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Voorwoord 

Dit vers1ag is, voor zover moge1ijk, een beschrijving 

van de stage-periode die ik genoten heb op de TH Eindhoven. 

Het is bijna onmoge1ijk om a11e ervaring en indrukken 

die ik hierbij heb opgedaan in een rapport sarnen te 

vatten. maar het moge een indruk geven van de opdracht 

die ik er heb uitgevoerd in het kader van mijn HTS-studie 

werktuigbouwkunde. 

Een p1ezierige werkafeer is a1tijd een eerste vereiste 

om een opdracht tot een goed einde te brengen, en het 

moet gezegd worden dat men op de TH daar we1 voor zorgt. 

Dat dit vers1ag slechta een onderdeel is van een 

artike1 dat later uitgezonden wordt, benadrukt a11een 

maar de systematische samenwerking die er heerst. 

Tussen de aktiviteiten door heb ik ook nog een indruk 

kunnen krijgen van het atudie-concept op de TH. 

Om dit a1les zou ik graag een dankwoord richten aan 

a11e mensen die mij hierbij geholpen hebben, en met 

wie ik onderhoudende en 1eerzame gesprekken heb gehad, 

met name: 

Directe bege1eider: Dr.Ir.J.A.H.Ramaekers, 

M.de Groot, 

Ir.J.A.G.Ka1s, 

Ir.L.Houtackers, 

M.Vermeu1en, 

M.J.li.Smeets, 

en voor gereedschap 

en werkplaats-

technische hu1p ~.v.Ierland. 

J.H.M.Herpa 

Eindhoven, januari 1977 



-3-

Samenvatting 

Dit verslag is een vervolg op de werkzaamheden die 

eerder verricht zijn door afstudeerders en stagiaires, 

met name G.Zewald. H.v.Hoek en E.S.Rademaker. 

Het omvat het analyseren van het wrijvingsproces 

zoals dat optreedt bij het vlak deformeren. 
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Inleiding 

In de produktiesektor wordt nogal eens de methode 

van vervormen gebruikt om spaanloos tot een eindprodukt 

te komen. 

Naast de verspanende techniek blijkt dat deze methode 

een ontzettend groot scala van eindprodukten heeft, 

zowel kleine als grote gebruiksvoorwerpen, en ook 

kleinere onderdelen van allerlei andere produkten. 

Zoals bij alle technieken komen hier ook verschillen

de moeilijkheden naar voren. 

Een ervan is de wrijvingskracht die optreedt bij 

extrusie, een van de belangrijkste vorman van de ver

vormingstechniek. 

Bij extrusie zijn 3 gebieden te onderscheiden n.l. 

de wand, de bocht en de bodem.(zie tekening fig~ 1 ) 

Wij onderzoeken nu de beweging in de bodem. 

Vandaa~ dat dit verslag in hoofdzaak het krachtenspel 

bij het vlakpersen behandelt. 

Belangrijk bij het wrijvingsaspekt is uiteraard het 

smeermiddel. 

Dit zorgt voor een film tussen produkt en gereedschap, 

die metallisch kontakt verhindert, en daardoor de opt~~

dende krachten, dus de gereedschapbelasting sterk 

vermindert. 
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/ 

fig. 1. Het hulsextrusieproces 
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1 Taakstelling omvormtechnologie 

1.Het opmerken, onderzoeken en formuleren van pro

bleemstellingen die de omvormtechniek zelf niet 

kan oplossen met haar eigen methoden: 

Handboek, standaardmethoden en empirie. 

Deze methoden hebben steeds te maken met het 

- falen van een proces (relatief) 

- optimaliseren van een proces 

2.Het opstellen van een z.g. "procesmodel ft
, d.w.z. 

een bedachte voorstelling van zaken die een moed

willige afspiegeling van de werkelijkheid is. 

Men streeft hierbij naar een optimaal compromis 

tussen eenvoud (hanteerbaarheid) en volledigheid 

t.a.v. relevante invloedsgrootheden. 

3.De analyse van het model m.b.v. begrippen en methoden 

uit de kontinuummechanica en plasticiteisleer~ ge

richt op het ontwikkelen van inzicht in de invloed 

van de procesgrootheden (versteviging, wrijving, 

geometrie enz.) op het procesverloop, het krachten

verloop, de gereedschapbelasting enz. 

4.Het trekken van conclusies en het vertalen hiervan in 

richtlijnen voor de praktijk, vooral gereedschapbouw. 
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2 Geschiedenis en overzicht van h~t :~trusie-proces 

Om van een bepaald materiaal een gewenst produkt te 

roaken, wordt er een bepaalde bewerkingop toegepast. 

Dit kan zijn door: 

1 • Verwijderen van materiaal 

2. Vervormen van materiaal 

3. Toevoegen van materiaal 

4. Verbinden van materiaal 

Vooral in de massaproduktie wordt de spaanloze vervorming 

veel toegepast, dit omdat het in grote produktieaantallen 

een goedkope methode is, vergeleken met de verspanende 

bewerkingen. 

Wanneer er goedkope gereedschappen gebruikt worden (wat 

niet het geval is bij extrusie) kan er ook geproduceerd 

worden met Kleine aantallen, zoals bij het vloeidraaien. 

De vorm van het produkt bij de spaanloze vervorming ligt 

vaak vast in het gereedschap, en de vormgeving vereiat 

geen besturing van het gereedschap, zoals bij de verspa

nende bewerkingen. 

Om de spaanloze bewerking een Goede beheersing te geven 

dienen we over te gaan tot het roaken van een analyse 

van het krachtenspel en de optredende moeilijkheden 

voorkomend in dit proces. 

Allereerst richt men zich dan tot het uitdiepen van de 

theoretische achtergrond van de technische plasticiteis

leer. 
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3 Orienterins 

3.1 Definities 

- Een (zuiver) elastische vervorming vindt plaats 

na het wegnemen van de belasting de oorspronkelijke 

!2!! weer wordt aangenomen door het lichaam en de 

opgenomen arbeid weer volledidig door het lichaam 

wordt afgegeven.(of deze arbeid weer ter beschikking 

komt hangt van de omstandigheden at en doet hier

bij niet ter zake.) 

- Een (zuiver) plastische vervormios vindt plaats 

indien de vormverandering blijvend is en de opge

nomen arbeid volle dig dissipeert, d.w.z. in warmte 

overgaat en dus "verloren ll is. 

3.2 Opmerkingen 

- Meestal heeft men te maken met een mengvorm. In de 

omvormtechniek worden elastische effekten meestal 

verwaarloosd omdat ze zeer gering zijn. 

Soma kan dit niet i.v.m. terugveerproblemen en 

residuapanningen. 

- Bij koudomvormen is gemakkelijk waar te nemen 

dat de temperatuur van het werkstuk stijgt 

(vooral bij adiabatische processen). 

Uit metingen volgt dat de plastische arbeid nage

noeg volle dig in warmte overgaat. 

- Bij snel smaden: minder vaak verwarmen. 

Bij koperdrijven: moment van tussengloeien hangt af 

van de "klank". 
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3.3 Basisbegrippen en formules. 

Elastische gedaanteverandering ----------------
- Met gevoelige meetinstrumenten wordt de volgende 

grafiek verkregen uit de trekproef: 

F I F=c.C.L! 

oLw~ F.elL 

fig. :L 

- We kunnen nu de grafiek onafhankelijk maken van 

de toevallige waarden van de doorsnede en de meet

lengte door de gercduceerde waarden van kracht en 

verlenging te nemen: 

F -(j "trekspanning" Ao 

~ = E. IIrek" 
L 

De grafiek wordt door invoeren ven en onaf-

hankelijk van de geometrie en is dan alleen nog 

karakteristiek voor het materiaal: 

! 0-; E.c ! 

d.. Ws 0::: ~~.= r:.d.L. =- (l.dE 
V Ao Lo 

~'C. 

fig. 5 Wet van Van Hooke CT::: f.E 

( E = Elasticiteitsmodulus.) 
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4 Het plastische proces 

4.1 Plustiache deformatie 

Plastische deformatie is een niet-omkeerbaar proces, 

fysisch gezien: de vervorming is blijvend. 

Nu is echter bekend dat bij de vervorming van een materiaul 

allereerst een elastiach gebied wordt doorlopen volgens 

de relaties van Van Hooke. 

Dit elastisch gebied wordt, ulthans als de terugvering 

niet van belang is, buiten beschouwing gelaten in de 

opzet van dit betoog. 

In de technische pIasticiteitsIeer wordt het materiaal 

meestal beschouwd ala een homogeen isotroop medium. 

Hiervoor wordt de hypothese van Huber-Hencky-Von Nises 

aanvaard , die stelt dat een plastisch materiaal tot vloei 

komt wanneer een kritische specifieke waarde voor de 

vormveranderingsarbeid \,lordt overschreden. 

Plastische deformatie wordt gekenmerkt door afschuiving 

in de kristalroosters, zodat voor het verwezelijken van 

deze deformatie de aanwezigheid van schuifspanningen 

vereist is. 

Dit in tegenstelling tot de elastische deformatie waarbij 

aIleen de onderlinge afstand van de atomen verandert, en 

dit kan gebeuren door normaalspanningen. 

Bij plastische deformatie zijn de voorkeursrichtingen 

van de schuifspanningen de dichtst bezette roostervlakken. 

De bij plastische bewerking optredende hoofdmechanismen 

van de technische materialen, die aIleen een kubisch 

of een hexagonaal rooster hebben, zijn: 

- afschuiving(slippen t glijden) 

- tweelingvorming. 
Zie fig.4 
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-

Plastisehe deformatie door afschuivin~ ( glijden ) 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Plastische deformatie door tweelingvorming 
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Afschuiving vindt niet plaats in opeenvolgende rooster

vlakken t maar in paketten met een dikte van oa. 1/um. 

- Bij afsohuiving is sprake van een hetrogene deformatie. 

De glijvlakken waarlangs de afsohuiving plaatsvindt 

zijn na preparatie zichtbaar te maken aan het oppervlak. 

- Tweelingvorming is een vorm van homogene deformatie, 

ala gevolg van een proportionele verplaatsing in een reeks 

. opeenvolgende roostervlakken. 

Ten gevolge van de deformatie wordt het kristal in 

zijn spiegelbeeld getransformeerd. 

Tweelingvorming treedt meer op bij snelle vervorming 

of bij warmtebehandeling, voorgaande aan de plastisohe 

vervorming. 

Men neemt aan dat daze tweelingvorming de breuk van het 

materiaal inleidt. 

4.2 Het deformatieproces 

Het deformatieprooes is te verdelen in 2 groepen nl.: 

bewerkingen door koude vervorming. 

bewerking door warme vervorming. 

Bij de koude vervorming vindt de vervorming plaats beneden 

de rekristallisatietemperatuur van het materiaal, zodat 

rekening gehouden moet worden met de verstevigingsfaktor 

die optreedt bij voortgaanda vervorming. 

Bij warme vervorming vindt het proces plaats boven deze 

rekristallisatietemperatuur. zodat hier geen verstevi

gingsfaktoren optreden. 
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4.3 Rekriatallisatie-diaaram 

In de praktijk van de vervormingstechnologie wordt 

nog een subtieler onderscheid gemaakt in de vervormingen, 

made om economische reden. 

Men wil de temperatuur zo lang mogelijk op of net 

boyan de rekristallisatietemparatuur houden bij de 

warme vervorm1ng. 

A Het procea verloopt op of juist boven de 

rekristallisatietemperatuur en zo lang

zaam dat volledige rekristallisatie kan 

optredent dit is dan een uniforme rekris

tallisatie~8tructuur. 

Naarmate de vervormingsanelheid toeneemt, 

dient de bewerkingstemperatuur verhoogd 

te worden. 

B Is dit laatste niet het geval, dan treedt 

onvolledige warme deformatie Ope 

Er kunnen dan inwendige spanningen optre

den die kunnen leiden tot inwendige scheu-

rene 

C Het proces verloopt over het algemeen 

beneden de rekristallisatietemperatuur 

maar plaatselijk wordt deze bereikt. 

Dit noemt men dan onvolledige koude ver

vorming. 

Het feit doet zich dan voor dat locaal een 

mindere sterkte voorkomt door het plaat

selijk ontbreken van de vervormings

versteviging. 
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D Het proces verloopt zeker beneden de 

rekristallisatietemperatuur. 

Dit is dan de koude vervorming, en er 

treedt dan geen rekristallisatie of korrel

groei OPe 

B en C kunnen optreden omdat het werkstuk afkoelt 

tijdens de bewerking. 

Het is bekend uit de metaalkunde dat de kQrrelgrootte 

van het materiaal na deformatie en rekristallisatie 

afhangt van de mate van deformatie en van de tempera

tuur waarbij de rekristallisatie plaats vindt. 

Een indruk hiervan geeft het figuur van de vereenvou

digd weergegeven rekristallisatie. Zie fig.S 
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------ deform . '. ahegraad 

' .. 

fig. S Vereenvoudigd rekristallisatie-diagram 



4.4.1 Vergelijking tussen plastiscne en elastische deformatie 

Elastische deformatie 

Deformatie treedt op bij de 

kleinste spanning en is 

reversibel 

Deformatie belnvloedt niet 

de materiaaleigenschappen 

Deformatie veroorzaakt 

verandering van volume, 

afhankelijk van de 

compressibiliteit. 

Dwarscontractiecoefficient 

is een materiaalconstante 

Er bestaat een verband 

tussen spanning en rek 

volgens Van Hooke. 

Effectieve spanning wordt 

gedefinieerd als 

2iT1t=. aT, -Oi )~+ (0-2...-<1; rr (03 -0"; t· 

Plastische deformatie 

Deformatie treedt op als de 

effectieve spanning de vloei

grens overschrijdt, en is 

blijvend. 

Deformatie heeft verstevi

ging tot gevolg (verhoging 

van de vloeigrens volgens 

Nadai Cf= CE n ) 

Deformatie verloopt bij 

constant volume. 

Dwarscontractiecoefficient 

is een procesconstante en 

voor alle ma terialen ~:::. Xz 

Er bestaat een verband tussen 

spanning en incrementele 

rek volgens Von Mises. 

De .definitie voor effectieve 

spanningen is identiek. 
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Dedefinitie voor effectieve 

spanningen is identiek. 
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4.4.1 Ver6elijking tussen plastiscbe en elastische deformatie 

Elastische deformatie 

Deformatie treedt op bij de 

kleinate spanning en is 

reversibel 

Deformatie beInvloedt niet 

de materiaaleigenschappen 

Deformatie veroorzaakt 

verandering van volume, 

afhankelijk van de 

compressibiliteit. 

Dwarscontractiecoefficient 

is een materiaalconstante 

Er bestaat een verband 

tussen spanning en rek 

volgens Van Hooke. 

Effectieve spanning wordt 

gedefinieerd als 
2iT:l=. (ct, _r:r;.)2.+ (U2,. -03 ft"· (03 -CT; 12. 

Plastische deformatie 

Deformatie treedt op als de 

effectieve spanning de vloei

grens overschrijdt, en is 

blijvend. 

Deformatie heeft verstevi

ging tot gevolg (verhoging 

van de vloeigrens volgens 

Nadai (f-.::.C:E n ) 

Deformatie verloopt bij 

constant volume. 

Dwarscontractiecoefficient 

is een procesconstante en 

voor alle materialen ~::;:.. ~ 

Er bestaat een verband tussen 

spanning en incrementele 

rek volgens Von Mises. 

De definitie voor effectieve 

spanningen is identiek. 
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Betekenie van de overgang elaetieeh--plastisch. 

cq: omkeerbaar--niet omkeerbaar 

- V~~r de konstrukteur: vloeibelasting van een kon

struktie element is de hoogst 

toelaatbare belasting(veilig

heidsfaktor). 

- Voor de :eroduktieingenieur: de vloeibelasting van 

een metalen lichaam is de 

ondergrens van het verloop 

van de benodigde perskPacht. 

- De overgang is vaak niet exact te bepalen, daarom 

heeft men een arbitraire vloeispanning ingevoerd: 

de ClO.1 -grens. 

dit is: De gereduceerde belasting F/Ao waarbij een 

blijvende gereduceerde verlengingbl/lo 
gelijk aan 0,1 % of 0,001 is. 

- Op analoge wijze worden Boms de (JO,05 enG" 0,2 toe

gepast. 

- De historische oOI'sprong van de (fo, 1-grens: 

EP1=tel:O,001 bij "vloeiataal" C 15. 
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4.5.1 Aard van de deformatie 

~t~t!o~a!r~ ~efo£m~t!e_ 

Er bestaat geen athankelijkheid van de tijd, waar

door dus de deformatietoestand op een gegeven plaats 

invariant is. 

In deze processen komt de verlangde deformatie 

van het werkstUk tot stand door een lokaal op

gewekte deformatie door dat werkstuk te doen 

voortlopen. 

Voorbeelden: draadtrekken en walsen. 

~i~t=s!a!i~n~i£e_d~f~r.!a!i~ _ 

Hier is de lokale deformatietoestand een funktia 

van de tijd. Dit komt voor bij aIle processen 

waar hat werkstUk in zijn totaliteit in de gewenste 

toestand van vervorming wordt gebracht. 

Voorbeeld: de trekproef. 

4.,.2 Het rangschikken van de plastische processen. 

Eerder is vermeld dat de plastische processen 

onder te verde len zijn in koude en warme ver

vormingen. 

In feite is dit eenindeling naar het gedrag van 

het materiaal tijdens de deformatie: het al dan 

niet optreden van vervormingsversteviging. 

V~~r verdere rangschikking zie volgende pagina. 
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4.5.3 C1assificatie van p1astische processen 

1. De aard van hetwerkstuk 

- p1aatmateriaa1 

- staf en strip 

- massief 

2. de aard van de spanningstoestand 

- enke1voudig 

- samengeste1d 

3. De aard van de werkzame spanningen 

- treks panning 

- drukspanning 

- schuitspanning 

4. De aard van de samengeste1de spanningstoestand 

- vlakke spanning 

- vlakke deformatie 

- zuivere afschuiving 

- vo11edige plasticiteit 

5. De omvang van de deformatiezone 

- 10caa1 

- totaa1 

6. De aard van de deformatie 

- uniform 

- niet uniform 

- stationair 

- niet stationair 
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7. De grootte van de deformatiesnelheid 

.. laag, conventioneel 

.. hoog 

8. De aard van de bewerking 

- aerate bewerking 

.. volgende bewerking, met voor

gedeformeerd materiaal 

Al deze punten dienen bij modelvorming, en evantu

eel verfijning van hat model, in beachouwing te 

worden genomen. 

Voor een eerste opzet is het nodig de processen 

in te delen naar de aard van de spanningatoes

tand. 

1. De drukproceaaen, die voornamelijk 

onder ( samengeatelde) drukapanningen 

verlopen. 

2. De trekprocessen, die voornamelijk 

onder ( samengeatelde ) trekspanningen 

verlopen. 

3. De buigprocesaen, die onder invloed 

van een buigend moment en dua door 

samenwerking van druk- en treks panning 

verlopen. 

4. De anijdende processen, die door inwerking 

van de achuifspanning verlopen (apaanloos 

en verspanend). 

Voor een overzicht zie fig. 6/1/8/3. 



proces 

matrijssmeden 

munten (coinen) 

stuiken, pletten 
rekken 
vrij smeden 

:natnJs stuiken 
kopstuiken 

voorwaartse stat
en profielextrusie 

achterwaartsp staf
en profielextrusie 

slagextrusie 

plaat walsen 
stat walsen 

trekkend vloeidraai
en van bUls 
<drie rollen-aop.) 

extruderend vloei
draaien van buis 
(drie rollen anp.) 

afschuivend vloei
draaien van kegels 
(enkele rol) 

hameren 
'smeden in zadels 
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schema 

fig.6 

deformatie 
bied. 

totaal 

totaal 

totaal 

totaal 

gehied nabij 
uitstroom
opening 

gebied nabij 
uitstroom
openinp!: 

gebied onder 
de stemnelkop 

gebied tussen 
de walsrollen 

gebied onder 
de rollen 

'gebied onder 
de rollen 

gebied onder 
de rollen 

gebied onder 

eformatie 
oestand 

niet 

stationair 

niet 

stationair 

niet 

stationair 

niet 

stationair 

stationair 

stationair 

niet 

stationair 

stationair 

stationair 

stationair 

stationair 

niet 

hH gere.tiatJ1ap stationair 

DrukproceSf-::l. 



proces 

draad- en 
staftrekken 

buistrekken 

dieptrekken 

drijven 
,,>osseleren 

strekbuigen 

uitzetten, uithuiken 
van buis 

piaat profiel walse~ 
:rillen 
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lo.:ale span- . 
ningstoestand 

fig.l Trekprocessen. 

deformat ie 
gehi~d 

~ebied in de 
treksteen 

gehied in de 
treksteen 

gehele Hens 

gehled in 
.atd] sholte 

totaa1 

gebied in 
r.latrijsholte 

gebied tussen 
de \lalsrollen 

deformatie 
toestand 

stationair 

stationair 

iet 
stationair 

niet 
stationair 

niet 
stationair 

niet 
stationair 

s tat.iona i r 
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locale 8p.n-. deforrnatie deformatie 
proces schema ninl·to.ltand •• bied toestand 

vrij buigen Van ~ 

* 
gebied onder niet 

plaat 

""~. 
buigstempe1 stationair 

, 

~~~ 
I 

~ afkant buigen gebied in bocht niet 
afkant persen en £lens stationair 

concaaf .fkanten ~ d gebied in bocht niet 
borde len en £lens stationair 

---, 

d convex afkanten '~ gebied in bocht niet C.... ' 
borde len en flens stationair 

~ felsen ~. gebied in de niet ~~ --~ bacht stationair 
V/7 ~/ /, 

fig.B buil.tl2rocessen. 
, 

knippen J 
~~, . 

~ 
in smal ; niet 

/ 

'f% 
I afschuifgebied stationair scharen 

knabbelen ~ LQJ in sma! Iniet 
afschuifgebied stat ion. it-

_I 

ponsen _n m LJ in smal ~iet V/ ..... r'~,//, _capen 

~ 0.' afschuifgebied, stationair 

fig.g snijdende Rrocessen. 
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5 Het drukbergfenomeen 

Als gevolg van een uitwendig aangelegde belastings

toestand zal er plastische wrijving en spanning 

aan het oppervlak ontstaan. 

De spanningsverdeling, uitgaande van de plastische 

wrijving wordt beschreven door de volgende funktie: 

(f" If" ( 2. ~r. .... m b h )( ) \10':. - \l1f I,~ 

Grafisch: 

F 

b 

/ ~ 
o 

fig. 10 
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De funktie is opgebouwd uit de volgende elementen: 

Cio= Spanning aan oppervlak 

~v= Vloeispanning van het materiaal 

b = Momentane breedte 

h = Momentane hoogte 

x = Plaats willekeurig in de breedte, 

Dat wil zeggen dat x kan varieren 

tussen 0 en b, naar gelang de spanning 

die we beschouwen. 

Wanneer we de funktie grafisch uitzetten zien we 

de kromme zoals die getekend is in fig. 

We zien dan de z.g. drukberg ontstaan, die we 

ook weI eens vereenvoudigen tot een driehoek. 
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6 Plastisohe wrijvingscoefficient m. 

1. 

Wanneer bij het pletproces in de bodem een perskracht F 

bestaat dan zal er een relatieve verplaatsing ontstaan 

tussen gereedschap en produkt. 

Deze relat.ieve verplaatsing is alleen mogelijk ale er 

afschuiving plaatavindt. 

De grootte van deze achuifapanning heert grote invloed 

op de spanningen, krachten en arbeid die bij het procea 

optreden. 

Voor deze schuifspanning bestaan 2 modellen: 

gereedschap oxydelaag 

smeermiddel--~~// 

produkt 

fig.11 

Nodel 1. :Als het smeermiddel een zodanige dragende laag 

vormt, dat er geen metallisch contact optreedt. 

De afsch,iving vindt dan plaats in het smeermiddel. 

Dit smeermiddel heeit een eigen vloeiapanning OSm-

Bij enkelvoudige afachuiving geldt dan 1:0::' V5- . 

m is het verhoudingsgetal tussen de vloeispanning van 

het smeermiddel en van het produktmateriaal. 
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De twae vergelijkingen worden dan: 
I 

Model 2. :Tweede mogelijkheid is, als er sprake is van 

2 schone kontaktvlakken. 

A 

1"ig.12. 

De schijnbare schuitspanning 1:"'0 langs kontaktvlak A 

is nu: 

F. 7' _ -'i-
Lo - A 

Het ware kontaktvlak: is echter Aw (kleiner) 

waarbij: 

Aw=m' A 

Voor de punten met meta11isch kontakt geldt Von Mises t 

Samen 
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Voor beide modellen geldt: 

Model 1. :Laagst mogelijke vloeispanning = 0, 

dUB als n00 

Indi~n de vloeispanning van het smeermiddel 

groter zou zijn dan die van het materiaal, 

dan vervormt een laag van dit materiaal (m~1) 

Model 2. :Geen kontaktvlak mt=O 

Maximaal kontaktvlak A =A, dus m'=1. w 

Wanneer de belasting toeneemt, zal ook het ware kontakt

vlak toenemen. 

Als we uitgaan van een evenredig verband: 

Aw"" F -

Als we even de versteviging verwaarlozen, 

U ==konstant 
dan geldt: 

To =/-A V; 
Dit is de zogenaamde Coulombse wrijving, en dit blijkt 

alleen een te gebruiken model, als de belasting niet te hoog 

is. 

;«ligt dan tussen 0,0.5 en 0,1. 
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7 Berekening van F* 

7.1 Stuikkrachtberekening volgens de arbeidsmethode 

r-- _ - - -~--",-! ------~-~-J ~~ 
: ._--14:-
I ~Vo 
: V1 I I 
I I 
I I 
L ____ '--_1...-___ -"--_-:-'-....::...<1_--'_ - ___ I 

~ 

fig. 13 

We gaan uit van deze geometrie. 

·Schuifspanning 

onder- en 

bovenkant 

t.is een wrijvingsspanning die geen invloed uitoefent 

op de plastische deformatie van het lichaam. 

o u = kleine verplaatsing van de stempel. 

De hoogteverandering ~h is hieraan gelijk. 

dE 6h 6U 
h - h 

( Von Hises ) 

De incrementele specifieke plastische arbeid per 

volume-elementje 

Totale incrementele plastische arbeid ( uniforme deformatie ) 

b VVp f cf W s . d Vo L _ (\ ~ I 64 I VoL - \) \f5lh . 
vol. 

Dit ala elk volume-elementje hetzelfde vervormt. 
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Voor de verplaatsing aan de rand volgt: 

cSVo.h.Lo + SUo ~.Lo - 0 ---- omdat assekruis van de 

x,y en z richtingen in het 

midden van het blokje 

genomen is. 

Op de plaats x ( zie tekening ): 

dV. h. Lo + S u . x. L := 0 

dUB verplaatsing in x-richting: 

6 V=--- -~ J U 

De arbeid door 2XLo( 2 kanten ) verricht op plakje dx: 

samen met: S V = - ~ S U : 

d SWw(x) = Llo.L.16~1 / x.dX' 

Integreren over x ~ Totale incrementele wrijvingsarbeid; 

biz. 

JWw - 24 La {¥( z f X .d.X 

/0 
om de gehele zijkant te krijgen 

( assekruis in het midden ) 
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Met wrijvingsmodel van Von Mises: 

want: 

f \I ~ - I SU.I VeL o Ww = 2- v:s . cr. T . -t,- . b 

b 2 ~ L 0:::' b. Lo . h . b _ 
h 

Door de verplaatsing van de kracht F over [, LL 
Ui twendige arbeid: 6 lJ", =- F. J u. 

SWCA+6~p+c\ Ww::'=o 

F _ l::.- if VoL +- ~ (J VoL • ~ 
- 1/3 h 'L '0 h h ~----....., 

omdat: 

en: 

An: 

cS Wp== cr ~ /6Li I VoL 
V3 h 

b w =- ~ (\ IOU \ VoL. b 
Lv 2.b \J h h 

De dimensieloze perskracht F* wordt als parameter 

ingevoerd: 

F /J. = ----'-F_
cr. b. Lo 

dit is een gemiddelde persdruk a-L 

Dan is 

*" 2-
F = 'if 
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7.2 Zelfde methode nu met echuifspannin5 aan de zijkant 

Ook aan de zijkant bestaat een schuifspanning, en 

dua kan ook hier de arbeidsmethode op loa gelaten 

worden: b 

x 

Arbeid zijkant: 

d 6 \J v.( zijkant r 2-1:0 h dx ~ tS lL 

"k 
J WW(zijkantr 2 Io % 6U 2. ( ': Jx 

~om gehele vlak te 
)(Zlblt .. ::. 4- L c> cf u.. T ktiJ gen • 

o 

Dit is dus een extra term die erbij komt bij de totale 

arbeid: 

Delen door 6 LL j ,.,- cr 
'-0 =- m.-

V3 

due term is: Y2. m ~ . h2. 
'6 

Om F* te verkrijgen delen door 

dUB 12.. m b 
'6 . L6 

Totale vorm van F* wordt nu 

F*;:. 2 Yl1 b m b \r;: + - . +- -- • -
v:> 2...1{3 h z~ La 
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Deze vorm kan verder uitgewerkt worden : 

due: 

6f: 
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8 De trekproef 

In de formules, zoals wij die gebruiken, hebben we ook 

de materiaalkonstanten C en n nodig. 

De~e 2 grootheden kunnen we halen uit de trekproef, 

toegepast op het betreffende materiaal. 

Om een goed overzicht te krijgen volgt allereerst een 

theoretische beschouwing. 

Het aluminium wat we gebruikt hebben bij de proef

nemingen heeft een apanning-rek relatie zoals gete

kend in de figuur. 14. 

fig. 14 
In gebied 1 loopt de spanning-rek-kromme steil omhoog. 

In gebied 3 gaat de kromme steeds vlakker lopen na":..een 
scherpe overgang in 2 • 
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Het eerste gedeelte van de kromme is het elastisch 

gebied. De staaf zal terugveren tot de oorspronkelijke 

lengte na het wegnemen van de belasting. 

Hier geldt voor een groot aantal materialen bij goede 

benadering de wet van Van Hooke: 

Ow:::. EE met 

Waar de kromme steeds vlakker gaat lopen, bestaat het 

plastische gebied (3). 

Wanneer hier de belasting weggenomen wordt, dan zal 

de trekstrip een gedeelte elastiseh terugveren, maar 

er zal ook een blijvende plastische rek te zien zijn. 

De benadering die we zouden kunnen maken volgens 

de lineaire versteviging zou er alsvolgt uit zien: 

Deze benadering geldt eehter voor een beperkt gebied 

(A-B) zie tekening 

Een betere benadering geeft de !e!s!e!i!i~g~f~tie_v~n_ 

Nadai • - --

waarin C= specifieke spanning 

n= verstevigingsexponent 

Het feit blijft eehter bestaan dat ~n de relatie van 

Van Hooke 6n de funktie van Nadai ,!.xj!e!:i!!e!!;t,!.l,!. !e!a!i!s_ 

zijn. 
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8.1.2 Bepaling van de C- en n-waarden 

Zoals vermeld zijn deze waarden voor ons belangrijk 

in verband met de formules die we bij onze proefnemingen 

hanteren. 

Om deze C- en n-waarden te bepalen nemen we de een

voudigste methode, n.l. hat uitzetten van de berekende 

cr en S -waarden in een dubbel-logarithmische grafiek • 

• t 
Y I 

I 

n:tangcx 

I 

1 
X I 

""1 
I 

I 
1 
I 
I 

10-1 E-+ 100 

fig.1S 

Opmerkingen: De x-as log is verdeeld 1-300 

- De y-as log is verdeeld 1-50 

( eenheid = 100 Mm. ) 

C 

De be paling van de C- en n-waarden is dan alsvolgt: 

n = tang : y/x zodat y = nx 

x = een decade = 100 mm. 
y : 100 n 

dus b.v. voor n = 0.25 y = 25 Mm. 
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8.2 Vervormingssnelheid 

De materiaaleigenschappen verkregen nit de uitkomsten 

van de technologische trekproef zijn alleen geldig 

voor zeer lage detoraatiesnelheden. 

Ondanks gebrek aan exacte gegevens, kan men toch zeggen 

dat het verloop van de trekkromme sterk belnvloed 

wordt door de deformatiesnelheid. 

Door verschillende snelle vervormingstechnieken 

wordt de kennis over de snelheidsinvloed van toenemend 

belang. 
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8.3.1 Trekkrommen van Staal bij verschillende temperaturen. 

- Voor metingen als deze wordt de trekbank met een 

oven uitgerust t zodat de trekstaaf bij konstante 

temperatuur kan worden beproefd. 

- De temperatuur bij het begin van het smeden is nog 

aanzienlijk'hoger dan 5000 c. 

- Naarmate de deformatiesnelheid (E ) hoger wordt t 

is ook de liggiag van de krommen hoger. 

f 
t 

Eniie termen 

fig. 16 

- De vorm van de trekkromme is afhankelijk van: 

- geometrie van de trekstaaf 

- het materiaal 

- de vervormingssnelheid 

de vervormingstemperatuur 

- Vergelijken we de verschillende trekkrommen voor 

verschillende materialen, temperaturen en snelheden 

( maar gelijke geometrie ) dan zijn de volgende 

vergelijkende waarderingen van toepassing~ 

Zie fig.16b1Jd. 
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sterk 

stug 

zwak 
stijf 

slap bros 
taai 

Hardjzacht wordt anders gemeten. 

fig. 1# 
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i 
i 

8.3.2 VergeliJking ~an enise trekkrommen 

j 

Hoog gelegeerd staal 
(sterk, bros)* 

tterker 

• 
I 

~ZWakker 

... X---::,.!Ioo 
brosser taa~er 

zacl.i.'"~ " ' ~taal 

'{oper 

- ------- al. umini urn 
plaatselijke ~(Z~akf taai) 

! 
verlenging.. I 

(insnoering) 
~------~------------~------

, -----'"------
0,:1.5 

rel'J '" :',ve 

fig. 18 

D,S 
,:rl':n£:ing '"'rek)~ 
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Bij atleidingen wordt uitgegaan van uniforme rek 

Uitgang Uniforme rek 
t 

I 
I 

I 

Niet uniforme rek 

fig. " \ 
~ ( I ) ) 

niet uniforme rek 

Hieruit is te zien dat de fout die we maken bij de 

waarde van OF klein en te verwaarlozen is in ons model. 
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9 De invloed van de temperatuur T en de deformatie-
" '" snelheid F,£ op de effektieve spanning (f'. 

Ondanks het feit dat deze invloeden in onze berekening

en niet goed tot uiting komen, volgt hier een beschrij

ving van deze faktoren. 

-/. d£) Invloed van T en t. (= crt- op effektieve spanning, of 

deformatieweerstand van materiaal (:cr). 

Gegevens over deze invloedsfaktoren zijn te vinden in 

de literatuur hierover. 
<> 

Algemeen: - Grotere E...,.. grotere cr en kleinere gelijkmatige 

rek. 

- Grotere T lagere v en vask grotere gelijk

matige rek. 

zie fig. 2.0. 

Op dit gebied is er nog te weing onderzocht om de mate 

van deze invloeden uit te drukken in formulevormen. 
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Het feit blijft, dat de temperatuur T praktisch nooit 

konstant te houden is, omdat b.v. de deformatiearbeid 

tijdene de proef gedissipeerd wordt in warmte, waar

door de temperatuv'weer atijgt. 

Omdatbij de trekproet geldt: 

c _ dE __ 1_ • d L 1L 
c- d-t - Lo cii: L 

Om een proef ui t te voeren met een konstante £ , zou 

de treksnelheid geen konstante moeten zijn, maar 

evenredig met de lengte L moeten toenemen. 



-44-

10.1.1Eisen die men aan de smeermiddelen stelt 

Bij de meeste plastische bewerkingen maakt men gebruik 

van een bepaald smeermiddel, om het verloop van het 

proces te verbeteren. 

Uiteraard worden er eisen aan deze smeermiddelen gesteld, 

en wel: 

- Goede hechting. 

- Mogen eigenschappen niet verliezen bij hoge druk. 

- Het moet de vergroting van het werkstukoppervlak kunnen 

volgen. 

- Goede smeereigenschappen bij bedrijfstemperatuur, 

d.w.z. geen metallisch kontakt. 

- Het moet gemakkelijk aan te brengen zijn en goed te 

verwijderen. 

- Het mag het werkstuk of gereedschap niet chemisch aan-

taaten. 

- Moet goedkoop zijn. 

- Stabiele kwaliteit ( bij langdurige opslag) 

- Mag milieu niet aantaaten. 

Men kan de smeermiddelen onderverdelen in 2 groepen, 

die van de hoge en die van de lage drukken. 

Voor lage drukken kan men gewone minerale olie gebruiken. 

Bij hogere drukken worden de organise he stoffen vereist, 

met polaire eigensehappen. 

Deze bestaan uit lange koolstofketens, die geen affi

niteit hebben tot de metalen, en een groep aan het einde 

van de keten die zich aan het metaal hecht. 

De ketena houden de metalen delen op een bepaalde 

afstand. 

Enkele van deze soort: 

- vetzuren en verbindingen van glycerine 

- wassoorten en zepen 

- eatera en vetzuren 
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Bij erg hoge procesdrukken voldoen deze organische 

stoffen ook niet meer. 

Dan gaat men over op E.P.( extreme pressure) middelen 

die voor een scheiding zorgen tussen werkstuk en gereed

ochap lange 

- ohemische wag 

... mechanieche wag 

--- ~che!d~n_l~n~e_c~e~i~c~e_w~g~ 

Deze gaat verbindingen aan met het metaal en 

voorkomt tegelijkertijd invreten, en vervormt 

zelf gemakkelijk. 

&c~e!d!n~ 1aEg~ ~e~h~n!s£h~ ~e~._ 

Daze houden de metaleh van elkaar door een zuiver 

fyaische werking; terwijl ze zelf weer gemakkelijk 

vervormen. 

ameermiddel 

I
F 

'(; 

~~~~~~~~t------- zwakke bindingen 
vasta adhesie 

fig.l1 

10.1.2 Indeling van de meest gebruikte smeermiddelen 

... Minerale olie -------
Gewone dunne machine-olie voor de gevallen waarbij 

geen hoge eisen aan de smering wordt gesteld. 

- ~e~o!y~u~d~erd~ ~l!a_ 

Hier is vette olie aan de miner ale olie toegevoegd 

(5-50%) al naar gelang de polaire eigensohappen. 
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- tli~e~~e_o!i!n_m!t_z~a~e!/~w~v~l!e~b!n~i~g~n~ 
Bij verhoogde temperatuur wordt zwavel afgesplitst, 

waardoor sulfiden ontstaan op het metaaloppervlak. 

- Mi~e£~e_o!i!n_m~t_c8l£o£v~r~i~d!n~e~ 
Zijn in het algemeen beter geschikt dan voorgenoemden. 

omdat ze minder corrosieve eigensehappen hebben. 

- ~e9£Plo!.s!n.&e~ 

Geconcentreerde oplossingen van kalium- of natriumzeep 

die gemakkelijk in water oploesen. 

Ze hebben polaire eigenschappen, geven lage wrijving 

bij lage drukken, terwijl een goed aaneengesloten 

smeerfilm wordt verkregen. 

- ~D~o!e_f!l!!!"_z.!P!.D_ 

Metaal wordt in zeepoplossing gedompeld en gedroogd, 

waardoor een smeerfilm achterblijft met zeer goede 

eigenschappen. 

- !a~t~ ~~e£m!d~ele~ 

Goede glid- en smeereigenschappen (MoS2' ZnO, graffiet) 

Grafiet heeft de beste thermische en chemise he eigen

schappeD, en wat drukopname betreft i8 MoS2 het beste. 
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Proefnemingen met versohillende smeermiddelen 

In de stageperiode die ik genoten heb bij de T.R.E. 

heeft er juist een vertegenwoordiger van de B.P. een 

bezoek gebracht aan de afdeling. 

Na een gesprek met de Reer Ramaekers heeft hij een aantal 

proefmonsters van smeermiddelen achtergelaten. 

Als tussenopdracht was aan mij de taak deze smeer

middelen te testen op hun kwaliteit. 

Om een beeld te krijgen van de verschillende kWaliteiten 

van de smeermiddelen is het no dig ze allemaal onder de 

zelfde omstandigheden te gebruiken. 

Daarom heb ik verscheidene aluminium plaatjes met 

dezelfde kracht geperst en daarop de verschillende 

smeermiddelen toegepast. 

Uiteraard uitgegaan van dezelfde afmetingen van de 

plaatjes kreeg ik na het persen met de desbetreffende 

middelen een scala van afmetingen. 

Door ook nog een keer zonder sm.ermiddel en een keer 

met een oud smeermiddel (Molykote) te persen kreeg 

ik een vrij duidelijk overzicht van de verschillende 

mogelijkheden die er bestaan om een plaatje tot een 

gewenate afmeting te persen. 

Om de overzichtelijkheid nog verder op te voeren 

heb ik alle gevonden waarden en waarnemingen in een 

tabel gezet. 
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10 2 2 Vergelijkend onderzoek emeermiddelen BP . . --

Plaatjes geperst tot bepaalde ingeetelde waarde van F. 

Lo ligt vaet op 50 mm. 
gebruikt materiaal:zaeht:aluminium. 

Smeermiddel 

1 
geen 

2 

1 
Molykote KF50 

2 

1 
BP 5124 

2 

1 
CFP 100 

2 

1 
LB 909 

2 

1 
Sevora 15 RX 

2 

b (max) 

~a per eel na peree ma perse n 

b xl xhc o 0 
b (max h (mm.) F (kN) oppervlal bijzonder-

22,4?X 
pOx5,42 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

(mm. ) heden. 

73,5 2,64 3750 glad 

62 2,37 3750 glad 
'\ 

87 1,4.5 3750 

92,5 1 t 750 

78 1,70 3750 
....... " J:lJ:I""' ... v ..... ""-A 

8~ ".6, 3750 met li leine >-

83 1,45 3750 
schet rtjee. 

etukje uitgelo-
103 1,60 3750 pen en a.f'gescho-

.~ .... 
109 1,40 3750 

105 1,45 3750 I 

88 1,60 3750 

102 1,48 3750 
./ 

N.B. Doorenede van plaatje loopt zoale getekend, 
en dat zou kunnen betekenen dat hier ge
makkelijker door de smeerfilm wordt gedrukt 
dan bij een redelijk horizontaal vlak of 
zelfe hoI vIak. 
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10.3 Eindconclusie smeermiddelen 

Bij dit onderzoek is gebleken dat er tussen de ver

schillende smeermiddelen, wanneer de eisen niet al 

te hoog zijn. weinig of geen verschil bestaat. 

Men moet natuurlijk wel in de gaten houden dat dit 

onderzoek vrij globaal is en dat de specifieke kwali

teiten die men y;an een dergelijk smeermiddel kan eisen, 

hier niet tot uiting komen en een nauwkeuriger onder

zoek vereisen. 

Toch kan men aan de hand van deze gegevens wel vast

stellen dat Molykote een ruwer oppervlak geeft dan 

de BP-olieen. 

Van deze BP-smeermiddelen zien we dat Sevora 15 ax 
het gladste oppervlak heeft, en dat LB 909 de beste 

varvorming te zien geeft en de regelmatigste uitloop 

na het vervormen. 

De smeermiddelen van BP die hier gebruikt zijn hebben 

ook het voordeel t.o.v. Molykote en Zinkstyraat (hier 

niet sebruikt ), dat ze gemakkelijker te verwijderen 

zijn omdat.ze in olievorm zijn , en de ander genoem

den in een k1everige, zeepachtig vette vorm, die zeer 

slecht van het gereedschap te verwijderen is. 

Uit de gegevens zoals die in de tabel staan zou je 

dus als beste kunnen zien: LB 909 (relatief gezien 

redelijk oppervlak en het meest en regelmatigste 

vervorlllt.) 

~ - - - ~ - - - - - -- - ~ - -
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11 Gereeaset .~ 

11.1.1 Moeilijkheden die op kunnen treden bij het niet 

goed dimensioneren van het gereedschap. 

Voordat we aan de eigenlijke proef wilden beginnen, 

moesten verschillende onderdelen van het ondergereed

schap eerst schoongemaakt en ontvet worden. 

Bij het uithalen van de onderdelen, bleek dat de 

grondplaat en het onderlegblok vast waren komen te 

zitten. 

Na met veel moeite de plaat en het blok uit de matrijs 

verwijderd te hebben, bleek dat beiden gescheurd waren. 

De reden van dit scheuren kan het volgende zijn: 

In de grondplaat (onder het onderlegblok) had men 

een gat gevonkt, om het verwijderen uit de matrijs 

te vergemakkelijken. 

Doordat de matrijs van zachter materiaal (gereedschap

staal) is dan de matrijsonderdelen (gehard Styria Chroom 

Speciaal) was in het desbetreiiende gat materiaal 

van de matrijs opgestuikt. Zie fig.~~. 

'~~-7~+--grondplaat 

fig.tt 
Door dit effekt kwam het midden van de plaat lager te 

liggen, waardoor de mogelijkheid van doorbuiging ont

stond. 

Het feit wil nUt dat Styria in geharde toestand wel een 

grote vlaktedruk kan hebben maar geen doorbuiging. 
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Schematiache tekening van de situatie: 

onderiegblok opsluitwiggen 

matrijs 

// 
fig. 21 

Scheuren in het biok waren ontstaan in het gat van de 

onderplaat, waarschijnlijk omdat daar de wrijving 

nul is. 

Na deze ervaring is er opnieuw gereedschap gemaakt 

~n nu zonder gat in de onderlegplaat. 

Ook zijn beiden voor de zekerheid iets dikker gemaakt. 

V~~r een meer uitgebreide tekening van het persge

reedschap, zie bijlage:n. 
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:\ 

) 
11.1.2 Andere theoretische l~nadering van het probleem 

van het scheuren van ret persgereedschap. 

\ 
De hiervoor beschrevE. en optredende verschijn-

I 

Belen kunnen de redenen zijn van het scheuren van 

het gereedschap, doch 't'loor ons, technici is de 

mogelijke reden met be1trekking tot de toelaat

bare rek aannemelijkeri. 
I 

Het feit blijft dat de geharde Styria slecht tegen 

buiging kan, en dit is te wijten aan de kleine 

rek die het kan hebben aan het oppervlak. 

Deze rek kan hoog oplopen, en het feit wil, 

dat er bij een dikkere plaat een grotere rek op

treedt dan bij een dunnere, bij dezelfde mate van 

rek. 

Het zal dus eerder scheuren. 

Zie fig. 24-

fig. 14 
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11.1.3 Mogelijke oplossing om scheuren tegen te gaan. 

Er bestaat natuurlijk een mogelijkheid om het 

scheuren van het gereedschap tegen te gaan, maar 

of dit in de praktijk goed uit te voeren is, blijft 

de vraag. 

We kunnen namelijk de kromming die de plaat van 

het gereedschap krijgt bij de optredende buiging 

opvangen door de plaat bij het dimensioneren een 

kromming te geven die tegengesteld is aan de 

optredende. 

Als we de rek weten die optreedt, kunnen we de 

vormverandering ook bepalen. 

Dat er niet altijd de zelfde vormverandering op

treedt is logisch, maar dit facet kunnen we op

vangen door de gemiddelde optredende rek te 

bepalen, en hiervan de kromming te berekenen. 

Misschien kunnen we dan net dle rek opvangen 

die verantwoordelijk is voor het scheuren. 

Het berekenen van de kromtestraal is ala volgt: 

fig.2S 

Door het feit dat 

er twee gelijk

vormige driehoeken 

ontstaan: 

AL L 
~ f 
M h 
T~2f 

h Qp ;:: t 
h 

f=T£ 
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Je kunt dan ook de maximale hoogte berekenen die 

ontstaat onder de plaat: 

L 

Het koet nogal veel tijd en vakmanechap om een 

goede kromming in de plaat te krijgen en daarom 

kunnen we ook een lapmiddeltje toepassen. 

We kunnen namelijk onder de plaat ook wat folie 

leggen wat aan de rand iets dunner is dan in het 

midden. 

Tijdens het persen wordt dan het zelfde effekt 

bereikt als het hetgeval met het krom dimensioneren 

van het persgereedschap. 

Een gevaar hierbij is, dat de folie in het zachtere 

gereedschapstaal van de matrijs gedrukt wordt, en 

dit kan verminderd worden door zoveel mogelijk 

te streven naar de vorm van de kromtestraal 

in het opstapelen van de foliestukjes. 
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11.2 Be~asting gereedschap in de y-richting 

fig. 2,6 

Bet proefblokje is in de y-richting opgesloten. 

Om na het persen het blokje goed uit het gereed

schap te kunnen halen, ia "n wand u1tge'Voerd ala 

wigvormige blokken. Zie fig. 2.6 en bijlage'D. 

De wighoek ()( is hierbij natuur~ijk uitermate be

langrijk. 

WalUleer ~ op de blokken een bepaalde waarde aan

neemt, kunnen de blokken gaan 'Verschuiven. 



Om de zaak nu zelfremmend te maken moet gelden: 

(uitgaande van de Coulombee wrijving.) 

F? Fy sin 

4.~ .b.h:;p4.U .b.h.einD( y y 

ex ~ are sin)A-

Om de blokken op hun plaats te houden kan men 

ook een bout in de matrijs draaien die de wig 

aan de kant van het proefblokje op zijn plaats 

houdt. 

Om vaetklemmen te voorkomen moet bij de verschui

ving van de wig voldoende verplaatsing van het zij

vlak optreden. Wordt de wig over de afetand Sxver

plaatst, dan geldt voor de y-richting~ 

Een optimale eombinatie wordt gevonden vooro< = 50. 

Om het uitbuigen van de zijvlakken te voorkomen, 

moet de wigblokken goed gesteund worden door de 

wand van de matrijs. 



11.3 Het elastisch vervormen van de pera + gereedschap. 

Tijdens het persen zal de pers zelf, d.w.z. het 

pershuis 6n het gereedschap natuurlljk ook elas

tisch vervormen. 

Om de meetgegevens krltiacher te maken zullen we 

deze waarden mee :noeten nemen. 

Het spreekt natuurlijk ook vanzelf dat deze waardes 

erg klein zijn, dUB ala de metingen niet zo 

heel erg nauwkeurlg behoeven te zijn dan kunnen 

ze verwaarloosd worden. 

Ik heb om aan te tonen in welke orde van grootte 

de waardea liggen, eenmaal met de pers geperat 

zonder dat er een proefblokje in lag. 

Ik ben ongeveer tot de helft van de maximale waarde 

gegaan en met de wetenschap in het elastische 

gebied te zitten, kan je door een paar metingen 

een rechte lijn trekken. 

Hierdoor is voor elke kracht de elaatiscbe rek 

direkt af te lezen. 

Het feit dat de lijn recht is, is natuurlijk 

terug te voeren op de realtie van Van Hooke. 

In de grafiek in de bijlage kan men zien dat de 

waarden erg klein zijn : een elastische rek van 

0.7 rom. bij een belasting van ruim 200 ton. 

Zie bijlage C. 
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12 De proefnemingen. 

Zoals eerder vermeld is tijdens het persen het 

ondergereedschap gescheurd, en moesten nieuwe 

onderdelen gemaakt worden. 

Het nare feit heett zich nu voorgedaan, dat deze 

spullen niet meer gereed gekomen zijn voor het 

einde van mijn stageperiode. 

Van metingen is hierdoor n~et veel meer gekomen. 

In overleg met de heer Ramaekers is daarna beslo

ten om de metingen die de stagiaire voor mij 

( G.Zew&ld ) gedaan heeft, verder uit te werken 

en hierbij ook de zijwandwrijving mee te nemen. 

De gegevens waren obk niet gratisch uitgezet 

en er was nog met de aanname gewerkt dat de 

wrijvingsfaktor m tussen 1/ 3 en 0 lag. 

Ons nieuw opgezet~e model heeft de eigenschap 

dat m tussen 0 en 1 ligt, zoals we al eerder ge

zien hebben. 

In samenwerking met E.S.Rademaker, een afgestu

deerde HTS-er, heb ik de waarden ingevoerd in 

een aan ons model aangepast computerprogramma. 

De waardem van k en F- heb ik daarna in grafieken 

gezet om zoeen beter inzicht te krijgen 

in het verloop van de gemeten waarden van G.Zewald. 
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12.1 De extra wrijvingsterm van de zijkant 

Wanneer we de extra term meenemen die voIgt uit 

het bekijken van de wrijving die optreedt aan de 

zijwand, dan wordt ook de term van F* groter: 

L. __ ----..,.-----...-/ 

Als we nu uitgaan van een bepaalde uitgangsgeome

trie dan kunnen we ondermeer aan de hand van 

grafieken vaststellen hoe het verschil verloopt 

dat ontstaat met het geval als we de zijwand

wrijving niet meenemen. 

Er ontetaat een versehil tuesen een rechte en een 

kromme. 

Dan kunnen we de ontstane grafieken ook nog laten 

belnvloeden door verschillende waarden van ~ 

Voorbeeld 1 = 50; b = 30 ; h = 5 • 
000 

Het blijkt dan dat het verschil.erg klein is, 

tenminste ale de b :h:l verhouding is zoals 
000 

aangegeven. 

Wanneer deze verhouding groter is. dan is het 

verschil beter te zien: 

b.v. b = 200; h = 50; 1 = 50. 
000 

V~Q ho.. =- V200.50 :. IT;; ;;:. 2. . 
L 2. 50a. V"t-

o 



30 

20 

10 

o 
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met b = 200 mm. h =50 mm. 1 = 50 mm. 
000 

(ligt vast) 

+-~ .\n;:h: . lib 
21/3 ~ Y Vr;.. 
\. 0 -'" 

-V 
faktor voor zi 'wand 

voor m = 0 en voor m = 1 met en zonder zijwand 

met 
zijwand 

m = 1 

zonder 
zijwand 

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

10 20 30 40 

fig.tf 

50 

b 
Ii 

60 70 



F* 

F* 
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We kunnen zien dat de term van F* opgebouwd 

is uit verschillende termen. 

De totale F* is een samengaan van drie grafieken: 

n.l. A = F*=.. ..6:- voor m = 0 V3 

F*: m ~ zonder zijwand 
.2.. 

B = en ~ 

C = f II" ,nl".. :.. :LiS V*, alleen zijwand 

F* 
A 

b/h b/h b/h 

Tesamen vormen ze de grafiek van de totale F* 

+-___________________________________________ m=o 

o 
b/h 
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12.2.1 Invloed van de wrijvingstaktor m. 

Om de invloed na te gaan op de grafieken van 

de wrijvingacoefficient m hebben we enkele waar

dea aangenomen hiervan tUssen 0 en 1. 

Vanuit de uiterste waarden ( 0 en 1 ) van m kunnen 

we zien dat ala m naar 0 gaat, de grafiek steeds 

rechter wordt. 

F* m = 1 

F-______________ --_____________ m = 0 

We kunnen als waarden nemen: 

m = 0; m = 0,25; m = 0,5; m = 0,75; m = 1. 
om zo een scala van grafieken te krijgen 

die een indruk geven van het verloop van F* 

met. als parameter. 

Deze waarden zijn u1tgezet in de grafiek 

in fig. 48 



30 
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20 

10 

10 
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b = 200 mm. h = 50 rom. 1 = 50 rom. 
000 

f .. j!, m ..L .-m.. \~.\rb 
:: V3 + 2.~ . 11 -+- 2V'f . V ~ VT; 

o 

voor m :: 0; m = 0,25; m :: 0,5; m = 0,75; 

en m :: 1. 

m :: 1 

m :: 0,7. 

m = 0 

20 30 40 50 60 

fig. 28 
b 
Ii 

70 
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Het blijkt dus , dat als we de wrijvingsfaktor 

van de zijwand meenemen, dat we een moeilijk

heidsfaktor toevoegen in het uitzetten van de 

grafieken. 

We kunnen om de zaak te vereenvoudigen de invloed 

van de wrijving aan de zijkant verwaarlozen, 

maar dan moeten we wel in het oog houden binnen wel

ke grenzen we deze faktor weg kunnen laten. 

Ala we b.v. aannemen dat de fout die we dan maken 

niet groter mag zijn dan 2 %, dan kunnen we via 

een afleiding de eisen, die dan aan de afmetingen 

gesteld moeten worden, achterhalen. 

Gesteld: 

<.. 0,02.... 

F* 

m +- O,02...-;;;-:r:: 
2. V 3 

h 
0, ° 2.-

h 

.R
n 

b/h 
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. r;;;:: \ (b-' b 
k::: V 7 V h - 0,02. h 

o 

maximale fout als %= 

kleinste waarde van ~o= 0; praktisch: h~~ = 2-10 

Theeretisch: 

Veer 

Praktisch: 
h;{ .. < 0,12. 
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bol _ 002. bol < o,oa 
ILo I 11,0 

b0'L1 <. 0,0 J7 -I- 002 hoi 
ILo Wi I//,O 

ball 
a 

0,4 

0,35 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

a 

fie;_ 21 

am nu bij het verwaarlozen van de zijwandwrijving 

een fout te maken van kleiner dan 2 %, moe ten we 

voor m=O,5 in het enkel gearceerde en voor m=1 in 

het dubbel gearceerde gebied blijven met onze 

begingeometrie. 

Zie fig. 2.9 
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12.2.2 De meetpunten met be trekking tot de wrijvingsfaktor m. 

m=0,1 
0,1 

0,95 

0,9 

0,85 

0,8 

0,75 

0,7 

0,65 @t ® 
0,6 

0,55 

-----0,-

boil 
~9 

(j),4 e@.~ 
®@ ®8 

0,35 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0.05 

0 

fig. ~o _u_ 
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We kunnen nu zien aan de hand van fig.~o wanneer 

we de zijwandwrijving weg kunnen laten en daar

mee een fout maken die kleiner is dan 2%. 

We moeten dan wel bij elke beschouwing in de gaten 

houden in welk gebied de waarde van m varieert. 

Ala we bijvoorbeeld naar proef ~ kijken zien we 

dat de waarde van m varieert van ° tot bijna 0,6. 

Dat wil zeggen dat zolang m kleiner is dan 0,1 

het verwaarlozen van de zijwandwrijving terecht is, 

maar zo gauw de waarde van m de O,1-waarde over

schrijdt, wordt de fout die we maken bij het ver

waarlozen groter dan de gestelde ~fo. 

Zo hebben we bij elke proef een gebied waarin we 

de faktor van de wrijving aan de zijwand kunnen 

verwaarlozen, en een gebied waarin we deze wel 

degelijk mee moeten nemen. 
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We zijn er bij vorige beschouwingen steeds vanuit gegaan 

dat de maximale fout optreedt ala: b/h = bO/h o 

De eigenlijke funktie is: 

waarin A 

de fout is 

die we maken 

We hebben dus twee parameters m en b/h. 

We kunnen de grafiek tekenen met m als funktie van 

b/h: 
4.~ 

m =- \~\rb b/ 
Y -zj V h - ~ . /1-) 

De glob ale grafiek ziet er zo uit: 

u: 

De meest rechtse kromme valt buiten beschouwing 

omdat daar de m negatief is en we zijn uitgegaan 

van 0 m 1. 

Beneden de m=O-as loopt de b/h verhouding naar 

oneindig als m naar 0 gaat. 
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Om nu een indruk te krijgen van wanneer de fout te 

groot wordt heb ik 4 grafieken getekend: 

Allereerst van proefnummer 9 met een toegestane 

fout van 2 % en van 5 %, en van proefnummer 21 

met een toegestane fout van 2 % en 5 %. 
Deze twee proefnummers hebben verschillende 

b :h - verhoudingen en 9 is zonder en 21 met o 0 

smeermiddel ( lanoline ). 

Zie fig. 31 tim 34. 
Uit de grafieken lezen we dan af bij welke m en b/h 

de fout niet groter is dan 2 of 5 %. 
Zo zien we b.v. in fig~4van nr. 21 dat de kromme 

niet beneden het punt van m = 2 komt, dus kunnen 

we zeggen dat,in dat gebied de fout altijd kleiner 

is dan 5 %. 
Voor de gegevens van proefnummer 9 zie bldz. 114 en 

voar die van 21 zie bldz. 136. 
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PROEFNUMMER: 9 

b = 40 ; b. = 5 o 0 

Toegestane tout 2 % 

bo/h = 8 
o 

.2.; 50 7' 100 

". b/h 

tig. 21 
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PROEFNUMMER: 9 

b == 40 ; h = 5 o 0 

Toegestane tout 5 % 

bo/ h = 8 
o 

100 200 
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till 33 

1'3-
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\ 
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PROEFNUMMER: 21 

b = 10 ; h :: .5 o 0 
Toegeatane tout 2 % 

bo/ h = 2 
o 

200 
--...... /11 
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PROEFNUMr'1ER: 21 

0
0

• 10 ; h
o
= 5 

Toegestane tout 5 % 
o 

o/ho I: 2 

--... o/h 
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13 Verselijking tU6sen de gemeten en de berekende F* 

Allereerst hebben we de F* die we kunnen berekenen 

uit de formule: 

Dan kunnen we met de regressie-analyse via een com

puterprogramma vanuit de meetwaarden ook een 

F* berekenen. 

Ala we nu in de gaten houden dat de eerst genoemde 

waarde van F* berekend is met m=1, dan kunnen 

we deze beide waardes voor F* uitzetten in de 

zelfde grafiek. 

Zo krijgen we dan een beeld van het verloop van de 

wrijving tijdena het proces. 

De computervellen met de waardes zoala die bere

kend zijn aan de hand van de metingen zijn terug 

te vinden in de bijlage B. 

De vergelijkende grafieken zijn te vinden in bijlage~. 
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Eindconclusie Stageperiode 

Een stageperiode is in principe een tijd waarin je 

zoveel mogelijk ervaring op moet doen. 

Deze "stelregel" komt in de praktijk vaak in gevaar 

omdat niet elk bedrijf een opdracht heeft voor de 

praktikant die hem de nodige ervaring en kennis op

levert, die de atageperiode voor 100% doet alagen. 

Daar tegenover staat het feit dat de praktikant zelf 

ook de nodige stappen kan ondernemen een stageperiode 

zo te vullen dat hij op het einde kan zeggen, dat 

de tijd toch nuttig gevuld is ondanks het feit dat hij 

miaschien niet de opdracht gekregen heeft die hem het 

beste lag of die voor zijn studie de optimale kennis 

gevergd heeft. 

Ervaring opdoen behoeft niet altijd op het vlak van 

de studierichting te liggen. 

Rondkijken in een bedrijf naar de struktuur en de op

bouw heeft vaak meer effekt dan het uitpluizen van 

een proefneming. 

Ala deze twee dingen parallel lopen ontstaat natuurlijk 

de ideale situatie, maar dat is maar zelden. 

Geaprekken met de medewerkers over hun problemen in 

het betreffende bedrijf leveren de beste kijk op 

het innerlijke karakter van zo'n bedrijf. 

De leidinggevende personen zullen een heel ander beeld 

geven dan een medewerker op een lager niveau. 

het combineren van deze gegevens geeft een heel duide

lijk beeld van wat er gaande is. 
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i 
Buiten mijn opdr~nt, die zeker niet alle tijd in 

beslag nam, heb ~ zo ook geprobeerd om via allerlei 
i 

gesprekken met pel30nen van verschillende aard en 

funktie. een bee11 te krijgen van de struktuur en 

werkomstandighede~op de Technische Hogeschool Eind-
I 

hoven. I 

I 

Naast de uitgebrei!e studierichtingen die er bestaan. 

is de TH een bedrilf zoals ieder ander. 

Het enige verschilliS, dat er weinig of geen produktie 

is, die afzet vind! op de markt der consumenten. 

Onderzoek is er de\noofdmoot en de produkten die er 

gemaakt worden Zijt bestemd voor intern gebruik. 

Zoals eerder gezeg is de werksfeer, zoals ik die er-
1 

varenheb"uitstek lld. 

Een feit wat mij a III HTS-student tegen de borst stuit 

is, dat er voor de studenten op de TH materiaal en 

geld voorradig is waar de HTS alleen maar van kan 

dromen. Vooral hie )m zou het mij een uitstekend idee 
,j 

lijken om de samen~)rking die ar al bestaat tussen 

daze twee scholen, I 109 verder op te voeren om het 
H 

bijna angstwekkend~verschil wat er bestaat, wat 
r 
;' 

te nivelleren. \ 

Want ala we hiervo(~' op de regering moeten wachten, 
! 

om stappen te onde:hemen in deze richting, zal het 
\ 

verschil onherstel'i"re afmetingen aannemen. 
1 

Buiten dit alles, :.E mij in de stage-periode niet 

helemaal duidelijk geworden, waar alle financien 

blijven die vanuit de regering in de TH gestoken 

worden op bedrijfsgronden. 

Dat onderzoek een lange tijd no dig heeft en veel 

kost, staat ala een paal boven water, maar ik be

twijfel ten zeerste of er wel evenredig veel resul

taten uitkomen. 
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Elke afdeling op de TH heeft een bepaald budget tot 

zijn beschikking, waarmee men een jaar rond moet komen, 

en dat lukt ook vaak welt maar er is ontzettend weinig 

contr6le op het nuttig effekt van de aankopen die er 

gedaan worden met dit geld. 

Op de afdeling waar ik gewerkt heb, stond alles zo·nder 

protest tot mijn beschikking en dat is natuurlijk 

een positief aspekt bij onderzoekwerkzaamheden, 

maar drie maanden is eigenlijk te kort om een kijk te 

krijgen op het feit of alle uitgaven die er gedaan 

worden, wel het rendement hebben, dat de leiding er 

van verwachtte bij het opstellen van de verschillende 

budgetten. 

Dit alles mag misschien een beetje negatief klinken, 

maar het fe1t is er t en zelfs de mens en die er zelf 

wer.en en ook van prof1teren,zien d1t in. 

Een buitenstaander is dan ook vaak met stomhe1d ge

slagen als h1j ziet en hoort hoe er op de TH met geld 

omgesprongen wordt. 

Buiten deze opgemerkte feiten, meende 1k ook gemerkt 

te hebben, dat veel mensen overbodig zijn. 

Er werd mij verteld dat de akt1vite1ten binnen ver

schillende groepen met sprongen achteruit gegaan 

zijn, niet zozeer door de mensen zelf, maar door de 

economische recess1e die hier toch ook doorgedrongen 

is. 

Ondanks deze trieste opmerkingen kan ik toch melden 

dat voor mij persoonlijk de stage goed verlopen is 

en dat ik veel opgestoken heb, wat bedrijfsvoering 

betreft, en daarbij ook nog een leuke en nuttige op

dracht heb uitgevoerd. 
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ell!:!Q.! A 
De vergelijkende grafieken van de gemeten en 

de berekende F* 

B I J LAG E B - .... _----
De computervellen met de berekende waarden 

van F*,k,m en de waarden zoals die gemeten 

zijn. 

B I J LAG E C 

Graf1ek van de elastische rek van pers + 

gereedschap. 

B I J LAG E D -------
Tekeningen van persgereedschap. 

B I J LAG E E -------
Schemat1sche tekening van pers 

Sack & Kiesselbach ( tot 600 ton ) 
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BIJLAGE A -------

DE VERGELIJKENDE GRAFIEKEN VEN DE GEMETEN EN DE 

BEREKENDE F* 



-81-

.,.- GUlf SMEERMIDDEL 

9 G) 
8 

.. 
7 .. 
6 

5 

'+ 
.. 

3 

2 • 
.. 

" 
0 

0 0/" 
10 20 50 b/h 0 70 

0 

.,.- GUlf SMEiiillIDDEL .. 0 
9 

8 

7 

6 .. 

5 

4 

3 

2 .. 
.. 

1 

0 
1» ol\l. 



\ 
-82-

.,.. GEElI SMEERMIDDEL 

9 CD 
8 

? 
• 

6 

5 • 

If 

, 
2 

• • 
1 

0 '-til • 
". GED SMEERMIDDEL 

9 (£) 
8 

7 

6 

5 

It 

3 

2 

• 
1 

0 
DO/ .. 10 2'0 30 50 

hi" 
0 

~--.-.-~.-



-83-

,.- ClED SMEERMIDDEL 

9 ® 
• 
7 

, 
, 
it , 
2 

, 
0 ..... 

~ 11/11 10 

r GEER SMEERMIDDEL 

9 ® 
a 
1 

, 
5 

.. 
3 

• 
2 

• 
• 

1 

'0 
Do;. 10 20 40 50 bill 60 70 

0 



· ~ ,. 

-84-



-85-



-86-



-87-

.,. 
SMEERMIDDEL: MOL IKOTE KF 50 

9 @ 

8 

7 , 
, 
.\ • , 

• 

2 • 

1 

0 
bO/h 

10 20 30 40 50 60 10 b/h 
0 

.,. SKEERMIDDEL, MOLIK KF 50 

® 
9 

8 

7 

6 , • 

,. • 
• , 

• 
2 

1 

0 
10 20 40 60 " 

bo/h 
30 50 b/h ·70 

0 

~ , 



, . 

-88-

,. OTE KF 50 

9 @ 

8 

7 , 
.... 

S .. 
... 

• , 
2 

1 

0 
10 20 30 .50 60 70 bo/b b/h . 

0 

.,. 
SMDRMIDDEL: .OLYKOTE KF 50 @ 

.9 

8 

7 

6 
• , 

• ,. 
3 • 

• 
2 • 

• • , 
0 10 20 30 50 b/h 60 70 bj)a 

o 0 



-89-



.,. 
9 ® 

~ 

& 

'1 

6 
• 

.5 • 
;. 

• 

:5 • 

2 

1 

0 
10 20 30 40 50 60 70 bo/h b/h 

0 

,. 
OLINE @ 

9 

8 

7 

, 
.5 

" , • 

2 

1 

0 
10 20 30 40 : 50 b/h 60 70 bo/ h 

0 



-91-

.,.. 
SMEERMIDDEL: 

9 ~ 
8 

1 

, 
, 

" 
.,. 

" , .. 

2 " 
• 

• " 1 

0 
10 ZO 30 40 .50 60 70 bo/h b/h . 

0 

P. SMEERMIDDEL: LA @ , 
8 

"I 

, 
, 

• 
,.. 

" 

.3 • 

" 
2 • • • 
1 

0 
10 20 30 50 b/h 60 70 bO/ h 

0 



-92-

,. 
SMEJ1;RMIDDEL: 

9 
@ 

8 

1 

6 

5 

4 ~ 

• 
3 

• 
2 • 

• 
• • 

1 

0 

bo/h 
10 20 30 40 50 b/h 60 10 

0 

y* SMEERMIDDEL: @ 
9 

8 

1 

r 6 

5 ! • 
4 

• 
3 • 

• 
2 • • • 
1 

0 10 20 30 40 50 b/h 60 10 b alb , 0 



-93-





-95-



i 

\ 
\ -96. 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ \ 
\ I 

1!l\{.1.G! 1! 
\ 

\ 

DE CO~:"'UTERUELLEN MET DE BEREKENDE WAARDEN 
\~ 

VAN F* ,!\, m;~N DE WAARDEN ZOALS DIE GEMETEN 
\ j 

ZIm • : - '( 



EXTRu~IE." VI...~KPE.RjE,\j (~ PI.£TTLi) .. i'lid ... 'iJ.i'vS~t\I..EAZliEK' A46002-4 
BEPAL~~G VA~ uE ~HrJ~1~GSKQNS1A~T~ K ~lf 11~T ~CCELt Y~r]~~(O~EI~~)N(l·EXP(-XMtl/K» 
MET ~'C~E'~C) = 1.OQC~C 

1 

YM[ltAAhTAI..J = M AJ\;'lTAL :: 7 
(ltlOOl 0·2,)21 0-.3'-'03 c-. it 'it; 7 {j-4s73 Of}ts 14 0·52415 

XMtl tAAi'lTALl .: !: I ft- e tif) 

U l 1903 13.2530 19.9BZl ,7.2769 38.90~O 52.8600 52·6606 

v,., ,1\ X = ::,,0 EcrlJ :=: 

u = 4 

K III: 

I 
\£) 
-...J 
I 



G E G EVE i'f S 
• • • = = :: = = 

MATER lA Al 
PRO£F i~l; i>1M!:.R 
SMEERI~I DOll t 

1 
.\ L ,..J :~ 1 .~ I U eli 

lEaALD 

~0. 5Q,JQO (M~) 

dO = lQ.~50 (MM) 
riO lit ~"131) :_(l4MJ 

Bl/NO = 2,039 (-> 
llOI.i .. O =.!:h201(-) 

F F* B H a/H 
(KN> c ... ) C M!«\ > (~tO (-) 

70'OJOJO 0- 9 5782 ,0. 9 0132 '. - :34:)00 2'398~3 
~ O-OOOiJO 1*03231 13.1'6292 3.60000 ··3-!23UJ 
130-000,)0 1·06087 L7.08:500 2.90000 5-891,,8 
160'OOOuo 1·0921ti 20~22306 ".45000 8.254;'1 
240-00000 1· .. 6J54 22·52114 2'20(100 10'236"d 
420·00000 2·,)7~83 l7.S2583 l.SCOOO 15-29213 
825-00000 3 o J8,2541 JJ.03100 1.5000J 22-020 1J7 

1550·00000 5-48525 38.11269 1. 30000 2 9 -317,+6 
2240-00000 6.o79:)l;) 45,04227 1-10uOO 40.947:J2 
2S5C-OOOvO 7-31453 52·15421 0.95000 54.S99l7 
3750-00000 9-62436 j2-15421 (.l.9S000 54.8991.7 

c = 
EO lit 

~ = 

146.000 
O.OOQ~ 
O.03~O 

HO/rl 
C ... ) 

1'084 7 1 
1-36944 
1-70000 
2'01224 
2.,40 9 1 
2.,3889 
3·,,8667 
3--(9231 
4-481 8 ;.: 
5'18947 
5-!8947 

(N~~·2) 
. ,. l 
(. ) 

EPSEFF 
(-) 

0'09389 
0.36304. 
0.61272 
0.80743 
0,93171 
1 -16342 
1137395 
1-53919 
1.73208 
1.90131 
1.90137 

M 
(-) 

·0'26066 
·0.10346 
·0-05214 
-0.02501 

0·10010 
0-20207 
0'34026 
{h4 9872 
0'45729 
0"38143 
0.52447 

a1w-eHO 
c-) 

0-3S999 
1.18449 
3.S3S2d4 
6.21577 
8'19834 

13-25359 
1 9 • 98213 
21'21892 
38.90898 
52.36063 
52-d6003 

. I 
\.0 
ex> 
I 



EXTRlJ~ll' VI.~I\PE1.;..f::,. ~:: Pi..CTTt::\i), rdd ... d" .I,;;:..' .... ERZl..lE.:\' Ai~6CC2 .. 1 
B t: PAL! I\:..i v A f>.. Lt E. l' rl I J V li.j G S :\ G 1'1 5 T A iJ T I.. K L.i. T n l r I" C eEL. : )' ~ [J :;. to' , uN E I iii i.i ) '* C 1 • E}( F ( • X f>I ( ] lid ) 
MET ~(C,~E.d~C) :: 1.~lO(\~: 

M[TINu VOi..G~l.HI!A£R (1-1£1) = 

Yi-lCl:t\ANTi\L) III ~~ 

u 

K :: 

i).Oh'5 0.113.,,; 

u~!~x:: ~o 
:: 6 

2 

A ,4j~ 1 A L::: ~ 

0.2Mll C.?ll~ 

36.76,JO 

Et.llJ ::: 

1.1406~+OC 



G E G EVE N 5 
• :I • • = = :I = 

MATER.lAAL • 
PftOEFiH"MMi;.R I 
StotEERi1I uDt.L I 

F 
CKl'i) 

,-0 = 
bO :I 

NO 1: 

10C-00000 
l.,;;~.OOOOO 

·160-00000 
240-00000 

. .410 .. 0JOJO 
11550.00CUO 
;;180-00000 

ALU'v1ltHU/"> 
ZEi4ALiJ 

G£Eh 

50.000 OHO 
llJ.)5C (M~J 
4.9)0 (MHJ 

eo/roO :# 

d,O/I..O :: 
2.039 C·) 
0.201 (.) 

r* B .Ii J/H 
( .. ) ( ~~ 1-1 ) ( :~ /'I J ( .. ) 

1'·13022 12-·70423 3.90000 3'2S7~u 
1 fl0715 15. $2 957> :;·13000 S.057.j7 
1 d 958':1 11:3.55674 .2-67000 6.9501.19 
1·-.9136 22.11897 a·24lJOc" 9.U74!:l4 
2-146.3::1 .:6.07711 .-4 • 9..0 uOO 13-7;"4/'1 
6.13102 34.17000 ·1.45UOO 23'S6S!:J2 
9-746°5 .+3,84646 l'13000 3 8 .802 ... 8 

c = 
EO = 
N = 

146.000 
o.caaa 
0.0360 

NI,j/H 
(. ) 

£PSEFF 
(-) 

l*,,6410 -u.27062 
1·j1S0o 0.52459 
l-d464 .. 0.701313 
2*20089 0_91090 
2tj947ij l.10~99 
3· .. 0000 1-41,309 
~.J6283 1.70101 

• -10 

o « 

M e/H-SHO 
(- ) (-) 

"0'02415 1*21696 
·0.03065 3·0161;3 

0.01949 4.91155 
0-11304 7.83600 
0'24112 ... .11.1 6.1i6 25 
0.11115 '21-52698 
0.75012 36,76304 



EXTAU;"It., VL.AI\P£R,:)E;~ (= P:..::TTl:.))' itHI ... vH, .. ~C;: .... EHlw£"J' A<46:l02-1 
eEPALI~~ vA~ 0E ~rtlJVl~GS.i1nSTANT~ K ~IT HlT ~CCEL' YM[]=~(O~EIN~)~Cl·EXP(·X~[l/~) 
MET ~(C~E~~C) = 1.~OOuO 

METIN~ VC~GhUMHER (~ETl - 3 C p~1 " 

Y M ( 1 If\ A ,~T ~ L 1 = H AAi. T AL. = r 
0-0-5,,7 0·0956 0-2272 0 .. 4.$26 \;.~61.f9 O.62ijl 0-5483 

)( Mt 1 t A A N'f A L. J " 3/H-BMO 
:J·O-S .. 9 a·175J ll- H::ii:f v ~ 5 .5"71 1~.62,"6 25~O)1C:! 34-8551 

(I,l. = ) Et.tll = 
u 

K = :it< = 
I 
..l. 

o 
..l. 
I 



G E G EVE N ~ 

• = = = = :: = = 

MATER1AAL 
PROEfIHll'-4t.At:R t 
SMEERiwlIOOt.L t 

,.\ L U ~1I "I I U I'" 
ZEw.ALi,) 

~t.:C;. 

LO = 49.950 CMM) 
00" 20.230 CMM} 
HO::; 4,9JO CMM] 

80ltiO .. 
BO/lO ::; 

F f* 9 
CKN) ( .. 1 (111-1 ) 

lItO-COOuQ 0·9;:1620 21.·44815 
"? ..I,coova 1'0431) 23.14617 

210-00000 1-12:;59 26-595/1 
;feo -00000 l'J,)60o JO-22239 
380-00000 1·~lj7 .. J.4! 99435 
650·00QUQ 2-25385 39.f!9356 

1200.CQOuO 3.72:)40 '-+4·32618 
1840·00000 5-18)64 4a.65008 
2620·.0001)') O-O;3'i'-I( 53·91022 
3·liso.o 00 0 0 1.51518 62.3336" 

4d03 C·) 
0-405 ("') 

H 8/H 
On" ) , -) 

"-05000 4-612:':'1 
4120000 5-65305 
J-75COO 7'09219 
~·30000 9-158"0 
2·135vOO 12-27,12 
~ •. 50.000 15-957~2 
2-25000 19'?OO~2 
2.05_000 23·73204 
1.SSCIOO 29-14006 
1.60000 38 ~.958;'5 

c ::; 
EO::; 
N ::; 

146.000 
o. O~1Q_O 
o.aJ~O 

I1C/H 
C·) 

1*06022 
1*1738 1 
1*31461 
I-Jf93 9 4 
1·7298i 
1-'17'200 
2'19111 
2·,.048a 
2-Q648 0 
3'JfH25 

EpSEFF 
C·) 

0-06752 
a.lasos 
0.31591 
0.46352 
0-63260 
0,781.j10 
0.90576 
1.01325 
1-13178 
1.29943 

M S/HIIaHO 
c" ) ,-) 

·0-11573 0-50906 
·0.06305 1.55040 
"0-01166 2.98874 

0105370 5-05465 
0_0 9::>83 8-17527 
0.22723 11-85398 
0.43255 15.59708 
0.56491 19.62.859 
0-62814 25.0:3721 
O.54~26 34.85511 



EXT fi l,; .:::11 t;. JI V L ~ 1'\ P E Ii .,j I.: : l (:: ;? ... E T H: ,j ) , /. fl I ... v I 1\ '.; S 0 i .... E i1 Z ~ C K , A 4 6 C 'J 2 .. 1 
aEPALl~1 ~Ah ~l ~HI~Vl\GS~~~S1\NTi K ~IT nET vCCEl; lM[]=~(O~£lhU)*(l·EXF(·X~[l/K» 
MET ~'C~E1NC) :: 1.~O~:: 

hH l' J\AtHAL J = 
~)·()9j6 

x,d 111~A;'H AL 1 l1li 

u 

K 1111 

.... 17 .. 1 

.jIV-\X:: :::'0 

• 6 

M 

4 

Ah,~TAL 

I}dJ€:: O.2B61 

81 H-!3 n'1 

7-3424 11-2121 

G ~ = J 

SK :: 

:: 7 
C.4~VO (1,56.1.5 0.7437 0-8064 

l4.7":;O7 l'i·53~o 22'Odlj 26-6259 

• ...J. 

o 
VI 
I 



G E G EVE ~ S 
• = = = = = = = 

MAT£R.i.AAL 
PRO E F t~ t.. f.) M i.. R f 

S M E E R r1 I J 0 ..: L 

... .') ::: 

.;0 == 
iiI) ::: 

f 
< K i~) 

140'000JO 
160-00QUO 
210'CJOv0 
21S·0JOJJ 
370'000JO 
700 -01)'.);;0 

1200,,0,)0:)0 
18 25 -O'JO)O 
2610'C(}OJO 
3480-000.;0 

49.9:>; 
20.1:}'; 
. .!l.93) 

F* 
( .. ) 

1 ·')J~13 
.;-99319 
1-14795 
1 .jOI~55 
l·~J.2:2J 
.?,· ... JJ32 
3 H ll y 7J 
5'l.~j57 
6.:J1~,)9 

d':J3250 

AL'J'.'I d'.1", 
l.£ ;'IAL.J 

CtCE,~ 

(~~l 

(d'), ) 3'0 I r\.J 
(t·1·~i BO/ ... ] 

'1 
C .A:v1 ) 

,,1'1 7 '3)2 
23-42:'HO 
"S.19JJ7 
29.71 d!:t 5 
;3. 7 41";) 

J}.03-'OJ 
.0 .:? 7' "j 1 

-"---
:.j]. ';)5!Pi? .. 
;1 d4i.1'46 
J}'R9d 17' 

= I,.O'JS 
'll .0' 404 

.)'i 

C ;41-'. ) 

... 10':)00 
4.,251..)00 
J • j 'J; u'J 
3 .. 33.00.;) 
.::: dS.JJJ 
.~ .:.;,.5 ;0.0 
~·JO";O\J 

.. t.*oSvOJ 
~ • 'J') A)J 
~ -uOiJOQ 

( .. ) , .. ) 

.j/ri 
( .. ) 

4'505'16 
5- 511') o!3 
6·a~3.1.":! 
BtBS9J9. 

4.1'4.;17/1 
15~3'17q~:.i 
, 3d 16ul 
'13·6d5J.~ "' .... _ .. 

.25'1760::) 

.. H) .1 ~J'O 

140.0,)0 CNMtV-2) 
O.OJOOC") 
·0. C:3 6 0 ( .. ) 

HJ/H EPSt:Ff 
( .. ) , ... ) 

1·u .. d9 .. 0-05517 
l t J.600J 0-17138 
1-;.,731 0-30061 
1 q 71 6 4 1).-44615 
1- .. 711'1 O_S9:::!'18 
1 dJ33J 0_76123 
,,:!·J,434(.) 0,800:;1:\ 
.:!"<404~d l'O13~5 
2,';;:2821 1-07100 
.2 ... ~~i:)i'9 I.- .1. 03.'42 

I 
~ 

M a / I1'''BHO 
( .. ) c .. ) 

·0-10440 0-41063 
·0-09067 1-41535 
"0-00.315 2-79779 

0-05558 4*774\)5 
0-10796 7'3it2J8 
0-28006 11·21212 
0.1.6904 14·72061:S 
0'5615, 19 .5d97'j 
0-74.372 22'03131 

~_,Q~80t)~~ 26*625d7 



EXTRI.I.;>it.:.I' VLA.r\?ER:Jt:,~ 1.= P .. t:TTL;~;J' ",HlvtL\",SGd",I:.:RZ.J[r;, A46002"',1 
8 £ PAL I f\ -,,1 H f'.. U [ i'; H I.J V r r~ (j Sr<!''W S T .'\ [_('t" f_ r<: I.; n r1 t T i'" C eEL: 1 f" ( J "!II ( 0 r. E I 'i J ) * (1 .. £ :0- ( • )( jV C 11 r; ) ) 
MET tf' C ,i t .l. r... r.;) :; 1.:1 00 f) 'J 

UPi" • 

YM(l't'\A:n,~L];: M At'\qTAL:; i 
U-J510 0.1581 -0-310; C.51J;:7 Q.131,,+ :>-6617 

XM{PAA!'tT.-,Ll:= 8/111!13H1 
J.d6!7 6.6j5J 1:"e66{2 22·'1446 

vtv/~x:; :,(J Gl -= .) Ec:.ll 1 .: 
u :: 8 

SK :: 



G E G EVE N S 
• • ::. = = = = :: 

MATERIAAL 
PROEF'I'tL.MMii.A I 

SMEERMIJOt:L 

Gl 

F 
( K I~ ) 

LO :: 
t;iO = 
riO = 

'~(JO(jO 

·00000 
350-000UO 
540 .. QOOOO 
910-000.JO 

1=510-00000 
2200·0')Ouo 
ieeo-Ooooo 
;i280-000VO 

,;;;.LUM I/'.j IUrf 

ZEliALl.i 
GEE.~ 

49.821) OiM} 
29.760 (MMJ 

4.9300.0.0 

F'* U 
( .. ) 011'0 

1-0B029 31'55200 
1.14570 J4 .. 52160 
l'J2096 33t10B26 
1.77364 43 .. 15200 
2-05659 48010301 
4fQ23Q6 52A1 U6 
5&4/.1867 j6. i t2954 
6·79182 01·132011 
6·<74:)1;:, .;)5-20747 

6·0;'" ( ... ) 
0·597 C·) 

t-< d/H 
< ~fd ( .. ) 

4-65(,;00 6-785J8 
'1025000 8-12273 
J.85(;00 9.898,5 
j.40(JOO 12,,,691 7 6 
3.051.100 15.77176 
~.60000 18 .]'13 Q8 
'::.6QOOO 21-70307 
2.40000 ;25'471Q7 
~·25000 28,,981.1.0 

C I: 

EC :a 
N :a 

146.000 
0.0000 
0,0360 

hO/ti 
C·) 

1 "\J6022 
l'1600v 
1-,,8052 

EPSEF'F 
( ... ) 

0*067':;)2 
0-11138 
0.28552 

1, .. 5000 . 0.4;::904 
I t o163i 0-55448 
1-160 7 1 0.65324 
l t d9615 0 .. 7,3881 
2 t \j5.q.17 O .. 8.H23 
2-1 9 111 0 .. 90'576 

M a/l1"SHO 
c-) c-) 

"0*03475 0.74 8 87 
"0.00351 2-08622 

0'05401 3.86174 
0'15814 6.65525 
0 4 31084 9.73525 
o-SOtHo 12-677:37 
0-64681 15,66716 
0373140 19.43516 
0.66165 22-944:'9 



Ex T RJJ:" It:J'_Yl.AKPEfi~£N' •. P~t;lTELJ); iiR 1.; v I N iJ:"ON~E R ZLlE K., .. A46 002·~Jc-: 
at PAL ll\G::::~'iA l\ tJEYinl ,J-V 1 N G ~KlJfvSl' ANr~ K~:::0:1 tn! r:" {;. C £ l..1 'r MI J ~ tot (ON!.1 N :J ) jIf .. ( 1'" £: x P , - )c M-lJ I K)·) 
~ET M'G IhD)· 1.0000e 

Y.MtllAAi'tlALJ I; M 
:,.0 .:v.4Ji4 ;,'O ... ..:l·-3S:U 

~·X"'lt1-AA:N:T:At.l -II, . ...:-8'1-ft .. ·Stt'O' - . 
-3 i! tt5.s:a6 . Q_.t.2:~l¢ 

vt-'.AX:: :,0 
" -6. 

CPi<I." . 

AA.! .. T Al.. = .. 1 
-~"Oc.~:514 .~.. ··\)'~·4avt; 

9.72:22 12·4~O.J 
~- "-- , ~- --

. ~. - -, 
--"----.--~ .. -~ 



G E G EVE N S 
• • II = = = =- :: 

MATERIAAL 
P ft a E F j'oj L 1>1 M t. R t 
S M E E R 11 I :J 0 L L I 

1..0 lit 

:;;0 :I 

110 III 

F 
(KN) 

*CJOJO 
2e5 .. C o(no 
34S,CIJOuO 
500·0,)0(;0 
820·0;,)0'.10 

1460 .. 000UI) 
2160·COOvo 
2960-00000 
3870-000uo 

49.:330 
29.72') 

... 930 

r." 
c .. 

1-0766(; 
1.12503 
16jO,3SQ 
l·blO?.) 
2'J'1oS'1 
3*09430 
5·J"55~ 
6·jf>21;j 
a-1.97:30 

;.\ L U IvI I iH ~J j'l' 
ZI:: :~A L~ 

GEE" 

( i 1"" ) 
(riM) 80/110 
OHq BO/LO 

B 
( tIll) 

.;1-174."" 
34.4 (52) 
j8.0Sl0 1} 

42,46945 
~ j. 0 3 ';121 
~2. 32(~43 

'56.3536 
v2.:1.:jl~77 

o'5d19d.: 

= 6.028 
= 0.596 

N 
( idA) 

4.70vOO 
Q.;::5000 
J.85ullO 
3.45000 
3.05000 
i:;.dOUuQ 
~.6QvOO 

2.;,50uO 
;';.2~H;oo 

< .. ) 
( .. , 

d/H 
c-) 

6-632(.)5 
8·111tll 
9.804'15 

12·309119 
lS·750::'(J 
lB-6ddl2 
21 1 ..l7'LI:JO 
26·531.)9 
28.942.t. Ji 

C ill 

EO = 
h .. 

146.000 
0.0000 
0.0360 

Ha/H 
( .. ) 

1.1,)48 9 4 
1-16000 
lo,;:8052 
1.,,28 9 9 
1-01639 
1*760 7 1 
1·(:)9615 
2-U'}7 8 1 
2·J.9111 

"~,.,.~-~. 

....:. 
0 
co 
I 

(pSt::FF M e/n-aHO 
c") ( .. ) c") 

0.05517 "'{J.03724 0.60445 
Otl71J8 "'0.01136 2.08341 
0.20552 O.04d43 3.35655 
0.41 19 Od3581 6.281::>9 
0.55448 0_25738 9.72216 
0.0:)324 0&1+801'9 12.66033 
0"'3881 0-64114 15-64610 
0.85554 0_6'7426 20.50299 
0.90'376 0.80058 22.91315 



, £.XTR~ 1~lc=lIJ...A.:K.~~J1,~£I'({ ~ pl..tIrEi'{)" ~lfU, •• LYI~ ~.u.NJ~£ R20E KJI 1446 OQ~""'_" ' - , 
a,€PALlrs:a,::iv :AN:~D~" ~~A:t JVl rH;:SK!)#il4'~ Tt;"K~:lil t cH£,"c'cfiCf}t:LI ,: ,,'f /if:t lll~:(AJfii.et.N{I'1*.(1.t;.:X.,X!lj+fllll(:l) 

". -
::: .';c': .. -:U 



V ENS 
........... - ,. :111 .. & 

A L U ~.; I N I lJ it. 
·ZE.l\AL..l 
.-. GE:EI~" 

130'/ N 0:1 1 0 • 116 ( ... ) 
J16.:/1. 0 • .. ~JnI9 5 ( ... ) 

• 99550 ...... _~9_.~9.2;J0 
i:2a:97:7<:~5t: 87 t<J'l 

2 0 " O.'UHto 
J .QO::O.it ... 

._ ... ____ .120.-0 0 0 0 0 . 1·§aS54 61!4641~ 
@~~c:~!D¥\l.f.UH.10' . ~:2 ~i5 90 1+ 6~'C::5~;~ 4 4~l4 1 . 
___ ...... _1&00-00000 ....... 3· ~j)o 3 () 31150 

,9:510.1 
d.7 .80QQ2 

~~~~~l!.n!H Ot)o.OO. . ;~::!ic~;9:5:~ 6 7 
000 \,/ 0 7 • 1.1 46 1 

ti i.?IH 
(M~ J '''') 

. .' 

.. 4·6 .. 5.000 10'.4520d 
'J:i~4tJ:QOO 12-.'099;; J 
"·OQOOO 15·;36619 
,,-70000 11~959C3 
3.40000 21'2()8V9 
".OQ,oOO 27 ·.11i'u8 
".80000 31·359:"~ 

c .. 
EO .. 
N .. 

146,'000 
0,0000 
0.0360 

(NfoI~"'2) , .. ) 

(-) 

.I1\1/H . EpSt.Ff 
Col) ( .. ) 

1·01649 O.C1889 
1-12045 ·0,13133 
1'~3250 0.24138 

• 33243 .. 0 .3 j 141 
l'''SOOu 0,42904 
1-04333 0.57 7 
1-76071 0.65324 

M a/H-sHO 
c .. ) ( .. ) 

·0-04809 0-33646 
IJtQl-J87 2.5a312 
0-11062 5.25056 
0 11 25190 1a84341 
0.35900 11-15247 
0.514-53 17,20206 
0.62351 21·24396 



"" - -"~. ~--'--... _.-- _. - . -.,._--- _ ... _. 

MuI k~LjSl,;&Nii~Jf:::I-Mtf:}· 



G E GE V E .. NS . c.· ..... lit::: lit I( 

- - .-

M.lT E fU A A L • 
c;:_=~ltLlttiiU~.M1;.; R ,t 
~:;.SJ!£ ER t1J lJ 0 t. L I 

- -,-~- --,'._---
« '~.n_" ~ ,. -.- . -, - . -

ALUMINIUPl. 
. ···.ZEiiAl;~ 

GEEi~ 

.4 .. o .. 2~50 .. 'l6~ (/14M J 
. .tJO lit 49 .. 900 (~~M) aa/HO:&l 10.122 Je) 
::-'A1~l ,~~':,-_= 4 t~3 f) -.( MR.J .... . -anl t..O . Q !:.9 9.1:~t!t) 

-.3 Ii t) .. 0 0.011 0-
~ v.ooooo 

•. ~'"l 0.0 0 • 0 0 0 u 0 
14'50,00000 

.. ~l.J,O ·DoOuo . 
.'4 a:1Q. 0 {1 0 000 

1.-051J00 
l'ia~3? 37 
2d088u 

-3 t16JJ 8 r 
5.4 3.J 6 7 
6 41 02425 

~:,iQ' !2J09. 
~ ·s.s- 9'1 0 613 

67.3991<3 
1:H434<i3 
.-(j~ .• -8.:LJ.Q 0 
·"09145709 

.'!-t.a~q.OO·-10 '45.8 ~7 
4'i4Jj() 0 0 ':1-2.10 $iJ' 
l.6~ODO J8'465~3 
3.35.000 21.92!j"o7 
~. 9000 .. 0 29 '2!H]2 
217-.i}-o:.(}Q --;;~2$ 5 a~9tl5:' 

C 
£0 
t.l. 

III 146 .• o (Hl. (NIw!M-2) 
III .() • 0 G.o.G t-) 
:I O. Ot~:9 Ce) 

HO/I1 
c ... ) 

1-01649 
-J,- i2:O 45 

..1-J50613 
:l t 47l64 
~ -IQQo..o: 

;·1 • 7 9-2 1 Jc 

- ~~ . 

0.01889 
O.1313l 

.--0.34112 
0.44615 

- 0,61272 
0.67404 

·0.02920 O~336b7 
0.020'2 2~5S52r 
Q.16683 8.343d2 
0.29774 11.79911 

- .--:. Oc.., 4.7 a 98 --- -19_ .• j~O 0 2 
{ft-55·'H 2: 2a~4 0 81 :; 



£XTRU;,I t::.Jt~.L..At\Pe;R~Cij.-",:: Pt.E.T.:rtN.~'" F'iR L oJ V I 1;. ~SQi'tt..ERl~EK' A~ 600:2-1 
. SEPAL .Lf\GcVAfII~j)t: ·n:it4JV.l!1fG~!(:fH'fcgT"NT i.i KL.I T ,,:£l c-i\C-C-o£,-t. f Y.fJ, t llil~( O~£H .. i.J)", ( l"'E ~p ( .. X f.ft·l/K--n 
~ET M<a 4 0) a 1.000 

:::-Y M:ll • A,A N1' Acb l -:14 ...... .. ...... ", ..A.I\ r-.-T A-L= 6 
.. c . ..:.:.:: • .o:.:. :;::'c Vf:{j~-::"'::.-=~-{1:¥~q:::c: :=:..:::-'(t'i-2~-a6:-c::: .... c&. 59'9 j_. ·=4~1·/fl-i'.,··,,~; .. -a:-9 8:; 

. -- :;-"-'l#f ItAA N--'f~AL:l 
.~. J.Q 1Jo4 19.9{)~7 29.Q69~ 

- ."' .. -. 

utJ A X = ~ '.) 
-8 



G E G EVE N 5 
•.• ' •• a II a·. 

MATERIAAL 
1!BD:Etri\JJfM.~R I 
$J4t.f;:RI>1!QOt::L • 

. .' 

ALU'~I N I UM 
.:::Z£1iAJ.. J.., 

.~&t:N . ... . 

.. J .. Q.tI .. 1.t9, eat.). .. ( MM-; ." 
13 0 :i.", .3~ .• aT (} (tHH ... .JlQ/rlO. -(laO e 7.('· ) 
H:Q:t!·::,~=Ai:i~1 (MUci .. ~LBDlt..O ·'lIll ..... :D.!.a.O:O:':{~"")c 

':'£ B H 8/H 
(Mt-l) (. ) 

.. 

.. 360 '0.0000 . 1!.17q:H . .... A5.t 1 8 600 ii' 3.5000 10'367~9 
.0:0'0:00 '.' '1-52341 ..~. g~15t8 t) '';j'9S000 12·5~192 

. . ..925' 0 (} Q 0 a 2.6'f1560. 5~L.59975 J-6QOOO 154116600 
~~{:C~l 1'0 • OC-()O 0 (} 5 .. 03 3{H~ lHii44561 3'-oS:000 2.1'129 7 1 
...•• 39.60 -00000 7-465 9 4 7".-17325 2.65{;OO ~7.989~O 
~:·:.:1JB '1 0- <10:0 0 0 l~ato#" . 8S·.46Q=A.8 2:-301)"00 .3~7.' 15673 

C II 

.£:0. • 
III = 

146.00.Q (NMM-2) 
.·Q.O~O '-'1. 

0,03.00 (itt) 

HOIH .•. EPSfFF' 
( .. ) C"') 

.1'13333 0-14453 
.'.1 '~24610" 0 .• 25591 

1-,369 4 4 0130304 
-1'61639- 0.55448 
l'~603d 0.71681 

.'2~ 1434ft .. 0.88036 .. 

M a/H-SHO 
C ... ) C,,) 

0"000.02 2*]0037 
O"i:()9l94 A.51070 
Q,26660 7.07938 
01-59925 13.0424j9 
0,74165 19 • 90268 
0 __ 598 .. a 29.06951 



EX~RU~IE~ VLAKP£RSE~ ,~ P~£TIEN)'~RI~VI~G!DN~EAZJ[K~ A4600Z-1 
sePAL I ~ G VAN v.E'W.tUJV:INGS :(QtiSl ANT t: ;<(,1 r f'ltT tt'cctl..t t ttl! J:ltA (OhE H~u)* {lllll£·Xf' ( .. x~{ ] I "J ) 
MET ~(GkE!ND) = 1.~O~Ory 

YM(1'AANTALJ = M .AArd Ai.. :: 5 
0 .. 014:1 co.(U71 o·.ot:Sd (hC~;U 0-11..>2 

. X Mtl l.A ANt AL J .. a/H~al1fJ 
1-7099 la'3763 19.U''J;U .JS·21.t9:::i 47.2.7A6 

t;l = .) 
u 

~KR = 



G E G.~ 'VE N S 
•••. - ••• = 

M.A n:,R I.A A L. 
JlRQ·EF ~1J \'t1~" R ( 
S.M.:E ER !:~JR D_~ I. I 
-----

ALUMINIUM 
ttWAliJ 

Mill YKuTE ... Kf 51) 

. 

. c = 
... EO • 
N II 

-- _. 

_l46.00.!L. CNfotIM-2) 
O.OQG(- ) 
0,03

0
60 Ce) 

Ii. 0 II S{t. 0:00 Hi",,) 
. dO II 1Q..OQO (MMJ 

.He· ., ..• ~~j Q :C MWJ 
SQ/hO III 2_ •. 0~e, .. (.) 

F 
~KN) 

. 7~ -00000_ 
•• O~OOO··'· 

.. -10 0 • 0 000 0 . 
120,,000uO 
150,,0000.0 
i;t:O .• 0.00 0 0 
240'000uO 

,-_.400 • 00000_.· 
660-00000 

,1"O·OQOQlr 

;:..ftf>.l1.U-·· . ·:fL! zu:O ,r" ) 

.. B 
O-lM) 

•. l-.I}.)3JQO .. 10.,.§3 5 1 6 
l;:o.~ It 0 4 "::.\=2·, 02 " J 9 
1 .• 0374 7,l 3 lI6 9 4" 4 
·~.05714 15.903~3 
19 .• 11] >3 2.... . .. ~.8 .•. 6 0377. 

-1-.1921·0. . al .... ·91l11·. 
1.2a822 2~.64j~5 

l'Q4e22 3.2.8(;>6,,1 
2.06992 42.86~~7 

.. l.i.66~S5, __ .A 9., 300.0P 

4 .• 5500..0 
~ •. ,1 O(fOO 
3.60000 

.-3 .. 1000.0 

. _2 •. 650.00 
l.;a~OO. 

.l.aSOOO 
..... 1. 50000 

le15UOO 
_ " lJ,QJtQQ 0 

tUH 
.. (.) 

.. ·.a,·ldl"'S . 
i"93278 
3-80401 
5·13.007 
.7 t.o.4Q.c;.9 
9 • .:1.3:$:21 .... 

14.404 0 7 
.2.1.· 9:1.1l1 
31-21108 
49 -3:0200 

HO/H 
( .. ) 

EFlSEr? 
Coo) 

1 ·09,352 0 .·o9.~.42 
l'.i0244 0.212:81 
1·169~4 0-36304 
1*S9032 0.53511 
1·dQ0380.7H~.61 
a.19l1~ O.qQ'~~ 
2'664 8 6 1.13176 
3'.~f!6.6.1 16313.95 
4-286 96 1.68076 
.1.t.·~30O:\L.:.'-::. 1. 8.42.t.14 

M 
C .. ) 

.. .. Q~1.6.2 2 7 ·0 .352 96 
-·(1*01714 O~.90436 
-0'09959 1.71561 

. ·0.06203 3Jl0168 
-~jJ:.:. ... .Q 1J 2.8 .. 4 ... .2 9189 
.:ttiOl.213 1. 0 I} ~ ., 
0'01705 12.3162~ 

.lh0151's .. ,.19.- 882 71 
0.08314 35.2494 q 

..... _(t~lJ'}2lL._..~l •. ~. 7J 6 



£.(TRU~If;.,VlA~PEij!lEN.(.:I P· ... ETTEN)I "RI ... VII\,GSO:I~"''£RZUEK' A46002"'1 
8fPAllNij·VAh ·vt~ ~ff:t.tVIN{lS~\lNSTAtHg. K T t;:£l':~CEl;.t¥M!J=t.t'OPt,EIt-iu)*(·l"·E)(P("XM.tl/!O) 
MET M'O~EIN~) • 1.n CO 

'tMJl tAANlALJ II ,114 k-\*lAl,:II 5 . . . 

. 0- 04u6 ,,·~:i}61t.} o-.tii)-3~ .~ .. \j'e 11'9~ 

- " c.,: ,,':::'.x-M-tlt AAt'fTIft.l ~:: '·ifl#."'" OH('}· 
7. .7810 ,:1..2~::5.Q(l 

U~.I.\X': 50 <21 II 0 
1!l. -4 

K II 



G E GE Ii ENS 
....... =.:.= 11:1 =: 

_,. _ c ' ''"'' "' 

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

MAT E R I A A L I A L J M I H J ;1 

....... .. ..~1i QtfJ'tilMJ~ .r;Jt:..t._:c...=.1l.__ .. . ZZj1.A~.w .... 
SME~RMIJD~L I MJLYKJTE KF 5J 

. 5t 2..!.~~ !i9 .. : {'HD.... . . .. .... .. _ .. . 
.., Q. 10. 10 i). C I~ M ) cl ) I H o· 2 .049 ( ... ) 
;t~-"';. :''taJA=..£.MMJ. _.~ .. ·tH1llii·{t.!=- =;!lc!~9g:::::~t"!L.:. .. ; . ...: 

fw:: .. ,- ) 

70-00000 O.9557~ 11. Q4352 4.55000 2.q05i7 

~.~----.-~ 

C =: 146.000 CNM~~2) 
t ~L.~ _ . .-=~.!..~OO_Q..:.. • ....... __ .. 
N = 9.0J60 (.) 

~2S~jtL 
( .. ) 

........ M.. 
C·) 

t30 • (yQ.\) tJ:O . -,fl.9~;;U:2.:;c: .. 12 .. 1l+ 40..3 .. ~_.:.4~d OJJ.O u ..... 2!9.62l1 .. 
1·(;81~" 
1 • i.Qa:.44 
lej6944 

0.09262 ·0-26263 
0.2.125'7. .. .:.111"0:1.21,61 
0.36304 ·0.10619 
0.SlS71!.G .... o6121 
0.71661 ·0.02163 

100-00000 1.u2J4J. lJ.8~lJ9 3.60000 3.842u5 
. .1;{:O -Q1lDiJO.::=.:1-C4l9..3 ... ;;LO;toO.o226 ' .J.:tl.aiJuO .. :..:=.Ji.!;l~l.J] 

1S0'OoOvO 1-1000ci L3-7d90l ~.v5vvv 1'090~9 
..... .it111S.! Q 'JO~O • 6Z.l;JO.L 30.22 5.000 .. J#: .. J135Ji:2 ..... . 

260-00000 1.410q~ ~6.91S14 1.~5000. 14-54872 
':'.:...!to.fL!. Q :)QsJ1h-;.:; ."A,· .\t.1.4.'!.;r JJt'1uO l •. ~. 5.!J llu:.,= ... 2.::t.~ 6co 2/.0, 
. e 00- 0 0 0 \J O. 2 • .. (3 r 1.1- 4 J • 2 9 t3..2 6 1 d 5 \,./ 0 \) J't • 65 0 u 0 .. 

.·15.6 0-:0'0 (}~HI.:, ·.::::l;~56q gil,.· ,::.:115 ~ 5 £Hl·a.'*a:iOO u.:6:6. •. 9.1.7 0 5 

l',;f9dl:2 
l'o60l~ 
2. 819.:1:11 
2' 064 6.0 
J'I:t(l~ 
4 .~aQ.~b 
5 ~a:D:QD:u 

<o..~ 9 u.s 7 6 _c!l,W1l0 55 
1.13178 0-06101 
1 • Q 1 .3 0.9 .-.0 It 0. 9 .17 8 
1.68076 Ot11983 
2 .. 029dOo.. .. tld90 

0'3564Y 
0 .. 91342 
1.19)37 
).13209 
5-04101 
7~18697 

12-50004 
,21 .. 63408 
35·60198 

~.6.6 i866v1 



txT R LJ~ IE.. II L.A I\PEfi ~E i~ (;: e.~E.1T£N ~ ~ .1Rl ~V ~ I'i \;ISCNI.IER Z u( K" A 46 00 2-l 
SEPAL IN G VAf'iv£ fl.-iH J¥l NG5~:::rNS T·AtH ~ K~: to IT h£rftt·CCEL t n~ t hi ~LOfliE I NL.d if' l--EXP'" Xf'it 111<» 
NET M'C~E1ND) ~ 1.'J00C 

htCl CAANTALl a M ;.\A,'4 T AL. 7 
- 0 • 02;;6Q:*·'lo?Y2 O·.():.{t-6!3 C. 0'704 

XM t 1t A A NiA L 1 .iii. ·-8'1H-=SH:t} -
~ • 4 5,J4&,. l!i;) j:12. 'lil{) 4 

u 
VI-'AX:: 5:) 
.. 2 

.6dll~1"'O.1 



Gr:GEVE'~S 
,. • :: !II 11: :II := :: 

MATERlAAL 
~aD££NJ,JJ.fM~R. -.i. 
SMEERMhlOi..L f 

A L J '·i I . ~ I ') ,~ 
LL.:. ._l£.:cb\LJ. 

~4JL YI-<.lT[ t<r ~J 

_-10..0 :: .50.;) ') 0 C :H!1 ) 
-~,. 

c = 
. EO ill 

N :I 

1 4.~ • 0 .J 0 ( N M fII - 2 ) 
..3). 0 u.(HL.'.~ 1 .. 

O.IJJ60 C") 

JO:ll 20.220 (MM) 
.rl{l .. .iL. .... . 'i~ ~JO.· _:c\_M~} . 

::O/tlJ = 
_.".s.:ilil.. ~J .. c 

4. 1 'H , .. ) 
_ IJc •. l4 i14::(··~t 

f. 
(KN) 

150'000;)0 
110.nOOQj 
210 ·000,,)0 
270·0.00J~ .. 
350 -OJOlJO 
460~OOo..JO 
650-000.)1) 

.4 tc!~J'·/~j1QJO c .. 

1850-000\.10 
. :i:t{>{). '.(lO!tQQ 

.f * 
( ) 

... ;) 

CHO 

1 • J 6 74 5 ~ 1 • 30) 4 3 
. -1 t 03~ 5.6- . -:ll. 847') 9 

1-12122 26.72~v9 
1.22'1]] .-.lOi.8hU 1 

.1.j8312 l5~22~24 
. "j..6vB). . -~!).:« .. 1 9 S -4 :) .... 
1.j1167 4~.105'1 

c~.g·a:S197 !~t~_~_¢. 
3.04770 o5.153J) 

. ~1~ •. 2~~.~~ 

4.~dJOO 4'SSlJl 
.:t '.l300v :.:S. 7.05.~b 
3.'3000 7~164~O 

. J.~34.l0 () .' 9:~.s-S It Uj 
2.. =33'.10 ')~2.::~ il46 7 3 

-- 1 .... Bt) 0 .v...i;-6 ! 2-O:?·.Q2 
2.J3000 24'19~Ol 

.J ~J)9(tJ:_._ . .i~·L.26jL . 
1.j3vuu ~2'5~3~8 

::.L.l?:~O.9 ...... ~.~~.?· ~!i.4 .. :3 6 

1·J534~ 
1.1 tjllj 
l'J2172 
.1.t.!}26J2 
1-7420j 
1- • ., a:1::j,; 
2q2651 
;; .~9...t99 
.3',,2222 
~·~.ri4_6 

0*06009 ·0-06072 
1) .·1 9 056 -.0 • 06620 
0.32208 ·0-01506 
O.4d az1'._ .. -O~ 02·SS6 
Ot640~3 0-06017 
0.79331.-.0..- 0.86'7' 
1.0a457 0-09041 

. . J III 4J~ ~ J Q·.~JL ?QA¢I 
1.35108 0.21251 
1. .... 4] _tt~l_ .... _c... O~Z.'.60 7 

0'44 9 09 
1.60304 
3·063-.3 
5.45141 
8'34531 

·12"10640 
20.08859 
25. ~64 9.5 
38,48246 

.~8 • ~~~_~~1 .. 



t,XTRU~lt;., Vt...AKP£R~E,~ ,= Pw~TTLN)" "RI",v L~,JSlJN .. EI1-ZJEI\' A46002". 
stpALl ~J"~At>t jJ£ "ttl J Vi IH,5 r~;}NST ANn: -K<JI T HcT ·{«Or; 1: t.. ~ r M [ J 111M C Ottt Hi U ) * ( I-E X-P ( .. )CII,{ ] 1r0 ) 
tou: T M ( C j\j E J. NO) :& 1. 0 0 a J C 

YMtllAANTALJ III M AAI"IAL:: 7 
.. v. O:l~~'= ·iJ.O:Z4 ij '().014·j c:e. .. 07 el 

*Mtl.tA A N'T-A:t,-J '.A:-4/· .... ~.e H {) 

u·raa4 . 14.24~J . 22·t:JJ.19 99.5949 

Ut'AX = !;)O .. 
u 1[( .. .q. 

4. 9 62.4 ~ ... ;) t2 
-------.-- ,,"-_.- .. ,--, . 



EXTRU~IE' VLA~PERSEN (= p~ETTE!~), ~HI~vr~~SO~~ER2~EK' A46002-1 
etPALlf\G 'IAN()E IHiIJ~VINGC:;K")r-lSl"NTt:. K vIi f1t::TltCOEI..I TK(]=MCChEIN u}.(l-EXPC-XM[l/IO) 
MET M(C~E'~O) = 1.~ooca 

M£'IN~ VO~G~UMMER (MET) = 15 iJP tJ t 

'ht.[ 1 t A AN TA L 1 :; M AAi~ T AI. = \j 

.O.i,1054 !L.OJ7.3 - - (f.HH":'l '" 

XrdltAArilAL) :; . AIH'!"SHO. 

u 

K II 

,,-9402 

utvAX = ~o 
:1:11 .6 

r·8239 11-9'1J} 

01 = J 

(j.OY1~ 

19e,3Y73 

~KR II 

0'12,,0 0.,140j 0*1964 :e.2166 

2(;'83v9 41,81 7 7 47.7965 59,1.058 



G E G EVE N S 
•• ::W': 11 .- • =-

__ M_ATER lA Al. 
_:- __ :PRatit\!lJeMMt:.R I ___ ~~_ 

S.MEERMIQD~L I 

- " ~. 

A1.UMJNIUM 
L __ Z-EJiA 1. U 

MlJ_L YK~nEKF Su 

·!.,_o.* __ ,+9:.e 40. (/>4M-} 

F 
CKi'd 

~O· 29.800 CMMl.~~/HQ= 
-tt{). .~ ,9-21 CMMJ .--:]iuZ~ 0-

F* 8 
eM) (t~M ) 

---" 

6-Q57('" 
J):!.-5i:Et c.:(- ) 

i'1 
(M~; 

8/H '.- ) 

c • E 0_111 _ 
146.000 

O.~tJcto 
0.0.360 N • 

-
Ha/H 
Cd) 

(NMM-2) 
(-) ,.) 

EpSEf:F 
c .. ) 

M 8/H-SHO 
ee) (e) 

--~.-- .". --- - -- .~--~-,-~ _._---" . -.- -- ---

""(1. COo.Oo..t,P5 79_3 _ :-::~cl-:,~.30~2 .' -.:.,*~.~5,(Lo.O _._6 ,.7 80~ 1. --::1! \l?8Q6: .. _ . 0..0.6517 
._" ,_ ., .. 0. 0.0. {} 0. 1 .0. 721 7-:'l~·32916::4'iil~S:uoO· ·a. stlOS --.ll11l554 0. • 1 965:3 -
33.0. • 0 00. Q 0. 1 d 7 :u 2 '+ 0 .• 1.6 87.7 J. 65.0 0 011 • 0. 0. 51 4.1 • .3 4 19 SQ. 3 4 4 7 7 
4-20. II 0. 00001.-3'1382'-4 5-112-6"2:h 2500.0. 13.8-80.00 1 \I 5138 5 0. .4 r 8t30 

__ 510..-.0.00.00 _l-5AolZ. ~l.44#~12:.t.B50QO . __ -1.6-0.50.90 :1'7~632 0. .630._45 
.: &·20.·,000UO li~57i5·:61.0~L)002i4:<Htot} .·~i-i:S~45c4i7 :2'0500~c O.a:i:~89 
1 30 0 • COO 0 0 2 • 4 9 6 9 d l t. 5 2 '10 0 2 .0.5 C 0 (,) 3 4 • 8 8 ., tj 0 2 • .. 0 00 0 _ 1. 0 1 0. <; 0 

.:.:::1~.1.+Q._~(}Q0003 'l.~199 .. ___ Jt3·.Z'.t30S7 .. ___ Jc!.Z-S:QJlCL ..4L_!J17 4('}l___ .. 2· §U 4.3 __ . ___ ::_. 1 .19 3~J 

.. ~"1:.~g;~~~g~_. -.~~.: l;:r;~<~:~~~lt.~c4~g. ._t;~~_~~~ .. ~ ;:1~~.:~ __ cI;.:~:~~~._. i : i; ~ ~~ 

... ,(t •. ::O-4522 . Q.72380 
·4iC3~93 2.45~14 

QR00540 4.94823 
0.03126 7'~2389 
gt.O 7143 __ -1.L~.993¢ 9 
0:e-G91it ·1 9. 3 912, 6 
0.12601 28,83089 

___ JH.l Qi3.2.. _.41 .81.~.7 Q 
o. 1. 9 ~ 4.4 4 ., • ., 965 3 
.Q: __ ~1:~1t:~ _ ~~ ~ lJ)51.JL .. 

I 
~ 

N 

f 



------------------......................................... ....... 
t,xTfUt;.,I£, VLAt\PEftS£N (= t'l..~:rJCN)' V4Rt.J\lH,I.tSu~ .. I..ERZi.J.EKJI A14600Z-1 
8:£PAt,;1~l.tvAf.i{}( .,HJVINGst<dNsrANTt: ·~:::U:IT MEl ~CriELl .yfi;ClIlM(ON-i·lNu)*<l·"'EXp(·)(M(~nO) 

M ( C ,'i EJ. NO) :a 1. 0 000 
." -, . - .. ~ -- ~,- _."._-

- "-~. -- ,.-~ .. - -_.- "-~ -~--~~-- .~~~.'-~-~-'-'-~-'~ .,"----........,....-

Z(",ALD 

~M'{lIA Mil All II M: ·AAft'tAL· ~ 
... ~*~U4J8c _.c".Oa-9.1 O:"·O~23'::c::: ••. -{}:. 0-082 U.ISi? 

xMt 1. 't A APfTA II =: -81" ~a1'1(t-"-c : . .:.:: ..: : 

·4-98~2!:B!J 9., J 42 • 702 9 

1,1.1" A){ = 50 
til: 6 



G E G EVE NS 
• • = II = = == = 

MATERIAAL 
PiO£F'NJ.iM~c;R I 
SMf;£RMIOD£L : 

F 
'KN) 

LO • gO lit 

HO • 

",0"00000 
210-00000 
340-00000 
:.425·000\.10 
510·0oouo 
815-00000 

130.0-000\,)0 
1950-00000 

.2850-00000 
~)660~~ o.QvO 

_. . 

AlU~HNIUt>' 
.lo . _U.llA.kJ_ 

MOl.. YKJJE. KF" 5") 

.. '+~.2~o. (MilD 
29.82~ (MM) 

4.1},3C (M~) 
eO/HO· 6.049_C·) 
.BrFllO lit;. _ 0 -597 (.) 

f;' B H 6/H 
( .. ) 011<1) (MtJJ (-) 

1'062 7 6 32- 31 046 A '.55000 7'101",0 
1·Q91Gd J5.85613 .4 -lO.QOt> 8-14554 
1 ';'::0174 ,itO.27742 3.65000 11'034 9 1 
1 d219~ .4$.:23465 3--25000 13- 9 18 :'5 
1-51073 5.2 - 504';) '3 2.dOOOO .J. 8 • 7 :s 1 u 1 
1·83550 61-25525 2.4-0000 i5!!i23ii2 
2-00943 0.5 .. 377') 5 '::·15uOO 31-803 70 
3-44170 11-~l7505 1.90000' 40-7231..i. 
4-61936 a~.i! 00 72() .1,75000 46 .. a.O~u.l 
5-05943 9" 8. (f{}{l/i 0 .1.50{iOO 65'338'93 

c 
to 
N. 

.. 

• 
~ 

• 

146.000 
o. QQ,o_Q 
0.03.60 

He/H 
C .. ) 

ItjJ 8 352 
·1·.Hl24q 
1 t J506tj 
l'516 9 ;c 
1·760'71 
2!o5417 
2-,,9302 
2!~·94 '7,+ 
2.4!8171 .. 
i-2a661 

CN"H"-2) 
.C*} 
(-J 

EPSEFF 
c .. ) 

0-0 9262 
0.21287 
Od4712 
0.413115 
0.65324 
0.8:3123 
0.95825 
1.10099 
1 t19595 
1.37)95 

M 8/H"'SHO 
C-) C·) 

"0·04111 1'05252 
·0'02331 2.69686 

0-01J16 4.98623 
0·0.3908 7t86 9 (;1 

0&062.26 12.70;~'f3 
a_08B1? 19.4743/f 
0-15192 25.15502 
0'18742 34.67503 
0.24156 41.95543 
0'20099 59.2902') 



EXTRU~IL" VL.AI\PE:H~£N (::II P",ETTEtO, i~Rl.;vr:,\.1Sur'i",£"ZuEK' A't6002-1 
BEPAL1~J VANOE ~~IJV1NGS~ONSTANT~ K lIT MET ~CDElt YM(l:::l~{ONEINu)*Cl·EXF(-XMCl/K» 
MET M'CNElND) :::I I.OOOOC 

YMCPAANTAl.J = M 
v .. <>2 it 8,"Q.~44 

X Me I f A A NT A 1..;1 Q'-tf"'H"'UOO 
dt1495 13-33?4 

U'"'AX:= :.-0 
!ill .0. 

K • 

A4.N'fAI.:; 7 
t).:(t1:2S:·· 0.121 J O.20{l5 

:40" J45J .I:! 8 -1400 

~KR = 

t .... 
N 
-..:J 
t 



G E G £ Y .E. N S . 
•••• • =:,#.:~=. 

MATER1AAl r C II 146 • 00.0. 
:.eRtlE; hi. U MH £JtJ .,~ 1:] 

AI..UMINIUM 
... ,ZEWAL-c 

. t1 Q.l,Y KPJ E K F 5 J 
_:,:.,.£ 0l1li, 0 • 0 (Jill) 

(NM.M"'2l 
.:{.-J 
'til} .. SM-EE R.M I DOLI.. • 

LO =. 4-9.92tj {!-tM'} ... 
. uO II 39 .• 9 .. 00 (MMJ.BQ/MO = 

.. ~J-t!L, ~ -lbil·l OO<tMi· ·3'0.1 L 0 iii 

8.-091 .. (·) 
Q. 7 99 ::j:~) .. 

f 
, f: i~ ) 

-OJOOO 
·';40-00000 
400.0(001) 

·-510-00000 
·_·,,6'10 -00000 

-·960-00001 
1560-00000 

. c.:-=2'2.6·0.:..dtOO Uo . 
.. .3225-00000. 

··~:':Hioi~OlH10· ... 

l'l 
.( MM) 

:.:: 0---':1-11)4 Q,2-.J::Q.' 2 96 J 9 
~c~1.~lf591 : .•..•.• "4=4.:9{0, 2 ., 

1 .l 506 ~ ·S,O .. 05 2 () 7 
•. ·-li Z 192 l-S-6:. 52500 

·1-*4457\). G4",.919.oo 
.. c:-1i 7(H 5.. ...... ·lir'~ 79354 

2.j~d5j d4.423bl 
.... 3 ~2:t9299:4.5]061 

4'J29~7 101,92013 
. li·lj:.,ltil4 3.}io.SQ:'tS5 

C • d 3- 0 0 O·~JiS'~3 7~Jl 
·4~·il80 {} u . TtfaZ:51 4019 
-.1. 91!J 0 0 :1~ • 7 ~6U 5 
" .48·0.0:0 1:.6-24-2 d 2 
J • \of J-v 0-021- .-4 2-5.0 .8 

. l .. -'6-30()O~436o.-1 
2.33000 lO-2J3Jl 

.. --' JtO.oQO.o .,.*5~46.6 91 
. ~!930~O _52~ea6b7 
·.i,Z6voO .. ~_ .. __ .6:2_·!Bl~.Q 

N. O.OJ~j) 

HO/H 
( .. ) 

.SdJ9 7 6 
1-12551 
1·~5445 
1-41667 
1 II 1iJ.2706 

·1·-0,1452 
,-US 8 d 
2--' J 1019 
;a-;i5440 

~.1 o .. ~.66 

S/H"SHW 
c-) 

2--05729 ... 0'-.01231 ·ZT1'-'444S1 
0.13650 . -0.01205 ~~16018 
0-26171 ·0-001Q1 .4.64274 
0.40219 -0.-02462 8-14951 

-- 0.562.0.8. . Q.04 JU-O- 1·J-..:332J7 
-,~ -0 -Ii 72 55ti Oi'{) 1 ~~ l:1!:O·~c".s s<) 

0.86541 0-12732. 2e~14000 
at 9.9 6 41 ._ .. .0.1._1554 0. ... . _.i.l~i 1136 
1.OS,90 0_20Q4644 "1536 
til 1 7632 ... _:~ .. Q.t2.l.1j)Q ..... ,,,_~:3.:!.9,90.71 

• -l. 

W 
.... ~ .. 



txTRL~lE' ~~AhPER~Eij (~ ~~ETT~;.J' ~RI~Vlh~SON~E~ZuEK' A46002-, 
IJ[PAL.l~.(} \jAr'. WRI.JV'INGS,<:bNST~f"lt. KI.iIT ti£T plC(;E1..' T~tl.~(GI\~H\fu) .. q"'EXP(·X'*tl/K» 
Mtl M{CNE' = l.ao~un 

y~t1fAAilTA!.l a M ,AAi" TAL ,= 7 
O-ON<J Q-0445 (}'4~2:2"..:..c-~121 8 

'c:Xfitt 1 t A A NfAt'l a' ::&:1 tt"S-tt.:O 
ti .02,,2 >ll-l:2 57 

U!ltAX = ;;>0 
'U~ a' 6 

20,Jho.1'14 
-".- - -.- . ~ ~~ . .. -.- ~ --~ -"~---. -'-



G E G EV ENS 
... ~ •• :; 11: 11: 11: 

~ATEFUAAL I 

_.:~:::."&QU:it~lM!Y .. l 
5kE&RMl POLL l 

, .. -
AI..U~tHNIUM 

~. _ ... _~~~. ~.:=-Z-£:WA.i..LL 
1>1.01.. Y K OJ E. !<~f50 

_.~o II!' .!!.9_ .• _~ ~ f{ (l,tM.L 
~ ,.---

39.880 Cf.HO 
:';;~if~~,iQ' .. ~.MM j 

~.OI110 1I 

.Ji~:{k(). • 
8.089 C·) 
GtaQG:~{~) 

F f* e t1 Q/H 
(KN) ( ... ) ( i~M) ( ~.t>') Ca) 

.. 
.~ .-. 

.210tOOOOO Q'01,)93 "f\).70~7 ... 83000 a"42'1u8 
oo:oon 1 fla13a: ::.45 i!)U}6:i 0 :1ijal.OQO 10~4e6~O 

. _ .. 400' 00000 1-1357 ... 10 .• 67227 j.8$000 13'05906 
::::~§I 5 • 0 (] 0 ut) 1~27350 ~51.32a23 ·3 •• i! 30:00 '16.711"4 

.670, 0000 'j 1·44816 ;;).418(3.12.6 J.Q3000 21' 414 ~4. 
.. ,:-":;~970. 0'0000 ·1·iB94b '.:/13 :iJ'o,t3 4 ·2.68000' 21-373-94 

.... ::.J520· 00000 .2 848744 84.3.6129 2: .:331)00 3.6-215.i.4 
5~:~;'::..;:~2':40 .. 0.0'0 Q 0 .}l- 263 411: . .9j-.62105 -. c j·tl OOf,>O ,,1..-56240 

-. ~.U5O'·OOQOC ' .. ,50454 .1 0 1 ~ 86.964 .. 1. '13000 .s2·782~O 
:::::'i4ii):Q.~il.Qd:rt e !. :a~H 62 .. li(j'~~'41 6· 1:~7flQ{)O .ce2+ 052 YQ 

.~ 

C • 146,000 
. £.0 • .. , __ 0 , QO~O_ 

(N~M·2) 

~t~) .. 
(-) Jot 11: O.Oj~O 

HO/H EPSt.FF 
Cd) ( .. ) 

1',,2070 O.023Q6 
·,i.usa57 0,14985 
.1-. .4I!7062 0.27656 
<1 Hi 37 32 0.41890 
1'62.706 O.So20S 

~·::'~l.a 3955 0.70362 
a-l1s8e 0.86541 

.. 211 .J 4 ., 0.2.:. .. : Ok9a5~2 
.2' 55440. 1,06290 
;t'169~6 -. ~ 1.11632 

M a/M-SHO 
ee) C-) 

·01112882 0'338 43 
"0_01021 2.]97'15 
·0.00467 4_91061 

0102i04 th 62219 
0.-04475 13-32509 
:(l.O822~ 19.2.8439 
0'+12179 28,12590 
th15909 36.4:9315 
0.21166 .44-69295 
Oi/2l1(}Q 3.9:6:365 



EXTRU~'~~ VLA~FER~E~ l= p~ETJE~), ~RI~~L~~SGNLEHZJEKI AQ6002·& 
!£PAL 1 f\ G liAr'iDf itRl JV 1: N GSi,O:NST ~~U to. i~>llI T MET.,C C Et. a yt~ U t.'IIM (al'f(IN~)* ( l·£XP~( "x""tJ I K) ) 
MET M(CNE N t.'II 1-00000 

:1MC1'AANTAl..l • M AA.dAL:;: (3 

. 0 • .0.:223 ·:~C::C}1l {)~{J 23. "-,,0. O.:l~9. ·=0..1:166. . 

: 'XMti tiJ:,\ Nf4tJ .~ :.:.c.&/:H .. a H1.i 
:;. dOH .6/.1 15 .a.:.~t4o .Z2. til 71+ 3.J. .S2/~ .. 

. - .- . ~ 

u~ AX = ;)0 GIL =: 0 
• it 



G .. E G EVE N ~S 
- ••• ·c .... ""IiI" • 

. 
~MA1ERIAAj., 

.: ... -:c~W£trww£R J 
.. 1ME.£ R 1-1 J 00 t.J.. r 

Ai UM.I NI UM 
: ~~ ~::.. ... U~kti·.:: .c • ·to .. 

t46.00.9 
O.co.o.o 
OJO;}c}O 

(NM~"2) 
Cd) 

MI.JLYK:.)1E KF 5 

-- . -i.. o. SO.f: 400 < MM.} . 
_. ~O •. "2. ~60 (t.HO 

~.::::flO'" .'"A£:9io.( M-M.} .• 
6.olHil .~ ... 10 '.116 .J.) 

.tID:ZLO:i~~i. ~;1t~9_i O"C:.f'!l 

f 
(KN) . 

. _2&Ot.()OOOO .(L-<35523 5;).91271 
...... -. 0 0000 • '.' ':).1j":1 0518s~~j(njt 

__ ~~5·000001'2.6496 .. 02 .. 57211 
"-----~". ::_-"~'~~1~60;' 0-0000 -, :1·. j ~l4 :lS . :_-~6~9_-. 0-6.2.4'4 
.-,.:-lOlCL- 0 aOOO.l .. ! t57 35 _ .. 1.9.- ft£+ ;139 

... : :·::;:i:':lS2dt. G all u 0 • ::.:2~j:25 {) a: -:~j:.O:~iil:h:3~ 
_.iJt1(t~qoOJO ... g.71d99 .101.1968!. 
:.::::.~ :".::"'~O~(t.'!.:o~O Q Q:._:.=:.:~l:!.4.17 s.J:: •. ::~4.1~~ 4 ~. ~9.5 . 
. _ .. _.I~~O.O<)(tQQ ....... 4.9_9_464 .. J '41.!~! 3.9_8 
=':L:Ji~:~D.o..{l:- gJ.rrw.o: ... ~ic·~~.Jt~.aJ. ~ .•• ~:.:.[J~~~7~17 

. ....~.JllOO.O .. 1.0 -540 "J 3 
.' :::1{~3e 000 ·'::lzo;a . .!8 .14 

;'.919QO ... lS·921fj6 
··lj3~o._O.O_. :~.19'.l1440 
. . 3_,.Q eQOJ) ___ .25 ·_9.2.2.~O 

·· ..• ··i:ii·10:fiO • :_~J·3i~,9:9:5.QO.· 
-43000 41.644 0 0 
!l, ~JHLQ' ._~!_a_(H.~.6 

1.93000 66'01745 
1; 6j~oo.:~::tl!7!:~J~{) . 

N • 

HQ/H 
Ca) 

C!"'J 

1 • 0.2 0 7 0 0 • 0;2 3.6.6 
t_~c12ti57 O~ 1165'9 
1.~5445 0.20171 
l'J9~60 0.36-.512 

... L-.Q 0 .0 6.5 a • 5.4 11 8_ 
1.d.Q:S660.682Al 
2*028 8 1 0.81~89 
~ .. ·.4.1,!.5~ ... ~_.J!~~69(14 
2-55440 1.08290 
~oJ_3~ ~:."-:.:c_l:'14 4,l~~ 

M 'a/H-SHa 
c-) 

·O.lo1i981 O_~4232 9 
'-o'iifl2.31 . · 2410050 

_ .0 ..• 022.2.65·80401 
·OI1){j228·"9 !l61615 

.... 0 .. 1.0 7.5.9.0 ....J.StlJL45.6 . 
::id:u:i65S._: __ ~.iBitl! 

0.12414 31.52716 
... jlil~a 1:.~.~.:"'~.4!Q~~ ~J 

0-14d56 55-89960 
._]~~Jt~~:c~_.:.c~·"63 ! J.11.~.{l_. 



(XT RU ;)U:"~·~~AK Pe:fU)~N (d!'I..EJT J;;:4:) , VtRl..J V H. ijSQNI.i E R·ZOE K, 1\46"::02"'''' . " 
StPAL ING-¥ANuE-~R-I JVI NGS#:1f4STAN'TE :=K;.ir T Ri T -·;';'GC.[L·~'(t-4t ,-# ((ht£~tN{}C}*' l"EXP ('!II XMtlItH) 

:: 

YMt 1 J AAN1AL..l • M 
.. o'.:M4:6::-~;:e:"04:13'- " 0 .. '2122 

·;CXi«-1Ik'Mi'!fM.:1"'--:::S'¥-f{-Sff.(i '_. .~-. ..,-
"--~--., ---'-'---",-

:>-4(lJ2 -.9!6::1-1 0 c·clt 4 • 057 7 .~~. ibba " 

.uf.!AX ~O""· 

.... "c·: 6:.--"~ 



G E G EVE N S 
.•••.••• = =. 

MATER1AAL • . ..... ,. ... Al.U/.1I!>(IUi'I 
:;::j:c:.~..£~F ~JJ)itt1~ R~. L.::c,:.~~t:c..ic:::.: ',' _:.:..~_~:i£~;.L _, 

.:§NtF;RMIOo.~L I _ •.. M,OI..)'KOIE KFSy 
-"._- .. ~.," ". -
~-,~. 

.. .... - . 

'':: ~..J.Q-'..;~ .. ~:::c5:.o.::! _1-.0 0 .~(MJfo.-f:;,,-. _i __ -,-c:;:;. __ .._.·:,_: .. ~_, 
. t;Q."._.'t9 .~~()J t:1MJ____eQbt',l~.,J q ... 1 ~ 2 ... (·) 

'.. L.:"ft¢. :~S-==~~:!~~'Q-~:(MJ.f1:E=-_~~j;,:~t~¥:~=~::rt'9.9'··.t .. )', 

. 

'_ i-

'55-(10000 ...... 0.1'40.0::-:-:5.1 ..• 86209 _.4 .• ~JO,OO .10,-53.4;'9. 
~ .. O.()(fOO -:::4}!M l20::.~::,:·fi'J:l()97 0 ':;f~ilaOn()-i z;ai 04.3 

.,520 -00000 1 ~21 01061,7 46tH .. 3. .• 98000. 15 .51479 
~::L71 o .. (ftfOUO:j't442 6n-:S~i6i1}!).f "':. 3i!;~HfOO'i~t~i22 ~ 3 

-:::==_ ,--lfHo-ooooa .1·19991 .... 1.8..·.51171. '13UOO 2S,085:)li 
~':c::;::::;-,:.::tjlc(). .• O 0.0 uo· .:=~c'::l ~ 'S~.ti::::~-£@.:jil~:{b l' .. .2. fto.(£o 0 c':.ft~i4r {to 
'Cc::-:-:::~:2-1.1Q~ 0 0 OOO .. ·~c! 9 9.7 64c.n~,,'J3 9 5 i.~.!S}iJ.:O o. .·.l.a'3-_9(tt.l (i 

: '::~:~':;:~~lOccJ:'C~ lie .. :::'::': -:)i d3"3it',:;:,:,"1.a:1'1:=l:B9-:69~:: .:c:~j::i:i.utl 0 :;: 1iY '·i1.6 • a 
=:cc'''':-.c::M4·Q.).QQ.o··QQ... .• ~ .al.cO t}.,..:.,:J12~3.8.0 5 2. '. c~.l~. 000.. .. S~tJ,.6 9_~6 

C • 1 If (; ,'cfoQ--C N fo! PJ.~ i ) 
.£C!..1I ,~:-'-.O: .()O~,- .:.;{" J.. ., 
N· O.OltJ (~) 

.---.~ --

JHUH 
Ca ) 

.. :::·C;PS Err 
C-l 

-

s/tt-.. SHO c-, 
1'020 7 .0.02366 .. ~'U111180·.42303 

.1 If 2557. . 0.1 3459 '. S~ti::tj;2!J 2 7c2.~~ 9613 7 

.1-i3669 O.24717~.01158 5.40323 
:::1139660 O.l8-!Y2:.e~i.04128 ::'~61097 

1 ,,:;750 a 0 .5245 9 (l108 38614. .• 91398 
':4,:Jl-16 0- 1~_ 0 • 6 5124 -:0;11-22:49 .-il~-a3§" " 
1. 94662 ...•. O.770J201,.158aS .. -28f2"6~12 

·241 02-al1: (h·&9bt6 .:c{f.i:'}B11.5....·:.::3 7'1'6 # 62 
;.:.2' 31165 5, . .. c:. ~969~ ·.·Q·.Z~·J460~4 .0.51' 69 

::'~;:='E'~ .. ~j11lI.rultr . :.:'. 5:. 15··21.e. .::4c2-1i':!:31i)~ ..:-.::·.'L'i,'9'l:llG ij ••. -'. ,,·'6~··':lJf'" 74 .. ' .:'2 .. :;541 O:;:::;~:l" -o!D]r·:il~.a..24=::$~.l8661$ 

1 
~ . 

•... ~ .. 

f 



·.Ex TRU~1 EJ' V:&.. AKP.t~EN (&I P"'£cTlENJ JI ~Rl~ IU!\ \1S0~~£R ZOEK I 04460 v2'" 1-
BiPM.;J.tqF:VA.t'f OE~-wrf1 JcVI fltGSK-tlNSr l\w:r-B~c~I T H.E:j·~G:OtL I 'fJott J -tJ C 0 j\'£I NO)* ( l"'f.XP (- X.!l/K·.) ) 
,M,tT J~~C JO 
,
~--~.,- ,-~, 

y~tlIAANItU.l &I M_ 
--.C;, ',0 • (fljae:,::;-':='i}.4,1J16 

AAN-TAi..;: " 
. 0 ~4l2i)., ., .;:~.c~:J:2a.o J:~;.,-, c_ ;\~h 0 971 

- --

::::c:xMll:'·A-ANf~U JIf:~:~Wlt~:gffc,-::-:'-
o • a 9 d ., 1 ~ 29·9Q-;; -:tS:~ 4 9,~ 9 

U~AX = 
:~6'· 

- .. _. 
.-~.~----.~ 



~ -

. ~ __ .G ~£ G E'_ v E _N.~_S 

--::::-:M~T;.~lAfoL_ ~ 
:::::,,,,,,anfJ'.wWM.t.i R 

- _ .... " 

~ ...-~~.~ a ..'!:&i,:{lC ilA M M}: ~ 

-BO_~_:_:_10_,.aO fi ~"C MM J,~---.·ao Iii 0-, ~2-t,02 8_'·) 
~ '::l1:o'.:a.::::: "''i:ti:g'ilft:~4 ;',fj(;'j~-;'>~abl i.iQ:'?:~:~:~~'d-i0~o OO:~t·) 

li 
_.0.00 __ 

- -
II 1,,6.00.oCNMM-21._ 

~_O .• o GOO _'i. .. j ~ 

__ !I ~~ 0 .0 J ~:O 

£P~SE'f 
(-) 

'M.· ~ 
( .. ) ::·:81 .rt-a H (J 

( .. ) 
." • ') 0 00 0 ~ .. :·,:~::J!l:-~.~.3S-1~.A. 55;J.v 0 .. :-·2·3:O~ ~!\: l.A~J~20.09 26-2:··:~~·{j.l.6:22-Z,:=:·-:-·4-:1:l~2~c6 
~o .. a oo(fO-=::'~1~2"'4 tlZ4:3$· '.::4=. i O:UOO: -~,=::;:::j't:jRta-'-;l" ~o:a4 1+ 0 -':212 8i:--':!!(h,2l}i6:r :'o-~(f4l8 

-~,-A, 00·.0,0000-1* 0 3' 74~i ~J .. 6~444-. l. 6~OO-(J -.3 * a~4o 1~J.'J69440.36l0 4--"'~O~099-S9 -1.1156-1 
::-=1 25- • (tooti-e :1 ~tZ43-o: -,cI-ic.:6S-~:l~ J: 41 S.O(}O ~ '\1J :.c;~~a~ 1 . -1 • S:6,.atl o. ~H 12 3-0',..o2i·52 -, .. :.::2 .·-94011 

~..'=:4::~0 -0. QO~,o .: .:~~~-: ~ :::*~,:l..:lJ' Bc~~~.:,: ::'.J,-~~ ¥ ~ ;: ~~ . :,:a-,. b !l~W)\}'.:=::l:=~,9:-2:'t~ 9 : '::'~J'~60 3. a:: Q • 116-e; 1 ~ ~:~4l::~~1 ~~~~ ~.~~. ::::cc~:~~,.1:a 9 '~' ., 
~!~O ~O(1()Q{} : ~~ ·'>:tli 31::~~1.::c:~ :;'2'~"9::r 'tl¥ 2: .~-~::.:.a • ):5'0''0 \) ',::.;. c=-8 "'=:$'2=7:.1 i~:, ~.c::::."2'L091A 7 ·fi'. 85:S:!j-4 ~ ~ :~-::':-"G'i,":&"a::·:::=:"":(f'i:~ 2: ' 

___ 280',000.00 _1.5S3L~. 24~!L~.~OOO _2-00000 ~.1~_!3.2'004!.'465~Oo~ ~~.~~ 1.04176 0.10184 10.29660 
:~~:: __ L.l:60:!.DD.:Oi.} Q.:: . __ .:: L~JUfn:Qo:; ___ :sj¥i~1ifHi 5='-=1~.5 5:\i 00 :_ ~ ._2JlJ..5itl~ _._. ~.~ ~ ~:j:t:lAQ ~.2.~~:.:.i_'i:' ~ .L.J3~o9. _ .... .:~.Jt:il.11 ~6:_::::jf~ "Jl~l~e 9 
.~~ _~_.,_-'A.O_!QOO~oo.~.,~ __ 3..'_Z.1_12.4.,.~ __ .J~f_!~'i!tooO ~ J,'2,Q.oO _~_.11.!5S~2~~.~O ~.~.l.~~lf,q.Qo ._~,1.5~447 _~JH22_02~.~.~9 •. 52,1~6!) 
·::':,~A:A:A'iA~:A4'~:;':~c::=·"~.~'iI-~~1 ~~::.S:~'i:1'j~~3 ~ ir:.~"t=r;on~:""j'A.-~'44 .. ~~:Jio,j.::: 73:~ ,;::,~ ~'1~.7 Jt."J:S:'~·"':~l!\9_7!l\liiI,:~::'>6111!."'.,61"1 r: ._~~~.~ ". __ .' =-A:1iI:VY' -_.-:\t:u_i.t:V:u _ __. __ ._._ 4# ~ ___ .v_ ~3-=.;___ _ _._ ___ _ :;jJ~:,3. ... ~_ .. _.:~ .. :-r,lL:!!_~._~.-.. _v ____ . _ :il~!.::~ :.l,'-~-r. _. _. ,. __ 0, .. ___ ,~ ___ :!tt_~ ~_ .. r~ • ___ ",,,. ___ ,,..c; ,,~ __ ~.r1lt. ~ __ ._ ... ~"_.~~ 1iI Y-U_:-.:¥.:Y ____ ~~_~:y,~~_ " . .v.i _____ ~"" 



.txT R4J s l£~ .. \It,,Al'\,-f~F!~Et~ .... ( =P'-.t.TTE~) # IiRI~vll'4~SON&iE R Z~lE K.o A 46002 -1.: 
8t:f'AL It\G: •. iAN 6.fLJiRl J.v.l.l~GSI\·rjNS T.i\fi't i r( ~l Tfi:£::r~Ct}t VI T MC llll~( O.\,£tU&j) *e l'*fX·ftC" )(~t J/K,)) 

T M(C fJO 

. nH 11 AAl\iTAll liI t.! .... AANI At.·= 7 
.'.:":',;::~-c'..:~.' (j*'~7· ·~~:::··{J·~1Jl~(;···':''''~ (}7I.rt· ':.::.':-':'~~O· ... -) .. 1-9 ~l":"· ~ •• U.J (1 

2a..~.36r.t.·· 40 .oaJ~ 

SO 
. --"" - ---

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

I 
.: ..,;). 

... ~ 

.... 



GEGEVf.tt S 
it 'iii a·a. =,.::'Iii,.*. 

MATEFfiAAL .'- ALUMINI UM 
~Jlj:stI~Mtti;;H~cf~~.2? .... _., ...... -',:::~*"i;> 
$to1E.E R MIJ) 0 t: L t~AN Q!:l:t~. 

- - "--- .. 

·,,_.::·,f* 
c - ) 

.. ~ . -~ ~ 

1.45 ·oo.ov.O _ __1-00844 . .al.·.60~2p4.·oQQ.CO _ 4-0910.1 
, ; :·,t¥fttnl:<,,2;:_Xfi(U:l1i2 ",_~Jf:i2~i17 ... _::~4:ii:d{t{),Q"c'5'-9:i2 46 

.. _.~o.~.ooooo! ~07,,06 2,1.229.01 Jt.a5QQ.O 7'.,4.60,2 
:co; ::::;;7::'260 --0000 0 ~:._.i:d 77 6 7.fL.,o 5 9:0 i) - .. ' lt2{)'iJOti :9-.. t05" 4 

....... .._. 140 • 0 000 0 : 1 • 4.0 9 2 2 16 d If 1 j 8 ..~ .• 7 5 <.10 0 .. _13_.'1 4 2 J 2 
. :~:;:'::c.0:~-~M' ouno 0 ":<: "-1; !i14 2 4;t'fl::tH2.O 0 .:' ic •. #O-Ji{l O ... :1::t:!a559 0 
.. ,7~O'()OOOO.?'J.215~ .: .. ~c:e~~8~J4 2.05000 _2l.~Q49<;2 
-_'::iC:.-·: :-t.S1t~ 0 O!Hl:Q .:' .. :_::":']'JJl4e 4 :f.:.~_-:::::.:!lti:i1'.¥:16.Q ~::: ~=~-f.:]5.UD it '.:::~~.3:J?!':tt5:! ~ 9 

;, .2_0~:(t-OQO:Q 0 .. : : .~ . .:!!J_.2:~.3 9..:.;-:~. ¢L! .. 25~.20 _ ._~ !,SQQO 0 __ Jj~ ~ 1720 0 
c,::~~(l OQu:o' .~-;:=':-:i(i~.!29bo0=;:.c::"'~.":§,1] {) 4::,:::~::,=::=t:i ~5Do.o :'~1~'6:Ga e l 

c • 
tQ>~ 

'146. OOOC N~M"2) 
_. {hO 00.0 .~~J.: ..... a oj~'o (-) 

N • 

::EP:Stf'; 
. (-) 

... 

l'Ql1 74 0.08000 
. :1~202144 '. :-0 .. 21267,. 
j'J506e 0,347.12 

.:~1.54063 O~49qJ15 
1-7921 3 0.61404 

:.>~2'!l5-4 17 _ (h f\ 3123 
2-1404 86 .. 1.01325 

:~2::~llI1 '+ .:i::. -1 .1 Ii 5.9S· 
3 ~ .. 2.8667 t. 37395 

. ,:;:3·::1'944'00 ·._:1.584'.7 

- -_ ... 

-0-09877 0-60176 
·0101'lU6 . 1.82!23 
~Q.03533 3.-31097 

~:::Qi'hDl11 . 5.6:1669 
Qlo.3860 9,05307 
.Q::i:Q.? ii 1o.~.:::::~3:.·1 6.5:15 

.... 0,~J3003 ".1 9 • 56067 
.:::: . .0;:-£1 :9:'5:29-:, L:2 &::.3:61424 _ 

.. 0.22-381 ... _40. 08355 
:O~2n28t~~;)59iS19 5 8 



.. ~~ T au ~ I t.# .. :_JU .. A~P£B~£~_ :.' s Pj,.~JT Ltl~ :1fUw V 11\. \a~ON.!.ER ZiJEK.,A460 02"1 
IftPALING.~-j.lN..b£)':¥l1rIJ~INGSKt1NS:T ANT" KUU' hit ·~t CEl.. 'fMC 1 s",! Ofif.l tic) 'l!" 1'" EXPC"X ~rl/K ) ) 
MET Mce ) = .00000 

'fMe(lIAAN.TALJ = 1<4 ... AAfllAL = 7 
.0. 0-11:6 ~.-:~:11-"£]1f81 O~(j.1-t6-O.14.aO 0-1113 -. 

XMt:11 A-A.i;f:'f A1..-1. -..a:t:ti~tH1C 
7 , 04, "l . . 1 O'S2 9 If 

UltAX.= :SO 
u-* -It· 



_G.t G. ; V. E. !-I S 
':11: 'a: ',-,w '.-11( - •. _ - • ':,':. _"~ , 

-. --_._ ... _---_ .. ""' .~-.-~~--

,.. _ t~tA:n:R I.A t'I-: __ : t 
:;::~:~=,:&tX:ti4H~:M~}t:A _ 
. . .. _$J!~E.B !"!.IQOJ=_I,,._ I 

.". "_, ... "' _ .. """_._ . __ .H. 
-",-., .. ,--- .... 

__ _ ~~w _. • _.. __ " _~"~_. __ 

. - ~, .. 

AL.VMPUUM c __ ~ 14 6 • 0 QQ_ ( N M ~ -_2> 
':::::c~ZI!':~A=' . \ . . --".~ ........ -~- .•. -:,-E. ~i"_ .... ,:~~,.-Q.JJ ~ QI.2 -' .::J.:~ >. . 

I.. A tJO.tt N E _N. -, __ .:0.0 l§.Q 

" al.H.-aHQ 
-,) 

. ..200. QJH100 , __ ",., __ ,O'.22.5.15 .... .JCl!9.0 . .8!il _", .'t t,75000 .. _. _~.3!l1QS._ .. __ ....l .• 'U7a9._--:.Q_t.Olf2.9~.=.::::.'!,g~pU~.c: _._ .1.).1 466.~.9 
- ~ 0: OO~O ''::-::¥~05 &:9 0 .; :~i-j34=" 0 '::-1t~2~ (10 _ c' "~.fiai:l,j~ ,·:"I::tfi.ooo ·,,':·:If.l 71 3:8 .:~:::,:~*.oYJJ~ad) 8762 

_ lAO. 0 00 00 __ ,,1.'.1133 9JJh 6356.3_3 t ao.oOO.. _ .. 10~l..61'1 .,.1 ~,,<tl3 7 0.30061 __-..0 • .0130 a 4.,' 12670 
:cJjiO~{l-OOOO .. ::1J:2257l::l.3~a2549 _1.l5QOO t3,j,U24 .:1.,..li64 O.4461-:5_:O~~1'1:6l .l"a/Ho? 

_ .. _ -::_:-::~OlL~ 0.0 0 U_O ,-.A! 1t 0 57. .6 ~.~l!!.9.~lA7.·9 3 z,.~.~ ~.o.OO. ---::-4~ ·!c~'to.,~2 •. ~ .. .. _._~ c1 . "~:Zcl1.9Q • 5 9 29.8_ .. ----'0.0.4..6..61 .... ___ 1.(lJJU.2.9~2 .. 
. ' ~;C. -,:,::~'""::~~o.(r~ 00 O:o.~ ..4.b:8 5 9 & .··~··.·i:~~n:1f:6-7 . _ ... · .. 2:.:55.vdO ,,- .':;,:,.z2::i~;j{t- .•... ::'-~.'f :9c3:3! l 0. .. 1 Qc lai~ ;~.~~1:.~f:J:S:5:ci · .• ~.:l6·.:S:-i::7'13 

··:-z;~{ti:g~:~~g~g:~ .. :~:;ijl~;_~ti·\~~~i~~i~; ........ !;~;~~~.~ .~l~i~~gcg~ J;~t~ .. ~:.;.g~.;i~ ... _ .. ~tt1;;.~.!..··i~:!i~~~.~ 
.. ____ . .I!SQ.!.~_O~OJ~_Q___l .• r.lf~ ~~. ___ ,.§.t}..!.?7.90.3.J!.9.:?9_0.0. _ ~.3~ 9.2~;9i_~ 9@.7_&8 . ........ ~ .26 3&9 ...J~!lt»l 33:. ~ .• 41. 8~6.12 
·'::/~~C:~»lS4cr1):Q~~JL:.::~:=.!;.i!;!.Jlft-<l_·:..~::tr:QJ!:.2'.~{H)._ .: __ '. {:i~,,~~G:._:.: :~~ !~.att .. :! .~.~J~_Q()Q.:::. .. ~ .. J:! A:l 3.9.~_ .. ::':"-'~§'~:l,a ~::.:...::~ _:t~7.~!S:4 0 ... 



£X·TRLI~ Itdt:·:V.l.AKPtJi~-'t,-'.~~tt-rt:NJ~ ~RI~·:Y L f'i \iSQNJ;Ef;Z.O EK, A 46 002'" L 
e£.pAL Ifiif~~t.i -ui:~ffi JVI NGS1(:QWSTAr,PI't:-l(-:tifT HE;-l;':CCEt..tlt+t 1 =t>t' ON'i:INo:'>*{ l wi-£kP (- ~ Mill KH 

M1 ) 0 

··¥_'£-1IAAilt lAkJ .:M.~:- . .··i\Af\ct-Ai.. 1Il" .. -1 
::.I~-tf.il~:',.::~':':::~='i4';l1{)-:::'--~"o-¥J6-~:··· '-'--e,~f44:'F ... c,. ' .. , :'h'-14!ii' ' . 

. , .... i.fJ.' A X-= 
. :.:. ·:iL::':~:2:::: ':.: ,. 

.. ". ,,~--,,- - .- . 
---~-------.-- ._._ .... ,"--. ~- ... ---._-

36 • ~!tl.ll . .c"9-:4-30.9-
_h_ ,_~ __ ~ _~> ___ .o ~~ •• ~"_ ~._ •• ___ •• 



",.- ~ .,---_. .~. ~-

.. '-~~- .. -"'--"~".-.-"--" .. - .. -.---.-",..-~ - ... ,-_ .. ---_ •.. ,--.. ~~~- .-_ .. - ,,~ ~-~ .. ~. -.-.-~'.:.......::.:'-.:-,-::...:.:~:::::.;':.=-.-:::.:'-':"-':" -.--. 

.. ~ 

G .. 1;. .G E V. ENS 
.•. 1I:'Iii ...... e.:·: :;ie. iii 

.- - -- -
, •• -~ •• +"-

MATER1AAL I . ALUMINIUM 
.::'c::c~.mitI!4~*tftA .. ' :.: .. ~., ·~E~~::::::~~e:,;::~:::~e~Ai.. t.t . 

.~~~F;.R~J tlOt:.L t . t..A NO.L. I Nt: 

C • 146.000 (NM~-2) 
tQ . II ., .,_L{) .• OQ,j:;O~~J 
N II 9.0~60 C·) 

__ ._.i.O. :.~.; .. ~!i3.:ca.~]:L~l~~} .. :.:,,; .. __ ... · __ ... " .. _ .... . . 
+-"- ~-.-.-.-"- _.-

.dO II ._1'l!l9AO. --' MM.)~ . .£talHO· ..~h.1 0.1. c .. ) 

. ;::=~c.rt~:-:.=>'}:':;'li~,,~ 3~~:{M ~i " ... : ::t«j:/t.O~.:.'F..::::.o¥ efJJ.:c~, 

T* . 
c .. ) 

---,."._.. -- ~" '.---_ •• ----< , ~.-'-'" < ,,_ •. __ • .'-- .-' ~.--. ..-.- "~-

.230-0 Q 00 O ... ·~ .,0'9 9 7Al 04 '.l.~5~JH} 0 ... I.j. a.5.00 \) .. e03 7 0" 9 
. .. · .. (i()fiC:::~~~::L4fi: Q~3: 5~.~::':~~~=t54Y:5 __ ..:~e:!i:f450!l 0 ·;.:~ill.U1 (jilT 

__ .~400 .00000 .1 -2.4495 . 46,8jH 95 .. "I •. 20pOO 11 •. 162J 1 
':~~~S~~'~io~~'Oo OO~-:i: :.~j0-74 S .. := "S-:§:fi'4b59? <;:h 55.000 . ~:-i5' o2A ~ 2 
.: •. 120-00000 ~.1·QQ853.~2 ..• 9.0ab9 Jd3vOO .. 20'098,-;;: 

-:::c-=-=:~:';'l:-O-60! 0 0:0 00 - . ::~:2-:l(t61 '1.2 ::~:··El:t.£:n'Ol 5:3 :.~i: 1Sft(}Q: ~';::~6 ji 0 ~36 It 2 . 
;.:--..:~eQ ~oooa02.~6621 {) d2 'eQ~342 ". qOUOO.34 ~ 18476 
'===:::~~j'fi tl:o'1l0.:.~ .: !:f:..l:.l14~ :~:~·:--9~3 .:r 6:'3:90 "'~e:::i:j:l:tfiW 0 :':4:4~:64 '9.at a 
,--.::::::-::::::U-to·! Q·Q~:OO. ··3f:9,~.4 5 0 ...... J..~~.-!c4 JA10 .:.:J-J,S.QOtl5.7 • 532,1 

~"-~--:=---::,:,:-::-;:::.':--:"::~":-::' '--~-=.:' :--~ -._" - _ .. + .- - ~.-." ... _._-

----- --.~- -.. ---'~- '- " .. _---.-._- ,-.-~--

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

1·Q16~9 . 
~~:-:;:j;" 1 2:04 5 

1'.1.13 8 1 
. :~1~3aa7 3 
~1·;;)750d 
<1-rFt9~7 " 

2-05411 
·~Z~J4162 
... 2--! Q~~e4 

... : t:,a s &£ F 
. C·) 

·,sln-aHO 
C·) 

,~-.~~.-. --""_. - -< ~.- • •• -. _ ... 

O~018e9 ·G~o9T04 0-26941 
o '1311!:~~Oje-jo.1a . 2.0.69"25 
0.16505 0.02583 3.06095 
o Ii 37919 0':01162: . 1. 52~fao 
0.52459 A.01J6011. 99 120 

. .oi61404·~:;=:~-111&39:. ::'11 .• 9.1550 
o • 83 t 2 3 0.8.:1457 4~ 6 • 0 633 4 

;. '.,.0·.98 S4 2.' • ·&'£t 6=051::::3 (It 5460.6 
1-13178 .O~c:16J.t87,. .49_43065 

I 
-l 

..'~.~ 
N 
t 



£XTRU.,It;.! Vl.Af.eE;~f;i't ,.(WI ·!=~E:rrE.NJI "Rl~VINi.i~ON".t:RlUEK~ A46002·,j,-~ 
e£-PAl:If\;i-YANliE<~MJVtNGS.KdNst.AN-Tii K ~lT MtT-~CG£L.' l.fof..( 1:..,.(OA'~t.fli{1)*( l"!E'XF(·)c~! ll~.)) 

T MeG NO)· 1.J 0 

ht" PA A NT AJ,. ) = M -AANTAL t:; 7 
·0 a·O·HL7 ~.:05 23- 0- 0·:; .3 2 0:.1 ;:0 7 0:..14 j·l 

-- :~t4tl.f A A ffCf-At.--l.: •. :'_ .. -S:I H - a H:O 
Q·'#~~2 .-10:1_';:;57 

~ -.~ ~ - - .. 



. - .. ~ ~ .. "--- _." .. -- - , ... - ~-~. 

G EG EVE N S 
.a .'a :: ,.lI lit :_:~ 

JfAT£JUAAL t 
,::~f'it\i~£A-A 

,lM£EBMIOpJ;;'L 1 

Al.UM! N I Uloi 
-~':~Z£tiALu : 

_·c:.1.rAt1 Qll tJ ~ 
"""~'" -- -'",' -

L. 0 .1f..50~.10 0 1: !!.t·U. . 
&0 • ;; .... ~~.~OO (MM) 

. ,:::~oM;(l·iI . '-.:K:jJi;!<l·:c( MM.:) . 
aa l.tt 0 • -:.10!.lQJ ( ... ) 
a:Clj;.'e:'-.~o;jl:j'¥91f. .L,!J .---. 

ecc. -316 o! C OC· O·O.::::-J.··' QJ-on Q,. .. ,--.-, S-l,!-1)l,S] 5 
'Jj; i .. 0 O:.oao· :.::'::l:i'l:e 9 5 0: :::=~:'i1'66'O 0 

··-::-~-::56-Q ~O 0000 l' 25597::-:61.& 76987 
~-.:1:S0 .00000-1. 48754 "'::11 .. 16348 
--1-1-0-0-0 ot:)'O-O.·--.·~ 2.D-Ci3 ~;;:.;,: {j Q.:d.4!J 6 J 9 
-15-1.0 .~1J()\)'o. c-;i:'3!i15;~'.,:=~:j~:9 3¥1-1 

... 2230 ·00090. .3 ·OQQ1~._lo_a •. 297~O 
._._ ... ~~14It~Ojt(l.O!L_.·.l!rQ.SQ3 __ :.LIjjt~112ti6. 

._42.20 'Q ClOJ,l.Q 4 .6928.4.J~!:tt 15700 

·::·~".:&QQ()O·-- -:.!,£):.~5-!i99 
. "'4·~a sao 0 -;'-:·':ll:--S9'.2 41 

~." 8S.o00 :1~·!'Q300 
l ~ 500 0 o;~()'621:l0 

..• l:.~~.o·oo-=~~·2"'b 
:,~:::-~::t~.o 0 :~ "-"''::':j:J-;;:~-!l 9 

2. '10000,. ,.Jl~_-_62390 
l~j~Qj) o<~:::~< 3:~llZ~t a 

._2 .• oo~ooo" .~:t. 3.76;'0 

.C 1:1 

-:;to-_. 
bL ,III 

146.0.,00 
O .. JlturG 
o.. QJ{),.O. 

CNMM-2> 
.{--). 

("~, 

,-J,t,Q210B cc ··O.OJAt8·6 --O-j·.o3699 .1h..S545J' 
1*T6.ij.Q 0 ~ O. 111l ! ":.,!-(}=,.el 06 O~:3.~.·4 9105 
1'280.52. 0-28552 0.&01967 6'-4.6218 
i'4289fi- O.412l~ '()4052-30 10.·.52568 

··1 • .61 b 3 9 ·-0 .. 5~4Jla·::-~~:(}9-J_24 .c-l.6.~~o.84 
-"lei ~2S 2~' . ,c'---O:4i 6·9:SU· ·::.:fti=la:o:7 2 ~ -~t:1I$1.611 
2'C5417 O.~l123 0.14312 ~2.52254 

A!-4i 9 JO 2 _ .. 0.: .. 9S8.a~_ .. ,_.ll::~j.~~.24 . __ .~~ -gil !teO 
2-46500 1.04176 0'1 9202 51.21708 

f ... 
",f .. 



___ G_~ G E V 
;:::=:' -.;c~. ,~1!:'.~~: ~-.: .,. ~ 

-- " ~ .. -. 

'MAT£RtA'A'l. -
-"~~l~jijKLR 
.~=:~jJt~l~;MJri o~i: • . -.~ .. - .. -~--.~~ _ .. .. ~~. . ... ,,,." "" -.-~ ~ -.~ . 

" . -,~ ~-

-.--,.~", ""-, 

_1 ~o! 909:RO::;~:O-?~,~~844 2.l,. 57712 4 • .17 QOQ_,..6_·,31Q~~ 
, :;·1jJltliln::~.:::: .. =-:JJ:~1 t~4J .~'YJ:j.c9flJ5r:' :'-'~·I'§.$itll::-::':~~i:.:i2·jil 

.. _._ .al0!~oOOO ' .. O~&524~ .l.i!.,S.3.06.6J.1!4.9.uOO .. 9!a941.7 
'~~~:S=:~l\:j:f:c ~]lfWi};:'-:ltt94a5:3:5c::':,j9':f'§T2i3 . ¥j:a50~H»=:12"~9S!HHl 
..... , .. _ ._.350· 0 0000 _.1-0.5984.. )45,41623 _2. _-65000 11.160tJ4 
:,{~:::::::,~ ;:~S(H)::~e (UHiO _m~~.~i:!'.:iaS1D::~:=-~~'4'Z-tiLn ':~:d5:uO(L:~~~}LHl2'a{l 0 . _ 

=:.=-::::"J~;:Q.~ ooq~Jl: .. ·:· Jt ~~:9,O o.:~) .•. 256002:~cg..q.9 pO :~..tO.~ 12,60 ~ 
::=.I:::=:=l:Jft:~~jr ::::'=..::c:::::2~4:fiJF.l:::;:':;';1~~3e:9:4L __ , £f:.1m;Ee.ll u.~£o¥~~ 5 

.3tl~~,2;.L ~/H:33:., l.t;;QJlftO 9 

.1·23112 
<1-,41949 
1·54155 
1-~16)~:3 
2'03019 

-2:!::2 S/~ 36 
2eQ9000 
:1. .. 1U11 .. 
-1~!~e6~7 

c.~~jlstf:L._ 
(-) 

BI:fi-aHO 
(-
_. 

O:! 2 40 O~_c.~~:',-~ ~ ~ ,4 ~ . .2 '.14ft 9 e 
:.;(l.:3714a;·:C.;·~~LiSa22;~i1!96g 
. 0.49914 ·QtO~093 5.l1060 
1).6~51' ;·· ... 6j~'197:8:f7i123 
0.81168 -.0 ...• 01619 .. 12!199.721 
() .• 956 4.L. ;,j):ill"2,l:!:s,· . :l1:1!.6S:&4:l 
.1.14202 "'Q \,00284 25 .. 96443 
:1 :A3l 021: .. ~:lt:ii.ctl" <L i:~.!1:j~jl:j}9 

.. 111l7 4 ~U .tt~l~{to. ,:., .• ~t 3 9.-! 32 
.~- -~:= ~~--: -- .. - - : -.-=- -' --

_~,~~ _"~'_' ___ 'C __ ~_~.~ • _,~_. 



EX TR U S 1 E,c Y \..Al\ ~£IiS~N '=~-I..ETTE ~i)" -I1ftI ~_V I 1\ ~SC NCERoZuEf(, A 46002· i 
-. - fipAl.-1N-ti-::-::iAN -~t~.-W~~tJ:¥l N~~ljf~i Af./:ff·::j(:::i.i-}.TK-""tl ~ts£t:tc~.lcM1l.tJ (O~-tINfJ)" ( l .. g)(f("!'Xptt-l/-+<)c) --

MtT to! , Gljt! ND) _=:-1.00000 
----.. -.' - -.--

---.-----.,,--~ .. ---. -_." ... -.. - -- --.'--- _._._.". -. --------~.-- - -- .--- .. -.. - . -- _____ . __ . __ -ccc":c::.. -: :.-= __ c=-=:...::.-c.=-::::=.::-__ "'_c_:::_-:=-_,:::-_:._._ .:=:::c._-_=:::.c_-.-=--=-..::::. ___ ::=~c::. __ :=.::=c:;c _.,:_:c::=-:.::c.-"-._:=:c._.:::_cc.cc_._-'--..::-=_::..:,,·co_-__ .::::::=c ____ :.: __ 

YM41tAANI·'!U.) .. M __ .AANTA1.. =5 
:.: -o: .. o-G-i$':- c:(P,»¥I. -",,:::c-();::.i:()J;'tt:F -=- O;j-l;;-8 0 

. --K~l f:AAN=lMil-ti-.::.e-r ~l!t-!Hf{} ~.. ::___=--: ___ c_. • 

-- .1t+_'490:O: L9~V17 1 .2,7. 7_~1 -- -J1. 7 'i 17 4'i.71)l1 -- . - .. ,. ~ . . --. --_ .. _ .. - -. __ . --- .. -.'---_." ".-.---.. -~--- - ."..... .." ---

Uf"AX =t>O 
- ._c. __ '.-4--: - . --._.- - - -. -- --_. "._ .. -_ .. 

" .. -
.- .. _-- ~. -.-~-".- .. ---.--.~------



G E G E V E f\l 5 
a, III :: = ::: ::: ::: 

== 

"_,,.t.. 9, .~.,.?P'E)Q.J HM:)-,-_ 
uO· 22.400 CH~I 1J HD· 4'140 C· 

'- cc,'~:c:.,,:: ~c:-",-:~:::~:ct~L~~~:~Lft~:!itQ_:t~~_~",. _, _:-il;,) h .. ~~~ __ :, ~!5H!I.-l~t ,. _. ___ 

SOt 
(- ) 

140~OOQOO 0.70294 ld.51jJd Q.25000 6.7Q915 
, ___ l..9!l~:O:o::o~:o::c_ . .:: ... oiJ'Jd.2,4_ __...1J. j~_~;15,:l,_._c.;;~,iiJ.Q YihL"."._,).u c[2~ 4 • 
2~O·OOOOO 0,92055 J6.174J3 J-35000 _10·798Jl 

__ : .. jO,5:t~IHleO ,Qaal~:· :4L!I 0 7.912 .: __ c_.:a.~:95000":1~~~25,1.1! 
405 • OQ 0 0 0 , 1 q 71 Q ~ '. "7 • 52 3 J. ,~ .1. • 5 ;I ..; I) 0 1 8 • 6 j 6 J :2 

.60:0.:' O_llO Q (L :,l_~]~::i::Z1;) ,:.5:J ~J3,5:~!i1l;: _:_:_:.~"-:J.5JJ.£l 0 ____ : 23,!3~1~ 
, ,940'O~OUO 2.a5~71 Q2·145Q4 1.)500U 31·3¢9~~ 

'"c:_,:~;:~:::'::0:="5:eLQ"QEgj:;l 0, .. ",_.3,:U~~_,_ ' 1:J.. 2B:41L,-,:..::=.:::i.i7..ruE,{lJ.L ~dLl.2H) , 
25'- O':~: ~O i.i 0 4 • 2 3 7 8 0 00 • 7 i3 '1 J 3 _ Jt :; a 99 J S 3 • 8:5 9!> 6 

"",< -" ~- - <--. - .--~- --.- -~-.~, 

,JtOjlt. 
c .. ) 

1·"72~4 
-1 ~.!filla, 
1'014.9 ) 
l-"U.a=fo 
2'121:;7 

.2.-qQ.AA4 
;,./7430 . 

. J.*J.lli:L 
J 'QQt>;~7 

!=y:S f. F' f .. 
C-) 

jj I i't~JJH a 
C .. ) 

-, 
0.27866 ·0-21,06 2-56867 

,a.::!;:!t07'i.1L_ .... ~~2Q2.1 ,4~2.517_6 
O.SS343 -0'06a6~ 6-65783 
(l:t7QQ26. . .. O._A297l 9 - 76411 
o.8o~51 O'OOl89 14'49604 

.1 dH.iOlL . ..:.:-_:lUI15Q91" .,1.9,,1'JllO 
1-17628 0.09421 2?7290~ 
1-;3;16...71. -'-" -'_ iI-t.:l. S1: 9S . -31 ~ 1 i 1 7.11 
1 • 4 812 3 0 ~ 1 9.25" ,. 9 -11 907 



EXT RU SIE":c··Y1.Ar~PERS£ N ,:: p ~EJ·l£N).I ~.R I w.IJ I N ~ SO!\t,; ER ZOE K, A4 6002·.L 
a£PAL1/lrG:¥AN~ i./EcWffl:,J¥>l J>.FGSrijJf{st AN'i' t. ·K-~i t hET~G() ELi :yJoj{ J -,., (u.E INlI) ~{ l-EX~.( - XM! ·11 K» 
MET 000 

Y M.' l' A A 1'4 TAL 1 :I M ..A ,\ ~J A L Q 5 
~(}{l:.o9·C ::t.(F,J95. ...:o~ n~·9 0 ... 1 ;;36 

- -

XJ.f:-tlcl:A A:liT A=t.j.::c~B:fl:i):::-:: .. :_ .. :;' c-:::: 
. 1.~:'''\ 3 il.32~~I!~~7.: ,3 ~ -".155 

iJtJAX == -:u. . . '-iii ~.~ 2~ 
0-.. 

.45. a~~H. .5d.621;)0 
,~., , 

I 
.: .... 

.. "~ 
I 



Q E G EVE N S 

.' .-. ~.. -.- ~. '._"-_."<--- - .-..• ~,--.• 

~~TER IAAL : 
··1:&Q£f'J!¥1!M~R_t~l~i 
__ IMEERM.I.oJ)t:~ t 

." .L.VM PH U M 
:".::x::~.£.gi..i.L :.__ .. __ .... 

~ • 146.00'L (NJ-4~·2) 
_ .. ::.-": :.:::::.::l_(L.::_- .:.::0 .O.O"~,:::_.,"_--f~1. __ :.:::.: :':=-':':::':::':'-:.: •• :::'::'.-C .• :":: 

AN 0 :-"':.% ~H:; '. -:-.. N. 0,030.0 -). 
- - " .. ~". 

:.'" 0 .. 5¢. 1 00 (MM;1 . 
EO· _~.2 .. 400_JJtM.L .. _SO'-rtO. __ -_ ~~J~~LJ -J .. _ 

". .: itO.' ·!II~:: . ..::~;'JClt_l Q ;::OlJ.fj}··.:~fi'/~e:::::¥· :.::.:~~M~':Et·l ... ~'::<: 

.-

1 6 Q • 0.0 Q 0 0: ;'-->: Q:~}~ ? 4~:.:::~!:9;? 2-;c~62 
'" J ~a(1)oo: . ..:::n:f~7.U 14.: .. ..;:·.a!tJU.5:38 

.250'0.00vO 0 ... 91(:)36 ....... 11' ..•.. 8.9159 
:.::·~:!"20 • n.o 00 o·~2:c.¥;f·: ... 6:16 frlf~:j:3f.'JcL:41;:rl:.O{} 

_.420-00000 .1~.16Ql1 .4 ihp4571 
3{) • 0.0 0 0-0 :.1.i:i.t B 209 --::::~;~l~i9~tfu u 

-.-:c- .. J:.9-.40 ~OOOOO.2 10857& .. o~·57333 
:~::::~:~4'.l~~ no.o-oo .. _ :~~;':9 93 e,, __ ~::i-tii- 969_2-l 

.-:::.:::-;.=:.:24@.OOOOQ. . ~~39{) SO.St;l4. 
._._. -~-.-------' ,- ~, .. - ..... ---~. -". -

. litllH 
(Ia) 

.. -
_4.-06000 ~-,_-cl!,3Te9.1 1-31144 
~:l.j".6J.\lIH)~::::~:.iH8()05 .. '1 ~J4 9' (1' 6 
_;t,_2.1 00.0 __ 11_'80 4~ 3 1-.0 91.~ 9 

-~:-;b~Q~:o·:':~:tS:t!t-4:jfr9i' 9 3'929 
~!i 45.0.00 .20!26,3:)6 2. ~ 163 J 
2;.~iM\)o.·~:~t:t5.o.~S-:-2 ·~a5 71 
1.80000. __ l:t'54()743'0166 7 
.. s 6;O{l 0 ==::j1i:¥-!¥1!1.&8 :._:c.:1~ 11:8 01 7 

.• 1-t.,} .• 9..Q.Q-O.- .~.~~ ~ 9,~~b. 1'·90647 
, ~:;:::,. " .. ~ - .-~. ~ -~~~.-.~ ~ . :. "~', .. -' . ..~ " 

~ .• ~~"' '_"M ~" ___ ' <_ •• ~_, 

~fjLtf·BffO 
c-) 

:-.. : -0 • 3l,..! If ." ~.O:.!c.11.1:~{L .. :. 3 '2,,-14 
· .. ··-h··· 1t 6-1'1:i '!I' ....... - ··--1-1"·"!a I.: '5 -AlrA'S2 -: ..... cu::j ..u..,J-'::':':.;:::~*'w-vc;_··-:. .. t:~.!!t .. 

O. 604.99 ..- (L •. O {t~U 8 ., .6.19.00 
o· .16::~·tB ':'f::::~fiO:2:Y 1$:~::::it~:t!:a-9::()6 .. 
0.91891 .. _0,000S8 16.113833 

.-,1 .. 096:91 ':L::ii~:Ol:9~1: -,,~!' 4S:S'12 
1.27497 .. QI . .oa294 . l3~41551 

. 1-44 QaG .:';..i:f?£lil:4.2 ·1tS.-i.sSO 5 
.1-573 .• 1&11 __ Q-,H~~J~- .; .. 58,_62803 

".,~ *~ __ • __ v _~ 



i.X TRU.;lJf..!:VI..A,I\P~f~~I~_-J-=Pk~-rT·E;V' w.Hl~V.I ~ ""~DNi.i-ERZOEK" A4600 2-1 
BEPAL.l l\iij:VAN. ;)£.~l J¥t N-GS~OO! T 4N Ti>-:K-:~'4f :H£T-ti-e-c:'-t.,! HH ] a tI (Orit:l-N-O)* (l-e:~ P (-)I M( j I K}) 
Mi:T M(O 

_Y~tl' AAf'ttAi,. J :-.Jot -1\ Af4--IA L .: 5 
- _.-==.c:~:::. ij ~o-~*--~-H):5-tH --(f.llY~: -it:::'! :6~Hj 

-*M't-t-l'A-AW--'tAcl.l .---:-,c::'f#~:g+te=--:-=- -
l;)·~JH)~- 2aJt2~~ 10" O_-1.~5 40.d~§1 

U~AX a :50 
.. -:::.:c. --u- : __ .. _:a .. :..tt-

;)~R a - ?1769 tl""O 3 
.. - " -" ~ 7. ~. ___ " ___ ~ ___ ~ _____ _ 

... _- - - -.
--~-- - ---

- - .. ---- -~---.-- -_.-



.G . EGE.'Lf N .$ 
. ,~IIiI;IL ·a· c,. ':IIi:. •. ?II', 

. '~ ... :, Jl~JER l~AALJ ... ' ...•. .' , ALtJM,lNI UM 
~";;;::-i;;:'#ItG£:rNU:j:MUj :::j:2:OcZ::-L' .. .:.::--;;: ;;.:::: :::--,:-:;Z·!~!.iJ:. 

,-.',-;-c. ;"~,..EE R.MlDO;~i tl ANCl.": ~ N £ 

4....Q ..... JIt. _-,:5-Jl~:1Jt Q.! MM.}" ... 
. . d 0= .2!.-,:::400 (M MJ 

, ··.tfO·~ .>:,::~!,Ifft:O;,_C M-ltJ ' 

.C • ,,:to • 
,.1'\ • 

.. 

1 'l6 .. 00.0.. ( ~ M fw! -2 ) 
.~. 0 ~_IfO .' ,.::~:t .• ) . 
o.e J6.0 ... J- ) 

· EpSEFt 
. c -) , 

M 
(-) 

.20 -00000 .0 j 6S0 71 -'O-fL70 1 ')9.4 .. 5300Il . :,.,~,ltl~;~'t8. • .. :1. ,. .. 9205.. ~.20a..85 ·0 -'27163 1.14633 ' 
:'1-60'~ 000-'>0 .::6ilfter9~~~~:YS~;i2 '··:1f'i'I~.n'i c·~:,:c:.1~:"la~4Ul '1~tl106'6. :0. 31~0 '·0 '16969 2 ~ 97186 

~ .. _Zoo.ooooo .0.1 66170.)2.1691.89 1.;.70000,8.63505 .1· .. 5946 0.43655 ,-0.10091 1.,681'50 
-'260 -00000:0;'9639:7'31.565 223. 2tOOO~'ll.66.622 1·()7702 0 .59.100"0--.05322 ".51 8 07 

.• -:::::c::-:3,2.o" 0 00 00 .. _ .. 1,.111 3.1.12:1, ~?~5 9:~~;i"'c::,.,?~alta,oA~ ';:::c.J..~:!9.<i1~.z":: .' .. 1 " )l 01Al..O .14 2.0..0.. .... :~.9::Il.o?5.4-4-1 O. ~ ~a./l8 -
':~'1ft 0: .t 0 O{) 0 0 Lf:f):?,::,13.a ~9c:..:l ~j,f13 .c'-;" :-2c.-4'6:{}.()(I-;·:'~~;:i::.'9:!tU "0",;,.:.':.::-2-J 19:shl 0, .... 90111.1 . ::lfi 0"2$:8 .l-~ 5 -- 6 3·9 9s 

.. , ._ .. ~10'Ooooo . .1 •. o.1.66~ ... 56,-52 3 36 2 -1 4.900 .. 2. 6 '.!U2X 9 2' 52 336 1.06878 0-05 6 10 22' 26464 
.. --~=~;~-i;U(t!:.O;Q.oO() ;,,- .~ Zt1Jt'tO~._.LIl§~J:!fH.l. .. _~3..!Jn!:O.-O.lL~ ',. ';jJ',:!~fi.J~. ~:._ 2 ",Q 1. 2. 3 ~ . _ .. L -2 1 $3 (,.. ~ .. _ .. J.l:Hl!~.l._. 3. 0 .~ Q r;,. 8 

1f130.'.Q 0.0 0_0 .3' ~.~3~ 9~.3 .. -t~6...1 o,l .. !1I.40.0Q_ .... .!I~~' 9,1 ~.(3 3'': 92 6 6 1.' 376 (J 60.1 §~ 98 40.62508 
'. 'z7sn._O.oO:OO:.:. ...... 4titU.9S~:._L~~ 'r2Q:6~~1~! ~.',Q90 ... ~j1.!f'..:.3:1:~_ll~] .2141 t+. __ .. : ... jJ,S 1.82 Ii _ .. _ .. :.: :ail~2i.l.:. ..•. ~3~.1@ J l§ 



EX TRLJ~ tE, VL.At\I'~ii .• sJ:L" (= I'~ er T !;.N).. i'tRI ... vI:-.. uSGt-i C£R ZJE K.. A46 002- 4 • 
SEPAL It'tG- VAN4.)E.'w:RI JViN G 5i((iNS'tANr t: Kl.it T M£r,v.CC£l t lM f1.:ati (a~!lNL} h.U- e;yp (-)(114[11 K·n 
~ET MCQNELNQ)· 00000 

Z!nAl.O 

nH HAANTALJ • M ·AAjIfT Al = 6 
. o:.aG'oa~ -....0-. 0-53 5 . .0 ... .0·9"4 8 .0:. 1 .. -l 9· .... : ..0:. 2 3 ij 4 

:lMtl &AAIi1::AL1-=S.!l1-H.ti:<l·· 
9.b370. -,j 4t 2J0219.1¢94 

U~A}( = !)i) 
-2 

~. . ...... -. ." -~ -._ ...... _--.- - . -- - . -~ .. 
- - -_., - -- .. __ .. - .. - .. --- . __ ._. _._. -_._. _._- -, - .. " - ,,_ .... - -"' .,,-~--

.-.--... . - . - ---.-. -_ .. ,,----

0.2811 



• _. _. ~_ ... '" •• ~AA ._ • _ J U __ M •• " ~._ 

---------.,~-~--- ~-.~---.--.~'".---~ .. ,,-----

G E G EVE N S 
. :.:c ..... ,:.J!: III •. '1I!'.':a .. --.~--~~~---- .... - "- .. - ~~~-

. - -".- -.-~- ~ -~ ".' 

MAIE~'AAL I ALUYI~~U~ C = 146.0uo CNMM-2) 
.i::P.Ji:1l:ir.~J..i..MltioJic.L. . .. ::,D._. _..:=.:.c.,-,::::,-_=.l£tiA L.J.. ... £:O,.:II=.=,-.. :::.(tI..O fl1Hl. :..:..L~.l . 
. .sM.t~RMliJQ~L I Yt1 .. AAT N. O.O~60 e-) 

... "O:.:.:.!I.::.:~:::..'.2jJ . ..t:l!Jn: ... i A"U. .. . .... 
. .. uo:·~a ,:400' "'M)9qht0 .. _~ ..4!p O~ ~ ) 

C::.::::C.::::.:'-:.::... .='::'::~.:-,-_ .c'::":' ....:..:.'::..ji D::::::'!':::=::~-£~-=L;(M:I :::.e:ce: E6.Jl ::.:.::;:: .. :.:::!l....!:tt!fl.:.1:--:L_·... __ . . ". 

., •• - _... _'d 
. --._-_ .. -~ .. '" 

J' 0 • a 0 a u a 0 • 't ;) ~ 7 :3: .. ':'3 .. 4 70'12 .:1'2 ~v Q J Ip ~ 1 4 7 9 
·.';t.i-·!i*O.oOOo ',.<). o":t9i:: .'.:.' ~ 6 JI~:rf!:r6 ·:4:.o5D~J·:5 .. tilt 5 't l' 

110-00000. o.a371d 28.92762 4.21UOO 6·387dO 
~15. OJlJ)Q(). _.1.' 931i18.. . .. J2 ... 2:.9.o JO ' .. .i::lJ'8JJ:OJ ··~bS:lU.99 

.. _ 270-000vO 1-05;.)76 j:J.90S6f):J.4-~;JOO .. ,l.O'500j::;j 
.;..:~ .... _::..~,,~_ :;:~.~:i!o! IlO-O:D(jc .:..::~:LU .Jj22~~~a~9.6::6~14 .. :::~.:.i:!::i:!ta;iftU~4:!~:1 .... l:i..J .. 

500·000JQ 1·~5228. ~7.317Jj ~.3a~oO 18·340~4 
:,-:,:~;::..:;;=:.:-=;..:.:=h!l 'J~j)J).QD:~ .. _::-4:! jj.a..2 !;.:lc ·.·=~~.;ti.!;31JJ .';[.1::c.: _::~~ '.:=::29.o.~ . .:... .. ' .i#:2:!..:..9 g.Q . 

... __ .. lt2? .. ~O_O.uo ..... 2'4 8050. 6.1,65651 1*9a;~O,) 31.·1~90d 
.~:i::::;;,c. .::~ Q:!.Q-~~9Q:::'~:~~~·~fl~g.:c~g--::...:::J\.1:::·0] ~?~.. . l! .. :qb}J,tQ .... .:cl-6:~J~~~s.ti5 

,.5 7 0 • 0 J 0 0 0 " • 7 J 2 0 Ii I ?oil 6 6 () ;,) 7' 1 • u e I) v I) .. 3 • 2 5 3 9 ., 

.1·u4!tOd 
.1-. t.J. 7a'n 4-
1'294S'l 

.:..-1.' ~4~O 
l''-l0,294 

'l'i:1tGo .: 
2'U24;; 
~:~ .. ~l:?~J 
2*75253 
~. 9-9:el 
'j • .;4405 

.ca l i1-SHO 
C·) 

0'05422 .0-,,81 96 .0 6 4047'0 
.. :C::qa3J..t -~e.. 2·59 83-1.53588 

O.29d09 ·Ot14731 2.f7771 
.-0:-.42-25.0- .:'j)-oBJ. 404 • 4. 33 90 
Q-54~a3 . ·0-03193 ~.45046 

• ~.a.a:6'1:1 08. :.::::.:..... 0. • .0 0 .b 8 o._::i:"6.l70 4 
0.86352 0'05345 14'2J01~ 

.lHl1U.?O_. :...::.:.:..-OHL~!'l?:~i?~ to?if 0 
1-16 916 0-14188 27'02 959 

:1:!U6i+.S_ .... , ::.:.~~ ~i' ~ 6 ... ::.1.2 .r!t?3{) 
1.3S8d6 0-28106 39-14388 



EJ(TR\I~1 t:., V~ AKP~~EN(. fI",,&1',T E.#)'~llI..tV IN I.aSONtEA Z UEK # A 46va~ -l-c.. '. . 
8-fPAt.:1I'¥(r,'/;AN t}£·wRt.J~\,If.t Gs1tdt~s rANTEi~KG:l T hE'f FCOEt.: :'1f4t1.11,." (oroNO h ( 1'" EXPC ~~'Mtll~ ):} 
toftT ~(CNE l N.D) 00000 .-- ~--. 

Y·Mtl1 A Api T A.L) .11. M 

tJ 

. O .. ~9.~:'0-4.4%1· 

Ut-'·AX =2.0 
AL ., 6 " 

··AAillA.L -0 
. Tt):~cijj 3 9 :.;;;c~ O-t-1 i 7 .. 



•• :It • = =' :I .;11 
-,,- .. ----- ~ "' - ~- -~--~ ._. 

~-"- -- -.. --~--..........--

MATE AAL I AL~M ~;JM C • 14 ,QvO CNMM-2) 
-: ~"~::::-===-=_ .. _~,~~,~~~lj,U:i!~J~_M~f3~.! .-::~;'ftq-~! ~~~_.~ ~_~~-;~~::~:l.:r;;::iJl~,J~ .,= __ ~'"' ~ "_~.~_~_:~ ~9. ~__~_~j O.9Q.o_",-", _-,_{~L 

. SM~ER I'll DOt: L , Z r.~ 1(:3 T '( itA AT N. 0.OJ60 ,.) 

.::.:.,.;.:..-'-'_-'.. __ ::-.7:c: _____ . ___ =1.J!.c::_~~ _ _'_ -5Q·!_-!:.t~ . ! i1!:* l. ___ ._ .. _: __ .,_ 
. ~O • 22.4)O(H~) dO/rl1 =4'11(-) 

_ _ ___ ~. __ : __ ~-~:~L :::;:_i'!~.:.~:i=..::_.s...:::.'!:~ 4 q _.::C!illtl::...:.:::_::i-Qi j" () ;::!t.::.;;:-.::fl • ..:.'1.. 4~~~ ). ... _____ .... 

I 
~ 
\;fl .... 

Y' 

._;.cit/Ii_ _ ___ ::ALUJi:L~_. __ ;~ji_S~FE_ al.li.'!aJ::tO 
(- ) (-) ( .. ) c-) 

.. ,,- -. .~. w •• _. __ ' .__ ~ __ •• _.<- ___ , __ . _ 
.----.~~~,-------.---------.---- -

60.-000.VO Q~4~6S9. 2~.0i3221 ;;t:)eQOJ 4.rS9J31·u 7 :s-_10 
. :.:.:;1. a~:dl:Q~O __ :_;..~ZD1L::.:;::.~:£4:9~4 3::; :.:.:.;:.:L..60JlOil ____ .'-c:~t1'.:!:al 'i-_c1.! ! a£6-1 

110-POOOO O,ald61 .~it576'O 4~12~OO '-17861 1·J2Q!9 
.,':. __ ._~::=-u!2 O,:OU:O:wOH;~~~_JK~fi_29.15._--:33:L29.31i9 ~.~·j;j6.6JO 0 .c __ .9 _01)967 2.-1Hf8ft~_ 

2~O.OOOU01.03Q!O _ll.609J8 ~t2400~ 11.6J7~9 1~~7iOl 
"~:::' .. '~'--'_. ___ .1.t_(l~£lOjJ-o--.-:,·='::::.ll4.O-ijJ.' ..i::::-=~~:jaME·c_'---.~: • .:.3.3iJl;u~. -..;:.::t$-!;2.:1-S0.1... .. ..:.c.:-W-".a2:2o. 

. .510-000JO 1.q240L. A9~13548 . ~ .• 48~OO 19·d12 / J 2.1~l5~ 
-'~_~:.'''::~:c..:==.~-''t''a~#:Qil0:1:,:'~=,c·::.1,..:Lil:r.:'.l:.;::;Z:Jt:f::/1=2:./u):1::: .. :c::~~':.;2:.:i1l00a.L:~.2-1:c!_.:6 McI5:.- ~ =;.:Z'-~ ~ 

.. ;l~~.()·-QAO VQ .::?~54-~2S_.*:~ ~ e6..Bl1 .. -:.J.. 35Q . .90 35· 60 4 J8 2!.i40.54 
•. .:~5:::::t:@:n~v(1iHJ . .:'C;:;::!~:U.t:i1:5-~~_~:::r_~g~ :44~~:,,=1*c6 !i-i.lfllt-,,--::4!b:a·aA.i t::c • .:::---;~-';l1:!l.Q.7 

a 6 2 0 • 0 00 \J 0 4- • ." 7 ~ 35- d 0 ~ 69 9 :3 4 1 e5 1 00 0 . j 3 • if 4 3, ., 3 • Q.O.2 6 5 
."'_. ,." "''" ---->,- ~-----~ ;.-

Q.Od161 -O~43501 0.64168 
--.Q: .. 19.3A7-::.:;:.:~L_2-7.'l20 ......• -1--64114-
0.32092 ·0.14985 3.06116 
O.4S]:&3:.:--.-!.O;.:Q:.:60:04 -. '_4.9:,901 
O.5~837 -Q.033o.5 7.49034 

. 0. .. 15-il.6.Q.-.;..::.=-.-;:;&;Oo.o.9o. ..... :1.1:.o.97 it 3 
0.90704 O~o.4486 15-69505 

-1~1)-.'t9Q-9::~_:~· *t.01'-'9.6 ...::2:).51410 
1'24545 . ~lla136 31 6 46674 
t~l~HIS! -::::*~TJtc;36-41'lB872 . 
1.47994 0.20211 49.32502 



-156-

BIJLAGE C 
--,~.- - - --

GRAFIEK VAN DE ELASTISCHE REK VAN PERS + 

GEREEDSCHAP 



.. 



-158-

BIJLAGE D ... __ .... -

TEKENINGEN VAN PERSGEREEDSCHAP 



· 
! 
I 
I 

---+-
I 
I 

I , 

I 

TOtEIIANTIB VL<iS NEN _ ".OIECTI£ 

...... *0.15 t~~~ ~ .. w ... AM 
pAIStN(;fN VLGS N" I AUWHSOSWMf\OQt V\.GS HEN '10 

~ 
TECHtllS(HE HOCiESOtOOl EIHOHOVEN 
AFOElING: P~odv.ktie t-<d.~ic 
GROep: 0""\10",,, tec.h"'i~1.. 

aENAHfNG 

per ss~t.Wlpel 
~-

AANTAt. ",,,, f1AT£fUAAl 
~ 

SCH.u.t. , :2- OA WM f T£K~tNGN:f\. 

GET. : ~ I 
,---

: W.,ZIGING I I I I GEe., ; 



, 

~----------------~----------......... ....... 
'00.01 -J 

TOI.llIWmes VlGS "EN l.I<iI 1'lI0000TII __ 

... t±O,u .~::~ ~ lb'Mt,jolQ" AM DRUKaLOK I STEVtfPLIUlT. 

PJr\.WNGIN YlGS: N am. 

SCHAAL ,:;t 

GiT., L!3 t 
GIe., WljrlGlNG 

• .....\ 
0'\ o 
I 



x 

.' 

Doorsnede x-x 

x 

TOUMNTUI~ VLG$ NEN UH .ROlECTIIl "NAMING 

lo.y.'*O.IS ,,:::::,~ :10010''''_' AM pe.r~\-tIA" m.~ perr.\o\ok'ke 1'\. 

PAmNGEN VLGS N 801 I RUWI-IEIDSWAAROeN VLGs fIIEN ~ MNTAL Mill MA.T~fUAAL 

* 
TKHNISCHE HOGESCHOOl EINDHQVEN SPHAAL 1:2- OAT9 !EKENINGN' J 
AFOELlNG: prQdu.<:.H<tYe~nl.l>\. : ~:_,-t:::;3 =1 __ 
GROEP: O ...... \I~!" ... ft:cJ.\l'\ie4 --r-n-r'-~' .~ ..... 

GEC. , i WI{ZIGfNG ! t ; ; . . ; . 



.-50.0 
, 1100'" 

teo IUf (noglweglaten 

TQI--+-----,h-\., 

40.0'" 

'I: 
'I" , , 
'" ti, 
I· 
III 
1'1 

100'.0·" 

TOI.EAAHnn V1.GS NEN ~ PAOI£CTIE .IN ... MlNG 

..... * .. 1' -:::.: 4W11!'±3tr AM 
..... SSlNGEN \Il.GS N IIIl ! .. UWHaosW ....... PEN 'll.GS Nbi 630 "'ANTAL 

~ TKHHISCHE HQGESCHOOl Ell'IDHOVEN ~.CHAAt L!..J 
AfOEllNG: Product!!!. T ~chnologie GET, : 1:2 

Pershuis 
I ..... TiAlAAL C-4f • 

JV1T"~NR' 



~ 1 

! • 
Ji!:r 

- ,-,-, -----+----------ii-
i 

19s.b· .... 

I 
I 

., 

1----------- ~o 

,---------- hIS 
OQ , 

I 
I . 195,6· 

)3 

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

195.0' 

5·00t 

----. ---_._-._-------~ 
"" 

TOURANTlE$ VJ,.GS f\.IEN U65 

+0,'. ~ 
b,'¥.8z0,'fS 8_ 0,lS ~llO"'10':i;lO" AM 

PASSiNGEN 'YlG5 N 002 RUWHE'O'WAAROtOf, ¥LGS NY': 630 /\ANTAl.. 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN SCHAAL 

NB, Moeh 
deze! 

hoeken -_._--



I ~ ... 
,--------------+--------------~~ ! '" 

I 

.-1- ------ --+----------
, 

. 
I 

I 
; 

I , 

-~ ;; 
2 -

I 
. - +.1-
I 

I i 

I , 
i 

L.!k: 

TOUlIAN"fles VlGS ..... :Il6S ,"OIECT" UNAMING 

"v,Uo.ll .~::: ~1I3".WH" AM 
PASSINGEN VL(iS N 801 

TECHNIS(HE HOGESCHOOl EINDHOVEN SCHAAL t:2. 

A~DEtlNG : r d bet \0 if: GET. : 

s~ceu.1\ b \ok 

• ....:10 
0\ 

f 



BIJLAGE E - ..... -.., 

SCHEMATISCHE TEKENING VAN PERS 

SACK & KIESSELBACH ( TOT 600 TON) 



DODO 888o~t:t.~DDDO 

gggggDD~o 
000000000 OOOCO'J 


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	Literatuur
	Voorwoord
	Samenvatting
	Inleiding
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Hoofdstuk 8
	Hoofdstuk 9
	Hoofdstuk 10
	Hoofdstuk 11
	Hoofdstuk 12
	Hoofdstuk 13
	Eindconclusie stageperiode
	Bijlagen

