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Convoeatie no. 2 " Aan de .erkgroep yoor spunloos snijdeD. 

Het intern overleg in de afgelopen maanden heett tot het y •• t

atellen van een meer defiaitiet .erkprogramaa geleid voor ae 

groep voor het apaanlooa an~den. De omvang van het p~gr .... 

wordt vooral bepaald door de belangstellinS8steer yan de erbij 

betrokke.nen en de enelheid van aitvoering er van .al vooral at ... 

hangen yan de mankrecht die tar beschikkins gesteld ken worden -

aowel van de zljde van de T.H. als van de a\1de van de andere 

deelsenoten. 

Het betrett: 

1. Het voortaetten van het onderzoek naar de machaniea van het 

POIlisproces met behulp van "klassieken .erktuisen en sere.d

schappea. (aie Metaalbewerking 27 (1962) 24, 29 (1963) 11). 

Dit we~k beoo,t na te gaan welke de inyloed ia van de snij

speling en yan de geometrie van het gereedschap op de yer

vorming van het materiaal t~ens het snijden. Verwacht wordt 

dat inzicht wordt verkregen in de wfjse w .. rop 4e alijtas- van 

het gere.dschap wordt ingeleid en zich verder ontwikkelt, in 

relatie tot.de braamvorming en tot de maatnauwkeurisheid yan 

het produkt. 

Voor systematisch slljtageonderzoek wordt van radio-actte •• 

methoden gebruikgemaakt. 

Het werk wordt uitgevoerd door de desbetrarrende sac tie van het 

laboratorium TO or werkplsststeehniek der Techniacha Hogeachoel 

Eindhoven (Prof. Veenstra. Ir. Zweekhorat. Dra. Touwen), in .0 

nauw mogelijk contact met de' groep van Ir. Hogendoorn va. het 

Metallurgiach Laboratorium der N.V. Philips. 

2. Verdersaand onderzoek van d. toepasaing van de eleetro-exploaie •• 

• ethode b~ de enelle deformatie van materiaal en b~ het .. t 

grote anelheid ponsen. Het werk is bedoeld als een studie •• lke 

inBieht moet versehaften in de verschillen ia het gedras •• n 

het materisal b~ lage - en zeer hoge snelheid, en is ala sodaaie 

een voorstadie voor de ontwikkelins yen .ensnelle per ... ~hefe. 

wwkplaatatechnlek technische hogeschool eindhoven 
I 
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Ret .erk .ordt ultgevoerd door een sectle van ket laborator~ .. 

voor werkplaatstechniek Technlsche Bogeschool Eindhoven 

(Prot. Veenstra, Ir. Kale, hr. Over). 
" 

,; De ont.ikkeling van een mechanische pers met hop illpact

snelheid (minimaal 20 ';s). 

Ha een voorstudie verricht door de heer Soepnel, heett de croep 

van Prot. Schmid van de Technische Hogeschool Eindhoven .,erders 

theoretische kinematische analyse uitge.,oerd. Bet blijkt dat 

het bereiken van de doelstel1ing niet uit ... loten is. Bet lilt 

in de bedoeling een constructle.,e groep een tw •• tal alternatie.,. 

vooratellen te doen ultwerken, als voarbereiding voor de bo •• 

van een prototype. 

Verwacht _ordt dat de.e hoge anelheid sal le1den tot geriDgere 

bra.mvorming en lIogel~1k een ,eringere athankelUkhe1d van .e .~ 

spelin" resulterend in het verkr~,en van reohtere en slad.ere 
gaten. 

Na gereedkomen van het proto~ype sal hiernaar, en naar de ge

bruikaduar van de gereedschappen, door de technologiache groep 

van Prot. Veenstra onderzoek worden gedaan. 

Het construct1eve werk -ordt u1tgevoerd door de heer Soepnel, 

Prot. Sohmld, Prot. de Beer, drs. D~a.an en Ir. van Berpn. 

De creep. sal echter op korte termijn verdere construct1e.,e ... 18-

te~tie behoeven. 

4. De ont.1kkeling van stabiele .erktui,en en gere.uehappe. van 

.eer conventionele aard. 

Beoogd wordt het verkr~en van: 

a) een langere gebru1kaduur van de gereedachappen, eventu .. l 

door de toepassing van herdmetalen, en neuwkeuriger en br ... -

vrijer produkten, 

b) .en hogere uuropbrengst, waarbij vooral echter de ko.teD van 

gereedachap en werktuig als kostenbepalende taktorsn •• de

beschouwd zullen worden. 

Het werk wordt uitgevoerd door de heer Soepnel, Prof. 4. Beer 

en Ir. van Bergen. 

WM'kplaot.techn 1M technlsche hog_school eiftcIho¥eft 
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In yerband hiermede is door Metaalwaren Eindho.en toezegging 

gedaan .en Wright pers in bruikleen tel' beeehikking te stellen, 

ter~l Johan de Witt t.z.t. materiaal 1'001' vergel\1kende proeven 

zal leYeren.· 

'lk stel U yo or eind tebruari/begin maart b~.n te ko.en om 

oyer diverse dan ter tarel komende eoneepten van gedaehten 

te wisselen. ~en detinitieve datum kan b~ rondschruven einde 

januari worden vaetgeeteld. 

Rondgezonden aan: Ir. Sj .. de Jong 

11'. P.J.A. Soepnel Jr. 

Hr. A.P.J. S9·pnel Sr. 

Prot.dr.ir. W.L.H. Schmid 

Prot.ir. C. de Beer 

Prof.dr.ir. H.L. M.11er 

Prot.dr.!r. J.A. Haringx 

Ir. E.T.W. Z"eekhoret 

Ir. J.A.G. K1l1e 

Drs. N.A.L. Touwen 

Ir. L.A.M •• an Bergen 

Dr. J. Smit 

Drs. E.A. D\1keman 

• 

werkplClClt.technlek technische hogeschool eindhoven 
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TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE 

EN WERKPlAATSTECHNIEK 

WERKGROEP SPAANLOOS SNIJD~i. 

Verslag van de bijeenkomst van de werk3:ro~p. 

Datum 

Plaats 

Agenda 

Aanwezig 

van Philips' , 

24 maart 1964 

Technische Hogeschool Eindhoven 

1. inleidin6 betreffende het onderzoekprogra~na. 

prof.dr. P.C. Veenstra 

2. voorstel tot constructie van een snellopende 

vierzuilenpers met onder~andrijvin6. 

ire L.A.M. Va~ Bergen 

3. algemene discussie 

met name over gezichtspunten t.a.V. verdere 

ontwikkelin5 van het ger~edschap. 

N.V. : van T.H.E. : 

ire Sj. de Jong Prof.dr. P.C. Veenstra 

Prof.dr.ir. W.L.H. Schmid 

Prof.ir. C. de Beer 

ire H.J. Sjollema 

ire G. Adams 

ire P.J.A. Soepnel Hr. A.P.J. Soepnel 

ire D.C. Stoppelenburg 

ire L.A.M. van Ber[sen 

drs. N.A.L. fouwen 

Hr. M. van jer Meulen 

'--_________________________ ~ ~ ________ ~ _______ J 
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LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE 

EN WERKPLAATSTECHNIEK 

Uit de inleiding door Prof.dr. P.C. Veenstra. 

Bij het spaanloos onderzoek spelen een rol: 

a. de technologische facetten: 

1) slijtage verloop 

2) braamvorming 

3) doorbuiging produkt 

b. de parameters van h~t mechaniscil proces: 

1) de aard Van het materiaal, 

2) aard I geometrie en oppervlakte- kwaliteit van 

het gereedscnapt 

3) de snijspeling. 

4) de snelheid van deformatie, 

5) de "kwaliteit" van machine en gereedschap. 

De opzet Van het onderzoek valt uiteen in drie fasen: 

I. De technologische fase: 

1) onjerzoek naar meetmethoden voor slijtageverloop 

2.-

en braamvorminb (radio-actief, mechanisch/electrisch) 

2) onderzoek naar' de mechanica Van de snelle deformatie 

~aynapac ") • 

II. De ontwikkelingsfase van nieuwe machines: 

1) gebaseerd op de klassieke pers, 

2) nieuwe ont'Nikkclin; van een pers met ho~e ir::lpa.ct

snelheid (.) 20 m/ sec. ) 

III. Hernieuwd technolo;isch onderzoek. 

In dit colloquium 1 .... ordt de ontwikkelin; van een nieuwe snel

lopende pers uit de klassieke pers nader toegelicht; waarvoor 

het woord gegeven wordt aan ire L.A.M. Van Bergen. 
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Na een korte bespreking van bestaande uitvoeringen van 

vierzuilenpersen met een capaciteit van ca. 10.000 kg!., 

te wet en: 

- de "HENRY Be WRIGHI'" pars (bijlage 1) 

- de "C.V.A." pers ( It 2) 

- de "SCHULER'I pers ( II 3) 

- de "ACOMA 'I pers ( II 4) 

- de "ESSA II pers 

volgde een beschrijvinb van een in het laboratocium voor 

Werkplaatstechniek ontwikkel.de versie. (Bijlage 5, 6 en 7). 

De achtergrond waarteJen de voorgestelde constructie \'tordt 

geprojecteerd is enerzijds de uurproductie en anderzijds 

de gebruiksduur van het gereedschap. 

Deze op zijn beurt wordt oepaald door de slijtage. 

Voor deze slijtage zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 

Aan de hand van een schema (oijlage 8) werden diverse 

construct ie-details besproken welke ten doel hebben genoemde 

oorzaken te elimineren respectievdlijk de gevol~en daarvan 

te miniseren. 

Tijdens de discussie kwamen o.a. devol~ende punten aan de 

orde. 

- Is de gekozen slagverstelling (15 mm) niet te klein? 

, Indien het gereedschap ean tient"ll malen nageslepen 

zou worden betekent zulks een benodigde slagverstel

ling van ongeveer 20 mm. 

~~t..ie: 

Pas "standaard" lijsten toe Van 10 tn."I1 diktet 

- Is het niet mogelijk de stoterplaat ~~ect te koppelen aan 

de aandrijving? 

Bedoeld werd cen onderaandrijvin~ met een beweeglijke 

bedplaat. 

Opmerking: 

Bij de pogingen welke men oinnen het concern gedaan 
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4.-

heert om het product respectievelijk het schrot langs 

de bovenzijde ar te voeren, is men op schier onover

komelij ke moeilijkbeden gestuit. 

Antwo~ 

Indian het product respectievelijk het schrot aan 

de onderzijde afgevoerd moet worden bij een pers met 

onderaan.dr:i.,jving + beweeglijke bedplaat (ESSA), dan 

neemt de verticaal bewegende massa onevenredig toe 

eri moet worden gevreesd dat een productiesnelheid 

overeen komende met 1000 slagen/min. niet haalbaar 

is. 

- Is het niet mogelijk de verstellin0 tussen onderstempel en 

bedplaat te verwezenlijkan? 

Opmerkin~: 

De paralelliteit tUBsen stoterplaat en bedplaat 

wordt niet bevorderd door het invoeren van een 

principieel slappe schakel tussen onderstempel en 

bedplaat. 

Antwoord: 

De THE verstelline is daarentegan gesitueerd op een 

niet kritisehe plaats en waarborgt de paralelliteit 

op een bevredig-ende wijze. 

- 18 de inbouwruimte van het gereedschap voldoende? 

Speciaal de maximaal toelaatbare breedte van het 

gereedschap zou iats groter mogen zijn in verband 

met de wens bij de constructie van het gereedschap 

dikkere geleidingspennen te kunnen toepassen. 

Antwoord: 

De breedte tUBsen de zuilen zal worden 0p0evoerd 

tot 175 mm (10 tons-pers). 
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- Hoe groot moet 1e doorval zijn? 

Antwoord: 

5--

Een ieder was van oordeel dat de doorvalbreedte 

voor een 10-tons pers niet meor dan 90 rom 

behoefde to ~ijn_ 

- Speciale aandacht werd gO'lraagd voor de afvoerrnogelijkheden 

van product en schrot. 

Opmerkinpi : 

De Heer Sjollemakan ons nader inlichten omtrent 

de wansen binnen het concern betreffende de 

di~ensionerin6 van afvoergaten en dergelijke. 

- Is het niet bater een prototype te bouwen 

met een capaci;;eit Van 25 ton? 

In verband met het technologisch onderzoek enerzijds 

en de bestudering van het dynamisch gedrag ander

zijds werd beslotan het aerste prototype een 

capaciteit van 10 ton to geven. 

Het gereedschap vormde het laatste punt van besprekin5_ 

Uit de geanimoerJe discussie bleek duidelijk t 

dat het alleszins wenselijk is hier9.an in de 

nabije toekomst een aparte bespreking te ~ijden. 

Tenslotte werd door de voorzitter om een constructeur ter 

assistentie van de tekenkamer ~vraa~d. 

De vargaderin~ was van menin,; dat met enig'e goede wil' hiarin 

voorzien moest kunnen worden. 
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ACOMA H. & W. C.V.A. T.H.E •. 

Aantal slagen/mino 160-630 350 125-500 250-1000 

Slagleugte 12 25,4 25,4 12 

Hoogteverstelling 40 38 38 15 

Vermogen 2,5 kW 1,5 kW I;. kW 

Gereedschap 

Toelaatb. lengte 400 285 330 330 

n breedte 130 130 191 160 (175) 
---

It hoogte 180 180 185 180 

Doorval 80x250 102%127 102x127 90x250 

Aanvoerapp. 

Toelaatbare dikte 1,5 2,4 

" breedte 90 127 127 

Opachuiflengte 0-72 0-102 0-102 

Strookhoogte min" 63 38 38 

It max. 100 79 79 

Phil.ips 't78erdrukapparaat NEElN JA JA JA 
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