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INLEIDING 

De pers, waarop de nu volgende berekeningen betrekking hebben, is een 

tweekoloms hydraulische dieptrekpers, speciaal voor de firma van Geel 

ontworpen en gemaakt. 

In februari 1976 blijkt dat scheurvorming optreedt in de kolom, juist 

boven de plaats waar het bed aan de kolom is gelast. De scheur loopt 

door in de zijplaten van de kolom. De scheuren worden in'~maart 1976 

gerepareerd, bovendien wordt de kolom en het bed met een aantal platen 

extra verstevigd. In november 1976 wordt gekonstateerd dat op een 

14-tal plaatsen opnieuw scheurvorming optreedt. Hierna wordt kontakt 

gezocht met onze vakgroep, met de vraag of wij een verklaring kunnen 

geven voor het ontstaan van deze scheuren. 

Om de lokale spanningen met grote nauwkeurigheid te berekenen is het 

noodzake 1 i j keen gedeta i II ee rd mode 1 van de" pe rs te maken. ~Jj j zu II en 

ons echter beperken tot toepassing van eenvoudige balkelementen om de 

pers te schematiseren. Met dit model zullen de momenten en krachten in 

de elementen wordenberekend, waardoor een redelijk betrouwbare schat

ting wordt verkregen van de grootte van de spanningen in de verschillende 

elementen, leidend tot een indikatie van de oorzaken voor het falen van 

de pers. 

Het balkenmodel 

In fig. 1 is weergegeven hoe de pers *) (slechts de linker helft is ge

schematiseerd, omdat de belasting symmetrisch is) in elementen kan wor

den verdeeld. 'In fig. 2 is de doorsnede met bijbehorende grootheden 

van bovenstuk, bed en onderstuk weergegeven. In fig. 3 is de doorsnede 

van de oorspronkelijke kolom (a) en de verstijfde (herstelde) kolom (b) 

, met de bijbehorende doorsnedegrootheden opgetekend. Hoewel het boven

en onderstuk op een aantal plaatsen verzwakt is om de hydraulische 

cylinders te kunnen plaatsen, is in het model geen verdere verfijning 

toegepast. Indien noodzakelijk, dan zal bij de berekening van de span

ningen de verzwakking weI in aanmerking worden genomen. Omdat over het 

modelleren van de aansluiting tussen twee kokers, dus bijvoorbeeld die 

~} De tekeningen van de pers zijn ons door de firma van Gee1 ter 

beschikking gesteld. 
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a. Bovenstuk (elementen 13 tim 15) 

~ = 135.55 103 mm2 

= 17.67 109 mm'=' 

:'1 

b. Bed (elementen 10 tim 12) 

A ::: 115.3 103mm2 

I = 10. 15 109 mm" x 

c. Onderstuk (elementen 3 en 9) 

1.J7 A = 60.0 103 mm2 

13 I = 2.41 109 mm~ 
~ x 

Fig. 2. Doorsnede grootheden. 

8. Kolom (elementen 1 tim 7) 

A = 51000 mm2 

I 3 76 1 09 I;, =. mm x 

b. Kolom, verstijfd (elementen I. tim 7) 

A = 67250 mm
2 

9 '" I = 4.23 10 mm 
x 

~g. 3. Doorsnede grootheden. 
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van het bed aan de kolom, onzekerheid bestaat, is gerekend met twee 

verschll1ende modellen, die resp. een onder- en een bovengrens op

leveren. 

In het eerste model behouden de elementen 1,2,4,5 en 7 van de 

kolom en de elementen 8, 10 en 13 de eigenschappen van kolom, boven

stuk, bed en onderstuk als liepen ze door tot In het koppelknoop

punt. Het model is hierdoor minder stijf dan in werkelijkheid het 

geval is. Daarom hebben de zojuist genoemde elementen in het tweede 

model een 10 ~ grotere elasticiteitsmodulus E meegekregen. Het model 

is nu wellicht te stijf, maar de werkelljke waarden zullen in 119gen 

tussen de uitkomsten ult de twee model len. Intabel I wordt een over

zicht van de elementeigenschappen gegeven. De kolom is hierin ver

stijfd, de meteen ~ aangegeven elementen krijgen in het andere model 

een 10 ~ hogere waarde voor E. 

HlT AANTAL ELtM[NT[N bE~k"AbT; NEL = 15 
HtT .ANT_~ ~~~O~PuNTE~ dEuRAAuTI M~N • 16 

•• ** •• ****.***.*.* •• * •• *~.****.*'*** •• *.*w*.*.** 
****.* •••••• ***.*.*** •• *.,~'~~.********.*** •• ****** .•• -.* 
••• INF~RMAIIE UVtN u~ lLlM(~1 EIGENSCHAPPiN *.* 
*** .. ,.. 
** ••••• **** •••••••••• **.****.****.*** ••• *.****** 
** •• *.*~**.****** •• ** •••• ***.**********~**.****. 

ALfA E :.:a===.s==== ••• =;=.=a===:=:~~=.:.=~=~==~===~====~~===~ ••• =.a.=:===;.====.=~==a.:a.:=R. '* 1 3.0Q!.JU~+iI<! 9.U00iJ,'+ul ;.li)vOI>'~(;5 5.l0\.l'vl"+iJ4 3.760Cp+O'i 1 2 
'K" 2 1.9~Ou~+vc( 9.00\;)<,+,,1 £.lC .. iiJ!O+t;! 5.1V(-'}!i+V'I 3.7001,) .. +0., 2 5 

3 6.1J!.JU~+u~ 9.0UJU~.wl ~.lU\iU,.u5 5.1Ct; .... ~'1 3.'60~ .. +O' 5 6 
if" 'I.7i.;vut-+u2 9.00vO"·""\l1 i.LivO€l,05 6.72!)H'+Vi.; 4.23.:1(;1'+0" 6 7 
* 5 2.96UO~+U~ 9.00vo~+ul i.10uO!i.v5 6.72~J .. +v4 4.~llO .. +U~ 7 11 

CI 1.20v\l!>+Uj 9.00vO"+Jl ".lCuv",·v5 o.72~J"'+v'+ 4 • .23Jvt"+O'i 11 12 .. 7 6.20vv~+u2 9.0IJOO"+01 2.1',uO",+u5 6.725Uto+UiI 4 .. ,!J.}vt'+09 12 13 
'It" CI 2011000,-+1..1<: u.OCuOt"+uO " .lU"UIi"05 6.00:,;Ji!'+v4 2.160UI"+09 2 .3 

'J 'lI.OOOO .. +ui O.UOV)~";';U 2.1UiJOIi+O~ 0.00001'+\;'+ 2tl600{o+09 3 It 
_10 2.8pUUt'+V2 V.UOv:;~+\lU "010,,,01-+\15 1.15u 1)"+1.5 1.010.1 ..... 10 7 e 

11 4.00\iUl!'+O~ ,,). (iv,. " .... vl.i ~.l{)vOp.· ... ~ 1.15u·j!'+05 1.ul()vl"+lC 8 9 
12 5.00vOI!'+v2 u.uu")i!'+Q() i. .1 IJvOl'+\';S 1.15(;,,1'·05 1.u1001''''10 9 10 

.. lJ 2.860'JII'+v<: v.I.i .. L;0<>+"O ':.J.v00!l~~S 1.301..'11' +uS 1.77i.Hll'+1C 13 14 
14 if.OOO()!!'+v" V.(;v"O,..+\jIJ ;,>.lOvup+i.l5 l.36(,;)I'+(;5 1.1100t<'+lu 1" 15 
1::> 5.00Ulll'+vc (! .vv.;u.-+vv .:,10\10,,+(;5 l. J00<)[o+VS 1.770;)!!'+10 lS 16' 

TabeZ I. De eZementeigensahappen. 
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Normaalkrachten en momenten in originele pers. 
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a en b: overgangseJementen hebben gelijke stijfheid. 
c en d: overgangseJementen "stijfll. 
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Normaalkrachten en momenten in herstelde pers. 
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Berekening van de momenten en krachten in de elementen 

Gedurende de produktiecyclus kunnen we twee extreme belastingsituaties 

onderscheiden. De eerste is het aanbrengen van een klemkracht op de 

pJaat; hlerbij wordt door de bovencyJinders van de pers een kracht 

van 5000 kN (500 tf) uitgeoefend op het bed van de pers. Hierna 

begint het eigenlijke dieptrekproces, waarbij door de cyJ inder van 

het onderjuk de benodigde dieptrekkracht van 1000 kN wordt uitgeoe

fend op de pJaat. In deze situatie wordt het bovenjuk belast met 

een kracht van 5000 kN, het bed met 4000 kN en het onderjuk met 

1000 kN. In de praktljk is deze kracht verdeeld over een gedeelte 

van bovenjuk, bed en onderjuk, voor de berekeningen zullen we 

echter de momenten en krachten berekenen voor de extreme situatie 

dat deze krachten als een punt last in het midden van de pers werken. 

In de figuren 4 en 5 zijn voor deze belastingsituaties en voor de 

twee model len de normaalkrachten- en de momenten verdellng in de 

pers opgetekend. 

(Omdat slechts een helft van de pers wordt bekeken moet de helft van 

de belasting worden aangebracht.) 

Uit de figuren is te zien dat er aanzienlijke verschillen op kunnen 

treden in de uitkomsten van detwee model len. 

Hetberekenen van de spanningen op een aantal krltische plaatsen. 

In de pers kunnen we, mede aan de hand van de normaalkrachten- en 

momentenlijnen, een aantal doorsnedes aangeven waarin eventueel hoge 

spannlngskonsentraties op kunnen treden. Allereerst zullen de span

ningen ter plaatsevan de knooppunten 4, 10 en 16 worden berekend, 

omdat hier de momenten een maximumwaarde bereiken. Verder levert de 

plaats waar het bed aan de kolom is gelast problemen op, vandaar dat 

we ook de spanningen ter plaatse van de knooppunten 6,8 en 11 zullen 

bepalen. 

Voor de knooppunten 4, 6, 10, 16 en 11 kunnen we de normaalspanning 

berekenen uit: 

M N cr =-e+-n I A 
(1) 



waar i n M = buigend moment 

N = normaalkracht 
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I = traagheidsmoment 

A = oppervlak 

e = afstand tot de as door het zwaartepunt. 

Het is duidelijk dat de grootste spanningen aan de onderkant of aan 

de bovenkant van de dwarsdoorsnede op zul1en treden, vandaar dat ze 

beide zul1en worden berekend. In tabel I I zijn voor de verschillende 

belastingsgevallen en de oude en herstelde pers de spanningen in de 

knooppunten 4, 10 en 16 weergegeven voor de momenten en normaalkrach

ten uit de figuren 4 en 5. 

Fig. 

4a 

4b 

4c 

4d 

Sa 

5b 

5c 

5d 

2 
a (N/mm ) n 

KNPT 4 KNPT 10 KNPT 
~ .. 

e1=198 e2=-292 e1=296 e2=-474 e1=479 

8 8 -68 97 

-17 51 -57 75 

15 15 -63 74 

- 3 49 -54 55 

8 8 -65 93 

-16 50 -54 71 

14 14 -61 72 
- 4 47 -52 53 

Tabel II. Normaalspanningen in de knoop

punten 4, 10 en 16. 

75 

75 

67 

66 

72 

72 

64 

64 

16 

e2=-621 

-97 

-95 

-83 

-80 

-93 

-92 

-80 

-77 

Voor de berekening van de spanningen ter plaatse van de knooppunten 

6 en 11 kan weer gebruik worden gemaakt van vergelijking (1). Om de 

spanningen in knooppunt 8 te bepalen moeten we nauwkeurig bekijken 

hoe het bed aan de kolom is gelast, en de spanningen in de lasnaden 

zijn dan de spanningen die we moeten berekenen. Daartoe berekenen we 

al1ereerst de krachten die de bovenplaat, en de twee onderplaten op 

de kolom over moeten brengen. In fig. 6 is de doorsnede van het bed 

en het spanningsverloop t.g.v. een positief moment en een positieve 

normaalkracht getekend. 
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Pig. 7. 

De kracht in de bovenplaat is dan te berekenen uit: 

en de kracht in de onderplaten uit: 

Fa = \~ *~444 +~) * 60 * 430 I A 

., 
I 

(2) 

De doorsnede van de lasnaden is getekend in fig. 7. Als we er vanuit 

gaan dat de spanning over de hele lasnaad gelijk is, dan worden de 

spanningen: 

(4) 

en 

De met vergelijking (1) gevonden spanningen in de knooppunten 6 en 

11 en de met vergelijking(4} en (S}gevonden spanningen in knooppunt 

8 zijn vermeld in tabel III. 
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4c 
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5a 
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0' (N/mm2) 
n 

KNPT 6 KNPT 11 

e1=325 e2=-325 e1=325 e2=-325 

32 -32 24 74 

30 -11 31 67 

60 -60 31 67 

53 -34 9 27 

e1=382 e2=-268 e1=382 e2=-268 

33 -17 11 55 

29 - 8 19 50 

59 -44 17 51 

50 -25 26 45 

TabeZ III. NormaaZspanningen in de knoop

punten 6~ 11 en 8. 

KNPT 3 

O'B 0'0 

- 6 -11 

-10 -14 

3 -44 

- 7 -42 

- 1 -17 

- 6 -18 

6 -47 

- 3 -44 

De tot nu toe berekende spanningen zjjn normaalspanningen ten gevolge 

van de in de elementen aanwezige normaalkrachten en momenten. lIe 

zul1en echter ook rekening moeten houden met de grote dwarskrachten 

die in de konstruktie aanwezig zijn. Omdat in de pers vooral deaan

sluiting van_het bed aan de kolom problemen heeft opgeleverd, zullen 

we nu de dwarskrachtenverdeling en het verloop van de schuifspanningen 

in het bed gaan bek i j ken. Van de dwa rskrachtenverde 1i ng is bekend, 

dat deze een parabolisch verloop heeft, zoals in fig. 8b weergegeven is . 

• ,... .... 

!--...... ~j-,-~ 

: \tC' I 
~ 

OJ.,'10 

c 
Eig. 8. Dwarskracht- en schuifspannings

verde Zing in het bed. 
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Omdat de doorsnede ter plaatse van de bovenplaat en ter plaatse van 

de onderplaten plotseling sterk in dikte verandert zal het spannings

verloop er ongeveer uitzien als in fig. 8e. Duidelijk is dat de 

spanningen in boven- en onderplaat geen problemen op zullen leveren. 

Uit fig. 8b wordt duidelijk dat de twee vertikale platen samen 

ongeveer 90% van de dwarskracht op moeten nemen. Daarmee kan een 

schatting worden gemaakt van de gemiddelde schuifspanning in de las

naden die deze platen met de kolom verbindt. 

~ = 0.9 * 2.5 106/(2 * 25 * 670) = 67 N/mm2 gem 

Men moet weI bedenken dat dit de gemiddelde sehuifspanning is, en dat 

deze spanning ter hoogte van het zwaartepunt een stuk groter is. 

De vervorming van de pers 

Om een idee te krijgen van de vervormingen die ten gevolge van de 

belasting optreden, is in fig. 9 voor de belastingsituatie van de 

figuren 4a en 4b de vervorming van het frame geschetst. De ver

vorming van het bed is hierbij het belangrijkste, omdat hierop het 

gereedschap is gemonteerd. 

In tabel IV vindt U voor een aantal knooppunten de verplaatsingen 

en de hoekverdraaiing voor de bekende belastinggevallen en versehil

lende konstrukties uit de figuren 4 en 5. 
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1 "'II; Ib ""'It, 

I 
, 

I I 

I I 

1 
, , 

I I 
I I 

I 
I I De verpZaatsingen I I Fig. 9. 

I 
I I van het frame die 
I 

~~ 
I 

I I corresponderen met 
I I debeZasting van . I I 
I I fig. 4a en 4b. 
I 1 r .t I , I 

~8 10 
,Jl I ---- - --~..---- -6- --~ 

1----1 - 1 mm verpl. 
I , 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

r..? C\I, 
~. 

",'l 
I 
J '-' . --- - ...;.-- -..:;;r 
I 

b 
I a , 
• 

~ 4a 4b 4c 4d Sa 5b 5c 5d 
knpt 9a 9b 

u -0.035 -0.045 -0.065 -0.076 -0.035 -0.04/• -0.061 -0.072 

3 w 0.025 -0.052 0.032 -0.016 0.021 -0.042 0.026 -0.013 
.\) -0.064 0.220 -0.095 0.05H -0.063 0.201 -0.090 -.055 

4 w 0.054 -0.21H 0.074 -0.109 0.049 -0.199 0.066 -0.105 

u 0.019 0.026 0.043 0.052 0.019 0.026 O. 041 0.050 

8 w -0. 137 -0.048 -0.092 -0.040 -0.109 -0.031 -0.075 -0.027 

.\) 0.447 0.353 0.2813 0.226 0.409 0.322 0.265 0.209 

10 w . -0.410 -0.264 -0.293 -0.199 -0.365 -0.234 -0.266 -0.179 

u -0.001 -0.002 -0.008 -0.010 -0.001 -0.002 -0.007 -0.010 

11• w 0.626 0.683 . 0.403 0.430 0.482 0.534 0.311 0.338 
{1 -0.400 -0.3139 -0.031 -0.298 -0.370 -0.362 -0.288 -0.274 

16 w 0.846 0.899 0.585 0.605 0.689 0.738 0.481 0.502 

TabeZ IV. VerpZaatsingen: u en w in mm. 

{1 in mm/m = 10-3 rad. 
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Toelaatbare spanningen 

De toelaatbare spanningen in de pers worden berekend aan de hand 

van de gegevens uit het boek "Maschinen Elementell van Roloff en 

Mathek (1966). 

We gaan er van uit dat de pers gemaakt is van warmgewalste staal

plaat, kwaliteit St 37. Voor dit materiaal is de 0.2 rekgrens 

2 
00.2 = 220 N/mm . 

We kunnen nu de toelaatbare spanningen berekenen uit: 

Hierin is: 

°0.2 2 ° (~) = -- 'J N/mm v 

v = veiligheidsfaktor, hiervoor nemen we v = 2. 

'J = vormfaktor welke afhankelijk van de vorm van de 

lasnaad gekozen wordt. 

(6) 

Voor de normale doorlopende konstruktie is 'J = " en met v = 2 

wordt cr = 110 N/mm2 . 

Konklusie 

Zoals reeds in de inleiding is opgemerkt, moeten de berekende span

ningen uit de tabellen 'I en 'I I met de nodige vObrzichtigheid worden 

gehanteerd. 

Voor de doorsnedes ter plaatse van de knooppunten 4, 10 en 16 is 

cr = 110 N/mm2. De berekende spanningen bl ijven hier beneden, hoewel 

in een paar gevallen de toelaatbare spanning dicht wordt benaderd. 

Echter in eerste instantie hoeven hier geen moeilijkheden te worden 

verwacht, vooral ook omdatin deze knooppunten geen speciale lasver

bindingen of cc~plexe overgangen voorkomen. 

Laten we nu eens naar de spanningen kijken rond de moeilijke aanslui

tinD van het bed aan de kolom. Als,eerste de doorsnede terplaatse 

van knooppunt 8. De spanningen aan de bovenzijde van het bed zijn erg 
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laag en kunnen op zich nooit problemen opleveren. Voor de onderzijde 

geldt dat v = 0.8 waardoor ; = 83 N/mm2 . Uit tabel II I blijkt dat 

deze waarde in geen enkel geval wordt bereikt. 

Voor de dwarskrachtbelasting vande vertikale lasnaden geldt de 

waarde v = 0.45. Voor deze lasnaden wordt als toelaatbare spanning. 

T = 0.45 * 110 = 50 N/mm2 gevonden. De berekende T = 67 N/mm2 gem 
zodat deze lasnaden sterk overbelast zijn. 

Sij het repareren van de pers zijn ter plaatse van deze lasnaden 

extra schetsplaten aangebracht, waardoor ter plaatse van de aan

sluiting de spanning verlaagd zal zijn; nu is echter het probleem 

verschoven naar de plaats waar de schetsplaat eindigt. Hier is de 

waarde voor v = 0.56, zodat T = 0.56 * 110 = 62 N/mm2, waardoor ook 

hier weer problemen kunnen optreden. Het blijkt dan ook dat rondom 

deze nieuw aangebrachte schetsplaten op diverse plaatsen scheuren 

zijn ontstaan. Dat na de reparatie ook scheurvormlng optreedt in de 

lasnaden, welke onderkant bed en kolom met elkaar verbinden is uit de 

resultaten van tabel I I I, knooppunt 6 en 8 niet zonder meer te 

verklaren. 

Laten we tens lotte kijken naar de plaats waar de eerste scheuren zlJn 

opgetreden, knooppunt 11. Van de kolom is de plaat aan de binnenzijde 

van de pers ter plaatse van knooppunt 11 aan binnen- en buitenzijde 

gelast aan respektievelijk een horizontale plaat in de kolom en aan 

de bovenkant van het bed (zie fig. 10). 

Fig. 10. 
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Hierdoor is v = 0.8 en a = 88 N/mm2. Volgens de berekende spanningen 

uit tabel I I I (knooppunt 11, e = -325) zou men hier geen problemen 

verwachten. Als men echter bedenkt dat de gelijkmatig verdeelde 

normaalkracht in de kolom direkt onder knooppunt 11 over moet gaan 

in een dwarskracht in het bed, dan is het duidelijk dat de spanningen, 

en dan vooral naar.de ziJkanten toe, een stuk hoger zullen zijn dan 

die berekend met vergelijking (1). Na de reparatie van de pers zijn 

weliswaar de spanningen lager, doch afdoend herstel dient gebaseerd 

te zijn op een sterk verbeterde krachtinleiding van kolom naar bed. 


