 0.20,29.48) 
( 0. 19,31 .24) 
( 0.16,33.04) 
( 0.15,34.80) 
( 0.14,36.56) 
( 0.12,38.36) 
( 0 . 1 1 J 40. 1 2 ) 

FPmax (k.NJ 
c 
""'N [mmJ 

Stot [mmJ 
h ODP CmmJ 

( 0.23. 1.04) 
( 0.60, 2.44) 
( 0.68, 4.00) 
( 0.72, 5.48) 
( 0.77, 6.92) 
( 0.80, 8.48) 
( 0.82, 9.92) 
( 0. 81 , 11 .40) 
( 0.77,12.84) 
( 0.71,14.28) 
( 0.64,15.76) 
( 0.56,17.48) 
( 0. 48, 19. 24 ) 
( 0.41,21.04) 
( 0.34,22.80) 
( 0.29,24.56) 
( 0.25,26.36) 
( 0.22,28.12) 
( 0.20,29.92) 
( 0 . 18 , 31 . 68 ) 
( 0.15,33.48) 
( 0.13,35.24) 
( 0. 13. 37 . 04 ) 
( 0.11,38.80) 
( 0. 11 , 40 . 12 ) 

0.82 
9.92 

40.12 
30.20 

\II [NmJ 17.34 

-- ======================================= ========================== 



BIJLAGE 7: 

Technische gegevens van componenten van het meetsysteem 



7. BCD-/Druckerausgang 7. Sortie BCD/pour imprimante 
Sortie des tnformartons parallele en 
code BCD 8-4-2-1 au mveau TIL sur 
embase Amphenol a 36 plots 

7. BCD-/ printer output 
P:,vcll:eier 'm 8-4-2-1 Parallel data output In 84-2-1 BCD

code in TIL level to 36-pole Amphenol 
socket 

BCD-Code fTllt an 
-Dose. 

7.1. 
Steckerbelegung 

7.1. 
Distribution des raccordements sur 
fiche 

1.1. 
Connector layout 

P'n 
P,n 

Pin 5 
Pin 6 
Pin 7 
Pin 8 

Pin 9 
Pm 10 
Pin 11 
Pm 12 

Pin 13 
Pin 14 
Pin 15 
Pin 16 

Pin 17 
Pin 18 
Pin 19 
Pin 20 

12.34~i 
; ___ ~-.-k-r" Dekade 1 

c-~~c::: . -~~-' ~dfl_cade 1 ----------------+---+--+--1--1---1 
D r decade 1 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D 

Dekade 2 
decade 2 ----------------------~----~-+-_r~ 
decade 2 

Dekade 3 
decade 3 ------------------------1----r-~~ 
decade 3 

Dekade 4 
decade 4 ----------------------~---+-~ 
decade 4 

Dekade 5 
decade 5 ----------------------1---~ 
decade 5 

~.-~.---~----.---

Pin 21 
Pin 22 
Pin 23 
Pin 24 
Pin 25 
Pin 26 
Pin 27 
Pin 28 

Pin 29 

Pin 30 

Pin 31 

Pin 32 

frei 
libre 
vacant 

Vorzelchen log, 1 ~ 2.4 V 
signe ::£ 5 V 
sign log, 0 ::£ 0.4 V 

~o V ----- .- .. -.---.~-------
.Einspeichern" Impuls t ~ 1 jJs 
(Memorisation) impulsion t ~ 1 fls 
"storage" pulse t ~ 1 jJs 

"Einspeichern" Kontakt 
(Memorisation) contact 
"storage" contact 

Drucker-Ausloseimpuls 

t ~ 1 ms 
t~7 ms 
t ~1 ms 

Impulsion de declenchement Imprimante 
printer release pulse 

_._-_._----- --------------
Pin 33 frei 

fibre 
vacant 

Pin 34 Schirm 
blmdage 
shield 

Pin 35 frei 
Itbre 
vacant 

---.~ 

Pin 36 o Volt 
o Volt 
o Volt 

Zum AnschlufS an den BCD-Ausgang 
mufS ein geschirmtes Kabel verwendet 
werden. (Gegenstecker: Amphenol 57-
30360 ist im Lieferumfang enthalten), 

Pour Ie raccordement a la sortie BCD, if 
V a lieu d'utlliser un d}ble blinde 
(Contre-flche. Amphenol 57-30360, 
comprise dans la fourmture standard). 

VRZ 104 Metro-Zahler 

A shielded cable is to be used for 
connection to the BCD-output. 
(Appropriate connection: Amphenol 57-
30360 is included in delivery). 



Technische Daten 
I. 
,503, LS 5030 

Uingenme('lsystem LS 503 
Abtastprinzlp photoelektrisch Durchlicht 
Maf!,stab---=-~--~· .. ~--~~--~- GlasmalSstab mit DIADUR-Gitterteilung 

.-c--,------.. ---~~-:"-::"'-'-:-~ .. -_:_:::--------~-
Teilungsperiode LS 503: 40!tm 

Lichtque\le 

Abtastelemente 
Impulsformer-Elektronlk 

.~-=-:..-----

~stemgenauigk~~ ___ __ 
Referenzmarke 

Max. zulassige Verfahrgeschwindigkeit 
in m/min 

Zul. 8eschleunigung im 8etrieb 
.t-Jotwendige Vorschubkraft 
Dichtigkeit des MeGsystems 

LS503D 20!tm~~ __ ~ ____ __ 
Langlebensdauer-Miniaturlampe 
vorjustiert, 5 V/O,6 W 
Si-Photoelemente in Gegentaktanordn~ 
im HEIDENHAIN Vor-Ruckwartszahler 
± 10' I!m/m bzw. ± 5 !J.m/m MelSlange 
standardmaGig in der Mitte der MeGlange 
wahlweise im Raster von 50 mm von der 
Mitte der MeGlange entfernt -
Sonderausfuhrung 
KabelJange: 

4m 
lS 503: 48 
LS 503D: 24 
30 m/s2 

;::2 10 N 

10 m 
32 
16 

15 m 20 m 
26 18 
13 9 

IP 53 (DIN 40050) bei Anbau nach 
;-,--,-,-_ .;--_-:-___ -;---,--;-____ M~o::.:n..:.:ta'-"'Cgeanleitung 

Zul. Umgebungstemperaturbereich~ ___ O::...o...::C=-.:..:. . .:..... -'-+....;6:....:0'-0-"C _________ _ 
Lager- und Transportbedingungen 
luI. Temperatur 
luI. reI. Feuchte 
luI. Beschleunigung 
luI. Stol1belastung 
Ausgangssignaie des MelSsystems 

T astverha Itnis 
Phasenwinkel 

Versorgungsspannung 
Gewicht des MelSsystems 
Kabelschwanz am MelSsystem 
Verlangerungskabel 

-20°C ... + 70n C 
20% ... 80% 
60 m/s2 

200 m/s2, Impulsdauer5 ms 
2 um 90° el. verschobene sinusahnliche 
Signale lel und le2 
und das Referenzsignal leo 

zwischen den beiden Hauptspursignalen: 
90° ± 10° el. 
zwischen 0°-Signal und Referenzimpuls: 
45° ± 300 el. 
5 V ± 10% (Lampe) 
0,7 kg + 2 kg/m MelSlang.""-e ____ _ 
3m 
17 m max. 



8. Technische Daten Kraftaufnehmer C 2 

Typenreihe 

I 
U2A C2 

Genauigkeitsklasse 0,2 0.1 I 0,2 0,1 

Nennlast ' kg I 50 ; 100; 200; 500 50 I 100; 200; 500; 

i t 1; 2; 5: 10; 20 i 1: 2; 5; 10: 20: 50 

Nennkennwert : 2 i 2 
Kennwerttoleranz I 

(Kaliblertoleranz des Ausgangsslgnals , I 

bel Nennlast und g 9.81029 mls2) , 
belZug i 0/0 ± 0.2 < ± 0.2 < ±O,2 
bel Druck t% < 1.5 . < ± 0.5 

Temperaturkoeffizient des Kennwerts pro 10 K I 

,m Nenntemperaturberelch 
, 

0;0 < ± 0,1 < ± 0.1 
1m Gebrauchstemperaturberelch % < ± 0,1 < ± 0,1 

Temperaturkoeffizient des Nullsignals pro 10 K J 
1m Nenntemperaturberelch < ± 0.05 < ± 0,05 
1m Gebrauchstemperaturbereich < ± 0,1 < ±O,l 

Zusammengesetzter Fehler Zug ± 0,21 < ± 0,1 
i<±O,21<±0,1 Druck ± 0.2 < ± 0,1 

Veranderlichkeit < ± 0,03 < ± 0,03 
Kriechfehler liber 30 min 

bel Nennlast und Referenztemperatur % 
j < ± 0,06 < ± 0,06 

Eingangswiderstand bel Referenztemperatur 
I 350 ± 2 350±2 

Ausgangswiderstand bel Referenztemperatur Q 350±l,S 350 ± 1,S 
Isolationswiderstand GQ >S >S 
Nennbereich der Speisespannung 

I~ 
I 0,5 .. 10 1 0,5 ... 12 0,5 ... 10 10,5 ... 12 

Maximale Speisespannung ! 12 i 18 12 18 

Schutzart nach DIN 40050 i IP 67 IIPS8 IP67 IIP68 

Referenztemperatur "C +23 +23 
Nenntemperaturbereich I 

QC -10 ... + 70. -10 .. + 70 
Gebrauchstemperaturbereich DC -30 .. +851-30 ... + 70 -30 ... + 851-30 ... + 70 
Lagerungstemperaturbereich I cC -50 ... + 85 -30 ... + 70 -50 ... +85 -30 ... +70 

Mechanische Werte 

Nennlast Gebrauchs- Grenzlast I Bruchlast I zul. dynamische I relative statische ! Me8weg Eigen-
last 

I 
Belastung* Grenzquerbelastung : inmm frequenz 

(Schwingbrelte . (bezogen auf I in kHz 
nach DIN 50100) , die Nennlast) ± 15% 

U2A I C2 I U2A C2 U2A C2 'U2A C2 

50 kg 65 kg 65 kg 
1 

> 150 kg 50 kg 50 kg I 12,5 kg 25 kg <0,1 <0,1 4 4.4 
i 

100 kg 150 kg 150 kg 

I 
> 300 kg 160 kg 100 kg 25 kg 50 kg < 0,1 <0,1 6 8,7 

200 kg 300 kg 300 kg >600 kg 320 kg 200 kg 50 kg 100 kg < 0,1 < 0,1 8,7 9,7 

500 kg 750 kg 750 kg > 1,5 t 800 kg 500 kg 125 kg 250 kg <0,1 <0,1 14 18,5 

1 t 1,5 t 1,5 t > 3 t 1,6 t 1 t 250 kg 500 kg < 0,1 < 0,1 17,5 19,3 

2t 3 t 3 t > 6 t 3,2t 2t 500 kg 1 t <0,07 <0,06 8 13 

5t 7,5 t 7.5 t > 15 t 8 t 51 1,25 t 2,5 t <0,07 <0,06 8,5 14 

10 t 15 t 15 t > 30 t I 16 t lOt 2,5 t 5 t <0,09 <0,06 6 13 
I 

20t 30 t 30 t > 60 t 

I 
32 t 20 t 5 t 10 t j >~09 <0,06 5,6 14 

SOt 75 t i 75 t > 150 t - I 50 t - 25 t < 0,1 - 10,5 

• Ole grb6m Lastspltze dad dIe Nennlast nicht uberschrelten. U2A, zul Dauerwechselbelastung, C2. zul, Dauerschwel1belastung; jeweds sinusrormlge Last0mleltung 

Nennlast Gewicht in kg 

U2A I C2 

50 kg 0.8 i 
0.4 , 

100 kg 0,8 I 0,4 
200 kg 0,8 0,4 
500 kg 0,8 0,4 

1 t 0,8 0,4 
2t 2,9 1,8 
5t 4,3 1,8 

10 t 10,7 

i 
3,0 

20 t 15,9 3,0 
50 t - 8,6 

c 
I\.) 

» 
() 
I\.) 



MGT 31 SP 

Technische Daten 

Genauigkeitsklasse 

Verstarker 
Briickenspeisespannung UB 

AnschlieBbare MeBwertaufnehmer 
DMS-Aufnehmer (VollbrLicke) 
Maximale Kabellange 

MeBbereich 
Anzahl dar extern anwahlbaren Mel3bereiche 
MeBberelche umlbtbar zwischen 

Werkseinslellung: MeBbereich 1 (MB 1) 
Mel3bereich 2 (MB 2) 

Kontinuierliche Feineinstellung: getrennl flir beide Mel3bere!che 

Briickenabgleichbereich 
Grobabgleich mit einlbtbaren Festwiderstanden 
Feinabgleich, unabhangig vom Aufnehmerwiderstand. 

kontlnuierliche Einstellung mit Schraubenzieherpotentiometer 
Werkseinstellung 

MeBfrequenzbereich 
ohne TiefpaB 

MeBbereich < ± 1 mVN 
MeBbereich> ± 1 mVN 
Oberschwingen. bezogen auf den Islwert 

TiefpaBfrequenz - einstellbar zwischen 
Werkseinstellung 
Phasenlaufzeit 
Anstiegzeit 
Oberschwingen, bezogen auf can Islwert 
Einschwingzeit auf 100 % ± 0,1%, bezogen auf den Islwert 

Eingang (symmetrisch) 
Eingangswiderstand 

Ausgang (asymmetrisch) 
Nennspannung (eingepragt) 

zulassiger Laslwiderstand 
Innenwiderstand 

Rauschen, ruckgerechnet auf den Eingang 0 ... 2 Hz (Spitze/Spitze) 

Linearltlitsabwelchung 

TemperatureinfluB im Nenntemperaturbereich 
(- 20° C '" + 60° C) pro 10 K 

auf Empfindlichkeit 
auf Nullpunkt 

EinfluB der Versorgungsspannung bei einer Anderung von 16,5 V auf 24 V 
auf Mel3empfindlichkelt -
auf den Nullpunkt, bezogen auf den Endwert 

Langzeitdrift uber 48 Stunden (nach Einlaufzeit von 1 Stundej 

Spitzenwertspeicher 
Eingang (asymmetrisch) 

Eingangsspannung 2) 

Ausgang (asymmeJrisch) 
Ausgangsspannung (entsprechend der Eingangspolarilal) 

zulassiger Laslwiderstand 
Innenwiderstand 
zulassiger Strom 

Obemahme des MeBwerts In den SpeIcher 
Anderung des gespeicherten Wertes ohne Austall der Versorgungsspannung 

Linearitlitsabweichung 

TemperatureinfluB im Nenntemperaturbereich 
(-20 ... +60° C) pro 10 K 

auf den Nullpunkt. bezogen auf den Endwert 
auf den gespeicherten Wert. bezogen auf den Endwert 

Stabilislerte Spannung zum Betrieb eines Vorschaltgerates 
flir Ex-Schutz (VG 0171 B1) 

Nenntemperaturberelch 

Gebrauchstemperaturbereich 

Lagerungstemperaturbereich 

Versorgungsspannung 
maxirnale Stromaufnahme 

Abmessungen 
Frontplatte (h x b) 
Kartenlange 

Gewicht 

f) vom Endwert 
2) Das Ausgangssignal hat immer die Polaritat des Eingangssignals. 
3) vom Islwert 

V 

fl 
m 

mVIV 
mVIV 
mVIV 
0/0 

mVIV 

mVIV 
mVN 

kHz 
kHz 
% 
Hz 
Hz 
s 
s 
% 
s 

Mfl 

V 
kfi 
fi 

ILVN 

% 

% 
ILVN 

% 
% 

ILVN 

V 

v 
kl1 
11 
mA 

ms 

% 

% 
% 

V 

°C 

°C 
°C 
V 
rnA 

mm 
mm 

9 

Menverstorker 

I 0,2 

I 

5±3% 

60 ... 1400 
500 

2 
+ 1 . . ± 4 
+ 2 ± 0,2 
10 

:::; ± 2 

< + 1 ± 0,1 

0 ... > 1 
0, .. 10 (- 1 dB) 
0 
0,5 ... 50 (- 3 dB) 
2(-3dB) 
0,13 
0,12 
<4 
0,9 

> 10 

10 ... 0 ... + 10 
~5 
<5 

<0,06 

<0,02 

< 0,2 typ. 0,1 
<±3typ.±2 f

) 

<0,02 
< 0,02 

<0,2 

± 10 

-10 ... +10 (+10." -10) ± 0,2% v.I. 3) 

>5 
<5 
-2 ... 0 .. +2 

< 10 
keine 

I < 0,1 

< 0,1 
< 0,1 

+ 15 ... 0 ... 

-20 ... +60 

-20 ... +60 

25 ... +70 

15 

+16,5 ... +24/0/-16,5 ... -24 
± 165 

133 x 54 (118 von 19") 
218 

ca. 400 

: 



BEDIENUNGSANLEITUNG 

Analog-Anzeiger 

Der Einschub "Analog-Anzeiger AE 02 A" ist ein 
Voltmeter mit Drehspulinstrument. Sein Eingangs
spannungsbereich liegt zwischen -10V . .. + 10V. 

Mit dem auf der Frontplatte des Einschubs sitzenden 
Schaiter S 21 kOnnen nacheinander 12 Eingangssig
nalkanale angewahft werden. 

Der Einschub AE 02 A ist in einer Breite von 218 von 
19" ausgefiihrt und fiir den Einsatz in MeBgeraten 
des Systems 3000 von HBM vorgesehen. 

MeBsignal-Eingang 
Um ein anliegendes MeBsignal zur Anzeige zu brin
gen, muB der entsprechende Kanal mit Schalter S 21 
(auf der Frontplatte des Einschubs) angewahlt wer
den. Bei MGT-Systemgeraten ist die Zuordnung mit 
einem Piktogramm erlautert (siehe Systembeschrei
bung). 

Der AE 02 A erreicht bei einem Eingangssignal von 
± 10 V Vollausschlag. 

Technische Daten 

Genauigkeitsklasse 

Elngang 

MeBsignalelnginge, umschaltbar 

Elngangswlderstand 

Anzeigeinstrument 

Anzeigebereich 

Ausgang (Koaxialbuchse Bu 10) 
Lastwiderstand Ra 
Spannung 

Nenntemperaturberelch* 

Gebrauchstemperaturberelch* 

Lagerungstemper8turbereich 

Versorgungsspannung fUr Kontrollampe 
Stromaufnahme 

Abmessungen (h x b) 
Kartenlange 

Gewicht 

AE02A 
534.02-02-2.1 

Mit Schalter S 2 (auf der Frontplatte) kann das Dreh
spulinstrument des Anzeigers abgeschaltet werden, 
urn z. B. bei sich schnell andemden Eingangssig
nalen eine Beschadigung des Anzeigeinstruments 
zu vermeiden; dabei steht das MeBsignal aber weiter 
an der BNC-Buchse (Bu 10) zur VerfOgung. 

Nullpunkt 
Der mechanische Nullpunkt des Anzeigers kann mit 
dem Nunsteller (auf der Frontplatte) kOrrigiertwerden. 
Dabei darf kein MeBsignal anliegen. 

Kontrollanzeige: Versorgungsspannung 
Die Leuchtdiode LED 1 (auf der Frontplatte des Ein
schubs) zeigt an, ob die Versorgungsspannung des 
MGT -Systemgerates (Netzteil-Modul) eingeschaltet 
ist. Die LED 1 ist an die negative Versorgungsspan
nung -19. .. 25,5Vangeschlossen. Die Stromauf
nahme betragt - 8,4 ... -11,4 rnA. 

1,5' 

V ±10V; ±1% 

12 

kOhm 200 

DrehspulmeBwerk, Messerzeiger, 
Spiegelskala 
-100 ... 0 .. +100 Skalenteile 

Mil 21 
V Eingangsspamung 

"C 20 ... +40 

°C -20 ... +60 

°C -25 ... +70 

V -19 ... -25,5 
mA 8,4 ... 11,4 

mm 133 x 108 (218 von 19") 
mm 218 

kg 0,4 

*) Die Genauigkeitsklasse gilt fUr den Nenntemperaturbereich. 1m Gebrauchstemperaturberelch Andert sich die Genauigkeitsklasse um 
maximal 0,2 %. 

HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK 



BIJLAGE 8: 

Kracht-weg kromme ijken drukdoos (gewichten) 



.~--~.-- .. 

~~~---l 
Plaatcode . F-PROEF Perscode. IJK2 F . 0.45 kN . ... Fp [kNJ Pmax· 
Proefnummer I V-PROEF Arbeid I 18.95 Nm SN I 36.00 mm 

1.50 
S tot I 64.00 mm 

hOOp = 
28.00 mm 

1. 25- -
.. _-----

1.00- -

0.75-~ 

0.50- - ® 

~ ® 

0.25-~ CD (i) 

I 
I I I I I I I I I I I I I I 0 , 
I I I I I I I I I 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 o 
-> S[mm] 

HOGESCHOOL VENLO. Laboratorium Productietechniek IOPM-BUIGEN-TUE 



=~= ~~~= ~== ==~==~== =:= ==~=== 

HOGESCHOOL VENLO - LABORATORIU1'1 PRODUCTIETECHNIEK 

S TAN 0 A A R 0 1'1 E E T RAP P 0 R T PER S 

Per-seode I Jf<2 

Pl~r.:;tcode : F PROEF 
PrO(:?fnllfTHner: \l f-'ROEF 

IOPM-BUIGEN-TUE 

Het kracht- wegverloop is als voIgt: <krachtCkNJ,wegCmmJ) 

( - 0. 01. 0. E)0 ) 
{!(::l.24.16.88) 
( 0.44 32.(8) 
( i:.i 0. 3< 48 . 80 ) 
( S 0.25.64.00) 

(@0.24, 4.08) <t; 0 .34, 20.00 ) 
(3 0.45 36.00) 
( 0.25'52.00) 
( - 0. 00' 64. 00 ) • 

De maximaal optredende perskracht 
De deelprocesweg bij FPmax 
De tota.le procesweg 
De.? 1 procesweg FPmax tot ODP 
De opgenomen deformatie arbeid 

( (]) 0 . 24, 8.00) 
(~0.33 24.00) 
( 0 . 3< 40 . 00 ) 
( 0.24,56.00) 
( - 0.00,64.00) 

FPmax [kN] 
..... 
';:)N [mm] 
C! 
,.J t ot [mm] 

hOOp (mm) 

III [NmJ 

«(j) 0 . 24, 12.00 ) 
(~0.33,28.00) 
( 0.34,44.00) 
( 0.25,60.00) 

0.45 

36.00 

64.00 

28.00 

18.95 

====;=====~:=======;= = ===============~========:===================== 



BIJLAGE 9: 

Kracht-weg kromme ijken drukdoos (ruis) 



Plaatcode 
= 

F--PROEF Perscode: IJK1 F . 0.01 kN 
... Fp [kNJ Pmax· 

Proefnummer I V--PROEF Arbeid I -0.06 Nm SN I 1. 88 mm 
1.50 

I Stot I 19.84 mm 

I 

hOOp I 17.96 mm 

1.25-~ 

1.00-'-

0.75-!-
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0.25--
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HOGESCHOOL VENLO. Laboratorium Productietechniek IOPM-BUIGEN-TUE 
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HOGESCHOOL VENLO - LABORATORIUM PRODUCTIETECHNIEK 

S TAN D A A R D M E E T RAP P 0 R T PER 5 

Perscode I.JKl 

Plaatcode F PROEF 
Proefnummer: V PROEF 

IOPM-BUIGEN-TUE 

Het k.racht- wegverioop is ais voIgt: (kracht(kNJ,weg[mmJ) 

1:').00, 0.00) ( 0.00, 0.64) ( 0.00, 0.84) ( -0.00, 1 .04) 
1=>.00, 1 .24) ( 0.00, 1 .48) ( -0.01. 1 .68) ( 0.01, 1 .88) 
(:,) . 01 , 2.08) ( -0.00, 2.28) ( 0.01, 2.56) ( 0.00, 2.88) 

"0.00, 3.08) ( -0.01, 3.36) ( 0.00, 3.68) ( 0.01, 3.88) 
-(:).01, '4.16 ) ( 0.00, 4.32) ( -0. 130, 4.60) ( -0.01. 4.88) 
-0.01 . 5.08) ( -0.00, 5.28) ( 0.00, 5.60) ( 0.00, 5.88) 
-0. (31 : 6.16 ) ( -0.01, 6.48) ( 0.00, 6.68) { 0.00, 6.88} 
-0. (30 , 7.(8) ( -0.00, 7.28) ( 0.00, 7.44) ( -0.00, 7.64) 
-0.01 . 7.84) ( -0.01, 8.04) ( -0.01 , 8.20) ( 0.00, 8.44) 
-0. (3(:,). 8.64) ( -0.01 . 8.92) ( 0.00, 9.20) ( -0.00, 9.40) 
0.00, 9.60) ( (1.00; 9.84) ( - 0 . 01 , 10. 04 ) ( -0.01,10.24) 
f:) . c.::JO . 1 I) . 44 ) ( -0.01,10.60) ( -0.01,10.80) ( o . 00 , 1 0 . 96 ) 
13 . 00: 1 1 . 1 6 ) ( -0.01,11.36) ( 0.00,11.56) ( -0.01,11.72) 

-1).0-1,11.92) ( -0.01,12.12) ( -0.00,12.28) ( -0.00,12.52) 
c3 . 01 , 1 2 . 72 ) ( 0.00,12.88) ( -0.00,13.08) ( -0.00,13.28) 

-0.00,13.56) ( 0.00,13.84) ( -0.01 , 14.04 ) ( 0.00, 14 . 24 ) 
-0.01,14.40) ( -0.01,14.60) ( -0.00,14.76) ( -0.00,14.96) 
- 0 . 00 , 1 5 . 1 6 ) ( -0.00,15.36) ( -0.01,15.56) ( -0.00, 15. 72 ) 
-0.01,15.92) ( -0.00, 16. 16) ( -0.00,16.40) ( o . 00. 16. 68 ) 
(1.00,16.96) ( -0.01,17.24) ( -0.01,17.52) ( -0.01,17.80) 
o . 00 • 1 8 . 1 2 ) ( -0.01,18.40) ( -0.01,18.64) ( 0.00,18.84) 
(L 01 , 19 . 08 ) ( -0.00,19.32) ( -0.00,19.52) ( -0.01,19.76) 

-0.00,19.84) 

De ma.ximaal optredende perskracht FPmax (kNJ 0.01 

De deelprocesweg bi j FPmax SN (mmJ 1 .88 

De totale procesweg Stot (mmJ 19.84 

Deelprocesweg Fpmax tot ODP hOOp [mm] 17.96 

De opgenomen deformatie arbeid W [NmJ -0.06 

========= -----------------------~-------------- =:::=:=:===::=:===========:==:========= 
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1. Frame 
2. Dekse1 
3. Pomp 
4. Koppeling 
5. Deur 
6. Opspantafel 
7. Tussenruimte 
8. Aandrijfmotor van pomp 
9. Oliereservoir 
10. Hoofdstuurventiel 
11. Cilinder 
12. Zuiger 
13. Afdichting 
14. Stopbus 
15. Drukregelklep 
16. Hefboom 
17. Snelheidsregelventiel 
18. Manometer 
19. Olietoevoerkanaal 
20. Oliepeilglas 
21. Olie-afvoer afsluiter 
22. Afsluiter voor manometer 
23. Slag instelling 
24. Aanslag voor diepte-instelling 
25. Aanslag voor hoogte-instelling 
26. Hoofdschakelaar 
27. Reduceerventiel 
28. Olieleiding 
29. Olieleiding 
30. Stelmoer 
31. Veiligheidsventiel 
32. Terugslagklep 
33. Drukregelklep 
34. Manometer 
35. Afsluiter voor manometer 
36. Schakelaar 
37. Schakelnok 
38. Pompverstelling 
39. Drukkussenkolom 
40. Drukkussenventiel 
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