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SAMENVATTING. 

Dit verslag handelt over de ontwikkeling en verificatie van een 

model voor dubbele buiging bij dieptrekken met plooihouder van 

rotatie-symmetrische produkten. Met dit model moet de 

proceskracht voorspeld kunnen worden. 
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Het model voor dubbele buiging beschrijft aIleen het gedeelte 

van het produkt dat op de matrijsafronding ligt. Op het begin van 

de afronding wordt het materiaal gebogen. op het eind 

teruggebogen en er tussenin gestuikt. In tegenstelling tot de 

werkelijkheid wordt er vanuit gegaan dat dit deelproces 

stationair is. De toegepaste methode is arbeidsanalyse waarbij 

het totale vermogen bepaald wordt. Uit de vergelijking van het 

totale vermogen moet het minimum bepaald worden. 
Om een procesmodel te ontwikkelen dat te verifieren is met de 

experimenten moeten de randvoorwaarden van het model voor dubbele 

buiging bekend zijn. Deze worden berekend met een flensmodel dat 

afgeleid is m.b.v. de schillenmethode. 

Verder is in het procesmodel normale anisotropie ingebouwd met 

als doel de dikteverandering van de flens beter te voorspellen. 

Deze dikteverandering heeft een niet te verwaarlozen invloed op 

de dieptrekkracht. 

Om de berekening van de dieptrekkracht sneller te laten 

verlopen zijn enkele benaderingen toegepast. 

Tenslote zijn er experimenten uitgevoerd met drie materialen om 

het procesmodel te verifieren. Hierbij bleek aIleen bij 

koolstofstaal (SP-EDD) de berekening van de dieptrekkracht tot 

een redelijk goed resultaat te komen. De berekening met normale 

anisotropie geeft een beter resultaat. De afwijkingen zijn 

grotendeels te verklaren door het feit dat aangenomen werd dat 
het proces stationair is. 



SUMMARY. 

This report treats the development and verification of a model 

for double bending in axisymmetrical deep-drawing using a 

hlankholder. The purpose of this model is to predict the 

punch-force. 
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The model for double bending only discribes the part of the 

product which is on the die-rounding. At the begining of the 

rounding the material is being bend, at the end it is being 

rebend and in between the material is being strained 

circumferentially. In contrast with reality the process is 

assumed to be stationary. The method used is power-balansing: the 

value of the total power is to be minimized. 

To develop a process-model which can be verified with 

experiments the boundery-conditions of the model for double 

hending have to be known. They are caculated with a flange-model 

which is developed using the slab -method. 

Furthermore the process-model is expanded with normal 
anisotropy with the purpose to predict the change in thickness of 

the flange more accurately. This change in thickness has an 

effect on the punch-force that cannot be neglected. 

To make the calculations of the punch-force run faster some 

approximations have been made. 

At last some experiments with three materials have been carried 

out to verify the process-model. Hereby only with carbon-steel 

(SP-EDD) the calcultations of the punch-force appeared to give 

acceptable results. The calculations with normal anisotropy give 

better results. Most deviations can be explained by the fact that 

a stationary process was assumed. 
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VOORWOORD. 

Mijn afstudeeropdracht heb ik uitgevoerd op de TUE, afdeling WPA, 

groep omvormtechnologie. In de groep omvormtechnologie doet men 

onderzoek naar allerlei plastische omvormprocessen zoals 

dieptrekken, pletten. munten. striptrekken en extrusie. 

Mijn afstudeeropdracht omvatte het ontwikkelen en verifieren 

van een procesmodel waarmee men de proceskracht kan voorspellen. 
De nadruk ligt hierbij op het proces dat zich afspeelt op de 

afronding van de matrijs; Het buigen en terugbuigen. 

Het ontwikkelde procesmodel moet later in een CAD-programma 

ingebouwd worden. Met dit CAD-programma kan de konstrukteur dan 

o.a. bekijken welke produkten gemaakt kunnen worden. geschikte 

materialen uitzoeken en de gereedschap geometrie bepalen 

Graag wil ik aIle medewerkers van WPA bedanken voor de prettige 

samenwerking en met name A.v. Ierland voor de praktische hulp en 

J.A.H. Ramaekers, S.M. Hoogenboom en P.B.G. Peeters voor de goede 
begeleiding. 
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SYMBOLENLIJST. 

R 

RO 

% 
Rp 
PD 

Pp 

So 
s1 

s2 

s3 

s4 
h 

Fdiep 
Fpl 
p 

c 

momentane straal van de flens 

oorspronkelijke straal van de flens 

straal van de trekmatrijs 

straal van de stempel 

afrondingsstraal van de trekmatrijs 

afrondingsstraal van de stempel 

oorspronkelijke dikte van de blenk 

dikte van de flens 
dikte van produkt net na buigen 

dikte van produkt net voor terugbuigen 

dikte van produkt net na het terugbuigen 
mometane hoogte van het produkt 

dieptrekkracht 

plooihouderkracht 

momentane dieptrekverhouding 

karakteristieke deformatie weerstand 

n verstevigings exponent 

eO voordeformatie 
r anisotropiefactor 

rn normale anisotropiefactor 

-e 

snelheid na terugbuigen 

snelheid net voor buigen 

snelheid net na buigen 

snelheid net voor terugbuigen 

spanning 

remspanning 

trekspanning op uitgaande vlak 

natuurlijke rek 

effectieve rek 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

N 

N 

m/s 

m/s 

m/s 
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zl,z2 
Prem 
Pwrijv 
Pdef 
Ptot 

"'0 
m 

p 

* R 

* z 

* P 

r.tp.z 

Ppl 
* Fd -lep 

* 
Ff lens 

effectieve rek in gebied A 

effectieve rek in gebied B 

effectieve rek in gebied C 

effectieve voordeformatie 

coordinaat stelsel bij dubbele buiging 

grenzen van integraal deformatievermogen 

remvermogen 

wrijvingsvermogen 

deformatievermogen 

totale vermogen 

wrijvingsspanning 

wrijvingsconstante von mises 

wrijvingsconstante coulomb 

vlaktedruk 

vloeispanning 

relatieve dikteverandering van de flens 

relatieve dikteverandering bij buigen 

mm 

Nm/s 

Nm/s 

Nm/s 

Nm/s 

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

relatieve dikteverandering buigen en stuik 

relatieve dikteverandering op de matrijsafronding 

verh. matrijsafronding dikte van flens 

verh. stempelstraal dikte van flens 

verh. matrijsstraal stempelstraal 

dimensieloze z-coordinaat 

dimensieloze vermogen 

coordinaat stelsel flensmodel 

plooihouderdruk 

dimensieloze dieptrekkracht 

dimensieloze dieptrekkracht t.g.v. flens 

7 



INHOUDSOPGAVE. 

bIz. 

Titelblad 1 

Samenvatting 2 

Voorwoord 4 

Literatuurlijst 5 

Symbolenlijst 6 

Inhoudsopgave 8 

Hfdst.1. Inleiding. 10 

par.1.1. Omschrijving van de afstudeeropdracht. 10 

par.1.2. Dieptrekken met plooihouder. 10 

par.1.3. Het procesmodel. 11 

Hfdst.2. Model voor dubbele buiging bij dieptrekken. 12 

par.2.1. Modellering. 12 

par.2.2. Uitwerking van het model voor dubbele buiging. 13 

Hfdst.3. Het procesmodel. 17 

par.3.1. Het flensmodel. 17 

par.3.2. Bepaling van de randvoorwaarden. 18 

par.3.3. Omrekening naar karakteristieke dieptrekwaarden 19 

Hfdst.4. Anisotropie. 20 

par.4.1. Normale anisotropie verwerkt in het procesmodel 21 

par.4.1.1. Verwerking in model voor dubbele buiging. 21 

par.4.1.2. Verwerking in de randvoorwaarden (flensmodel). 21 

Hfdst.5. Uitvoering van de berekening. 23 

par.5.1. Vereenvoudiging van de randvoorwaarden. 23 

par.5.2. Vereenvoudiging van model voor dubbele buiging. 24 

par.5.3. Numerieke benadering van het minimum. 

Hfdst.6. Experimenten. 

Hfdst.7. Resultaten. 

par.7.1. Resultaten zonder normale anisotropie. 

par.7.2. Resultaten met normale anisotropie. 

Hfdst.8. Conclusie. 

par.8.1. Aanbevelingen. 

25 

27 

29 

29 

32 

35 

36 

8 



9 

BIJLAGEN. 
1. Uitbreiding striptrekmodel. B1 

2. Model voor dubbele buiging bij dieptrekken. B6 

3. Het flensmodel. B17 

4. Koppeling tussen model voor dubbele buiging 

en flensmodel B20 

5. Anisotropie in model voor dubbele buiging en flensmodel. B23 

6. Vereenvoudiging van het flensmodel. B28 

7. Vereenvoudiging van het model voor dubbele buiging. B30 

8. De wrijvingsspanning in het flensmodel. B33 

9. De trekproeven. B34 

10. De dieptrekproeven. B44 

11. Resultaten. B50 

12. Programma voor uitvoering van de berekeningen. B60 



10 

Hfdst.1. INLEIDING. 

par.l.1. Omschrijving van de afstudeeropdracht. 

De afstudeeropdracht omvat het ontwikkelen van een procesmodel 
voor de dubbele buiging die optreedt bij dieptrekken met 

plooihouder. Met dit procesmodel moet men de proceskracht kunnen 

voorspellen. Verder moet het procesmodel d.m.v. experimenten 

geverifieerd worden. De opdracht is beperkt tot het 

dieptrekproces van rotatiesymmetrische produkten. 

par.l.2. Dieptrekken met plooihouder. 

Dieptrekken met plooihouder van rotatiesymmetrische produkten is 

het omvormen van een ronde metalen schijf (blenk) m.b.v. een 
persstempel en een matrijs tot een produkt (beker). Zie fig.l.1. 

persstempel 

F d · lep 

plooi~~er 

produkt 

Figuur 1.1. Dieptrekken met plooihouder. 

De plooihouder die met een bepaalde kracht wordt aangedrukt moet 

er voor zorgen dat het materiaal niet knikt. dus geen plooien 
vormt. 

Enkele beperkingen van het proces zijn: 

-Het uitscheuren van de bodem van de beker indien de 

trekspanningen t.g.v. het omvormen van de blenk tot beker de 

treksterkte van het materiaal overtreft. 
-De vorming van oren. Hierdoor is de beker niet overal even hoog. 

Oorvorming onstaat indien het materiaal (planair) anisotroop is. 
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par.l.3. Het procesmodel. 

Het te ontwikkelen model voor dubbele buiging beschrijft aIleen 

het gedeelte van het produkt dat op de afronding van de matrijs 

ligt. Op het begin van deze afronding wordt het materiaal gebogen 

en op het eind weer terug gebogen. Er tussenin wordt het 

materiaal gestuikt in tangentiele richting. 

Om het procesmodel kompleet te maken moet het model voor 

dubbele buiging gekoppeld worden aan een model dat de flens (het 

deel voor de afronding) beschrijft. 

Ais vooronderzoek kan • Stripstrektest , deel It/m3 [1] beschouwd 

worden. Het in dit verslag beschreven en geverifieerd model omvat 

aIleen het buigen en terugbuigen. De inbouw van enkele andere 

wrijvingsmodellen in dit model staat uitgewerkt in bijlage 1. 

Geconcludeerd kan worden dat het von Mises wrijvingsmodel goed 

genoeg is, vooral gezien het feit dat de uitwerking eenvoudig en 

de rekentijd kort is t.o.v. de andere modellen. 
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Hfdst.2. MODEL VOOR DUBBELE BUlGING BIJ DIEPTREKKEN. 

Het model voor dubbele buiging bij dieptrekken beschrijft aIleen 

het gedeelte van het produkt dat OP de afronding van de matrijs 

ligt. Zie fig.2.1. 

" 

R 
/ 

sO;-,. __ ----__ ~--------~ 

" 

Figuur 2.1. Dieptrekken met plooihouder. 

Op het begin van de afronding wordt het materiaal gebogen en op 

het eind teruggebogen. Er tussenin wordt het materiaal in de 

tangentiele richting gestuikt. 

par.2.1. Modellering. 

In tegenstelling tot de werkelijkheid wordt er bij de 

ontwikkeling van het model 'vanuit gegaan dat het procas dat zich 

afspeelt op de afronding van de matrijs stationair is; m.a.w. er 

wordt verondersteld dat met constante randvoorwaarden. gegeven 

door de flens (trekspanning, begindikte en voordeformatie), het 

materiaal over de gehele afronding getrokken wordt. 

Toegepast is de methode van arbeidsanalyse. Hierbij wordt het 

totale vermogen bepaald waarin drie vrijheidsgraden zitten: s2' 

s3 en s4' Uit de vergelijking van het totale vermogen moet het 
minimum bepaald worden aangezien men er vanuit gaat dat het 

materiaal zich zo zal gedragen dat het minimale vermogen 

gedissipeerd wordt. Het totale vermogen bestaat uit: het 

remvermogen. het wrijvingsvermogen en het deformatievermogen. Het 

afschuivingsvermogen wordt verwaarloosd. 



5, s,. 

b..\ 

Figuur 2.2. Modellering. 

~r---=--t"- ~ 
~--':--.--i~ So, 

par.2.2. Uitwerking van het model voor dubbele buiging. 

Berekening van de vermogens: 

-Het remvermogen: 

Het remvermogen ontstaat t.g.v. Q2.1' 
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Er geldt: Prem= Q2.1*sl*2*~*(RD+Po)*ul 

Uitgewerkt: Prem- q2.1*sl*2*~*(s4/s1)*(Ro-s3/2)*U 

(B2.40) 

(B2.46) 

-Het wrijvingsvermogen: 

Er geldt: P .. - S JTO*U .. dS (B2.47) wrlJV w wrlJV 
Ais wrijvingsmodel wordt het von Mises model gehanteerd. V~~r 

~ijv wordt het gemiddelde van u2 en u3 gecorrigeerd naar het 

raakvlak ingevuld, (Het verloop van u tussen u 2 en u 3 is niet 

bekend,) Uitwerking levert: 

P .. = m*# (-34* RD-s3/2 *2+~llJ* 
wrlJV lS3 RD+PD 2 2*s3 

* [(RD+PD) * ".2* PD- 2*".* p~J* [Po+~/4+S3/4J (B2,55) 
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-Het deformatie vermogen: 

De deformatie is onderverdeeld in drie gebieden (zie fig.2.2): 

-Gebied A. buigen 

-Gebied B. terugbuigen 

-Gebied C, stuik in tangentiele richting (x) 

Zie fig.2.3a. 

Zie fig.2.3b. 

Zie fig.2.3c. 

CD Figuur 2.3a. Buigen. 

ill OJ Figuur 2.3b. Terugbuigen. 

Figuur 2.3c. Stuik. 

Voor elk gebied kan de effectieve rek afgeleid en uitgewerkt 

worden: 

(B2.32) 

(B2.33) 

(B2.22) 

(B2.34) 

(B2.36) 
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(B2.37) 

(B2 . 28) 

(B2 .30) 

92 
/'i.=-9 1 

(B2.60) 

9 3 A=-9 1 
(B2.61) 

94 (B2,62) 0--9 1 
Po 

P=-9 1 
(B2.63) 

RO 
'/1--9 1 

(B2.64) 

* Ro (B2.65) R--
Rp 

* z z =-- (B2.66) 
9 4 /2 

* P 
p - (B2.67) 

C*9 *R *u* 2* 1t' 1 P 
Hiermee kan men afleiden: 

(B2.74) 

(B2.68) 

(B2.69) 



* * * * 
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(B2.70) 

(B2.71) 

(B2.72) 

(B2.73J 

Ptot-Prem+Pwrijv+Pdef (B2.76) 
.., 

Uit de vergelijking van Ptot moet het minimum gezocht worden. De 

vrijheidsgraden zijn ~. 8 en A. 

* * * . . dPtot dPtot dPtot 
Voor het mInImum geldt: d~ = d6 = dA = 0 
Hiermee is het model voor dubbele buiging afgeleid. De 

uitgebreide afleiding staat in bijlage 2. 

(B2.78) 



Hfdst.3. HET PROCESMODEL. 

Het ontwikkelde model voor dubbele buiging kan men niet apart 

verifieren m.b.v. experimenten. De randvoorwaarden (u2 . 1 , sl en 

17 

eO) moeten daarvoor bekend zijn. Deze randvoorwaarden moeten met 
een nog af te Ieiden flensmodel berekend worden. 

Verder moeten de uitkomsten van het model voor dubbele buiging 
omgerekend worden naar karakteristieke dieptrekwaarden. 

par.3.1. Het flensmodel. 

De afleiding van het flensmodel is gebaseerd OP de 

schi llenmethode. 
Bij dieptrekken wordt de flene naar hinnen getrokken. Hierbij 
wordt de flens dikker. Aangenomen wordt dat de flens pianparallel 
blijft. 

Figuur 3.11 Even
wicht op de flens 
bij dieptrekken. 

So 

,-- -
I dr 

I °r+dOr , 
1.---

produkt 

- -- -• 
Or I ---r -

0", 

Uitsymmetrie overwegingen voIgt: u * q(~) (B3.2) 

'0 * 'O("'} (B3.3) 
Verder wordt aangenomen dat UZ=O aangezien de plooihouderdruk 
laag is t.o.v. de vloeispanning. 



Uitwerking van het krachtenevenwicht op de schil: 

dO' +(0' -0' )*dr +2*r *dr -=0 (B3.6) 
r r IP r 0 sl 

Indien we de gecorrigeerde vloeivoorwaarde van Tresca hanteren 

geldt: 

(1r-(1" -(1max-(1min=1.1*(1f =1.1*C*(E'+E'0)n 
Dit invullen en uitwerken: 

(1 ... 1.1*C* «E'+E' )n*~ dr+ ___ 0_* (R-r) r-RJ 2*r 

r r-r 0 r sl 
De wrijvingsspanning fO wordt berekend met het 
wrijvingsmodel (bijlage 8). 

(B3.7+8) 

(B3.12) 

coulombse 

M.b.v. volume invariantie kunnen we de rekken uitrekenen: 

R2 2 

E',,--lnJ [ r~ - [:2 - 1 J* :~ ] 
s 

e - In-1. 
z So 

E' --(E' +e ) 
r fI Z 

De effectieve rek wordt: e-~ [ fc [ e! +e/ E'z +e~ JJ 
Doordat aangenomen wordt dat aan de rand van de flens 

lijnspanning heerst «(1z=O'r-O) kan men afleiden: 

(B3.18) 

(B3.16) 

(B3.17) 

(B3.20) 

SsOl - 1RRo ~ (B3.25) 

Hiermee is het flensmodel afgeleid. voor uitgebreide afleiding 

zie bijlage 3. 

par.3.2. Bepaling van de randvoorwaarden. 
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De randvoorwaarden die bepaald moeten worden zijn (12.1' sl en E'O' 
-(1 =(1 

2.1 r (r-Ro +PO) 

met: e-J [ ~* [ 

(B4. 1) 

(B3.20) 
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(B3.18+25) 

-eO·e(r_R +p )+eO D D 

Uitwerking: eO· ~ [ ~ [ 

e4p--ln~ [ 

e ... In lRo 
z 1R 

e
2 

+e * e 
4p 4p z +e2 

z J] + 

R2 
- [ R2 0 

2 
(RO+PO) (RD+PO) 

Zie bijlage 4 voor de uitgebreide uitwerking. 

(B3.16+25) 

(B3.25) 

eO (B4.3) 

(B3.18+25) 

(B3.16+25) 

par.3.3. Omrekening naar karakteristieke dieptrekwaarden. 

Bij dieptrekken defineert men een dimensieloze dieptrekkracht: 

F* == Fdiep 
diep C*sO*Rp*2*~ 

(B4.7) 

* Men kan deze waarde berekenen m.b.v. Ptot uit het model voor 

dubbele buiging: 

(B4.8) 

Nieuwe dimensieloze grootheid: (B4.9) 

* * Dus: Fdiep • Ptot*r (B4.10) 

Het aandeel van de flens in de dimensieloze dieptrekkracht: 

* 0'2 1 * Fflens==~*(R +1)*1 (B4.14) 

Voor uitgebreide uitwerking zie bijlage 4. 
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Hfdst.4. ANISOTROPIE. 

Anisotropie heeft een niet te verwaarlozen invloed op het 

dieptrekproces. We onderscheiden normale en planaire anisotropie. 

Door planaire anisotropie treedt oorvorming op. Deze anisotropie 

zal verder buiten beschouwing blijven. Normale anisotropie is 

bepalend voor de weerstand tegen dikte verandering van een plaat. 

Men defineert de anisotropiefactor als voIgt: 

E2 
r---e3 

(zie fig.4.1) 

Figuur 4.1. De trekstaaf met 

assenstelsel. 

(BS.i) 

De normale anisotropiefactor defineert men als een soort 

gemiddelde van de r-waarden uit trekstaven van 0°. 4So en 900 met 

de walsrichting: 

rn=(1/4)*(rOo+rgOo+2*r4So) (BS.2) 
Indien r n-1 heeft men isotroop materiaal. Ais rn>l heeft het 

materiaal een grotere weerstand tegen dikteverandering. Hierdoor 

wordt de flens Minder dikker waardoor de dieptrekkracht lager 

ligt. 

Ook de vloeifiguur is afhankelijk van rn' 

Figuur 4.2. De vloeifiguur af

hankelijk van r . n 
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(B5 .3) 

par.4.1. Normale anisotropie verwerkt in het procesmodel. 

De verwerking van normale anisotropie in het procesmodel kan men 

onderverdelen in verwerking in het model voor dubbele buiging en 

in de randvoorwaarden. De uitgebreide afleiding van deze 

verwerkingen staan in bijlage 5. 

par.4.1.1. Verwerking in het model voor dubbele buiging. 

In het model voor dubbele buiging moeten de effectieve rekken in 

gebieden A, B en C aangepast worden. Uitwerking: 

(B5.15) 

(B5.17) 

par.4.1.2. Verwerking in de randvoorwaarden (flensmodel). 

In het flensmodel moeten de vloeivoorwaarde, de effectieve rek en 

het verband tussen R en sl aangepast worden. 

-Vloeivoorwaarde: 

Figuur 4.3 toont de vloeifiguur in het tweede kwadrant. In dit 

kwadrant speelt de spanningstoestand in de flens zich af. (q~ is 

negatief, qr is positief en qz~O) 
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~_~',o 

Figuur 4.3. Tweede 

kwadrant van de vloeifiguur. 

De correctiefactor van Tresca moet aangepast worden aan de 

normale anisotropiefactor. Aan de hand van de figuur werd v~~r 

deze factor bepaald: 

o,s 

o 

voor rnE [0.5. 2] (B5.11) 

-De effectieve rek: -e- I [ l+rn * [2* E2+2* E *E +(l+r >*E2J] 
~ 2*r +1 ~ ~ z n z n 

-Het verband tussen R en sl: 
Aan de rand van de flens heerst lijnspanning 

isotroop materiaal geldt dan: Er-Ez ' Maar bij 

Er-rn*Ez . Uitwerking levert: 

(B5.10) 

(q -u -0). Bij r z 
anisoptroop geldt: 

(B5 .9) 



Hfdst.5. UITVOERING VAN DE BEREKENING. 

Met het in hfdst. 2, 3 en 4 ontwikkeide procesmodel moeten 

berekeningen uitgevoerd worden om zodoende het model te 

vergeIijken met de resultaten van de experimenten. 

Van het totale vermogen moet het minimum bepaald worden. De 

vrijheidsgraden zijn: ~. 6 en A. Voor het minimum geldt: 

* * * dPtot dPtot dPtot 
- 0 (B2.78) == dO' -d~ dA 

Aangezien deze partiele afgeleiden niet bepaald kunnen worden 

moet het zoeken van het minimum numeriek uitgevoerd worden. 

* Voor elk punt (gegeven door R) moet Ptot ongeveer 50 maal 

* uitgerekend worden. In de vergeIijking van Ptot staan twee 
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integralen die ook numeriek berekend moeten worden waardoor de 
rekentijd aanzienlijk oploopt. Om de rekentijd te verkorten zijn 

de functies onder deze integralen gedeeltelijk benaderd door 

rechte lijnen zodat de integralen weI analytisch oplosbaar zijn 
geworden. 

par.5.1. Vereenvoudiging van de randvoorwaarden. 

r-RJ 2*'0 
Afgeleid is: ~2.1=1.1*C*r=Ro+PD (e+eo)n*~ dr +~(R-RD-PD) 

(B4.1 ) 

De integraal in deze vergeIijking kan analytisch niet opgelost 

worden. Een gedeelte van de functie onder het integraalteken kan 

benaderd worden door een rechte lijn zodat de integraal weI 

oplosbaar wordt. De functie die benaderd wordt is: 

~f - n 
C=(e+eO) (Zie fig.5.!.) (B6 .1) 



figuur 5.1. Benadering van 

{1f c- door een rechte lijn. 
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~ 
c. 

1 

ft --•• "'l 

De rechte lijn door de eindpunten wordt een stukje naar onderen 

geschoven om de benadering beter te maken. De uitgebreide 

afleiding is weergegeven in bijlage 6. De maximale afwijking in 

{12.1 bedraagt 0.5% voor de in dit onderzoek voorkomende 

materialen en geometrieen. 

par.5.2. Vereenvoudiging van model voor dubbele buiging. 

* In de afgeleide verg. voor Ptot staat de integraal: 

* zl 

J - - - - n+l - n+1 * * «EA+EB+EC+eO) -eO )dz 
z2 

Het niet analytisch oplosbare gedeelte is: 

* zl 
* J «eA +eB+eC+eO) n+l) dz * 

z2 

(B2 .68) 

Het verloop van eA+EB+EC+EO over de dikte t.P.v. s4 blijkt 
zodanig te zijn dat deze functie door drie rechte lijnen benaderd 

kan worden (EC+EO=const dus aIleen EA+EB van belang). Zie figuur 

5.2. 



l 

t 
01< I 

0.1 

o 
--"10" J!" 

p-" 
K- o.~'l. 

).. 0")3 

~· ... b 

Figuur 5.2. Verloop van eA+eB over de dikte t.P.v. s4' 
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De uitwerking is weergegeven in bijlage 7. De benadering geeft 

een afwijking van maximaal 1.5% in het totale vermogen voor de in 

dit onderzoek voorkomende geometrie~n en materialen. 

par.5.3. Numerieke benadering van het minimum. 

Het principe van de numerieke benadering van het minimum: 

Figuur 5.3. Principe van 

de benadering. 
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In punt c (midden tussen a en b) wordt de afgeleide van de kromme 

bepaald door twee functiewaarden op een klein interval te 

berekenen. Indien de afgeleide positief is (zoals in deze schets) 

weet men dat het minimum tussen a en c ligt. De nieuwe grenzen 
voor de volgende stap zijn dan a en c. Omdat het minimum erg vlak 

is en het niet zeker is dat door de benaderingen de kromme nog 

geheel vloeiend is wordt de nieuwe grens niet c maar het punt 

midden tussen c en b. 

Deze methode is gemakkelijk uit te breiden naar drie variabelen. 

Het programma dat gebruikt is voor het uitvoeren van de 

berekeningen is opgenomen in bijlage 12. 
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Hfdst.6. EXPERlMENTEN. 

De experimenten zijn uitgevoerd om het ontwikkelde procesmodel te 

verifieren. Bij de experimenten moeten de benodigde kracht, dikte 

van de flens. dikte van het produkt net na de afronding en de 

hoogte van het produkt bij een bepaalde straal van de flens 

verkregen worden. Deze waarden zijn verkregen door een reeks niet 

voltooide bekers te maken waarbij de straal varieerde van RO naar 

RD+PD' 

Figuur 6.1. Maatvoering bij dieptrekexperimenten. 

Voor het dieptrekken wordt gemeten: -dikte van de flens (sO) 

-straal van de flens (RO)' 

Na het dieptrekken wordt gemeten: -dikte van de flens (sl) 

-dikte net na de afronding (s4) 

-straal van de flens (R) 

-hoogte van het produkt (hl. 

Verder wordt de dieptrekkracht op het moment dat met dieptrekken 

wordt opgehouden afgelezen in het kracht-weg diagram. 

De beproefde materialen zijn: -SP-EDD. koolstofstaal 

-RVS-316, roestvaststaal 

-Al 2s hh. aluminium. 

Met deze materialen is een redelijke variatie van de 

materiaalparameters bereikt. 



De resultaten van de experimenten worden omgerekend naar: 

-de momentane dieptrekverhouding p-R
R 
p 

-relatieve dikteverandering van de flens 1 
-relatieve dikteverandering op de afronding 6 

* -dimensieloze dieptrekkracht Fdiep ' 
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Zie bijlage 10 voor de uitvoerige beschrijving en de resultaten. 

De materiaalparameters zijn opgenomen in bijlage 9. 
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Bfdst.7. RESULTATEN. 

De resultaten van de berekeningen en de experimenten worden met 

elkaar vergeleken d.m.v. grafieken. De berekeningen zijn 

uitgevoerd met de materiaalparameters uit bijlage 9. Bet komplete 

pakket grafieken is opgenomen in bijlage 11. 

Vooraf moet worden opgemerkt dat de berekeningen pas kunnen 

beginnen bij de P waarde waarbij de stempelverplaatsing groter of 

gelijk is aan PD+Pp omdat bij een kleinere stempelverplaatsing 

het materiaal nog niet over de gehele matrijsafronding aan ligt. 

Verder zijn de berekende waarden van ~, 6 en A niet erg 

nauwkeurig. Dit komt doordat het minimum erg vlak is en omdat 

door aIle benaderingen de kromme waarschijnlijk niet geheel 

vloeiend is. 

De vergelijking tussen berekeningen en experimenten is 

onderverdeeld in berekeningen met en zonder normale anisotropie. 

par.7.1. Resultaten zonder normale anisotropie. 

SP-EDD, koolstofstaal: 

l( 

.. 

0.'1. 

0.' 

LS' ~& q 
----(3 

l.tI 

')'/\"0,08 
,... • 0.01> 

'm:.o 
)I' fA· 0 

)( 

x:meetresultaat 

-:berekend 

\I< 

Figuur 7.1. Ptot 
tegen P bij SP-EDD. 



In de grafiek kunnen we zien dat de berekende dieptrekkracht 

redelijk is. De topwaarde wordt goed voorspeld met acceptabele 

wrijvingsconstanten. Voor en na de top geeft de berekening te 

grote waarden. Ret aandeel van de dubbele buiging in de 

dieptrekkracht is groter dan verwacht. Ret aandeel van de 

wrijving op de flens is klein. 

1,1 

't 

I x 

IJ 

1( J( 

I." LS ~, 

-Il 

Figuur 7.2. 1 tegen P bij SP-EDD. 

1.1 

x:meetresultaat 

-:berekend 

Uit figuur 7.2 kan men concluderen dat de werkelijke 

dikteverandering in de flens kleiner is dan de berekende. 

Hierdoor wordt de berekende dieptrekkracht groter. 

Wb U ~ ~ ~ .~ ~ 
1.0 +---'----------'----'---.......:..----'-----'----' 

1.8 

Ii) 0:meetresultaat 

I!]:berekend A 

lW~ 
+:berekend X 

+ Ii) Ii) x:berekend 6 4j + + + + iii + 
iii ).xfi iii iii 

El iii 

Ii) 

o.lI Q 'I'll=. 0.08 
Ii) y.;:. a,oS-

Ii) 
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!j 

)( 
)( Q aX Figuur 7.3. x. !j en A 

)( lC )( tegen P bij SP-EDD. -I:i> 
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Alleen de 6 waarde kon uit de experimenten bepaald worden. De 

berekende 6 waarde komt goed overeen met de werkelijke waarde in 

het gebied waar ook de berekening van de dieptrekkracht redelijk 

is. Verder kan men zien dat het materiaal tussen het buigen en 

terugbuigen niet dikker wordt zoals in de flens. 

RVS-316, roestvaststaal. 

0:; 

~I 

U 1,'1 

Figuur 7.4. 

I,S" 

---+" ~ 

* 

)( 

t,l1 

Ftot tegen p bij RVS-316. 

x 

I.f!/> 

x:meetresultaat 

-:berekend 

Men kan in fig 7.4 zien dat de berekende dieptrekkracht te groot 

is. Hiervoor is geen verklaring gevonden. 



Al 2s hh,aluminium. 

0.'1 

'* 

1\'I~o.Ol. 
p._ 0.01-

'nI aO ,.&Q 

x 

Figuur 7.5. P tot tegen P bij AI. 

x:meetresultaat 

-:berekend 

De berekende dieptrekkracht bij aluminium komt redelijk in de 

buurt van de werkelijke, de kromme heeft echter geen duidelijk 

maximum, 

par.7.2. Resutaten met normale anisotropie. 

De belangrijkste reden om normale anisotropie in het model te 

bouwen was de dikteverandering in de flens. Vooraf werd een 

berekening uitgevoerd waarbij de dikteverandering uit de 

experimenten werd ingevoerd. 
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J( 

0." 

'It 

'IrI-O,1 
P."O,I 

x:meetresultaat 

-:berekend 

Figuur 7.6. Ptot tegen p met 1 uit experimenten bij SP-EDD 

(rn-1.565). 

De dieptrekkracht wordt nu redelijk goed voorspeld. De top ligt 

beter en voor en na de top is de afwijking kleiner. 
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De berekening met normale anisotropie brengt voor RVS-316 geen 

verandering daar dit materiaal niet normaal anistroop is. V~~r 

aluminium is het resultaat niet beter (rn~O.5). AIleen bij SP-EDD 

geeft het betere resultaten. 



0.' 
I( 

0.' 

Ie 

QCf 

F:'" 

I~ 

0 
r"ul. I,) 1.'1 ~r 1,6 /;f' --.... ,.~ 

Figuur * 7.7. Ptot tegen p met 

1.'1. 

~ 

j 
1.1 

I,., I.f 
-_I~ 

'111=0.08 ,.,.-0.1 
m"o 
}lao 

It 

x:meetresultaat 

-:berekend 

~.o.J 

l( 

normale anisotropie bij SP-EDD. 

I.' 

x:meetresultaat 

-:berekend 

Figuur 7.B. r tegen P met normale anisotropie bij SP-EDD. 
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De berekening van de dikteverandering van de flens is inderdaad 
beter waardoor de berekening van de dieptrekkracht redelijk goed 

wordt. 



Hfdst.S. CONCLUSIE. 

Het ontwikkelde procesmodel bestaat uit twee modellen; het 

flensmodel en het model voor dubbele buiging. Hierdoor is niet 

zondermeer te zien welke afwijkingen van welk model afkomstig 
zijn. 
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Uit de vergelijking tussen experimenten en berekeningen is 

gebleken dat het procesmodel voor SP-EDD (koolstofstaal) redelijk 

goed werkt. Vooral de uitbreiding met normale anisotropie geeft 

betere resultaten. Hierdoor wordt de dikteverandering van de 

flens redelijk goed berekend. Deze dikteverandering heeft weer 

invloed op de dieptrekkracht. De topwaarde van de dieptrekkracht 

wordt met acceptabele wrijvingsconstanten goed berekend. AIleen 

v~~r en na de top zijn de waarden te hoog. Dit kan verklaard 

worden door het feit dat bij een grote gradient van 6 (relatieve 

dikteverandering over de afronding) de afwijking t.o.v. de 

aanname dat het proces stationair is het grootst is. In de top 

van de dieptrekkracht is de gradient van 8 ongeveer O. 
Bij berekeningen met het procesmodel voor rvs-316 

(roestvaststaal) blijkt de werkelijke dieptrekkracht veel lager 

te liggen. Hiervoor is geen verklaring gevonden. 

Bij Al 2s hh (aluminium) liggen de berekende en werkelijke 

waarden voor de dieptrekkracht redelijk bij elkaar maar de 

berekening geeft geen top waarde. De verklaring hiervoor is 

waarschijnlijk dezelfde als bij sp-edd; Het niet stationair zijn 

van het proces vooral voor de werkelijke topwaarde waar de 

afwijking het grootst is. In het begin treedt namelijk een grote 

diktevermindering op. 

Opgemerkt kan nog worden dat het aandeel van de dubbele buiging 

in de dieptrekkracht groter is dan verwacht werd. 



par.S.l. Aanbevelingen. 

Het model voor dubbele buiging werkt pas als het materiaal over 

de gehele afronding aan ligt. Dus als de stempelverplaatsing 

groter of gelijk is aan PD+Pp ' Er moet dus nog een model 

ontwikkeld worden dat het proces tot deze stempelverplaating 

beschrijft. 

Men kan m.b.v. de dikteveranderingen het 

kracht-dieptrekverhouding diagram omrekenen naar een 

kracht-stempelverplaatsing diagram. Hiermee kan men dan de 

produkthoogte voorspellen. 
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Een verbetering van het procesmodel t.a.v. het niet stationair 

zijn van het proces kan gevonden worden door het proces 

stapsgewijs door te rekenen. 
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PROEFGEGEVENS: ~ 

Codenaam: 
Matel"iaalsoort: 
Wer~stoffnummel": 

Herkomst materiaal: 
Plaatdikte (mm): 
Beginbreedte Bo (mmJ: 
Begindlkte So (mm): 
Richting (t.o.v. walsricht.): 
Datum proef (jjmmdd): 

TFSS1GSI 
SP-EOQ 

MCB 
2 
6.200 
2.030 
o 0 

S60416 

MATERIAALPARAMETERS: -

Model 1: 0 - C * £n : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : 0 - C * (eo + £)n 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
Voordeformotie Eo : 

Anisotropiefactoren: r gem 

10'1 

" 
3S 

3D 

2! 

2t 

15 

10 

Fig. 

r (0.0 
r (0.2) 

eH!clilUt rp;nAiAf I !1m!) 

10 
dftctim rei 

1 • Gemeten spannings-reh 

519 (N/mm'j 
0.223 (-) 

526 (N/mm 2 ) 

0.235 (-) 
0.004 (-) 

15 

1.62 
1.68 
1.60 

kramme. 

fO 

SP-EDD rf 

IS 10",2 

101 tlfltl im m~'iAf I IN,""!, 

1000.10 

500.01' 

100.01' 

SP-EOO rt 

100,010 '.O~I':---:-O~.Ol~' __ ~~_...L..._-JL...... __ .J..._--.J 
UlO 1.100 0.l00 OJOf 1.000 
tof dftttim rei 

Fig. 2, Gemeten spannings-rek kromme (in dubbellog diagram). 

W'I ;ftisotr~'iehchr r SP-EOO ct 
II ... .... 
" -- oF 

n 

12 

II 

I ! 

S 10 IS 20 2~ 10.'2 
tfftctim rei 

Fig. 3, Anisotropiefactor als functie van de ef'ectieve reh. 0' 

"'" VI 



PAOErGEGEVENS: • 

COderltilam: 
Materiaa1900rt: 
Werkstoffnummer: 
Herkomst materioal: 
Pleatdikte (mm): 
Seiinbreedte So (mm) : 
Seiindikte 50 (mm): 
Aichtini (t.o.v. walsricht.): 
Datum proef (jjmmdd): 

MCB 
2 
a.190 
2.030 
90 0 

880418 

MATEAIAALPAAAMETEAS: 

Model 1: a - C * £n : 
Korakteristieke sponning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : a - C * (EO + £)n 
Karokteristieke sponnini C 
Verstevigingsexponent n : 
Voordeformotie Eo : 

Anisotropiefactoren: 

10' I eff!el it'Je mnn ;n~ , (MmU 

!O 

10 

r gem 
r (0.1) 
r (O. 2) 

10 
,Ufeline rei 

Fig. 1. Gemeten spannings-rek 

511 (N/mm 2 ) 

0.218 (-) 

524 (N/mm2) 
0.238 (-) 
0.006(-) 

IS 

2.08 
2.14 
2.01 

kromme. 

2t 

SP-EOO 9cf 

ts !8"'! 

'0. CntUitu! splnaift" (",""21 

1000." 

m.ODO 

20utO 

SP-EOO 9rf 

IOUeo '.O~I::-' --.:-l.e:'""2'---U!..iO--.J..IO-O--O,rL .. -_-•. l.so-, --I.J.OOO 
10' tlltClitut rei 

rig, 2, Gemeten spannings-rek kromme (in dubbel10g diagram). 

10"1 ~~i$olr&~ i!fletor , 

)0 

IS 

10 

0 
0 10 

tlieet ieee rll 

Fig. 3, Anisotropiefoctor .11 s 

SP-EOO 9et 

15 20 IS 10"2 

f'unctie von de eff'ectieve rek. CO ..., 
0--



PflOEFGEGEVENS: -

Cadeliaam: 
Materlaalsoort: 
Werkstcf'i'nummer: 
Herkamst materiaal: 
Plaatdikte (mm): 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikte So (mm): 
fllchtine (t.o.v. walsricht.): 
Datum proef (jjmmdd): 

TFBB1653 
SP-EOO 

Mce 
2 
B.170 
2.030 
45 0 

660419 

MATEflIAALPAAAMETEAS: -

Model 1: a - C * En : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : 0 - C * (EO + E)n 
Karakteristieke spanning C 
Varstevigingsexponent n : 
Voordeformatie Eo ; 

Anisotropiefactoren: r gem 
r (0.1) 
r (0.2) 

533 (N/mm 2 ) 

0.216 (-) 

536 (N/mm2) 
0.224 (-) 
0.002 (-) 

1.26 
1.26 
1.19 

10"1 tlhc.im mnnin$ I UI"N21 SP-EOO 45~ 

'0 

29 

IS 

10 

10 
eHtct im rll 

15 25 10 •• f 

Fig. 1, Gemeten sp"nnings-rek kremme. 

I~f tfftc\im lll!ninj I (~IM"l) 

IGOUI 

m.m 

2".000 

ICU&O o.~m:--:-~--..I...----I.--...I----L----I 
I.e!O 0.100 G.200 .. SOC uoe 
lof tfllclim reI 

Fie. 2, Gameten spannings-rek "ramme (in dubballog diagram). 

10"1 tnisolrcpithctor r 5P-EOO 45" 

Ii r----------------------

It 

19 

to II 
tffect lIve rtl 

Fig. 3, Anisotropiefoctcr 01s functie von de effectiEve ra". 



PAOEFGEGEVENS: -

Codenaam: 
M!lteriadlsoort: 
Werkstoffnummer: 
Herkomst mllterillal: 
Pla"tdilo,te (mm): 
Beginbreedte Bo (mm) : 
Be2indlkte So (mm): 
Aichting (t.o.v. walsricht.): 
Datum proef (jjmmdd): 

TAea16S0 
AVS 316 

Mea 
2 
e.170 
1.940 
o 0 

660419 

MATEAIAALPARAMETERS: -

Modell: 0 • C * En : 
Karllkteristieke spllnning C 
Verstevigingsexponont n : 

1249 (N/mm 2 ) 

0.343 (-) 

Model 2 : a • C * (Eo + £)n 
Karakteristieke sp!!nning C 
Yerslevigingsexponent n : 
Yoordeformlltie EO : 

Anisotropief!!ctoren: 

It'l efftc1im mnni~f , U,""21 

100 

,. 

70 

50 

II 

10 

30 

20 

r eem 
r (0.1) 
r (0.2) 

10 

o 
10 15 to IS 

IIflclim rtl 

1375 (N/mm 2 ) 
0.475(-) 
0.045 (-) 

30 

0.57 
0.53 
0.56 

35 

RVB-31G O· 

Fig. I, Gemeten spannings-rek kromme. 

RVS-316 o· 
1000.00 

501.000 

201.000 

100.000 UI. '.020 O.I~O UOG 0.100 1.000 
lof effect im rei 

Fig. 2, Gemeten sponnings-rek kromme (in dubbellog di!lgrdm). 

""1 ~n;sotro~;lflct~r r RVB-3IS r::t 
70 

20 

10 

10 IS 20 1$ 35 10 
tlitel im rtl 

Fie. 3, Anisotropiefoctor ols functie von de effectieve rek. 



PFlOEFGEGEVEN5: 

Coden.aam: 
Matel'iaai!lool't: 
Werkstoffnummer: 
Herkomst materiaal: 
Plaatdlkte (mm): 
Bea1nbreedte 80 (mm): 
Beaindikte 50 (mm): 
Richtinll (t.o.v. walsrlcht.): 
Datum proef (jjmmdd): 

TASS1661 
AV5 316 

MCB 
2 
8.180 
1.970 
90 0 

880419 

MATEAIAALPAAAMETEAS: 

Modell: a ~ C * En : 
Karakteristieke spannina C 
Ver!ltevillinase'ponent n : 

Model 2 : 0 = C * C£O + Eln 
Karakteristieke spannina C 
Versteviainase.ponent n : 
Voordeformatte Eo : 

Anisotropiefactoren: 

10"1 Iff tel ilVI m~n ing f (",""21 
II 

r gem 
r (0.1) 
r (0.2) 

1320 (N/mm2) 
0.349 (-) 

1476 (N/mm2) 
0.S3? (-) 
O. O? 1 (-) 

L39 
1 .411 
1.39 

Fig. 1, Gameten sp!!!nnings-rek kromme. 

• 

10J ,"t(lim mnftiA, I (",wdl AVS-316 90' 

loeoU 

5000.00 

2000.00 

1"0.00 

500.010 

100.000 

100.001 0 .... 01-. --0 ...... -20---'...1,'1...5.--0.1..10-0 --• ...I,tI...O'---O,.1.50-0 --I...J,aoO 

Itl fHI(lim rll 

Fig. 2, Gemeten sponnings-rek kromme (in dubbellog diofrom). 

10"1 ~r,ilotrlpiehmr r AVS-316 90° 

II 

U 

I' 
..,..,....~ 

-........ 
It 

10 

t t-

, 
t 

2 f-

I I I I I 

0 • 5 \0 I! 20 25 '0 15 .0 ,5 10'.2 
elltet ilve rll 

Fig. 3, Anisotropiefoctor ols functie von de effectieve rek. 



PAOrI"GEGEVENS: -

Codenaam: 
Materiealsoort: 
Werksteffnummer: 
Herkomst materiaal: 
PIa at d i k t e (mm): 
Beginbreedte Be (mm) : 
Begindikte So (mm): 
Alchting (t.o.v. walsricht.): 
Datum proef (jjmmdd): 

TR661662 
AVS 316 

MCB 
2 
6.150 
1.970 
45 0 

580419 

MATERIAALPAAAMETEAS: -

Modell: 0 - C * En : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

1254 (N/mm 2 ) 

0.339 (-) 

Model 2 : 0 - C * (Eo + Eln 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
Voordeformatie Eo : 

Anisotropiefacteren: 

It'l eHtcii!u! ,p~~nin' 1 1",",21 
100 

'0 

r gem 
r (0.1) 
r (0.2) 

I. 15 20 25 
efflctieue rei 

1394 (N/mm2) 
0.500 (-) 
0.058 (-) 

)0 

t. 05 
'.05 
1.05 

Rvs-:n6 45~ 

10 

I"ig. 1, Gameten spannings rek kremme. 

• 

AVS-316 45~ 

IOOU 

501.000 

routo 

100.000 0.001 un t.m UIO 0.020 '.651 
loj elltel ine rei 

Fig. 2. Gemeten spannings-rek kromme (in dubbellog diagram). 

10"1 aniutropiellehr r RVS-316 45" 

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

o • It IS 20 2S )0 
eHedim rtl 

I"ig. 3, Anisotropiefactor a1s functie van de effectieve rek. 



PAOEFGEGEVENS: -

Codene"m: 
Materiaalsoort: 
Werkstoffnummer: 
Herkomst materie"l: 
Pleatdikte (mm): 
8eginbreedte 90 (mm); 
8egindiUe So (mm) : 
Aichting (t .o.\!. walsricht.): 
O"tum proef (jjmmdd): 

TA661664 
Al 25 half hard 

Mce 
2 
5.170 
2.040 
o 0 

860420 

MATEAIAAlPAAAMETERS: -

Model 1: 0 - C ~ En : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : 0 - C * (Eo + E)n 
Kerakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
Voordeformatie Eo : 

Anisotropief"ctoren: 

19'1 tfftClicvc Ip.~~i~l f O,""ll 

II 

It 

o 0 

r gem 
r (0.1) 
r (0.2) 

10 IS 
dftCI itvt rtl 

125 (Ntmm2) 
0_049 (-) 

125 (N/mm2) 
0.049 (-) 
0.000 (-) 

0.40 
1.44 
2.68 

Ai 2s hh 0" 

Fig. 1, Geme!.en 5pennings-rel<. kromme. 

Ai 25 hh 0" 

1001.00 

!Of ,GOO 

100.600 

50.000 

tUOO 

10,00. 0.001 0.0&% o.eO! UI,O 0.0:0 
It~ cHtd inc rei 

Fig. 2, Gemeten spennings-rek ~romme (in dubbellog diagram). 

lO'-1 .n introp itheW r Al 25 hh rf 

\5 

\0 

is I-

30 

ZS 

20 

15 

10 f-

5 

I 
0 

0 5 10 IS to IS 30 \0'-3 
tfflet itv! rd 

Fig. 3, Anisotropiefoctor ais functie van de effectleve rek. 



PRO£FGEG£VEN5: -

Codeneem: 
Materielllsoort: 
Werkstoffnummer: 
Herkomst mllteriaol: 
Pleetdikte (mm): 
8eginbreedte Bo (mm): 
8egindikte 50 (mm): 
Rieht!ng (t.o. v. wolsrichL): 
Do t um proet' (j .1mmdd) : 

TA881665 
Ai 52 half herd 

Mca 
2 
8. ISO 
2.040 
90 0 

660420 

MATERIAALPARAMETER5: -

Mode 1 1: a - C * € n ; 
Kerakteristieke spllnning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : a - C * (EO + Eln 
Korokteristieke spllnning C 
Verstevigingse'ponent n : 
Voordeformatie Eo : 

Anisotropiefeetoren: 

WI efftctiM r~an~i~j I (M,""l) 

12 

10 

• 0 

r gem 
r (0.1) 
r (0.2) 

-

126 (N/mm 2 ) 

0.040 (-) 

126 (N/mm 2 ) 

0.040(-) 
0.000 (-) 

0.74 
5.67 
11.34 

10 

Al 25 hh 90' 

II 

Fig. 1, Gameten spennings-rek kromme. 

Itf tfltC!im mnnin, I Il/ftM2! Ai 2s Ith 90" 
UOO.DO 

50Uff I-

20e.oOO -

100.000 0 O~-:-1:-:----~===:C:~_.l.-I __ ...J.I_.--J 
. 01 o.m '.m 0.010 t.m 0.050 UOO 

101 cffcctic~c rei 

Fig. 2, Gemelen spannings-rek kromme (in dubbellog diagram). 

!t"2 nisWooithcllr r 

88 

70 

)0 

20 

10 

Al 2s hh 90~ 

10 
elfccl im rei 

Fig. 3, Anisatropiefoetor ols t'unetie yen de effectieve re~. 



PAOEFGEGEVEN5: -

Coderioom: 
Materiootsoort: 
Werkstoffnummer: 
Herkomst moteriooI: 
Ploetdikte (mm): 
Beglnbreedte Bo (mm): 
Begindlkte 50 (mm) : 
Richting (t.o.v. walsricht.): 
Oetum proef (jjmmdd): 

TAS81666 
At 52 half herd 

MCB 
2 
8.170 
2.040 
45 0 

8e0420 

MATERIAALPARAMETEAS: 

Model 1: a - C * En : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingse~ponent n : 

Model 2 : a - C * (EO + E)n 
Kerekteri5tieke spanning C 
Verstevlgingsexponent n : 
Voordeformatie EO 

Anisotropiefoctoren: 

10'1 tfF!Cti!~! mMin$ I ,",""2) 
I! 

10 

• I-

r gem 
r(O.1) 
rI0.2) 

124 (1II/mm2) 
0.034 (-) 

124 (N/mm 2 ) 

0.034 (-) 
0.000 (-) 

0.50 
2.62 
5.24 

Al 2$ hh <15< 

I I I 

o LO--~2--~--~'~~'~~IO~~I!~~"L..--ILI--~11 
tlletl itut rei 10'-) 

Fig. 1, Gemeten 5ponnings-rek kromme. 

Al 25 tlh 45" 

1000.00 

IDt.m ~ 

I I I 

100.000 un o.oO! t.O'5 0.010 G.m e.m 0100 
lo! eflectililt rei 

tie· 2, Gemeten 5pannings-rek kromme ( in dllbbellog diagram) . 

10"1 in inlm ithcl~r r Al 2s hn 45" 

60 

SO f-

~O 

30 

to 

It 

0 
I t I 

0 2 ~ C I 10 12 n I( II 
efleClim rll 10'·1 

Fig. 3, Anisotropiefoctor ols functie ven de effectieve rek. 
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01 EPTREKPROEVEN gereedschap : ~'2. ~3 Ro= I.f~.o mm materiaal: SP~ s.Cc 

op erichsenbank plooihouderkracht : 10000 N 
So = '2.,01 mm ':0= 0,00"4 (= S~O N/mm2 

door: ~.~ A S~ treksneLheid : o,b ·~/le(.. r= 1,5'6S' n= O,l"~'2. ,\, . 
datum: ~ 'd~ smering: dJ..J/vJA4~~ ~ ~ 0,2= I b'2. N/mm'" 

nr. R[mm] h[mmJ FfkNl 5, (mm] s, [nun] (3 [-] 1[-] S [-] Fdiepl- ] opm. 

'1 lf6\L;o 6.(' '-IS.I:> 2.ol.i - I.~,,\' 1.00'S - o,1.bb 

'i · .. 1)··fc 8.1- "S.t> 2,()S . ,.~c& 1,010 
. o.~Ss -

So "1t·os IO,S 8z..S" ":..01 I~(. I, 3i?.z. 1,02..0 0.,,)'" o. ',((f3 

'1. '1(,. H n.,' ~O.1l 1...c'1- 1,8 .. \,&n 1,01.0 o.g8~ C.S'J\ 

'5'1 .., -;-, 8s '~,l ~"".f' "l..,08 1,8s I, eo,,'1 '.Ol.S' o.U>8~ c, S'\:~ 

S" '-t1.t.8, is.3 I GO. I. ';..e~ 1.'6 I, \~L.f \.o~ c.l~~ e.':;~s 

sz. '14.4(1 it,S , O'i:la 2.,o~ I.b" 1,11'\ '.0;0 c, t'~ o.b.6' 

b i.t1...68 I~~ 10'.>,0 'l,1l. ,,'i8 ',le. t '.O'ili 0. f't~ C. (,LI 

8'1 '-fO,IO ~S,l. IOS.G~ 1...1'i 1,6 .. 1.6c.., ',oS"I o.t~' (I,6l.) 

53 ~f!.}.:. 'l.e. ~ ,r..l·1'S 1.,20 I,,\-\ I, S-,\2. 1,1)8'1 o,,8C. ".b,,, 

1- 'l11~'!1 ?..&.4 101,!. :':"'2.0 I;'). , \.sl~ 1.08'1 c, ~oc. o.S'~~ 

S''f '.)~. t·:!. ~1.d ~4,S" 1.,2S t, ~s- 1.'16, I,IO~ c.3·l.l, C,S''' 1-

~'S '\.:::',30 - )l.lS 'l.2.d' '2,OC I, 2.~;" 1,11.~ o.8n O,'-I1&> 



01 EPTREKPROEVEN gereedschap : B'l. (3 .. ~ Ro = I.j~.o mm materiaal: ~v~ - 1.1 f-

Op erichsenbank plooihouderkracht : 10000 N 
SO= I·~t mm ~O= o,f:,s9 (= l"tlt' N/rrml 

door: ~ 1+.4. S.J!a- treksnelheid : o.b Mwi/'lIt<.. r= f,OIS n= O,So'1 

datum: C1f~ '8F smering: ~~ m.tA- wotvu.. ~ Ol=~41 N/mmt. 

nr. R[mm] h[mm] F[kN] 5, [mm] s, [mm] (3 [-] ; [-] s [-] Fdiep [-] opm. 

'1l. "I&>. to S,t.. ~~.I) I,~) - I.~"'.s> ',Ooe - O,ltl 

~~ '1&,10 l's 8b.1.S I.~'? - i.~.z..~ i,(lO 0;- - O,~) 

it4 '1~,8t> 10,3 11.1,SO '1.,00 I,~:: ,,~t1. 1,01 S O,C\l,o O,'1~i 

sS'" '16,0$ 'l,' IS2.2S '1,(;1 I,e'1 I.~ '1l. I.cn.o c,~s 0,'\'1& 

~S" 'i".l~ IS; ) q.l.so 2,02. I,p q~tJ ',o'LS' e,8;(' c,'\.y. 

~b '1.,.18 n·,'1 I~I,Z.S '1.,0 j 1.'\' ·,n' I.o~ ... o.&'il.. 0,,, 1'4 

4b "\l..,sS 1.0,8 1~I.1.S 2.0'1 1,'\-0 q.:.1 1,0 l~ O.~·ll 0. '1'\1 

8" 4',13 ~~, t l~b.l.S 2.08 q.l- I, ~'i~ ',osr- o,~ 1.1- o.I.j'1~ 

5'1- l~.'o t).4 '1.OI.1.S 2,1"1 I.~ I, s6 ... 1,08' o,J lb 0 . ..,60 

4,\- lJ, >.9 )l,'f ,~),~O 1,/1 I,h t,S'~~ "or' t'.~b.~ O,It S' I 

UI 3b,'iR 3i.~ I~'i,~~ ·2,l.o I,~~ 1,1.fs"~ I,U,. C,~'11 0,4'14 

SO 3'1~~~~ v.l. I '} ~,c:o - I. ,,\i" I, \bl. - - 0, "ico 



01 EPTREKPROEVEN gereedschap : &t, ~I Ro = '-II,S' mm materiaal: Ai.. a5 ~.t.. 

op erichsenbank plooihouderkracht : }!)oc IJ so= .2.0,", mm £0= 0 (= 11.6 N/mmt 

door: ~.H.~. ~ treksnelheid: 0,6 -n-wr.l~ r= o. S3,s n= O,OI.j, 

datum: ~'8J smering: ~~~~ ~ 0.2= o.:.l- N/mm" 

nr. R(mm] h[mm] F[kN] s, [mm] s,[mm] ~ [-] J- [-] S [-] Fdiep[- ] opm. 

l' ~ 1,1IS' :n r·1 S Z.OS - j,f>s'"t I ,,,c. .• ~ - C',I~ 2. 

11. '10, (;S" b,& I S',S" 2..ob - ,.61.' ',0,0 0.\8s -
t~ ~~.~ ~.~ I~.S' 'l.o~ - " $"!.J> 1.02.0 - o.'1~'1 

}'t ~.(,l i'.~ 2t,S' l,lt. I.a t ,.SltS' 1,0 .... '1 o.88~ o,ss~ 

)S ~b,~l i'1.!1 2.l.b.\ t.,£ I·~l I,"n I,O~'1 o·H~ v. s8 t 

86 ~l. 1O '1·'1 n, 'f S' !,tc I,h 1,'tO'i I,ota o,l-~ 6 0.')8.1... 

)-b ~'i.l.S I g,S' ll,lS' 1..1. S' 1,)-0 I,\}o \"O~ C,ld O,'S'~5 

2)- 'l2'TS' 20 .\ 2.0,S' 1.,t.8 t.al... I. \10 1,1,8 o. r~.!' "'.S'~~ 
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PROGRAM OIEPTREKMOOEL(INPUT,OUTPUT); 
USES CRT; 
CONST CC-SO; 
VAR FPL.fsflens,M.MU.r~n,C,SU,SI.EO,EOO,EF.RO,N,Sv,K,D,L.BETA,PS,RS:REAL; 

SO,S1,R,RO,ROP,RP,ROO,RO:REAL; 
I:INTEGER; 

FUNCTION F2(X:AEAL) :REAL; 
{Gedeelte von de functie onder integr~olteken von deformotie in flans } 
{det wordt benederd door aan rechte lijn.} 
VAR AA,A8,AC:AEAL; 
8EGIN 

AA: -LN( 9" 90) ; 
AB:--lN(SQRT(SQR(RO/X)-(SQR(R/X)-1)*( s1/s0))); 
AC:-SQRT(((ron+1)/(2~ron.1»*((ron+')*SQR(AA)+2*AA*AB+2*SQR(A8)); 
F2:-EXP(N*LN(AC+EO») 

END; 

PROCEDURE FLENSBENADERINGj 
{8erekend rondvoorwoordan (flensmodal) m.b.v. benodering.} 
VAR A,B,BB,DO,AA,AB,fo,fb,FC,ri,be,tou:REAL; 
BEGIN 

A:-Rj 
8:-RO+ROO; 
8B:-(A+B}/2; 
IF A-B THEN BE:-O 

ELSE 
BEGIN 

fe : -f2( 0) j 

fb:-f2(b) ; 
FC:-F2(BB) ; 
ri: -( fo-fb) I( o-b) ; 
DD:-((f~+fb)/2-fc)/1.5i 
be:-(ri*o+{fb-OD-RI*B)*ln(~»-(ri*b)-(FB-OO-ri*b)*ln(b) 

END; 
tou: -( mu*f'pl) I( ( sqr( r) -sqrC rd+rod» ~:4*orct~n( 1» j 

SI:-CO.1*exp(-0.6*lnCron»+1)*C*be+(2*tou*(r-(rd+rod»l/s1; 
AA:-LN( 91/50) i 
A8: --LN( SQRT( ( SQR( AO/B) ) -( (SQA( R/B») -1) *C s 1/ sO) ») ; 
EOO:-SQRT(((ren+1)/(2*ron+1})*(2*5QR(A8}+2*AA*AB+( '+ron)*5QR(AA)))+EO 

END; 

FUNCTION F1(K,O,L,X:REAL) :REAL; 
{8erekent de effectieve deform~tie in buigmodel op gegeven zs (pleets in dikta)} 
VAR AE,AF,AG,AL,EA,EB:REAL; 
BEGIN 

AE:-( 1+ron)/SQRT(2*r~n+'); 
AF:-D/L; 
AG:-2*RO+L; 
AL:-SQRT( '+((2*X*L)/AG» j 

EA:-AE*A8S(LN( 1/K+(AG/((2*RO+K)*L))*(-1+Al))); 
EB:-AE*ABS(LN(AF*AL) ; 
F1:-EA+E8+EOO 

END; 

FUNCTION F3(A,e,FA,FB,DD:REAL) :REAl; 
{Uitwerking aedeelta ~on de integreel, von het bulgmodel.} 
VAR AA,RI:REAL; 
BEGIN 

AA:-N+2; 
RI:-(B-A)/(FB-FA) ; 
F3:-(RI/AA)*(EXPCAA*LN{F8-0D))-EXP(AA*LN(FA-DD)}) 

END; 

FUNCTION INTEGRAALCA,8,C,E,K,D,L:REAL) :REAL; 
{8erekent uitwerking ven integreel ven buigmodel} 



VAR AA,A8,AE,AD,eT,EC,BB,FA,FB,FC,FE,AC,EB,DAC,DEB.zz:REAL; 
BEGIN 

AC:-(A+C)/2; 
E9:-(E+B)/2; 
AA:-L/Kj 
AB:-PS-IloRS; 
AE:-AB+RO; 
AO:-AB-L/2; 
eT:-(ren+1)/(2*ran+1) i 
EC:-SQRT«eT)*« 1+ren)*SQR(LN(AA»+2*LN(AA)*LN(AD/AE)+2*SQR(LN(AD/AE)); 
FA:-Fl(K,O,L,A)+EC; 
FB:-F1(K,D,L,B)+ECj 
FC:-Fl(K,O,L,C)+EC; 
FE:-F1(K,D,L,E)+EC; 
DAC:-«FA+FC)/2-F'(K,D,L,AC)-EC)/2; 
DEB:-«FE+FB)/2-F1(K,D,L,E8)-EC)/2j 
IF EOO<-O T~EN 8B:-0 

ELSE 88:-EXP(N+')*LN(EOO»; 
INTEGRAAL:-F3(A,C,FA,FC,OAC)+F3(C,E,FC,FE.O)+F3(E,B,FE,F8,DEB)-BB*(8-A); 

END; 

FUNCTION TOTDEF(K,D,L:REAL) :REAL: 
{Bere~ent totele deTormetie vermogen, dimensieloos} 
VAR ZE,ZT,ZO,ZV,AH,AI,AG:REALi 
BEGIN 

AH: -4*RO+2'-'L ; 
AG:-2*RO+L; 
ZE:--(4*RO+L)/AH; 
ZT:-(4*RO+3*L)/AH; 
ZO: -( SQR( ( ( L *( 2*RO +K) ) / AG) *( , -11 K) + 1) -1) ,,( AG 1 ( 2'.}L) ) ; 
ZV:=(SQR(L/O)-1)*(AG/(2*L» : 
AI:-«RS-O/(2*PS»*0)/(2*N+2) ; 
TOTDEF:-AI*INTEGRAAL(ZE,ZT,ZD,ZV,K,D,L) 

END; 

FUNCTION WRIJV(K,O,L:REAL) :REALj 
{Berekent wrijvingsvermogen met von mises, dimensieloos} 
VAR BA,B8,BC,BO:REAL: 
BEGIN 

BA:-M*SV/(SQAT(3)*C) ; 
BB:-(O*(P5*RS-L!2»/(2*K*(PS*RS+RO))+D/(L*2) ; 
BC:-(RS+RO/PS)*2*ARCTAN( 11*RO-SQR(ROJ/PSi 
BO:-RO/(RO.K/4+L/4) ; 
WAIJV:-8A*B8*BC*BO 

END; 

FUNCTION REM(K,D,L:REAL) :REAL; 
{Berekent remvermogen. dimensieloos} 
BEGIN 

REM:-(5I*O*(RS-L!(2*PS»)!C 
END; 

FUNCTION TOTVERM(K,D,L:AEAL) :REAL; 
{8erekent tot~le vermoien, dimensieloos} 
BEGIN 

TOTVEAM:-REM(K,D,L)+WAIJV(K,D,L)+TOTDEF(K,D,L) 
END; 

PROCEDURE MIN8ENADERING(VAR K,D,L:AEAL); 
{8enedert het minimum van de vergelijking totverm, drie variabelen k, d en I} 
VAR Kl,K2,Dl,D2,Ll,L2,CA,P1,P2,P3,P4,KAFG,DAFG,LAFG:REAL; T,TT:INTEGER; 
BEGIN 

K1 :-O.?;K2:'" .O;K:-0.8S; 
01:cO.?2;D2:~1.0;D:-O.86; 

L1 : -0.8; L2: -1 .0; L: -0.9; 
T:"O;TT:-O; 



CA:-0.0001 ; 
WHILE T<15 00 
BEGIN 

T:-H1 ;WAITE{ T); 
P1:-TOTVERM(K+CA,0+CA,L+CA) ; 
P2:-TOTVERM(K+CA,0-CA,L+CA) ; 
P3:-TOTVERM(K-CA,O+CA,L+CA) ; 
P4:-TOTVEAM(K+CA,0+CA,L-CA) ; 
KAFG:-(P1-P3)/(CA*2)j 
OAFG:-(P1-P2)/(CA*2) ; 
LAFG:-(P1-P4)/(CA*2) ; 
IF KAFG>O THEN K2:-K+(K2-K)*0.6 

ELSE K1:-K-(K-K1}*0.6; 
IF OAFG>O THEN 02:-0+(02-0}*0.6 

ELSE 01:-0-(0-01)*0.6: 
IF LAFG>O THEN L2:-L+(L2-L}*0.6 

ELSE L1:-L-(L-L1)*0.6j 
0:-(01+02)/2; 
K:-(K1+K2)/2; 
L:-(L1+L2)/2j 

END 
END; 

PROCEDURE RAAM(X:INTEGER); 
BEGIN 

IF X-' THEN WINDOW(J,2,?9,3); 
IF X-2 THEN WINOOW(3,5,?9,19); 
IF X-3 THEN WINOOW(3,22,?9,23) j 
CLRseR; 
GOTOXY( 1,1) ; 

END; 

PROCEDURE HEAD; 
BEGIN 

RAAM( 1) ; 
WRITEln(' ~~*i, DIEPTREKMODEL (vereenvoudigd) U~~* (Met f'lens (vereenvoudigd» ') 
writer , Met enisotropie') 

END; 

PROCEDURE: KEUZE; 
BE:GIN 

RAAM(3) ; 
WRITE(' Maek uw keuze ') 

END; 

PROCEDURE BEZIG; 
BEGIN 

RAAM(3) ; 
WRITE(' De berekening wordt nu uitgevoerd. ') 

END; 

PROCEDURE BALK; 
BEGIN 

RAAM(3) ; 
WRITE(' Voer de aegevens in. ') 

END; 

PROCEDURE MEERj 
BEGIN 

RAAM( 3) ; 
WRITELN( 'Meer berekeningen? Typ dan 1.'); 
WRITE( '( Bij ender cijfer terug no or hoofdm!?nu.1'); 
GOTOXY( 40,1); 

END; 

PROCEDURE HOQFDMENUj 



BEGIN 

HOOFOMENU **{~') i 

1: Materiaelgegevens invoeren/veranderen.'); 
2: Wrijvingsconstante invoeren/veranderen.'); 
3: Oieptrekgereedschep geometrie invoeren.'); 
4: Procesveriabelen invoeren/verenderen.'); 

RAAM(2) ; 
GOTOXY(8,4) ; 
WRITELN( ,*** 
GOTOXY( 1,6) ; 
WRITELN( , 
WRITELN( • 
WRITELN( • 
WRITELN( , 
WRITELN( , 
WRITELN( , 
writeln( • 

5: Uitvoeren van de berekening.'); 
6: Einde.'); 
?: punt uitrekenen.'}; 

END; 

PROCEDURE MATERIAAL; 
BEGIN 

RAAM(2); 
GOTOXY(6,3); 
WRITELN( ,*** lNVOEREN/VERANOEREN VAN MATERlAALGEGEVENS ***') j 

GDTOXY(6,6) ; 
WRlTE( 'Kerakteristieke deformetieweerstend : [N/mm2} ') ; 
GOTOXY( 4S, 6) ; READ( C) ; 
GOTDXY(6,B); 
WRITE( 'Versteviginasexponent (-] ') j 

GOTOXY(45,e) ;READ(N); 
GOTOXY( 6,10) ; 
WRlTE( 'Voordeformatie [-J ') ; 
GOTOXY(4S,10) ;READ(EO); 
GOTOXY( 6,12) ; 
WRITE( 'Vloeispanning [N/mm2J '} ; 
GOTOXY( 45,12) ; READ( SV) ; 
GOTOXY( 6, 14) ; 
WAITE( 'Anisotropiefactor [-J '); 
gotoxy( 45,14) ; read( ran) ; 

END; 

PROCEDURE CON; 
BEGIN 

RAAM(2) ; 
GOTOXY(·9,4) ; 
WRITELN( , *** lNVOER WRIJVINGSCONSTANTE *';'~'); 

GOTOXY( 9,?) ; 
WRITE( 'Wrijvin&smodel von Mises in buiamodel'); 
GOTOXY(9,9) ; 
WAITE( 'Geef constante m (-] ') ; 
GOTOXY(29,9) ; 
READ(M) ; 
GOTOXY( 9,11); 
WRITE( 'Wrijvingamodel Coulomb in flensmodel'); 
GOTOXY( 9, 13); 
WRITE( 'Geef constente mu : [-J ') j 

GOTOXY(29,13) ; 
READ(MU) 

END; 

PROCEDURE GEOMETRIE; 
BEGIN 

RAAM(2) ; 
GOTOXY(9.4) ; 
WRITELN( '00* INVOEREN VAN OIEPTAEKGEREEDSCHAP GEOMETRIE _.*'); 
GOTOXY( 13,7); 
WRITE( 'Stempelstreel (mmJ ') j 

GOTOXY( 41 .?) ; READe RP) ; 
GOTOXY( 13,9); 
WRITE( 'Afrondinasstraal stempel (mmJ '); 
GOTOXY( il1 .9) ; READ( ROP) ; 



GOlOXY( 13,11); 
WRITE( 'Metrijsstreel 
GOTOX Y( 41 , , 1) ; READ( RD) ; 
GOTOXY( 13,13) i 
WRITE( 'Afrondinasstreel metrijs 
GOTOXY(41,13) jREAD(ROD); 
RS:-AD/RP 

END; 

PROCEDURE PROCESVAR; 
BEGIN 

RAAM(2) j 

GOTOXY(B,2) ; 

[mm]') j 

[mm] ') ; 

WRITELN( •••• INVOEAEN/VERANDEREN VAN PRDCESVARIABELEN •• 0'); 
GOTDXY(e,S) ; 
WRITE( 'Oorspron!--alijke streel ViSn de blen!-- : [mm]') i 
GOTOXY(46,S}; 
READ(RD) ; 
GOlOXY(B,?) ; 
WRITE( 'Oorspronkelijke dikte ven de blenk [mm]'J; 
GOTOXY(46,?) ; 
AEAD(SO) ; 
GDTOXY(B,9) ; 
WRITE( 'Plooihouderdruk (N] ') ; 
GOTDXY(46,9) ; 
READ(FPL) 

END; 

PROCEDURE AFORUKKEN; 
BEGIN 

GOlOXY(6,1); 
WRITELN( '00, .. RESULTATEN iHHP); 

GOlOXY( 1,3); 
WRITELN( 'S1gme-i 
WRITELN( 'Siame-u 
WRIlELN( 'Keppa 
WRIlELN( 'Lebde 
WIUlELN( 'De lta 
WRITELN; 

-',51:6:1,' [N/mm2J 
-',5U:6:1,' (N/mm2] 
··,K:6:3 ' [-J 
-',L:6:3 " [-J 
-',0:6:3 " [-J'l; 

WRIlELN( 'Gamma -',91/90:6:3,' (-]'); 

Pwrijvif 
Ptat* 

"",REM(K,D,L) :6:'3,' [-]') j 

-',TOTOEF(K,D,L) :6:3,' [-)') 
-',WRIJV(K,0,L):6:3,' [-l'); 
-',TDTVEAM(K,O,L) :6:3,' [-), 

WRITE( 'Fdiep* .' ,( s1/s0)*TOlVERM( k,d, 1) :6:3,' [ -] ') i 

writeln(' Fflen9* - ',fsflens:6:3); 
writeln('m (bui(d .' ,m:4:3); 
writelnC'mu (flens) .' ,mu:4:3); 
writeln( 'bete .' ,bete:4:3); 
writeln( 'Anisotropie f'actor .' ,ren:4:3); 

END; 

PROCEDURE BEREKEN; 
VAR I:INTEGEA; 
BEGIN 

I:·' ; 
WI1ILE 1-' 00 
BEGIN 

BALK; 
RAAM(2) ; 
GOlOXY(B,4) ; 
WRITE( 'Geef de momentane dieptre,,"verhouding 
GOTOXY(46,4) ;REAO(BETA); 
R:-BElA{fRP; 
BEZIG; 
51 :-SO*eKp(( '/( '+ren»{.'ln(RO/R)) i 
RO:-ROD/51; 
PS:"'RP/S1j 
FLENSBENADERING; 
MINBENADERING(K,D,L) j 

[ -.J ') ; 



SU:-(TOTVERM(K,O,L)*C)/(0*(RS-O/(20 PS») ; 
~sflens:·(9ia(rd·rod)*(s1/s0»/(c*rp) ; 
RAAM(2) ; 
AFDRUKKEN; 
MEERj 
READ( Il 

END; 
END; 

PROCEDURE punt; 
VAR I:INTEGER; 
BEGIN 

I: -1 i 
WHILE 1-1 00 
BEGIN 

BALK, 
RAAM(2) ; 
GOTOXY(e,4) ; 
WRITE( 'Geef de momentane streel van de blenk : 
GOTOXY(4B,4) ;REAO(R); 
write( 'leef keppe, delte en lebda ') ;reed(k,d,l); 
BEZIG; 
S1:-S0*SQRT(RO/R) ; 
RO:-ROD/S1; 
PS:-RP/S1 ; 
FLENSBENADERINGj 
SU:-(TOTVERM(K,O,L)*C)/(D*(AS-0/(2*PS») ; 
RAAM(2) ; 
AFDRUKKENi 
MEER; 
READ( Il 

END; 
ENO; 

{Nu komt het hoofdprogramme} 

BEGIN 
CLRSCR;GOTOXY( 1,1); 
1:-0; 
WHILE 1<>6 00 
BEGIN 

HEAD; 
HOOFDMENUj 
KEUZE; 
READe I) ; 
IF 1-1 THEN BEGIN 

BALK; 
MATERIAAL 

END; 
IF 1-2 THEN BEGIN 

BALK; 
CON 

END; 
IF 1-3 THEN BEGIN 

BALK; 
GEOMETRIE 

END; 
IF 1-4 THEN BEGIN 

BALK; 
PROCE.SVAR 

END; 
IF 1-5 THEN BEREKEN; 
if i=? then punt 

END; 
END. 

[mmJ'J; 


	Voorblad
	Samenvatting
	Voorwoord
	Literatuurlijst
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Hoofdstuk 8
	Bijlagen 



