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VOORWOOBD 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoekopdracht, 

zoals die door B.M.G.M. Feron in de eerste maanden van 

1988 is uitgevoerd. Bij de aanpak van deze opdracht is 

gebruikt gemaakt van de projectstrategie. 

Het verslag be staat uit 7 hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 bevat de inleiding met onder andere een op

drachtomschrijving. 

In hoofdstuk 2 wordt de orientatiefase besproken. 

Hoofdstuk 3 behandelt de planningsfase. 

De uitvoeringsfase wordt beschreven in de hoofdstukken 4 

tot en met 6. Hierbij wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op 

de mogelijke mechanismen, hoofdstuk 5 bekijkt welke in

vloed een krachtsresultante op de belasting van staven 

en draaipunten heeft en in hoofdstuk 6 wordt de toepas

sing in een voorbeeld (het afstroopmechanisme van een 

VP-100 pers) besproken. 

Bij deze wil ik graag mijn begeleider ing. H.A. Bulten, 

werkzaam aan de Technische universiteit te Eindhoven, 

bedanken voor zijn bijdragen aan het welslagen van deze 

opdracht. 

Eindhoven, april 1988 

B.M.G.M. Feron 
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1. INLEIDING 

Naam 

Afstudeerhoogleraar 

Begeleider 

Onderwerp 

· · 
· · 

B.M.G.M. Feron 

prof.ir. J.M. van Bragt 

ing. H.A. Bulten 

Rechtgeleiding van een stoterplaat in een volgstempel. 

Toelichting 

Bij de firma vitrite in Middelburg worden met behulp van 

het dieptrekproces lampvoeten gefabriceerd op een VP-100 

pers. Hierbij ligt de proceskrachtsresul tante, werkend 

op de stoterplaat, meestal niet in een lijn met de 

kracht die door de buffers op het frame wordt ui tge

oefend. Het door deze excentrische belastingen ontstane 

moment leidt tot een ongewenste belasting van het ge

reedschap. Een mogelijkheid om dit probleem op te los

sen, is te zorgen voor parallelgeleiding van de stoter

plaat. 

Opdracht 

Zoek oplossingen voor zo'n (externe) geleiding en bepaal 

bij elke mogelijkheid of ze inderdaad toegepast kan wor

den in deze pers en voor dit proces. 
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2. ORIENTATIEFASE 

2.1 Algemene orientatie 

Een gloeilamp bestaat uit drie onderdelen: gloeidraden, 

een ballon en een lampvoet. Deze lampvoet wordt door 

Vitrite in Middelburg gemaakt. Men levert per jaar bijna 

drie miljard exemplaren in ruim 300 varianten (fig.2.1). 

Een lampvoet bestaat uit een huls, een of meerdere con

tacten en een hoeveelheid glas. Het glas dient ter iso

latie van huls en contact. 

Deze huls wordt uit aluminium-, messing- of staalband 

vervaardigd door midde1 van het dieptrekproces. Dit 

dieptrekken gebeurt onder andere op de VP-100. Deze pers 

is een zuilenpers met onderaandrijving (fig. 2.2). Via 

vier zuilen (3) wordt de topplaat (1) in verticale rich

ting heen en weer bewogen. 

Het vormen van de producten gebeurt in het volgstempel. 

Dit volgstempel bestaat uit een aantal secties. In elke 

sectie worden een of meerdere fasen, trekken, van het 

dieptrekproces verricht. 

Elke sectie bestaat ui teen boven- en een onderdeel 

(fig. 2.3). Het bovendeel, de stempelplaat (6), bevat 

de snij- en trekstempels en is aan de topplaat (1) be

vestigd. Het onderste deel bevat de matrijsplaten (8) 

en is aan het machinebed (2) bevestigd. Tussen deze twee 

delen hangt de bewegende leiplaat (7). 
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Het bandmateriaal wordt via de invoerwalsen tussen de 

beide stempeldelen gebracht en stapsgewij s, per slag, 

doorgevoerd. De nog niet gerede producten blijven door 

"dammetjes" materiaal aan de reststrook hangen. Nadat de 

gerede producten uitgesneden zijn, wordt de resterende 

strook door een schrootschaar en een afvalverkleiner in 

stukken geknipt. Het afval, dat tijdens de bewerkingen 

ontstaat, wordt door afvoergaten en -goten bui ten de 

isolatiekast van de VP-I00 gebracht. 

De volgstempels zijn twee- of vijfrijig. Dit betekent 

voor een vijfrijig volgstempel, dat er gelijktijdig vijf 

producten gemaakt worden. Als de pers 150 slagen per 

minuut maakt, worden er dus 45.000 producten per uur 

gemaakt! 

Om de pers goed te laten werken, zijn er buffers aange

bracht. Een buffer is een feite een persluchtcilinder, 

die continu onder druk staat. Buffers worden toegepast 

om onderdelen in het volgstempel gedurende de opgaande 

slag van de topplaat, onafhankelijk van de topplaat te 

laten bewegen. De onderdelen, die onafhankelijk van de 

topplaat moeten kunnen bewegen zijn de leiplaat en de 

uitwerpers in de matrijsplaat. 

Voor de onafhankelijke beweging van de uitwerpers (14) 

worden de uitwerpbuffers (11) gebruikt, die aan de 

benedenzijde van de onderplaat (5) bevestigd zijn. 

Voor de onafhankelijke beweging van de leiplaat (7) wor

den de bovenbuffers (9) en de opvangbuffers (16) ge

bruikt. De bovenbuffers zijn op de bovenplaat (4) (in 

het gat van de topplaat) gemonteerd. De opvangbuffers 

zijn onder de uitwerpbuffers, of aan de onderplaat (5), 

of aan het machineframe (2) gemonteerd. 
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2.2 Buffers 

De uitwerpbuffer. (11) 

Omdat de producten na het trekken weI eens in de matrijs 

vastgeklemd zitten, moeten deze producten uitgeworpen 

worden door uitwerpers (14). Deze uitwerpers worden via 

pennen (15) door de onderplaat (5) bediend door de uit

werpbuffers (11). 

Bij de neergaande slag drukken de wegdrukpennen (12) de 

bewegende wegdrukpennen (13) naar beneden. Deze wegdruk

pennen drukken dan de uitwerpbuffer (11) omlaag, zodat 

ook de ui twerppennen en ui twerpers (14) naar beneden 

gaan. 

Bij de opgaande slag drukt de uitwerpbuffer (11) de uit

werpers (14) omhoog, zodat eventuele vastgeklemde pro

ducten uitgeworpen worden. 

De bovenbuffer. (9) 

De bovenbuffer levert de kracht voor het afstropen. Tij

dens de neergaande slag loopt de Ieiplaat (7) tegen de 

opvangpen (17) aan. Bij de verdere neergaande beweging 

drukt de leiplaat via de (boven)pen (10) de bovenbuffer 

in. 

Bij de opgaande slag houdt de bovenbuffer de Ieiplaat 

nog even tegen de matrijsplaat (8) aangedrukt, zodat het 

product afgestroopt wordt. 

De opvanqbuffer. (16) 

Een opvangbuffer is noodzakelijk als de kans bestaat, 

dat tijdens de neergaande beweging het product tussen 

leiplaat (7) en matrijsplaat (8) wordt platgedrukt. De 

opvangbuffer vertraagt de neergaande beweging van de 

Ieiplaat, door de afstand tussen deze plaat en de 
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matrijsplaat gedurende korte tijd iets groter dan de 

producthoogte te houden, totdat de stempelplaat (6) 

tegen de leiplaat aan loopt en haar dan verder naar 

beneden drukt en dan dus de opvangbuffer indrukt. 

Door het veranderen van de persluchtdruk in de buffers 

kunnen de uitworp-, afstroop- en opvangkrachten veran

derd worden. 

2.3 De optredende excentrische belasting 

Omdat het frame de stoterplaten van verschillende volg

stempels bedient, ligt de proceskrachtresultante, wer

kend op de stoterplaat, meestal niet in lijn met de 

resultante van de krachten, die door de buffers op het 

frame worden uitgeoefend. 

Deze excentrische belasting leidt tot een ongewenste 

belasting van het gereedschap. Dit probleem kan op twee 

manieren opgelost worden: 

1. Men kan de druk per buffer zodanig instellen, dat 

de resulterende bufferkracht weI in lijn komt te 

liggen met de proceskracht. Hiervoor moeten meer

dere buffers per frame worden toegepast. 

2. Men kan zorgen voor een gedegen geleiding, die het 

koppel kan opvangen. Dit kan zowel een geleiding in 

de buffer, als een externe geleiding zijn. 
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Ad 1: Het instellen per buffer gaat echter met enkele 

problemen gepaard: ten eerste is de juiste instelling 

moeilijk te bereiken, doordat de krachtresultante op de 

stoterplaat slechts bij benadering bekend is. Ze vari

eert binnen bepaalde grenzen. oit is het gevolg van het 

feit, dat bij de ene slag deze positie en bij de andere 

slag die positie uitgeduwd of afgestroopt moet worden. 

Ten tweede treden er bij het maken van de slag druk

variaties op, waardoor de werkelijke druk niet meer met 

de ingestelde druk overeenkomt. 

Ad 2: Oeze oplossing verdient de voorkeur, omdat ze 

bij 1 genoemde nadelen niet kent. In eerste instantie 

wordt er naar een interne geleiding in de buffer geke

ken, omdat deze aanpak minder ruimte vraagt. Details 

hierover zijn te vinden in bijlage 3A, behorende bij het 

afstudeerverslag van G. Gorissen [Lit. 1]. 

Het blijkt echter, dat deze aanpak niet leidt tot een 

oplossing van het probleem: de ongewenste belasting van 

het gereedschap blijft bestaan. 

Oaarom wordt er nu geprobeerd tot een oplossing te komen 

door het toepassen van een externe geleiding van de sto

terplaat. 

2.4 Afbakening systeemgrens 

Tot nu toe hebben we steeds naar de situatie in een 

VP-IOO gekeken. Het geschetste probleem is echter veel 

algemener. Het treedt op bij vele stoterplaten in volg

stempels en steeds gebeurt in principe hetzelfde: door 

een excentrische kracht wordt de aanwezige buffer onge

wenst belast, waardoor een snellere slijtage optreedt. 
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Daarom bekijken we het probleem in eerste instantie al

gemeen, terwijl we later de consequenties van het gevon

den resultaat voor een buffer van een VP-100 pers zullen 

nagaan. We nemen hiervoor een bovenbuffer: deze buffers 

worden gebruikt voor het afstroopproces. 

2.5 Opdrachtomschrijving 

Zo komen we dus tot de volgende opdrachtomschrijving: 

Zoek oplossingen voor zorn (externe) geleiding 

en bepaal bij elke variant of ze toegepast kan 
worden in deze pers en voor dit proces. 
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3. PLANFASE 

Bij een dieptrekproces ligt de procesresultante, werkend 

op de stoterplaat, niet in een lijn met de krachten, die 

door de buffers worden uitgeoefend. Het door deze excen

trische belasting ontstane moment leidt tot een ongewen

ste gereedschapsbelasting. De opdracht is nu oplossingen 

voor een (externe) rechtgeleding te zoeken, zodat deze 

ongewenste belasting verdwijnt. 

3.1 Buidige toe stand (in een VP-100 pers). 

De gedurende de slag steeds van grootte veranderende 

uitwerp-, afstroop- en opvangkrachten zorgen voor een 

steeds wisselende belasting van de uitwerp-, boven- en 

opvangbuffers. 

Doordat de afzonderlijke krachten zowel gedurende een 

slag als in opeenvolgende slagen in grootte varH~ren, 

veranderen de drie resuiterende krachten zowel van 

grootte als van werklijn. De werklijnen zijn weI altijd 

Ioodrecht op de doorgevoerde staalband gericht. 

3.2 Voorbeeld van optredende afstroopkrachten 

We geven nu eerst een voorbeeld van optredende afstroop

krachten op een leiplaat van een voigstempel. De boven

bufferkracht Fveer (zie figuur 3.1) is zo groot dat de 

afstroopplaat of Ieiplaat steeds tegen de matrijsplaat 

aangedrukt blijft tijdens het afstropen. Het afstropen 
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vindt in een vrij klein gebied van de krukslag plaats 

(van 1800 tot 2400 ). Gedurende de rest van de cyclus 

beweegt de afstroopplaat onbelast mee op en neer. 

De afstroopkrachten F1' F2 en F3 treden op terwijl de 

afstroop- of leiplaat tegen de matrij'splaat aangedrukt 

wordt door de bovenbufferkracht Fveer . Deze afstroop

krachten verlopen vol gens de grafiek in figuur 3.2. 

Door di t verloop verandert de reactiekracht FR steeds 

van grootte en werklijn [Lit. 2J. 

De genoemde ongewenste belastingen zijn vooral het ge

volg van de veranderingen in de werklijn. 

Als namelijk alleen de grootte verandert, kan men, mits 

de verhouding waarin de buffers belast worden bekend is, 

ervoor zorgen dat elke buffer evenveel ingedrukt wordt, 

waardoor er in theorie geen ongewenste belastingen zul

len optreden. 

Maar omdat 'gelijke' buffers niet altijd gelijk reageren 

op eenzelfde belasting-functie, moet men er rekening mee 

houden dat er in de praktijk toch ongewenste belastingen 

zullen optreden. 

Als, zoals in dit geval, de FR ook nog van werklijn ver

andert, zullen er altijd verschillen in indrukking van 

de buffers ontstaan. Deze verschillen leiden tot de on

gewenste belastingen. 

Door te zorgen voor een kinematische parallelgeleiding 

van de stoterplaat, kan men bereiken dat de geleiding 

van het gereedschap geen buigende momenten behoeft op te 

nemen. 

In feite zoeken we dus naar mechanismen, die ervoor zor

gen, dat de stoterplaat bij A evenveel naar boven of 

naar beneden beweegt als bij B, en dit onafhankelijk van 

de proceskrachtsresultante en de bufferkrachten. 

Verder moet het mechanisme standhouden onder de krachts

werking, die door het huidige dieptrekproces 150 maal 

per minuut wordt gecreeerd. 
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3.3 Werkwijze 

1. Bedenk mechanismen, die in staat zijn een beweging, 

die opgedrongen wordt in A, ook te doen plaats vin

den in B en omgekeerd. Deze fase wordt beschreven 

in hoofdstuk 4. 

2. Bepaal welk effect een verticaal gerichte krachts

resultante heeft op de draai- en/of schuifpunten en 

stangen. Deze fase wordt beschreven in de hoofd

stukken 5. 

3. Bepaal of de gevonden mechanismen in staat zijn te 

werken onder een voorbeeld-situatie. Hiervoor wordt 

de stoterplaat in een afstroopmechanisme genomen 

met de daarbij aanwezige condities. Deze fase wordt 

beschreven in hoofdstuk 6. 

4. Kom door middel van het vergelijken en afwegen van 

de voor- en nadelen van elk der overgebleven mecha

nismen tot een meest geschikt mechanisme. Deze fase 

wordt beschreven in hoofdstuk 7. 
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4. MOGELIJKE MECHANISMEN 

Doel van deze eerste fase in het ui tvoeringsproces is 

het bedenken van nieuwe mechanismen. Deze mechanismen 

moeten in staat zijn een beweging, die opgedrongen wordt 

in plaat A, ook te doen plaats vinden in plaat B en om

gekeerd. De platen A en B moeten steeds parallel aan 

elkaar blijven bewegen. 

4.1 y- (of X-)vormig mechanisme 

Het eerste mechanisme (zie figuur 4.1) moet dubbelzijdig 

uitgevoerd worden. Het is Y-vormig en bestaat per helft 

uit drie scharnieren (bij A, B en C) en een draai

schuifscharnier (bij D). Indien het mechanisme bij D 

omlaag geduwd wordt, schuift het draaipunt bij D naar 

rechts, daardoor roteert BD rechtsom, verplaatst C dus, 

waardoor A naar beneden verplaatst. De verticale ver

plaatsingen in A en D zijn gelijk. 

Een nadeel van dit mechanisme is het feit, dat de stang 

AD (en bij de varianten ook de stang AE) drie draaipun

ten heeft, waardoor deze zullen doorbuigen. 

VARIANTEN: 

1. We verlengen de stang AD met het gedeelte CEo Er is 

nu dus een extra draai/schuifscharnier (figuur 

4.2). Voordeel hiervan is een symmetrischere 

krachtsopvang; nadeel is het fei t, dat er nu in 

twee staven buiging kan optreden. 
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figuur 4.2 
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2. Als de bovenplaat voldoende stij f is, en er dUs 

geen of een te verwaarlozen buiging van deze boven

plaat optreedt, is het voldoende om de rechter- en 

de linkerzijde een gelijke beweging te laten uit

voeren, want het centrum voert dan automatisch ook 

die beweging uit. Dan is de enkelzijdige uitvoering 

ook mogelijk. Hierbij wordt het mechanisme volgens 

variant 1 zo geplaatst, dat het draaipunt Cbij de 

buffer terecht komt (figuur 4.3). 

Een voordeel van deze constructie is dat er bedui

dend minder draaipunten en schuifscharnieren zijn; 

een nadeel is het asymmetrische in de constructie. 

Verder blijft buiging van de staven mogelijk. 

3. Tot slot zien we in figuur 4.4 nog een derde vari

ant. Dit mechanisme bestaat uit maar liefst vijf 

draai-schuifscharnieren en twee draaipunten. Ook 

hier zijn er stangen met meer dan twee draaipunten, 

waardoor er ook hier weer buiging van de staven kan 

(en zal) optreden. Het mechanisme is weI symme

trisch. 

4.2 Enkelvoudig parallellogramvormig-mechanisme 

Dit mechanisme (zie figuur 4.5) bestaat uit twee draai

punten en twee draaischuifscharnieren. Door de parallel

logramconstructie geldt, dat AC steeds evenwijdig be

weegt aan BD, met andere woorden de bewegingen in A en C 

zijn steeds gelijk, zowel qua grootte als qua richting. 

VARIANT: 

Bij deze variant (figuur 4.6) worden de draaipunten aan 

de bovenzijde en de schuifscharnieren aan de onderzijde 

geplaatst. 
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4.3 Horizontaal dubbel parallellogramvormig mechanisme 

Dit mechanisme (figuur 4.7) kan zowel enkel als dubbel 

uitgevoerd worden. Het mechanisme be staat uit 6 draa i

punt en en 5 stangen. Er zijn geen schuifgeleidingen. 

Doordat het mechanisme bestaat uit 2 parallellogramcon

structies, zijn de bewegingen, die A en D uitvoeren, 

gelijk van grootte en richting. 

De naam van dit mechanisme is zo gekozen, omdat de 

parallel bewegende vlakken horizontaal gelegen zijn. 

Een voordeel van deze variant is I dat geen stang meer 

dan twee draaipunten heeft. Er zal dus geen buiging kun

nen optreden. 

4.4 Verticaal dubbel parallellogramvormig mechanisme 

Dit mechanisme (figuur 4.8) bestaat uit zes draaipunten. 

Hiervan zijn de draaipunten A en D met de stoterplaat 

verbonden en de draaipunten C en F met de vaste wereld. 

Het is in feite een over een hoek van 900 gedraaide 

variant op mechanisme 3. Door de dubbele parallellogram

constructie blijft AD steeds evenwijdig aan de hartlijn 

door de buffer. De parallelbewegende viakkken van het 

mechanismen zijn hier dus verticaal gelegen. 

AD staat Ioodrecht op de stoterplaat en is daarmee star 

verbonden. Verder gaan we er, net als bij de voorgaande 

mechanismen van uit, dat de stoterplaat zelf voidoende 

stijf is. Hieruit voIgt dat de stoterplaat niet kan gaan 

roteren rond een as in het horizontale viak. 

Indien de stoterplaat door een kracht F naar beneden 

gedrukt wordt I maakt ook het hieraan star verbonden 

draaipunt A een qua grootte en richting geIijke beweg

ing. Hierdoor wordt B naar beneden gedrukt. 
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Bij dit mechanisme blijft de afstand m tussen de linker

en de rechterbegrenzing van het mechanisme steeds ge

lijk. De hoogte van het mechanisme (= d) verandert weI. 

VARIANT 

Naast dit 'vlakke' mechanisme bestaat er een 'overlap

pende' variant (zie figuur 4.9). Een groot voordeel van 

deze variant is de kleinere breedte (bij gelijke staaf

lengten a en b), of, omgekeerd geredeneerd, de mogelijk

heid om bij een gelijke breedte van het mechanisme lan

gere staven a en b te kunnen gebruiken. Deze variant is 

weI 'dikker'. 

4.5 Conclusie 

In deze uitvoeringsfase hebben we vier mechanismen (met 

diverse varianten) ten tonele gevoerd. Mechanismen met 

draaipunten, al dan niet met schuifgeleidingen, al dan 

niet met buigende staven. 

Om een optimale werking te verkrijgen mogen de staven 

niet doorbuigen. Bij doorbuigen is de parallelliteit in 

de beweging van de stoterplaat niet meer gegarandeerd. 

Daarom is het in paragraaf 4.1 besproken X-vormige 

mechanisme minder geschikt, en zullen we dit in eerste 

instantie buiten beschouwing laten. 

Bij schuifscharnieren treedt zeer snel slijtage Ope 

Hierdoor ontstaan spelingen, en deze spelingen leiden 

weer tot het verloren gaan van de parallelliteit van de 

beweging. Hierdoor vallen de beide eerste mechanismen, 

te weten het X-vormige mechanisme en het enkelvoudige 

parallellogram-vormige mechanisme I in eerste instantie 

af. Vandaar dat we ons in de tweede deel van de uit

voeringsfase voorlopig uitsluitend richten op de twee 

dubbele parallellogram-vormige mechanismen, zoals die 

beschreven zijn in de paragrafen 4.3 en 4.4. 
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Gelet op het ruimtegebrek in breedte-richting (horizon

taal loodrecht op de doorvoer-richting), beperken we ons 

bij het dubbele verticale parallellogram-vormige mecha

nisme tot de overlappende variant. De grotere dikte van 

dit mechanisme is in de doorvoerrichting niet zotn be

zwaar. 
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5. BELASTINGEN VAN DRAAIPUNTEN EN STAVER 

In dit tweede deel van de uitvoeringsfase wordt nagegaan 

welk effect een verticaal gerichte krachtsresultante 

heeft op de draaipunten en stangen. Met andere woorden, 

hoe groot zijn de belastingen van de draaipunten en sta
ven ten gevolge van de optredende krachtsresultante. 

5.1 Het horizontale dubbele parallellogram-vormig 

mechanisme 

Gegeven is een mechanisme (zie figuur 5.1) I bestaande 

uit zes draaipunten A tot en met F. Er zijn geen schuif

geleidingen. A en C zijn op een afstand s van de hart

lijn gelegen. Verder geldt: b = AB = DE, a = BC = EF, 

D = AC = DF en k = AD = BE = CF. 

De hoek LDAB noemen we a, de hoek LBCF heet ~. 
Het mechanisme heeft een graad van vrijheid. 

Verder geldt: d = b sin a + a sin ~ 

en e = b cos a = a cos ~, 

zodat ~ = arccos (b cos a / a). 

Het mechanisme wordt belast door een resultante F. Deze 
kracht heeft aIleen een component Fy en grijpt aan langs 

een werklijn op een afstand r van de hartlijn. 

In het nu volgende gedeel te wordt een kracht in X met 

een werklijn langs XY genoteerd als FXY. 

F Y bestaat ui t twee componenten: een kracht FR en een 

moment M. Er geldt: FR = - Fy en M = Fy * r. 
De reactiekracht FR wordt opgevangen door de buffers, 

het moment wordt opgevangen door de reactiekrachten in A 

en D, met FA = - FO. 
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M 
Er geldt M = FA * k, zodat FA = 

k 

FA bestaat uit twee componenten, FAB en FAD' met 
(zie figuur 5.2) 

FA M 
FAB = = 

sin a k sin a 

en 

FA M 

FAD = = 
tan a k tan a 

FBA bestaat uit twee componenten FBC en FBE (zie figuur 
5.3). Volgens de sinusregel geldt: 

FBA 

sin (3 
= 

sin a 
= 

sin (180-a-{3) 

zodat (want sin(180-x) = sin x): 

sin a M 
= = 

sin {3 k sin (3 

sin{a+(3) M sin(a+,B) 
en = 

sin ,B k sin {3 sin a 

FCB bestaat uit een horizontale en een verticale compo

nent, resp. FCx en Fcy' met 

M 

FCx = FBC cos {3 = 
k tan {3 

M 
en Fey = FBC sin {3 = 

k 

V~~r de kracht FD geldt een analoge berekening. Ook deze 

kracht bestaat uit twee componenten FDA en FDE' met FDA 

= -FAD en FDE = -FAB. 
FED bestaat uit twee componenten FEB en FEF' met FEB =
FBE en FEF = -FBC· 
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SAMENVATTENO: 

Een externe verticale kracht F op een stand r van de 

hartlijn leidt tot: 
een bufferkracht, gelijk aan F 

reactiekrachten in C en F 

horizontaal, resp. Fcx en FFx 

verticaal, resp. FCY en FFy 
staafkrachten in AB en OE (FAB) 

staafkrachten in CB en EF (FCB> 
staafkracht in AD (FAO) 

staafkracht in BE (FBE> 

5.2 verticaal dubbel parallellogram-vormig mechanisme 

oit mechanisme is in feite een over een hoek van 900 

gedraaide variant op het vorige mechanisme (zie figuur 
5.4) • 

Een verticale kracht Fy op een afstand r van de hartlijn 

bestaat uit twee componenten: een kracht FR en een mo

ment M. Er geldt: FR = -Fy en M = Fy * r. 

De reactiekracht FR wordt opgevangen door de buffer
krachten, het moment wordt opgevangen door de reactiek

rachten in A en 0 met FA = -FO. 
M 

Oit levert een moment M = FA * k, zodat FA = 
k 
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FA bestaat uit twee componenten: FAB en FAD (zie figuur 

5.5), 

FA M 
met FAB = = 

cos {3 k cos {3 
M 

en FAD = FA tan {3 = - tan {3 
k 

FDA bestaat uit twee componenten: FBE en FBC (zie figuur 

5.6). Er geldt: e = 180-90-{3 = 90-{3, 

dus 6 = 180-a-(90-{3) = 90-a+{3. 

volgens de sinusregel geldt: 

FBA FBE FBC 
= = 

sin a sin (90';"a+{3) sin(90-{3) 

zodat (want sin(90-x) = cos x): 

cos (a-{3) M cos(a-{3) 
= = 

sin a k sin a cos {3 

cos {3 M 
en FBC = 

sin a k sin a 

Dit leidt tot horizontale en verticale reactiekrachten 

in c (zie figuur 5.7), 

M 
met FCx = FCB sin a = 

k 

M 
en Fcy = FCB cos a = 

k tan a 
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Oe reactiekracht FD bestaat uit twee componenten FDE en 

FDAI met FOE = -FAB en FOA = -FAD 

De kracht FED bestaat ui t twee componenten FEB en FEF, 

met FEB = -FBE en FEF = -FBC-

SAMENVATTEND: 

Een externe, verticale kracht F op een afstand r van de 

hartlijn leidt tot : 

een bufferkracht, gelijk aan F 

reactiekrachten in C en F, zowel horizontaal als 

verticaal (FCx en Fcy, resp. FFx en FFy) 

staafkrachten in AB en DE (FAB en FDE) 

staafkracht in AD (FAD) 

staafkrachten in BC en EF (FBC en FEF) 

staafkracht BE (FBE) 
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6. SITUATIE BIJ EEN AFSTROOPMECHANISME 

In di t hoofdstuk passen we de in hoofdstuk 5 gevonden 

formules toe in een voorbeeld-situatie. Hiervoor kiezen 

we het afstroopmechanisme, zoals dat voorkomt in een 

VP-100 pers. 

Allereerst gaan we hoe groot het moment is, waarmee de 

stoterplaat bij een excentrische krachtsresul tante be

last wordt. 

Later wordt voor beide mechanismen nagegaan hoe groot de 

krachten zijn, die er nu echt zullen optreden. Verder 

worden er enkele suggesties gedaan om de krachten te 

verminderen. 

6.1 De grootte van het moment 

In deze paragraaf gaan we na hoe groot het moment is dat 

er maximaal uitgeoefend zal worden op het mechanisme. We 

kijken naar de bovenbuffers. (zie figuren 6.1 tot en met 

6.3). De stoterplaat wordt hier belast door krachten, 

die door vier afstroopprocessen via de vier afstrooppen

nen worden overgebracht. 

De kracht die door de buffer opgevangen moet worden is 

maximaal als er bij aIle vier de producten gelijktijdig 

afgestroopt moet worden. De buffer moet dan, als men 

aanneemt dat de aIle afstroopprocessen de maximale 

kracht vereisen, een kracht gelijk aan 4 Fmax opvangen. 

In dit geval is echter geen moment ontstaan, zodat het 

mechanisme, waarover dit verslag handelt, geen krachten 

hoeft op te nemen. De resultante van de afstroopkrachten 

ligt nu precies langs de hartlijn van de machine. 
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Indien de vier krachten echter niet gelijk zijn, ont

staat er weI een moment. Dit moment is maximaal, als er 

aan een kant van de hartlijn geen afstroopkrachten zijn, 

terwijl deze krachten aan de andere kant juist maximaal 

zijn (zie figuur 6.4). 

Er geldt nu: M = F1 * r1 + F2 * r2' met r1 = 150 rom 
en r2 = 65 rom. 
Indien F1 = F2 = 2000 N, net als in het voorbeeld in 

paragraaf 3.2, dan is het maximale moment gelijk aan 

M = 430 Nm. 

6.2 Ret horizontale parallellogram-vormige mechanisme. 

We willen een mechanisme construeren, waarbij de optre

dende krachten minimaal zijn. Dit kan bereikt worden 

door de lengte van de horizontale stang k zo groot moge

lijk te kiezen. Uit figuur 5.2 blijkt dat we de hoek a 

zo groot mogelijk moeten kiezen, willen we de krachten 

FAB en zeker FAD minimaliseren. Een grotere a betekent 

een kleinere e met e als het verschil tussen de lengte 

van de horizontale stang k en de totale breedte van het 

mechanisme. Bovendien betekent een kleinere e weer, dat 

de k, bij een gegeven maximale totale breedte, weer iets 

groter kan zijn. 

Door de hoogte d van het mechanisme maximaal te maken, 

bereikt men, dat de draaipunten slechts minimaal behoe

ven te roteren. 

Bij een gegeven hoogte d, moet b zo lang mogelijk zijn 

om a maximaal te kunnen maken. 

We nemen voor a en b gelijke waarden. 
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horizontaal parallellogram-mechanisme 

d alpha beta FCx FCy FAB FeB FAD FBE 
mm deg deg N N N N N N 

_ ... __ ... _- ... _ ....... _--- ....... _---- ..................... _---------------_ ...... -----------_ ...... ----
180 54.9 54.9 15109 21500 26278 26278 15109 30217 
182 56.0 56.0 14516 21500 25941 25941 14516 29032 
185 57.1 57.1 13922 21500 25614 25614 13922 27843 
187 58.2 t 58.2 13325 21500 25294 25294 13325 26649 
~89 59.4 59.4 12723 21500 24982 24982 12723 25446 
192 60.6 60.6 12115 21500 24678 24678 12115 24229 
194 61. 9 61.9 11498 21500 24381 24381 11498 22996 
196 63.2 63.2 10870 21500 24092 24092 10870 21740 
199 64.6 64.6 10228 21500 23809 23809 10228 20455 
201 66.0 66.0 9567 21500 23532 23532 9567 19133 
203 67.6 67.6 8882 21500 23262 23262 8882 17763 
206 69.2 69.2 8166 21500 22998 22998 8166 16331 
208 71.0 71.0 7408 21500 22740 22740 7408 14816 
210 73.0 73.0 6593 21500 22488 22488 6593 13186 
213 75.2 75.2 5695 21500 22241 22241 5695 11389 
215 77.8 77.8 4664 21500 22000 22000 4664 9327 
---- .... _------------------------------------------------------------
M "" 430 Nm b ." 110 mm k ... 20 mm 
dO "" 180 mm de ... 215 mm n "" 15 

figuur 6.5 
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uit de figuren 6.2 en 6.3 blijkt, dat het op de meeste 

plaatsen niet mogelijk is het mechanisme tussen twee 

(loodrecht op de doorvoerrichting staande) rijen van elk 

twee cilinders te plaatsen. 

Tussen de beide cilinders van een rij is plusminus 120 

mm ruimte. Hier kan men wel een mechanisme plaatsen. 

In figuur 6.5 staat een overzicht van de grootte van de 

krachten die tijdens het afstropen ontstaan (bij het in 

paragraaf 6.1 berekende maximale moment). Hierbij is 

uitgegaan van de volgende keuze van de parameters: 

a = 110, k = 20, do = 180 en de = 215 mm. 

Dit overzicht is gemaakt met behulp van een pascal-pro

gramma (zie bijlage A). De maximaal optredende kracht 

bedraagt maar liefst 30 kN. 

Tot slot twee suggesties om de krachten te verkleinen 

door de stanglengte k te vergroten. 

Ten eerste is het misschien mogelijk de beide cilinders 

enigszins te verplaatsen (van de hartlijn af); in figuur 

6.4 is voor een cilinder de bedoelde nieuwe toestand 

'gestippeld I weergegeven. Indien elke cilinder 20 mm 

verplaatst wordt, kan men k vergroten tot 20 + (2*20) = 
60 mm. Door deze verlenging ontstaan de krachten, zoals 

die getoond worden in figuur 6.6. De optredende maximale 

kracht bedraagt nu ongeveer 10 kN, met andere woorden 

een verlaging met een factor 3. 

Ten tweede kan men het mechanisme op sommige plaatsen 

wel in de genoemde ruimte tussen twee rijen cilinders 

plaatsen (zie figuur 6.4). Deze constructie levert een 

behoorlijk verlenging van k Ope In figuur 6.7 is de 

grootte van de krachten te zien voor k = 300 rom. De op

tredende maximale kracht is nu ongeveer 2000 N. Dit be

tekent een verlaging met een factor 15 ten opzichte van 

de eerste situatie. 
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d alpha beta FCx FCy FAB FCB FAD FBE 
mm deg deg N N N N N N 

---------------------------------------------------_.-.------ .. _---
180 54.9 54.9 5036 7167 8759 8759 5036 10072 
182 56.0 56.0 4839 7167 8647 8647 4839 9677 
185 57.1 . 57.1 4641 7167 8538 8538 4641 9281 
187 58.2 58.2 4442 7167 8431 8431 4442 8883 
189 59.4 t 59.4 4241 7167 8327 8327 4241 8482 
192 60.6 60.6 4038 7167 8226 8226 4038 8076 
194 61.9 61. 9 3833 7167 8127 8127 3833 7665 
196 63.2 63.2 3623 7167 8031 8031 3623 7247 
199 64.6 64.6 3409 7167 7936 7936 3409 6818 
201 66.0 66.0 3189 7167 7844 7844 3189 6378 
203 67.6 67.6 2961 7167 7754 7754 2961 5921 
206 69.2 69.2 2722 7167 7666 7666 2722 5444 
208 71.0 71.0 2469 7167 7580 7580 2469 4939 
210 73.0 73.0 2198 7167 7496 7496 2198 4395 
213 75.2 75.2 1898 7167 7414 7414 1898 3796 
215 77 .8 77 .8 1555 7167 7333 7333 1555 3109 

-------------------------------------------------------------------
H - 430 Nm b - 110 nun k - 60 nun 
dO - 180 nun de - 215 nun n - 15 

figuur 6.6 

horizontaa1 para11e11ogram-mechanisme 

d alpha beta FCx FCy FAB FCB FAD FBE 
mm deg deg N N N N N N 

-------------------------------------------------------------------
180 54.9 54.9 1007 1433 1752 1752 1007 2014 
182 56.0 56.0 968 1433 1729 1729 968 1935 
185 57.1 57.1 928 1433 1708 1708 928 1856 
187 58.2 58.2 888 1433 1686 1686 888 1777 
189 59.4 59.4 848 1433 1665 1665 848 1696 
192 60.6 60.6 808 1433 1645 1645 808 1615 
194 61.9 61. 9 767 1433 1625 1625 767 1533 
196 63.2 63.2 725 1433 1606 1606 725 1449 
199 64.6 64.6 682 1433 1587 1587 682 1364 
201 66.0 66.0 638 1433 1569 1569 638 1276 
203 67.6 67.6 592 1433 1551 1551 592 1184 
206 69.2 69.2 544 1433 1533 1533 544 1089 
208 71.0 71.0 494 1433 1516 1516 494 988 
210 73.0 73.0 440 1433 1499 1499 440 879 
213 75.2 75.2 . 380 1433 1483 1483 380 759 
215 77 .8 77 .8 311 1433 1467 1467 311 622 
-----_._--------------------------.--------------------------------
M - 430 Nm b - 110 mm k - 30e mm 
dO - 180 rom de - 215 mm n - 15 

figuur 6.7 
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6.3 OVerlappend verticaal parallelloqram-vormiq mecha

nisme 

Ook bij dit mechanisme willen we zo klein mogelijke 

krachten zien te krijgen. Hiervoor moet k zo groot moge
lijk zijn. Verder moet p zo klein mogelijk zijn, want 

dan worden FAB en FAD minimaal. Als a groot is (d.w.z. a 

ongeveer ±90o), worden FBC en FBE minimaal. 
In de overlappende variant is a negatief. We nemen aan 

dat a=b en dat AD en CF langs dezelfde lijn vallen. 

Hieruit voIgt dat a = -(90+P)o. 

Om draaipunten zo weinig mogelijk te laten roteren, moet 

a maximaal zijn. 

Ook nu wordt het mechanisme weer tussen de twee cilin

ders van een rij geplaatst (zie paragraaf 6.2). 
Bij de keuze van a=75, k=170, do=-15 en de=15 mID, ont
staat het mechanisme uit figuur 6.8. De grootte van de 

tijdens het afstroopproces ontstaande krachten staat in 

figuur 6.9. 

Meteen valt op dat dit mechanisme in vergelijking met 

het in paragraaf 6.2 besproken mechanisme leidt tot vee 1 

kleinere krachten (vergelijk figuur 6.9 met figuur 6.5). 

De maximale kracht bedraagt ongeveer 2,5 kN, hetgeen een 

factor 10 lager is dan in de eerste situatie, bij gelijk 
inbouwvolume. 

Een hoofdoorzaak hiervoor is het verschil in lengte van 

de staven k in de beide mechanismen. Bij een gegeven 

moment is de grootte van de reactiekrachten omgekeerd 

evenredig met de afstand tussen de beide krachten, in 

dit geval dUs met de lengte k. Bij het eerste mechanisme 

is k = 20, bij het tweede mechanisme geldt k = 170 mm. 
Bij dit tweede mechanisme levert een eventuele verplaat
sing verplaatsing van de cilinders Ivan de hartlijn afl 

geen echt grote resultaten op. Bij de overwegend hori-

WPA-0567 pagina 40 



(schaal 1:4) 

ZYAANZ/CHT A-A 

bovenste stand onderste stand 

rc~~::::~ 
Ie: 
I • 
I 
I 
I 
I 

1--____ ..... 1 '" 
I 

L..-,------,--II 
I 
I , 

pagina 41 



verticaal overlappend parallellogram-mechanisme 

d alpha beta FCx FCy FAB FCB FAD FBE 
rom deg deg N N N N N N 

- .. -----------------------------------_._--------------------------
-15 -84.3 -5.7 2529 -254 2542 -2542 -254 -508 
-13 -85.0 . -5.0 2529 -220 2539 -2539 -220 -440 
-11 -85.8 -4.2 2529 -186 2536 -2536 -186 -372 

-9 -86.6 t -3.4 2529 -152 2534 -2534 -152 -304 
'-7 -87.3 -2.7 2529 -118 2532 -2532 -118 -236 
-5 -88.1 -1. 9 2529 -84 2531 -2531 -84 -169 
-3 -88.9 -1.1 2529 -51 2530 -2530 -51 -101 
-1 -89.6 -0.4 2529 -17 2529 -2529 -17 -34 
1 -90.4 0.4 2529 17 2529 -2529 17 34 
3 -91.1 1.1 2529 51 2530 -2530 51 101 
5 -91. 9 1.9 2529 84 2531 -2531 84 169 
7 -92.7 2.7 2529 118 2532 -2532 118 236 
9 -93.4 3.4 2529 152 2534 -2534 152 304 

11 -94.2 4.2 2529 186 2536 -2536 186 372 
13 -95.0 5.0 2529 220 2539 -2539 220 440 
15 -95.7 5.7 2529 254 2542 -2542 254 508 

-------------------------------------------------------------------
M - 430 Nm b ... 75 rom k - 170 rom 
dO - -15 rom de - 15 rom n ... 15 

figuur 6.9 

verticaal.over1append para11e11ogram-mechanisme 
, 

d alpha beta FCx FCy FAB FCB FAD FBE 
rom deg deg N N N N N N 

-------------------------------------------------------------------
-15 -86.3 -3.7 2529 -165 2535 -2535 -165 -331 
-13 -86.8 -3.2 2529 -143 2533 -2533 -143 -286 
-11 -87.3 -2.7 2529 -121 2532 -2532 -121 -242 

-9 -87.8 -2.2 2529 -99 2531 -2531 -99 -198 
-7 -88.3 -1. 7 2529 -77 2531 -2531 -77 -154 
-5 -88.8 -1.2 2529 -55 2530 -2530 -55 -110 
-3 -89.3 -0.7 2529 -33 2530 -2530 -33 -66 
-1 -89.8 -0.2 2529 -11 2529 -2529 -11 -22 
1 -90.2 0.2 2529 11 2529 -2529 11 22 . 
3 -90.7 0.7 2529 33 2530 -2530 33 66 
5 -91.2 1.2 2529 55 2530 -2530 55 110 
7 -91. 7 1.7 2529 77 2531 -2531 77 154 
9 -92.2 2.2 2529 99 2531 -2531 99 198 

11 -92.7 2.7 2529 121 2532 -2532 121 242 
13 -93.2 3.2 2529 143 2533 -2533 143 286 
15 -93.7 3.7 2529 165 2535 -2535 165 331 

----- .. _----_ ............. _----------_ ... _-_ .... _-_ ....... _------_ .. _ .. _ .. --_ ... _ .. - ........ _---
M ... 430 Nm b "" 115 rom k - 170 rom 
dO - -15 rom de co 15 rom n - 15 

figuur 6.10 
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zontaal gerichte staven (AB en Be) treedt er een verlag
ing van de krachten op met slechts enkele procenten, bij 

de overwegend verticaal gerichte staven vermindert de 

toch al geringe belasting met een factor 1,5 a 2. 

Het is, gezien de grotere dikte van het mechanisme, niet 

mogelijk de bij het horizontale dubbele parallellogram

vormige mechanisme gepresenteerde tweede variant toe te 

passen. Zou deze variant toch toegepast kunnen worden, 
zal dit niet leiden tot een spectaculaire verlaging van 

de krachten. Toepassing van deze variant zou aIleen ver
lenging van staaf b met zich meebrengen, en zoals gezien 

levert dit in dit geval nauwelijks verlaging van de 

krachten Ope 

6.4 Conclusie 

Bij het in paragraaf 6.2 besproken mechanisme zijn de 

optredende krachten bij eenzelfde belasting (moment) en 

een gelijke breedte en hoogte van het mechanisme veel 

groter dan bij het mechanisme uit paragraaf 6.3. Daarom 

verdient dit laatste mechanisme, het verticale parallel

logram-vormige mechanisme, de voorkeur. 

Is de toepassing van de in paragraaf 6.2 gepresenteerde 

variant echter mogelijk, dan is de optredende maximale 

kracht lager dan bij het verticale mechanisme. 
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7. CONCLUSIES 

7.1 Algem.ene conclusies 

In dit verslag zijn een aantal mechanismen geintrodu

ceerd waarmee het mogelijk is momenten, die ontstaan 

door excentrisch aangrijpende resultantes, op te vangen. 

Een van deze mechanismen is het verticale parallello

gram-vormige mechanisme. Dit mechanisme verdient de 

voorkeur als er in de constructie meer ruimte is in de 

richting loodrecht op de vlakken, die parallel dienen te 

bewegen (dus loodrecht op de stoterplaat). Afhankelijk 

van de beschikbare ruimte in de richtingen evenwijdig 

aan de stoterplaat wordt er voor de al niet niet over

lappende variant gekozen. 

Het tweede mechanisme is het horizontale parallellogram

vormig. Dit mechanisme wordt gekozen indien de construc

tie meer ruimte heeft in de richting evenwijdig aan de 

stoterplaat. 

In beide situaties treden er zo, bij een gelijk inbouw

volume, de laagste krachten op. 

Beide mechanismen garanderen een parallel-beweging van 

twee horizontale vlakken. In het eerste geval niet, in 

het tweede geval weI rechtstreeks. Het eerste mechanisme 

zorgt namelijk voor een parallel-beweging van twee ver

ticale vlakken en door de starre, loodrechte verbindin

gen tussen deze verticale vlakken en respectievelijk de 

stoterplaat en de basis ontstaat ook een parallelle be

weging tussen deze stoterplaat en de basis. 

Een voorwaarde voor deze parallelliteit is, dat men in 

staat is, de draaipunten voldoende spelingsvrij te ma

ken. Verder moeten zowel de stangen en balken als de 

verbindingen hiertussen voldoende stijf zijn. 
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7.2 Conclusie voor de VP-100 

Bij de VP-100 pers is de ruimte loodrecht op de stoter

plaat het grootst. Daarom wordt er in eerste instantie 

gekozen voor het overlappende parallellogram-vormige 

mechanisme (zie figuur 6.8). 

In de VP-100 is op sommige plaatsen de ruimte tussen 

opeenvolgende rijen cilinders echter groot genoeg om een 

horizontaal dubbel parallellogram-vormig mechanisme toe 
te passen. Di t mechanisme moet dan een zo groot moge

lijke stanglengte k hebben. Bij deze variant zijn de op

tredende krachten kleiner dan in het eerste geval. 

Door de geringe ruimte, die beschikbaar is in het huidge 

ontwerp van deze pers, is het niet goed mogelijk om tot 

een optimaal mechanisme te komen. 

Bij de berekening van de krachtsdoorleiding is er echter 

vanui t gegaan dat het hele moment door het mechanisme 

opgevangen moet worden. In de huidige toestand wordt het 

moment opgevangen door een dwarsbelasting van de buf

fers. Ook als er een mechanisme geplaatst is, kan/zal 

er nog een gedeelte van het moment door de buffers op

gevangen worden, zodat de werkelijke belasting van het 

mechanisme geringer kan/zal zijn. Het mechanisme kan dus 

waarschijnIijk weI iets 'lichter' uitgevoerd worden dan 

dat de in de paragrafen 6.2 en 6.3 berekende krachten 

zouden vereisen. 

De door ruimtegebrek ontstane noodzaak tot het Iichter 

uitvoeren van het mechanisme leidt dan weI tot een niet

optimale oplossing, maar deze oplossing is weI een ver

betering ten opzichte van de 'oude' toestand. 
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Bijlaqe A: Pascalprogramma veer de berekening van de 

grootte van de krachten. 

PROGRAM WPA0567; 

CONST pi = 3.141592654; 

VAR m, b, k, d, dO, de, deltad, alpha, beta, fcx f fey, fab, fcb, fad, fbe real; 
n f teller, i : integer; 
q : char; 

LABEL 1, 2; 

FUNCTION asn (x : real) : real; {berekening arcussinus} 
BEGIN 
asn := arctan (x / sqrt(1- sqr(x»); 
ENO; 

FUNCTION tan (x : real) : real; {berekening tangens} 
BEGIN 
tan := sin (x) / cos (x); 
END; 

FUNCTION graden (x : real) : real; {omrekenen van radialen in graden} 
BEGIN 
graden := 180 * x / pi; 
END: 

PROCEDURE Tabelhoofd; (printen van de kop boven de tabel) 
BEGIN 

( . 
( . d alpha 

mm deg 
beta 
deg 

FCx 
N 

FCy 
N 

FAB 
N 

FCB 
N 

FAD 
N 

FBE'); 
N I); 

WRITELN 
WRUElN 
WRUElN 
END; 

(._--_ .. _-._----_._---_ .. ---_._--.- ••.••......• _-------------------_._-_.); 

PROCEDURE NieuwScherm; {om lange tabellen over meerdere schermen te verdelen} 
BEGIN 
IF teller = 0 THEN EXIT; 
WRITELN ('druk op return om door te gaan'); READ (q); CLRSCR: 
Tabelhoofd; 
ENO; 

PROCEDURE Printen: {het printen van de resultaten} 
BEGIN 
alpha := graden (alpha); beta := graden (beta); 
IF (teller/20) = int(teller/20) THEN NieuwScherm; 
WRITELN (d:6:0, alpha:8:1, beta:8:1, fcx:8:0, fcy:8:0, fab:8:0, fcb:8:0, fad:8:0, 

fbe:8:0); 
END; 

WPA-0567 pagina 46 



PROCEDURE KeuzeMechanisme; 
BEGIN 
CLRSCR: WRITELN; WRllELN; WRITELN: WRllELN; 
WRITELN ('Keuze van het mechanisme:'): WRITELN; 
WRIlELN C' 1. horizontaal paratLeLtogram-mechanisme'): WRITELN; 
WRllELN (' 2. overlappend verticaaL paratLeLLogram-mechanisme'); 
WRITELN; WRITELN; WRITELN; WRITELN; WRITELN ('Voer uw keuze in •..••• '); 
END: 

PROCEDURE InvoerParameters; 
BEGIN; 

WRITELN; WRIIELN: {invoeren van de variabeLen} CtRSCR; WRITELN; WRITELN; 
WRllELN <'moment M (Nm) 
WRITELN ('staafLengte b (mm) 
WRITELN ('stanglengte k (mm) 
WRITELN ('startdiepte dO (mm) 
WRITELN ('einddiepte de (mm) 
WRITELN ('aantal stappen n 

'); READ (m); WRITELN; WRIIELN; 
'): READ (b); WRITELN: WRIIELN; 
'); READ (Ie); WRIIELN; WRIIElN; 
I); READ (dO); WRIIELN; WRIIELN; 
">; READ (de): WRIIEtN; WRITELN: 
I): READ (n); 

m := m * 1000; {m omrekenen in Nmm} 
del tad := (de - dO) I n;{berele:enen van de stapgrootte} 
END; 

PROCEDURE Mech1: {berele:ening van horizontale paralLeLLogram-mechanisme} 
BEGIN 
InvoerParameters: CLRSCR: 
WRllELN (' horizontaal parallellogram-mechanisme'): WRITELN; 
Tabelhoofd; 
fOR teller := 0 10 n 

DO BEGIN 
d := dO + teLler * deltad; 
alpha := asn (d I 2 I b); 
beta := alpha: 
fcx := m I k I tan (beta); 
fcy := m I Ie· • 
fab := m I Ie I sin (alpha); 
fcb := m / Ie: / sin (beta) ; 
fad := m / k / tan (alpha): 
fbe := m * sin (atpha+beta) / Ie / sin (beta) / sin (aLpha): 

END: 

Printen; 
END; 

PROCEDURE Mech2; {bereleening overlappende verticale paraLteLLogram-mechanisme} 
BEGIN: 
InvoerParameters; CLRSCR: 
WRIIELN (I verticaal overLappend parallellogram-mechanisme'): WRIIELN; 
TabeLhoofd; 
fOR teller := 0 to n 

00 BEGIN 

END; 

WPA-0567 

d := dO + teller * del tad; beta := asn (d/2/b); alpha := - pi/2 - beta; 
fcx := m / Ie; fcy := m / k I tan(alpha); 
fab := m / Ie / cos (beta); 
fcb := m I Ie: / sin (alpha); 
fad := m * tan (beta) / Ie; 

fbe := m * cos (alpha-beta) / Ie I sin (alpha) I cos (beta): 
Printen; 
END; 
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PROCEDURE HerhaLen; 
BEGIN: 
WRITElN; WRITElN (INieuwe Berekening?'); 
WRITElN (11 = Ja, met hetzeLfde mechanisme; 2 .. Ja, met een snder mechanisme:'); 
WRITE (. 3 .. Nee'): 
END; 

PROCEDURE sLot: 
BEGIN 
WRITElN ( •.... -- ... -.-.-.----- ....... -- ..... -- .... - ... - .. --.-----.------ .. _--.); 
m := m I 1000; 
WRITElN (. M = l,m:1:0, • Nm b = ',b:1:0,' mm k = " 

k:1:0,' mm'); 
WRITElN (. dO = ',dO:1:0,' mm 
END; 

BEGIN; 

2: KeuzeMechanisme: READ (i): 

1: CASE i OF 

END. 

1: Mech1; 
2: Mech2; 
END; 

Slot; 
HerhaLen; 
READ (n): 

CASE n OF 
1: GOTO 1; 
2: GOTO 2: 
END; 

WPA-0567 

de .. ',de:1:0,' mm n = ',n): 
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