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Voorwoord 

Tijdens het afstuderen aan de H.T.S. te 's-Hertogenbosch, afde
ling Werktuigbouwkunde, afstudeerrichting Produktietechniek, zijn 
wij werkzaam geweest bij de Technische Hogeschool te Eindhoven. 
Gedurende vijf maanden hebben wij bij de vakgroep Produktietech
nologie, sectie Plastisch Omvormen onder prettige omstandigheden 
kunnen werken. 

Langs deze weg willen wij met name onze bedrijfsmentoren, 
lr. L.J.A. Houtackers, de heer M. van der Meulen en Dr. lng. 
J.A.H. Ramaekers bedanken voor de wijze waarop zij ons begeleid 
hebben. 
Voorts willen wij ook de heer M.T. de Groot, de heer A.C.F. van 
lerland en de heer M.J.H. Smeets bedanken voor hun begeleiding 
bij de vooral praktische zijde van onze ~fstudeeropdracht. 
Verder bedanken wij Astrid van den Boom voor haar grote inzet bij 
de verwerking van de teksten van ons eindverslag. 

Tenslotte bedanken wij aIle anderen die ons behulpzaam z1Jn ge
weest door het verstrekken van informatie of door op enige andere 
wijze behulpzaam te zijn geweest bij het uitvoeren van onze op
dracht. 
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Samenvatting 

Gedurende onze afstudeerperiode hebben wij verschillende facetten 
van het plooihouderloos dieptrekken nader onderzocht. De resulta
ten van dit onderzoek zijn in verschillende hoofdstukken nader 
behandeld. 

Nadat het plooihouderloos dieptrekken wat nader is bekeken, wordt 
in hoofdstuk 2 een deformatiemodel afgeleid dat berust op de af
metingen van het produkt gedurende het proces. Met behulp van dit 
model kunnen de afmetingen van de inwendige vorm van de matrijs 
berekend worden. 
Daarnaast kan met dit model, gebruik makend van theorieen uit de 
plasticiteitsleer, de kracht-weg-kromme van de persstempel bere
kend worden. 

In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste aspekten van het ontwerp 
voor een universeel opspangereedschap voor de voo~~espannen ma
trijs en de stempel besproken. Dit universele gereedschap maakt 
het mogelijk om de vaste kosten van een produktieserie te verla
gen, waardoor ook kleinere series rendabel worden. 

Het resultaat van bovengenoemde is verwerkt in een CAD-programma, 
dat deel uit gaat maken van een expertprogramma. 
Dit programma berekent aan de hand van de gewenste afmetingen van 
het eindprodukt de afmetingen van de benodigde platine. Met be
hulp van de theorie uit hoofdstuk 2 kunnen dan de werkelijke pro
duktafmetingen, de afmetingen van de voorgespannen matrijs en de 
kracht-weg-kromme van de persstempel berekend worden en op het 
beeldscherm gepresenteerd worden. 

Het CAD-programma is opgebouwd met behulp van modules. Dit heeft 
tot gevolg dat het programma logisch is opgebouwd, dat het pro
gramma daardoor gemakkelijk te begrijpen is en dat het programma 
dus gemakkelijk is uit te breiden. 
Voor uitbreiding van het progra~a zijn tenslotte enige adviezen 
gegeven in de conclusies. 
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Symbolenlijst 

Theorie deformatiemodel: 

()( 

etc 
(3 
C 
d 
Dplatine 
Dst 
dV 
l 
~(f n 
(J'r 
(Tt 
Fl 
F4 
Fben 
Fbenwr 
Fn 
Fr 
Fw 
H 
HE 
Ho 
HM 
k 
L = L(CX) 
Lo 
L(o) 
}L 
n 
p == P (0<.) 
Po 
P(o) 
(J 
r 
rz 
rzo 
R = R(<<) 
Ro 
Roo = R(O) 
Ri 
Ru 
R ::: Q 
RO 
R45 
R90 
~r 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
== 
== 
== 
= 
== 
= 
= 
= 
= 
== 
== 
== 
== 
= 
== 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
== 
== 
= 
== 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

proceshoek 
0( - dO( 
dieptrekverhouding (== Dplatine/Dst) 
karakteristieke deformatieweerstand 
toename hoek 
toegepaste platinediameter 
stempeldiameter 
volurneafname flens 
effektieve rek 
rek in normale richting 
rek in radiale richting 
rek in tangentiale richting 
correctiefactor op wanddikte bovenzijde flens 
factor, die de matrijshoogte bepaalt 
benodigde stempelkracht (zonder wrijving) 
benodigde stempelkracht (met wrijving) 
normaalkracht tussen matrijs en flens 
radiale kracht (onderzijde flens) 
wrijvingskracht tussen platine en matrijs 
hoogte eindprodukt 
berekende hoogte eindprodukt (met oren) 
flenshoogte bij traktrix 
matrijshoogte (volgt uit gereedschapsconstructie) 
factor voor plaatsbepaling op flens (berekening UV) 
lengte flens bij ~ 
lengte flens bij 0( 0 

lengte flens bij ex == 0 
wrijvingscoefficient tussen matrijs en platine 
verstevigingsexponent dieptrekmateriaal 
straal onderzijde flens bij ~ 
straal onderzijde flens bij ~o 
straal onderzijde flens bij ~ = 00 

stempelradius 
straal flens in radiale richting 
zwaartepuntsstraal flens bij « 
zwaartepuntsstraal flens bij 0( 0 

straal bovenzijde flens bij ~ 
straal bovenzijde flens bij tX. 0 

straal bovenzijde flens bij ~ == 0 0 

straal onderzijde flens in radiale richting 
straal bovenzijde flens in tangentiale richting 
normaal anisotropie 
anisotropiefaktor bij r = 0° 
anisotropiefaktor bij 1= 45° 
anisotropiefaktor bij 0 = 900 

planaine anisotropiewaarde 
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Un = normaalspanning in flens 
Ur = radiale spanning in flens 
(f r' = (j r/ Uv 
Ut = tangentiale spanning in flens 
(jv = vloeispanning dieptrekmateriaal 
s = wanddikte flens bij ~ 
so = wanddikte flens bij 0(0 

soo = s(o) = platinedikte 
sm = gecorrigeerde dikte bovenzijde flens 
smax = dikte bovenzijde flens 
U = uitwendige diameter eindprodukt 
V = volume flens bij 0( 
Vo = volume flens bij IXo 
V(o) = volume flens bij Ol= 0° 
Weg 1 = stempelweg voor 0\ ~ 75° 
Weg 2 = stempelweg voor 0( > 75.0 
X = X-ooOrdinaat inwendige vorm matrijs 
XO = X-ooOrdinaat inwendige vorm matrijs bij 0(0 
Y = Y-ooOrdinaat inwendige vorm matrijs 
Yo = Y-ooOrdinaat inwendige vorm matrijs bij 0(0 

Gereedschapsconstructie 

0{ 

a 
b 
d as=d + 
Dgat=D + 
Ii 
e 
E 
E 
E 
F 
h 
Hmax 
~ 
Or 
V:.u: 
p 
p 
pi 
pk 
po 
po' 
r 
rl 
r2 
ri 
ro 
ru 

= 
= 
= 

e = 
c = 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

2 maal hellingshoek van de conus 
ri/ro 
ro/ru 
maat as bij de centreermethodes matrijs 
maat gat bij de centreermethodes matrijs 
krimpmaat (matrijs/persring) 
symmetrische tolerantie op diameter matrijs 
elasticiteitsrnodulus 
elasticiteitsmodulus matrijsmateriaal 
elasticiteitsmodulus krimpringmateriaal 
benodigde kracht om persringverbinding te maken 
hoogte eindprodukt 
maxima Ie inbouwhoogte pers 
dwarscontractiecoefficient 
dwarscontractiecoefficient matrijsmateriaal 
dwarscontractiecoefficient krimpringmateriaal 
toelaatbare vlaktedruk in matrijs 
toelaatbare vlaktedruk in krimpring 
inwendige belasting buis/matrijs 
krimpdruk (= vlaktedruk in krirnpnaad) 
uitwendige belasting buis/matrijs 
toename krimpdruk door pi 
straal met ri = r = ru 
gemiddelde straal voor het inpersen van de matrijs 
gemiddelde straal voor het inpersen van de persring 
inwendige straal matrijs 
gemiddelde straal overgang matrijs-persring 
uitwendige straal persring 



Ur 
(Jt 
U 
t 
ul 
u2 
X 
Umax 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

radiale spanning (in matrijs of persring) 
tangentiele spanning (in matrijs of persring) 
uitwendige diameter eindprodukt 
maximale afstand hartlijnen matrijs en stempel 
afname buitenstraal binnenring tot ro 
toename binnenstraal buitenring tot ro 
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benodigde verplaatsing om persverbinding te maken 
maximale uitwendige diameter eindprodukt (afhanke
lijk van constructie universeel gereedschap) 

Het computerprogramma 

elk 
f3 
Dplatine 
Dstempel 
AH 
RO 
R45 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

planaire anisotropiewaarde 
dieptrekverhouding (= Dplatine/Dstempel) 
platinediameter 
stempeldiameter 
toename produkthoogte 
anisotropiewaarde bij 
anisotropiewaarde bij 

als gevolg van anisotropie 
'If = 0° 
~ = 45° 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Par. 1.1 Algemeen 

De afstudeeropdracht bestaat uit het vervaardigen van een menu
gestuurd softwarepakket voor het ontwerp van plooihouderloze 
dieptrekgereedschappen (wisselgedeeltes) en het maken van een 
universee1 opspangereedschap voor deze wisselgedeeltes. 
Hierbij is deze opdracht beperkt tot de rotatiesymmetrische 
dieptrekprodukten. 

Dieptrekken is een proces waarbij het eindprodukt verkregen wordt 
door p1astisch omvormen. Uitgangsmateriaal is een metalen schijf, 
ook wel platine genoemd. Het eindprodukt is een potje (zie figuur 
1.1 en 1.2). 

Fig. 1.1 Platine Fig. 1.2 Eindprodukt dieptrekken 

Dieptrekken is een proces, dat in twee, principiee1 verschil-
1ende, vormen uitgevoerd kan worden (zie figuur 1.3): 

- dieptrekken met plooihouder 
- dieptrekken zonder plooihouder (plooihouderloos dieptrekken) 

_~e.LploJ)ib.Qud!,,£ Zonder plo(')ihC!.ud_er 

-e-
Dst 

pIotine 

motrijs'/ bodemJ 

Fig. 1.3 Het dieptrekken met- en zonder plooihouder 
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Voorde1en van p1ooihouderloos dieptrekken t.o.v. dieptrekken met 
plooihouder zijn: 
- het gereedschap is minder gecompliceerd en daardoor goedkoper; 
- een plooihouder is overbodig, waardoor een minder gecompli-

ceerde pers gebruikt kan worden; 
- de maximale perskracht is lager. Dit heeft twee redenen: 

- in de berekening van de kracht zit een factor sin ex ( zie 
formule (a) in par. 2.1). Bij p1ooihouderloos dieptrekken 
is ~ ~ 70° bij het krachtmaximum; bij dieptrekken met 
plooihouder is 0( = 90° (Er geldt bij het krachtmaximum ook: 
(j. = 90°.) 

- er treden geen wrijvingsverliezen op t.g.v. de plooihouder
druk. 

Opm.: De totale vervormingsenergie blijft echter gelijk; 
- de dieptrekverhouding ~ (Dplatine/Dst) kan groter zijn, omdat 

de perskracht lager is. Hierdoor zal de bodem minder sne1 uit 
het produkt gedrukt worden; 

- relatief zeer dikke plaat kan aIleen plooihouderloos 
diepgetrokken worden. 

Nadelen zijn echter: 
- minder goede rondloopnauwkeurigheid van het produkt (zie figuur 

1.6 ); 
pIooihouderloos dieptrekken is aIleen dan magelijk wanneer er 
met relatief dikke platines gewerkt wordt, waardoor de 
tangentiele knikstabiliteit van de flens vOldoende groot is om 
plooivorming tegen te gaan; 
de matrijs is hager. I.v.m. de inbouwruimte in de pers kan dit 
een belangrijk nadeel zijn. 

Het plooihouderloos dieptrekken is veelal een voorbewerking voor 
het duntrekken. Daar waar de nadelen van het plooihouderloos 
dieptrekken minder van belang zijn/ kan men het goedkopere plooi
houderloos dieptrekproces toepassen. 

Par. 1.2 Het bestaande traktrix-programma 

Het resultaat van onderzoek op het gebied van pIooihouderloos 
dieptrekken tot op he den heeft tot een CAD/CAM-systeem geleid, 
waarmee in het CAD-gedeelte o.a. de afmetingen van de matrijs 
berekend kunnen worden. 
Het CAM-gedeelte berekent, om deze matrijs te kunnen fabriceren, 
de geometrische- en de technologische gegevens voor de numerieke 
draaibank. Wanneer deze gegevens in de draaibank ingevoerd zijn, 
kan de matrijs gemaakt worden. Omdat de rechtstreekse verbinding 
tussen computer en NC-draaibank nag niet bestaat, worden deze 
gegevens nog met de hand in de NC-draaibank ingevoerd. 



Het CAD-gedee1te heeft verder de vo1gende moge1ijkbeden: 

keuze uit verschi11ende matrijsmateria1en; 
het tekenen van de matrijs met maten; 
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het bepa1en van de verspaningsgegevens voor de NC-draai
bank; 
het berekenen van de x- en y-coordinaten van de inwendige 
matrijsvorm; 
het wijzigen van bestanden t.b.v. het CAD-systeem, zoals 
het snijgereedschappen-bestand voor de aanmaak van platines 
en het bestand van beschikbare toerentallen van de draai
bank; 
een simulatie van het dieptrekken. 

Om aan het plooihouderloos dieptrekproces te kunnen rekenen is 
bij di t CAD/CAM systeem het volgende aangenomen (zie figuur 1. 4 ) : 

gedurende het gehele proces verandert de flenshoogte (Ho) 
niet; 
de flens ligt aan de bovenzijde aan aan de matrijs. 

x -
Ho • ! 

Fig. 1.4 Analysefiguur traktrix-deformatiemodel 

In bijlage 1 is met behulp van bovenstaande voorwaarden de vorm 
van de matrijs berekend: ( 

y = Ho.Ln Ho + VH~2 _ x 2 
i ) - VHO~- x:z. 

In de literatuur staat deze vorm ook wel bekend als: traktrix 
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Par. 1.3 Doel van het onderzoek 

In de praktijk blijkt de flens aanzien1ijk te ver1engen geduren
de het proces. Oak andere dan het traktrix-model, reeds ontwik
kelde modellen (met b.v. de aanname: constante wanddikte over de 
flens) blijken de werkelijkheid niet voldoende te benaderen, om 
de afmetingen van het eindprodukt voldoende nauwkeurig te kunnen 
berekenen. Om de afmetingen van het eindprodukt nauwkeuriger te 
kunnen berekenen is een nieuw deformatiemodel ontwikkeld. Dit 
model wordt in hoofdstuk 2 uitvoerig besproken. 

Het onderzoek kan verdeeld worden in twee onderdelen: 

1) Het ontwikkelen van een interaktief programma voor het 
ontwerpen van plooihouderloos dieptrekgereedschappen voor 
rotatiesymmetrische produkten. 

2) Het ontwerpen van een universeel opspangereedschap voor de 
bij 1) genoemde wisselgereedschappen. 

Ad 1) 

Het nieuwe deformatiemodel uit hoofdstuk 2 gaat als basis dienen 
voor een geheel nieuw CAD-programma. Dit programma dient met dit 
nieuwe deformatiemodel het volgende te kunnen berekenen (zie 
figuur 1. 5 ) : 

de afmetingen van het eindprodukt; 
de kracht-weg kromme van de stempel; 
de x- en y-c05rdinaten van de inwendige matrijsvorm 

~ UITVOER; 

lNVOER: 

I Afmelingen I 
I eindprodukt 

Arme~lngen I Keuze platine r I Kracht -weg-kromme J 
gewenst van de stempel 

eindproduk t 

I X - en Y- coordinaten 1 
I inwendige matrijsvorm 

CAM t 
I Versponingsgegevens j 

Fig. 1.5 Flowschema programma 
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Naast deze hoofdfunkties van het CAD-gedeelte kunnen a11er1ei 
andere funkties in het CAD-gedeelte ingebouwd worden, zoals een 
simulatie van het dieptrekproces en kostprijsberekeningen van de 
ontworpen matrijzen. In verband met onze beperkte afstudeertijd 
zijn wij Mer echter niet aan toe gekornen. Ook aan de prograrn
mering van het CAM-gedeelte zijn wij niet toegekomen in verb and 
met onze beperkte afstudeerperiode. 

Bij dit nieuwe programma dient er rekening mee gehouden te wor
den, dat ook mensen zonder kennis van dieptrekken dit programma 
kunnen gebruiken. Daarorn moet het programma dan ook zeer gebrui
kersvriendelijk zijn. 

voorts dient het programma goed gestructureerd en overzichtelijk 
opgebouwd te worden. Daarorn is voor een modulaire opbouw gekozen. 
Een uitvoerige docurnentatie is in dit verslag verwerkt. 

Een extra cornplicatie bij het ontwerp van het programma is dat 
het produkt niet de ideale vorrn van figuur 1.2 krijgt. 
In figuur 1.6 is te zien dat de hoogte van het eindprodukt va
r1eert over de orntrek. Oit is het gevolg van de anisotropie van 
het metaal. (Anisotropie is de gerichtheid van de rnechanische 
e1genschappen van het metaal, die is ontstaan gedurende de fabri
cage, vooral tijdens het walsen, van het materiaal). 
Een ander gevolg van anisotropie is de onrondheid van het pro
dukt. (Zie figuur 1.6). 

Vooraanzicht Bovenaanzicht 

Fig. 1.6 Vorrn eindprodukt ten gevolge van anisotropie 
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Ad 2) 

Het tweede gedee1te van ons onderzoek is gericht op de totale ge
reedschapsconstructie, zoals die in de pers ingebouwd zal worden. 
Dit tot ale gereedschap bestaat uit een universeel gedeelte (vast) 
en uit wisselgedeeltes (stempel en voorgespannen matrijs). De 
matrijs moet voorgespannen zijn, orndat zich in de praktijk 
gevallen voordoen, waarbij de matrijs zo zwaar belast wordt dat 
deze zal scheuren. Het voorspannen gebeurt door middel van een 
conische persverbinding. 

Door de mogelijkheid om stempel en voorgespannen matrijs snel te 
kunnen verwisselen, worden de in- en ornstelkosten van een serie 
beduidend lager. Ook de gereedschapsaanmaakkosten per serie zijn 
lager, omdat nu aIleen een voorgespannen matrijs en een stempel 
aangemaakt behoeven te worden i.p.v. een totaal gereedschap. Dit 
houdt in dat nu ook kleinere series rendabel kunnen zijn. 

De voorgespannen matrijs en stempel dienen per serie aangemaakt 
te worden. Bij het ontwerp is dan ook terdege rekening gehouden 
met de kostprijs hiervan. 

Voorstudie aan het ontwerp van de totale gereedschapsconstructie 
heeft tot het volgende geleid: 

- een ontwerp van de totale gereedschapsconstructie; zowel van 
het vaste gedeelte als van de wisselgedeeltes; 

- algorithmes voor een module van het CAD-gedeelte, om de span
ningsverlopen in de persverbinding (matrijs-persring) te bere
kenen. Hierbij wordt gecontroleerd of de spanning de maximum 
toelaatbare spanning niet overschrijdt; 

- gegevens omtrent de vervaardigings- en materiaalkosten van de 
wisselgedeeltes van het totala gereedschap. Deze kunnen ver
werkt worden in een module in tlet CAD-gedeelte, waardoor bij 
het ontwerp direkt de kostprijs van de wisselgedeeltes opge
vraagd kan worden. 
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Hoofdstuk 2 De ontwikkeling van een nieuw deformatiemodel 

Par 2.1 Model 1, waarbij geldt: s = s (C<.) en s :/. s (r) 

Bij het te ontwikkelen model wordt van het volgende uitgegaan: 

- de wanddikte s is over de gehele flenshoogte gelijk (s r s (r»; 
- de wanddikte s verandert weI in het verioop van het dieptrek-

proces (s = s ( ex » i 
- de bodem van het produkt behoudt de oorspronkelijke plaatdikte 

soo gedurende het gehele procesi 
- het materiaal wikkelt af random de stempelradiusp ; hierbij 

behoudt het materiaal de oorspronkelijke plaatdikte soo. 

Samengevat krijgt het produkt de vorm zoals die getekend is in 
fig. 2.1: 

Fig. 2.1. Analysefiguur model 1 

Voor o.a. de keuze van de pers voor de produktie van dergelijke 
diepgetrokken produkten is het van belang om de kracht-weg kromme 
van de stempel van de pers te kunnen berekenen; blijkt het kracht
maximum hoven de maximale kracht te Iiggen die de pers kan Ieve
ren, dan dient een grotere pers toegepast te worden. 
Om de kracht-weg-kromme van dit proces te kunnen tekenen moet bij 
iedere hoek ~ de kracht Fben berekend worden. 
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Uit fig. 2.1. kan afge1eid worden: 

Fben = Fr. sin ex Fben = U r . 2 1Tp. s . sin ex ( a) 

Door de toepassing van theorieen uit de p1asticiteits1eer op dit 
model, wordt in bij1age 2 afge1eid: 

U r = 1.1.Uv.Ln(R/p) (b) 

(Uv is v10eispanning van het materiaal. 
Deze is vooralsnog constant veronder
steld. ) 

In bijlage 3 wordt uitgelegd hoe bij iedere hoek ~ aIle afmetingen 
van het produkt (waaronder s, R en p) berekend kunnen worden. 
Door deze afmetingen s, R en p met (b) in te vullen in (a), kan bij 
iedere hoek ~ de benodigde perskracht berekend worden. 

Bij de berekening van Fben is de wrijvingskracht tussen matrijs en 
produkt, die aan de bovenzijde van de matrijs optreedt, verwaar-
1oosd. Door een wrijvingscoefficient f'- in te voeren, kan in het 
model de wrijving meegenomen worden (zie bijlage 4). Fben wordt dan 
vervangen door Fbenwr. 
Er geldt dan: Fbenwr = 2,2. 17 .p.s. Uv .Ln( RIp) .sin 0(. (1+ )4. tan 0( ); 

met (a) en (b) geldt : Fbenwr = Fben.(l+}.L.tanlX) 
(De waarde van f'- kan proefondervindelijk vastgesteld worden, maar 
deze is afhankelijk van de srnering. 
Er is ui tgegaan van}.L = 0, 1. ) 

Voor deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van de computer, de 
IBM PC. Hierop is een programma geschreven waarin de tot hiertoe 
behandelde theorie geprograrnrneerd is. Dit programma is bijgevoegd 
in bijlage 5. 
Bij dit programma is, om het model niet a1 te complex te maken, 
voora1snog van het vo1gende uitgegaan: 

- Uv = 350 N/mrn~ In werke1ijkheid is Uv niet constant, maar af
hanke1ijk van E (Uv = C. En ); (Het materiaal verstevigt door de 
rek, waardoor Uv toeneemt.) 

- De wanddikte s is berekend m.b.v. s = soo.\IRoo/R~ Deze wanddikte 
geldt aIleen aan de bovenzijde van de flens, omdat daar een Iijn
spanningstoestand heerst. (Ur = 0, Un = 0); 

- Met de berekening van s is vooralsnog geen rekening gehouden met 
de anisotropie van het materiaal; rekening houdend met de aniso
tropie zou de flens langer worden en minder dik (0 > 1); 

- Het zwaartepunt van de flens wordt als voIgt berekend: 
rz = (R + p)/2. In werkeIijkheid is rz iets groter. 
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Par 2.2 Afmetingen eindprodukt 

In bijlage 6 is een proef beschreven om de aannames die tot de
formatiemodel 1 geleid hebben op hun juistheid te controleren. 
Mede aan de hand van figuur 2.2 kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden: 

Fig. 2.2 

10 20 30 40 50 60 70 
-l (mm) 

Het werkelijke- en het berekende wanddikteverloop 
bij fX= 75°. 

- Over de flenshoogte L blijkt het wanddikteverloop s niet con
stant te zijn (model 1), maar ongeveer lineair (2); 

- De flens is dunner over de gehele flenshoogte dan berekend 
wordt m.b.v. model 1. Het gevolg is dat de flens langer wordt 
dan wordt berekend m.b.v. model 1; 

- Ook aan de bovenzijde van de flens blijkt de wanddikte kleiner 
te zijn, dan de wanddikte zoals die berekend wordt m.b.v. het 
lijnspanningsbestand dat daar heerst; 

- De bodem van het potje wordt gedurende het proces iets dunner 
(ca. 4%); 

- Rond de afrondingsstraal van de stempel wordt het materiaal 
dunner dan 800. 

Aan de hand van bovenstaande meetresultaten zijn de volgende 
verbeteringen op model 1 aangebracht om met dit nieuwe model 
(model 2) de afmetingen van het produkt gedurende het proces 
nauwkeurig te kunnen berekenen: 

- Over de flenshoogte is het wanddikteverloop lineair gekozen, 
van aan de onderzijde soo tot aan de bovenzijde smax. (zie fig. 
2.3) • 



p 

Fig. 2.3 Afmetingen produkt in model 2 

- Bij de berekening van smax is rekening gehouden met de aniso
tropie van het dieptrekrnateriaal. Er is gerekend met de gemid
delde anisotropie-factor, 0 genaarnd. Uit berekeningen (bijlage 
7) voIgt dan: 

1/(0+1) 
smax = soo.(Roo/R) 

In figuur 2.4 is aangegeven wat de computer m.b.v. bovenstaande 
aannarnes berekent (lijn 2): 

"-TT-I-..,:;;~iIitr!J -$max 

··~~~b~- -8 

tnr~~f¥~r=+H=~·P:·· -8: 
2 

1 

o ~O SO 60 70 
-l (mm) 

10 20 30 

Fig. 2.4 • I'll 89 0 

Het wanddikteverloop biJ ~= 
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Het wanddiktever100p wordt echter veel beter benaderd door lijn 3 
dan door lijn 2. Het blijkt dat er bij de berekening van smax nog 
meer invloeden zijn dan aIleen de anisotropie, waardoor de 
berekende smax groter is dan de werkelijke smax. 
Ongetwijfeld speelt de wrijving hierbij een grote rol. Door de 
wrijving wordt de flens meer gestrekt, waardoor de flensdikte 
geringer wordt. In welke mate de wrijving hierbij een rol speelt 
is vooralsnog niet bekend. 

Om het wanddikteverloop van de flens toch vol gens lijn 3 te 
kunnen voorspellen, wordt er een factor F1 in de berekening 
ingevoerd, volgens: 

sm = soo + F1 • (smax - soo) 

met sm = 3,41 mm (gemeten) 
smax = 4.44 mm (berekend m.b.v. computer) 
soo = 3 mm 

--fill'" F1 = 0 / 30 

Door deze formule in de computer in te voeren z1Jn de afmetingen 
van het produkt gedurende het proces nauwkeurig te berekenen. 
Voor de wijzigingen van het rekenprogramma voor model 1 wordt 
naar bijlage 8 verwezen. De rekenmethode is niet gewijzigd. 

Opmerkingen: - Door de anisotropie van het materiaal blijkt de 
flenshoogte over de omtrek van het potje niet 
constant te zijn (zie fig. 1.3). Voor al de bere
keningen zijn we uitgegaan van het wanddikte
verloop over de oren (doorsnede A, figuur B 6.1); 

- Wanneer de factor F1 voornamelijk afhangt van de 
wrijving, dan geldt: (X = 90° : Fl = Of 3 

d.. = 0" : F1 = 1 
(wrijvingskracht = nul) 

Het verband tussen ~en Fl kan nader onderzocht 
worden en vervolgens kan FI als funktie van ~ 
ingevoerd worden in het programma. 
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Par. 2.3 Inwendige vorm matrijs 

Bij de berekening van de inwendige vorm van de matrijs wordt 
gebruik gemaakt van de afmetingen van het produkt gedurende het 
proces. Aan de hand van figuur 2.S is in bijlage 9 deze 
inwendige vorm uitgedrukt in X- en Y- coOrdinaten: 

x .. 

Ro 

y 

Fig. 2.S Berekening inwendige vorm matrijs 

x = R + 0, S • sm. sin IX en: 

Y = Yo - O,S.smo.cosO\o + D,S.sm.cosO< + (Ro - R).tanj3 

met: tanp = F4. sin ex + sino< 0 

F4.cos 0( + cos ex 0 

F4 = factor, die de hoogte van de matri~s bepaalt. 
(minimale hoogte als F4 = D , (F4 = D» 

Bij de berekening van de inwendige vorm van de matrijs blijkt in 
de laatste fase van het proces de Y- coOrdinaat sterk toe te 
nemen. Uit de gekozen gereedskonstruktie voor de IOO-tons 
schonpers van de THE voIgt dat de matrijs echter niet hoger is 
dan 7D rom. Om aan deze eis te kunnen voldoen wordt de II funktie" 
afgebroken. 



-21-

In verb and met wandreduktie in de 1aatste fase van h~t 
dieptrekproces dient er een aan1igvlak te zijn onder ca. 15 0 met 
de stempel (0( = 75"), omdat dan de duntrekkracht tot een minimum 
beperkt wordt (zie lit. 10). Omdat bij het produkt uit bijlage 6 
het krachtmaximum optreedt bij 0( :::::: 70 0 en de inwendige vorm van 
de matrijs nooit voor het krachtmaximum afgebroken mag worden, 
is voor afbreekhoek 0( = 75° gekozen. Door deze'keuze komt de 
afbreekfunktie te vervallen. 
In figuur 2.6 wordt dan Yqr = 0: 

Fig. 2.6 

~~~ __________ -+~ ________ ~ ____ -+Yop 

3 

Ypq 

Yqr 

~r--------+-____ ~Yst 

Ylu 
~------~------+IYUV 

YYW 

Inwendige vorm matrijs 

In lit. 11 zijn n.a.v. het ontwerp van dematrijs voor een 
traktrix-matrijs de volgende eisen gesteld: 

- Yop = p1atine-inlegdiepte = soo + 1 mm 
- Ytu = kalibreerlengte = (2 - 4). soo -::::: 3. soo 

Verder geldt: Ypq = Yeo<) = Y(~) = Y(75 Q
) 

Yqr = 0 
Yrs = Xrs. tan 75" , Sir: 

met Xrs = X(75°) - U/2 - straal 2.(1~ 

Yst = straal 2.sin 15" 
Yuv = straal 1 

Met de matrijshoogte HM = 70 mm geldt: 

Yvw = 70 - Yov 

75°) 
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Par. 2.4 De kracht-weg-kromme van de persstempel 

Om de kracht-weg kromme van de stempel van de pers met behulp 
van model 2 te kunnen berekenen, is het nodig om de relatie 
tussen Ur en r te kennen. Voor model 1 is deze relatie berekend 
in bijlage 2 met behulp van de theorie uit de plasticiteitsleer: 
Ur = 1,1. Uv.ln (R/p). 

YOlgens dezelfde methode is in bijlage 10 de vergelijking tussen 
u r en r berekend volgens model 2: 

Ur.dr 
d (f r = I, 1. U v • dr - soo. r - smax. p + r ( c ) 

r (smax - soc). cos I)( 

In deze differentiaalvergelijking is de vloeispanning Uv 
afhankelijk van (f r (zie bij lage 11), vol gens : 

Uv = C. 
( 

([v. In (sgem/soo») 
0, 55. [f v - (f r 

n 

met: C = karakteristieke deformatieweerstand 
n = verstevigingsexponent 

(d) 

Op dezelfde manier als bij model 1 kan dan bij een hoek IX Fbenwr 
berekend worden met: 

Fbenwr = Fben. (1 + )-L • tan (X ) (par. 2.1) 

met: Fben = 2 TT.p.soo. Ur.sinO( 
en Ur opgelost uit (c) en (d) 

Het oplossen van Ur uit (c) en (d) is mogelijk door deze in te 
voeren in de computer en te berekenen met behulp van procedures. 
Dit zou ons echter aanzienlijk veel tijd kosten, omdat deze 
procedures in de hogere programmeertaal ALGOL geschreven zijn en 
deze dus omschreven moeten worden in BASIC. 
Omdat onze afstudeertijd hiervoor te beperkt is, wordt de kracht
weg kromme met behulp van model 1 berekend; gebruikmaking van 
dit model is acceptabel, omdat dit model al een voldoende 
nauwkeurige benadering geeft van de kracht-weg kromme van de 
persstempel (krachtmaximum wordt binnen 10% nauwkeurig bepaald). 

In de berekening van Fbenwr volgens model 1 is Uv constant 
verondersteld (par 2.1). Uv is echter zowel afhankelijk van~ 
als van r (= versteviging). 
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Door Uv onafhankelijk te kiezen van r (gekozen is Uv bij r, 
met Ri <. r < Ru) kan de afhankelijkheid tussen (f v en lX bepaald 
worden. (Hierbij gaan we uit van model 2, omdat de geometrie van 
model 2 nauwkeurig te berekenen is). 

Fig. 2.7 

En = Ln 

RWl 

Berekening vloeispanning 

- k).soo + k.sm ) 
soo 

R (IX) 

k=OY 

Uv 

-- Er = - ( en + Et) 

Et = Ln (1 -k).p(~) + k.R(~») 
(1 - k).p(O) + k.R(O) 

(Tv = 
n 

Co£" met: C = karakteristieke deformatieweerstand 
n = verstevigingsexponent 
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Om de gemiddelde vloeispanning Uv over de flens te kunnen bepa
len is een faktor k ingevoerd volgens figuur 2.7. In de grafiek 
van figuur 2.8 is de afhankelijkheid tussen Uv en k weergegeven: 

U", 400 

N/mm2 ) 

t 
300 

Fig. 2.8 

a.s 015 1 

-k 

De afhankelijkheid U v - k, bij ()( = 70° 

De gemiddelde vloeispanning over de flens, voor een produkt met 
de door ons beproefde afmetingen (bijlage 6), wordt gevonden bij 
k ;:::: 0,3 ~ Uv -;::::: 370 N/mm' (deze waarde geldt voor D( = 70°; dat 
is in de buurt van het krachtmaximum). 

Opmerkingen: 

- In de berekening van de afmetingen van het produkt gedurende 
het proces is rekening gehouden met de anisotropie van het 
materiaal. Op dezelfde manier als bij model 2 (par.2.2) is 
deze invloed in de berekening verwerkt. 

- Het resu1taat van de berekeningen 1eidt tot een berekend 
krachbnaximum van Fmax = 161 kN voor een produkt, zoals die 
beproefd is volgens bijlage 6. Het werke1ijke krachbnaximum 
ligt op ca. 165 kN (figuur B 6.4). 
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Met behu1p van bovenstaande theorieen is het moge1ijk om de 
kracht- ~- kromrne te tekenen. Door het verband te berekenen 
tussen de stempe1weg en ~ kan ook de kracht-weg kromme van de 
stempel berekend worden. Vo1gens bij1age 12 ge1dt voor de 
stempe1weg: 

weg 1 = soo + Y - 0,5.sm.coso< + L.sin()( - <f+ soo/2).cos + f 
(met Y uit par. 2.3) 

Door het afbreken van de tI funktie" van de inwendige vorrn van de 
matrij s (deze gaat bij 0< = 75 co over in een rechte, zie par. 2.3) 
ontstaat echter een ander verband tussen ~ en de sternpe1weg. 
Vol gens bij1age 12 ge1dt hiervoor ( ()( > 75°): 

Weg 2 = soo + Y - 0, 5.sm.cos ex + L. sinD< - (f + soo/2) • cos + f 
met: Y 

X 
srn 
L 

Opmerkingen: 

= Yo + (Xo - X). tan 75 
o 

= R + 0, 5 • sm. sin 0( 

= Soo + (srn - soo). (90 - ()( ) / 15 
= L(75°) + (HE - P - soo - L(75°».( IX - 75) / 15 

- De extra benodigde perskracht die ontstaat door de wanddikte
reduktie is niet in dit model meegenomen. Na het krachtrnaximum 
zal hierdoor in werke1ijkheid de kracht-weg kromrne een tweede 
piek vertonen. Deze invloed zou nader onderzocht en in het 
programma verwerkt kunnen worden. 

- In het kalibreergedeelte is geen sprake meer van p1astisch 
ornvorrnen, er is echter weI een wrijvingskracht die overwonnen 
meet worden. Deze wrijvingskracht ontstaat door het elastisch 
uitbuigen van het eindprodukt. De invloed hiervan is echter 
onbekend. 
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Hoofdstuk 3 Gereedschapsconstructie 

Par. 3.1 Inleiding 

Bij de huidige fabricagemethode van dieptrekprodukten dient per 
serie het gehele gereedschap in de pers verwisseld te worden. 
Dit brengt grote kosten met zich mee: 

- per serie dient een compleet gereedschap aangemaakt te worden 
- de in- en ornstelkosten zijn hoog, omdat het ombouwen van de 

pers lang duurt. 

Door het gereedschap op te delen in een vast gedeelte en in wis
selgedee1tes kunnen bovengenoemde kosten per serie aanzien1ijk 
beperkt worden (zie fig. 3.1): 

- het "vaste" gedeelte wordt over meerdere series afgeschreven, 
aIleen de wisselgedeeltes (stempel en voorgespannen matrijs) 
dienen per serie aangemaakt te worden 

- door een constructie te verzinnen, waarbij de wisselgereed
schappen snel verwisseld kunnen worden, worden de in- en om
stelkosten beperkt. 

Het te ontwerpen gereedschap zal op de T.H.E. gebruikt worden 
voor proeven op het gebied van plooihouderloos dieptrekken. Dit 
houdt in dat gereedschap goedkoop dient te zijn en dat de wis
selgedee1tes relatief snel te verwisselen zijn. Voor industriele 
toepassing van dit gereedschap dient naar een minimum kostprijs 
per serie (om- en inbouwkosten en gereedschapskosten per serie) 
gezocht te worden. 

De opdracht was om de gereedschapsconstructie te ontwerpen voor 
de 100 tons Schon-pers van de T.H.E. 
De keuze van deze pers brengt de volgende beperkingen met zich 
mee (zie ook fig. 3.1). 

- de maxima Ie slag = 135 rnrn 
- de inbouwhoogte Hrnax (dit is de afstand tussen de stoter en de 

tafel van de pers als de stoter in de hoogste stand staat) 
= 405 rnrn 

- afmetingen van de tafel (inbouwdiepte en -breedte) 
= 560 x 560 rnrn. 

Het voordee1 van de gekozen 100 tons SchOn-pers is dat deze pers 
een dergelijk nauwkeurige geleiding heeft, dat een zuilengereed
schap (sternpelhuis) overbodig is. 

Door de beperking van de slag (135 rnrn) zijn ook de afmetingen 
van het eindprodukt beperkt: bij toename van de afmetingen van 
het produkt (hoogte (h) en uitwendige diameter U) is een grotere 
hoogte van de voorgespannen matrijs nodig, waardoor ook een gro
tere slag nodig is. 
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Om een redelijke verhouding hoogte/uitwendige diameter van het 
produkt te behouden dient aan een van beide afmetingen een max
imum gesteld te worden. Gekozen is: Umax = 60 mm. 

In onderstaande tekening zijn genoemde facetten verwerkt. 

.... ----- -- - -- - -- ......... 
" ,/ , / 

/ 
I 

Met 1. Stoter van de pers 

I 
I 

2. Universeel gedeelte bovengereedschap 
3. Stempel 
4. Voorgespannen matrijs 
5. Universeel gedeelte ondergereedschap 
6. Tafel van de pers 

x 
o 
E 

:1:, 

Fig. 3.1 Samenstelling gereedschapsconstructie 
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Par. 3.2 Ontwerp gereedschapsconstructie 

Par. 3.2.1 Het ondergereedschap 

Het ondergereedschap bestaat uit: 

- wisselgedeelte (voorgespannen matrijs) 

- universeel gedeelte met: 

voet met voorzieningen t.b.v. produktafvoer 
k1em- en centreergedeelte t.b.v. de voorgespannen ma
trijs 
afstropers 

De matrijs is aan de onderzijde voorzien van een gedeelte (het 
kalibreergedeel te) an de diameter en de 'If..mddikte van het 
produkt d.m.v. duntrekken op de gewenste maat te krijgen. 
Door het kalibreren kan de matrijs zo zwaar radiaal belast wor
den, dat daze scheurt. Om dit te voorkomen wordt de matrijs 
d.m.v. een konische persverbinding voorgespannen (zie fig. 3.2). 
Er is gekozen voor een konische persverbinding, omdat deze ver
binding gemakkelijk montabel en demontabel is en goedkoop is 
t. o. v. andere voorspanmogelij kheden. 

Fig. 3.2 Keuze voorgespannen matrijs 

In bijlage 13 zijn verschillende mogelijkheden weergegeven waar 
konische persverbindingen toegepast zijn voor onze constructie. 
Na het afwegen van de voor- en nadelen is gekozen voor de con
structie volgens fig. 3.2. Bij deze constructie perst men de 
matrij s in de persring. Nu moet voor de halve tophoek ( 0< /2) 
gelden dat: 

Bij de keuze van ~/2 moat men rekening houden met de vlaktedruk 
in de krimpnaad zodanig dat deze niet te groot wordt. Dit houdt 
in dat de hoek ~ niet te klein mag zijn of dat de inperskracht 
niet te groot mag zijn bij een kleine hoek 0< • In verband met de 
zel fremmendheid mag de hoek 0( ook niet te groot zij n( 0<. /2 ~ 5 I 7 0

) • 
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Gekozen is voor ~/2 = 1°, amdat bij een k1eine hoek ~ de voor
spanning minder afhanke1ijk is van de verplaatsing van de twee 
delen ten opzichte van e1kaar. 
De keuze van deze kleine hoek ~ brengt met zich mee dat de co
nussen zeer nauwkeurig getolereerd moeten worden, omdat na het 
inpersen de bovenzijde van de matrijs en persring op vrijwel 
gelijke hoogte moeten liggen. 

De gereedschapsconstructie is zo gemaakt dat als de pers in de 
onderste stand staat, het bovengereedschap het ondergereedschap 
net niet kan raken. De voet zorgt ervoor dat de matrijs op de 
juiste hoogte onder de pers ligt; is de voet te hoog, dan kan 
het bovengereedschap het ondergereedschap raken, is de voet te 
laag dan moet de stempel onnodig lang zijn, waardoor de stabili-
teit van de stempel minder wordt. I 

Het is mogelijk om het produkt via een gat in de tafel van de 
pers af te voeren naar de zijkant. Bij nader onderzoek aan de 
pers is gebleken, dat deze produktafvoer niet mogelijk is, amdat 
er hydraulische leidingen voor de produktafvoergaten aan de zij
kant van de pers lopen t.g.v. een verandering aan de pers. 
In de voet moet daarom een voorziening zitten om de produkten af 
te kunnen voeren (zie fig. 3.3). 

, 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I I 

Fig. 3.3 

I · · • I , , 

I , 

I 

Schets van de voet 

In figuur 3.3 is te zien dat de 
produkten in een sleuf vallen. 
De produkten kunnen d.m.v. een 
stok of een lade, die in de 
sleuf geplaatst is, uit de sleuf 
verwijderd worden. 

Om de voorgespannen matrijs gepositioneerd op de voet te kunnen 
monteren is een centreer-kleminrichting nodig. Een aantal alter
natieven voor de kleminrichting zijn behandeld in bijlage 14. 



-30-

Na het afwegen van de voor- en nadelen van de verschillende 
alternatieven is gekozen voor een kikkerconstructie (zie fig. 
3.4). Voor het centreren van de matrijs is voor een driepunts
centrering met twee vaste punten en een verstelbaar punt gekozen 
(zie fig. 3.5). Deze twee keuzes zijn samengevoegd in een con
structie (zie fig. 3.4) zodat de matrijs op drie punt en vastge
klemd wordt op de voet. 

Fig. 3.4 Centreer- en klem
eenheid 

Fig. 3.5 Schema driepunts
centrering 

Om een verstelbaar centreerpunt te creeren is i.p.v. de nok vol
gens fig. 3.4 een draadgat met vleugelbout gemaakt. 

Om het produkt, dat geklemd zit om de stempel, los te trekken 
van de stempel is een afstroperconstructie aan het universeel 
gedeelte van het ondergereedschap nodig. 
Omdat de reeds bestaande afstroperconstructies niet voor univer
sele toepassing geschikt zijn is een nieuwe afstroperconstructie 
ontworpen (zie figuur 3.6). Deze constructie is zeer bedrijfs
zeker, omdat er geen uitstekende delen aan het ondergereedschap 
zitten, omdat de stempeldiameter traploos instelbaar is en omdat 
er rekening is gehouden met de anisotropie van het produkt (door 
de vier afstropers). Dat deze constructie relatief duur en com
plex is, is minder van belang, omdat deze kosten verdeeld worden 
over meerdere produktieseries. 
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bovenaanzichl 

". 
B 

dOOT'snede A -A 

doorsnede B·B 

Fig. 3.6 De verstelbare afstroperconstructie 

Par. 3.2.2 Het bovengereedschap 

Het bovengereedschap bestaat uit: 

- universee1 gedeelte bovengereedschap 

- wisselgedeelte (stempel) 

Het universeel gedeelte van het bovengereedschap is zo gecon
strueerd dat de stempel snel verwisselbaar is, direkt gepositio
neerd is en stabiel bevestigd is. 



-32-

Het positioneren van de stempel gebeurt door gebruik te maken 
van een paspenconstructie vol gens figuur 3.7. Het voordeel van 
deze positioneerrnethode ten opzichte van een pasrandconstructie 
is dat de gekozen oplossing zeer eenvoudig is. 

Met behulp van de stempelconstructie volgens figuur 3.7 kan de 
stempel snel verwisseld worden en wordt deze zeer stabiel aan 
het universeel gedeelte van het bovengereedschap bevestigd. Het 
verwisselen van de stempel gebeurt door twee van de kikkers los 
te draaien en een geheel los te nemen. 

\ 

Positionering stempel vastklernrnen stempel 

Fig. 3.7 Constructie stempelbevestiging 

Opm.: In appendix A is een ontwerptekening verwerkt van het to
tale gereedschap. De principes, die genoemd zijn in deze 
paragraaf, zijn hierin verwerkt. 

Par. 3.3 Montage van totaalgereedschap in de pers 

Als eis wordt gesteld dat de hartlijnen van de stempel en de 
matrijs nauwkeurig in elkaars verlengde moeten liggen; de tole
rantie hierop is 0,1 rnrn (= max. afstand tussen de hartlijnen). 
Dit houdt in dat de centrering van het ondergereedschap ten op
zichte van het bovengereedschap bij de montage nauwkeurig uitge
voerd moet worden. Om dit te kunnen verwezenlijken zal een zeer 
nauwkeurig getolereerd montagehulpstuk vOlgens figuur 3.8 ge
maakt moeten worden. 



Fig. 3.8 Montagehulpstuk 

opm. : 
Een berekening van de 
totale positioneemauw
keurigheid voIgt in 

el par. 3.4. 

Het bovengereedschap wordt vastgezet met behulp van bouten in de 
daarvoor bestemde T-gleuven in de stoter. 
Bij het monteren begint men met het bevestigen van het bovenge
reeds chap aan de stoter van de pers. 
Vervolgens monteert men de centreerstempel in het bovengereed
schap en de centreerring in het ondergereedschap. Daama plaatst 
men het ondergereedschap op het oog zo goed mogelijk gecentreerd 
onder het bovengereedschap. Door de stoter voorzichtig te laten 
zakken wordt het ondergereedschap in de juiste positie gedwongen, 
omdat aan de centreerstempel een zoekrand zit. Wanneer de cen
treerstempel voldoende ver in de centreerring zit, stopt men de 
pers en zet men het ondergereedschap vast met behulp van kik
kers. Vervolgens kunnen de montagehulpstukken verwijderd worden 
waama de gewenste stempel en matrijs bevestigd kunnen worden. 

Het demonteren van een stempel gebeurt door de drie inbusbouten 
uit het bovengereedschap te draaien. Vervolgens kan de stempel 
verwijderd worden, door de stempel naar beneden te bewegen. Het 
monteren gaat op omgekeerde wijze. 

Het monteren van een matrijs gebeurt door de inbusbouten van de 
kikkers enkele slagen los te draaien, de kikker los te tikken en 
vervolgens de kikkers 90 D te draaien. Door het verstelbare cen
treerpunt los te draaien en de inbusbouten, die de centreer
klemeenheid op de voet vasthouden, er uit te draaien, kan de 
matrijs van het ondergereedschap afgeschoven worden. (Men maakt 
gebruik van een verrijdbaar en een in hoogte verstelbaar plateau 
om de matrijs van het ondergereedschap af te schuiven op dit 
plateau). Het monteren van de matrijs gebeurt in omgekeerde vol
gorde. 
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Par. 3.4 Positioneernauwkeurigheid van de stempel t.o.v. 
de voorgespannen matrijs 

Bij het berekenen van de maximale afstand tussen de hartlijnen 
van de stempel en de voorgespannen matrijs zijn we uitgegaan van 
de meest ongunstige toestand die zich voor kan doen. 
Deze toestand begint bij het centreren van het ondergereedschap 
ten opzichte van het bovengereedschap. Orndat de pasringen een 
positieve speling hebben kan de speling aan een kant gaan zit
ten; dit is getekend in fig. 3.9. 

Fig. 3.9 Tekening ongunstigste 
toestand spe1ingen 

Fig. 3.10 Gebruikte centreerma
trijs met to1eranties 

Bij de berekening zijn we uitgegaan van een centreergereedschap 
dat getolereerd is vo1gens fig. 3.8. In de ISO-normen vinden we 
voor de vo1gende to1eranties: 

I16 
+ 0,012 

H7 --..... 6 0 rnrn max. speling 0,02 rnrn 

0 
~6 h6 • 6 0,008 rnrn min . speling 0 rom 

~30 
+ 0,021 

H7 --.... 30 0 rom max. spe1ing 0,034 rom 

0 
,30 h6 --... 30 0,013 rnrn min. speling 0 rnrn 

1215 js6 -----215 + 0,0145 rnrn 
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In bijlage 14 bIz. 5 is te vinden dat de maximale afstand tussen 
de hartlijnen van de matrijs en het ondergereedschap e is (hier 
geldt: e = 0,0145 mm). 

In fig. 3.11 is te zien hoe men aan de maximale afwijking van 
0,068 mm tussen de hartlijnen van het boven- en ondergereedschap 
komt. De werkelijkheid is dat de maximale spelingen niet gehaald 
worden omdat de assen in de praktijk groter en de gaten kleiner 
uitvallen dan theoretisch mogelijk is. 

2 

hartlijn ' 'I 

onclergereedschop I 0.0685
1 

Fig. 3.11 Ligging tolerantievel
den tijdens het cen
treren 

I -nominale diameter 

002 

o 85+e 

Fig. 3.12 Ligging tolerantie
velden van matrijs 
en stempel in ongun
stigste toestand 

In fig. 3.12 is de ligging van de tolerantievelden van de stem
pel en de matrijs te zien voor het ongunstigste geval; hier is 
de maximale afstand tussen de hartlijn van het boven- en het 
ondergereedschap aangehouden. 
Stel dat de tolerantie + 0,05 op de buitendiameter van de voor
gespannen matrijs zit. De maximale afstand tussen de hartlijnen 
van de stempel en de matrijs kan dan 0,1385 mm worden, in werke
lijkheid zal deze kleiner zijn nl. ongeveer 0,1 mm. Dit is een 
reele afwijking die bij de produktie geen problemen op zal leve
reno 

Opm.: Bij deze berekening zijn geen vorrntoleranties meegenomen, 
omdat ervan uit is gegaan dat de driepuntscentrering van 
het ondergereedschap precies is afgesteld op de nominale 
buitendiameter van de voorgespannen matrijs. 
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Hoofdstuk 4 Het computerprogranuna 

Par. 4.1 Inleiding 

Het traktrix-programma is een programma dat de gegevens voor het 
fabriceren van de matrijs berekend. Dit programma berust op de 
traktrix-theorie van bijlage 1. Het nieuw ontwikkelde programma 
berust op de nieuwe theorie van hoofdstuk 2; het traktrix-pro
gramma kan dan ook niet gebruikt worden voor het nieuwe program
ma, behalve voor enkele programmeertechnieken. 

Het nieuw ontwikkelde programma is op modulaire wijze opgebouwd 
en kan dan ook op eenvoudige wijze uitgebreid worden. Hierbij 
wordt gedacht aan controleberekeningen aan de voorgespannen ma
trijs (zie bijlage 17), aan een dieptreksimulatie en aan uit
breiding van dit programma tot een CAD/CAM-programma voor de 
produktie van matrijzen. 

Par. 4.2 Opbouw programma 

Met behulp van de theorie uit hoofdstuk 2 is het kerngedeelte 
van het programma vastgelegd; met behulp van een gekozen pla
tinediameter (= Dplatine) kunnen de afmetingen van het eindpro
dukt, de kracht-weg-kromme en de X- en Y-coordinaten van de in
wendige matrijsvorm berekend worden. De afmetingen van de pla
tine worden berekend door middel van volume invariantie, nadat 
de afmetingen van het eindprodukt door de gebruiker zijn inge
voerd. Hierbij is ook rekening gehouden met de oorvorming van 
het produkt als gevolg van de anisotropie van het materiaal, 
waardoor een toeslag op de produkthoogte (AH) wordt berekend, 
met: 

AH 
'2 = 0,21 • Dstempel/2 • dk • (~ - 1,9) 

met: dk = 2 • (RO - R45)/«l + RO) • (1 
/3 = Dplatine/Dstempel) 

(zie Lit.4) 

+ R45» 

Nadat de platinemeter Dpl exakt berekend is, dient vervolgens 
een diameter van het snijgereedschap gekozen te worden uit het 
bestand in de computer. Na de keuze van het snijgereedschap wor
den aIle benodigde berekeningen uitgevoerd, waarna gekozen kan 
worden wat op het beeldscherm gewenst is: 

- afmetingen eindprodukt 
- kracht- ~ -kromme 
- kracht-weg-kromme 
- voorgespannen matrijs 
- inwendige vorm matrijs 

Hierbij.bestaat de mogelijkheid om het scherm af te drukken op 
een printer. 
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Verder bestaat er de mogelijkheid om op zeer gebruikersvriende
lijke wijze het bestand te wijzigen, indien gewenst ook op de 
diskette. 

Bovengenoemde is samengevat in een flowschema vol gens fig. 4.1. 
Uitgebreidere flowschema f s zijn te vinden in bijlage 18, de lis
ting van het programma is te vinden in bijlage 19. Variabelen
lijsten en -tekeningen zijn apart bij dit verslag toegevoegd. 

Hoof:lindex 

II Rt:nnen ro rarnrna" 

2 'Wijzigen bestand" 

i3erek€'~in(; Dpl Wi'zigen bestanden 

K~uze platine 

Fig. 4.1 Flowschema computerprogramma 

1 Hernalen programma 
2 Afbreken prograrr:ma 

2 
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Par. 4.3 Mogelijkheden uitbreidingen programma 

Omdat het programma op modulaire wijze is opgebouwd, kan het 
programma zeer gemakkelijk uitgebreid worden. Mogelijkheden tot 
uitbreiding van het programma zijn: 

- Keuze dieptrekmateriaal inbouwen. Door een bestand met diep
trekmaterialen en hun materiaalafhankelijke constanten aan het 
programma toe te voegen, kan de gebruiker het toe te pass en 
dieptrekmateriaal kiezen. 

- Keuze toe te passen pers inbouwen. Door een bestand in te bou
wen met mogelijke toe te pass en persen, kan de gebruiker voor 
de produktie kiezen uit verschillende persen. Met de keuze van 
de pers (en zijn universele gereedschap) liggen namelijk look 
de maximale a£metingen van het eindprodukt vast. Het voordeel 
van zo'n bestand is dan ook dat het produkt op de best bijpas
sende pers gemaakt kan worden. Op de lOO-tons Schonpers kunnen 
aIleen maar kleine produkten gemaakt worden, omdat de slag van 
de pers zeer beperkt is. 

- Controleberekeningen optredende spanningen voorgespannen ma
trijs. Volgens de theorie van bijlage 17 kan een module ge
schreven worden om te controleren of gedurende het calibreren 
de tangentiele spanningen in de matrijs niet te hoog worden. 
Verder kan gecontroleerd worden of de vlaktedruk tussen ma
trijs en persring niet te hoog wordt gedurende het proces. 

- Controleberekeningen invoer. De mogelijkheid bestaat om te 
controleren of de perskracht Fbenwr niet zo hoog wordt dat de 
bodem uit het potje wordt gedrukt. Ook kan gecontroleerd wor
den of het potje niet gaat plooien. 

- Het uitbreiden van het programma tot een CAD/CAM-systeem voor 
het produceren van matrijzen op een numerieke draaibank. Ook 
moet de mogelijkheid bestaan om tussen verschillende draai
banken te kunnen kiezen. 
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Conc1usie 

Het resultaat van onze afstudeeropdracht bestaat uit een CAD
programma voor het pIooihouderloos dieptrekken en een universeel 
gereedschap voor de lOO-tons Schonpers van de THE. 

Het CAD-programma is gebaseerd op de afmetingen van het produkt 
gedurende het proces (zie hoofdstuk 2). Dit brengt met zich mee 
dat de afmetingen van het eindprodukt nauwkeurig voorspeld kun
nen worden, evenals het krachtmaximum van de persstempel en de 
inwendige vorm van de matrijs. Voor een produktontwerper kan dit 
programma dan ook een handig huIpmiddel zijn. Opgemerkt dient 
weI te worden dat deze theorieen op een zeer beperkt aantal 
metingen berust. 

Het programma is opgebouwd in modules, waardoor het programma 
logisch is opgebouwd en gemakkelijk uitgebreid kan worden. 
In par. 4.3 is aangegeven wat de meest gewenste uitbreidingen 
aan dit programma zijn. 

Voor de lOO-tons Schonpers van de THE is een universeel gereed
schap ontworpen en gebouwd om de wisselgedeeltes van dit gereed
schap (de voorgespannen matrijs en de stempel) snel te kunnen 
verwisselen. Dit gereedschap maakt het mogelijk om de vaste kos
ten van een produktieserie te verlagen, waardoor ook kleinere 
series rendabel worden. Tevens is er bij het ontwerp rekening 
mee gehouden dat de essentiele delen van het ontwerp ook voor 
universele gereedschappen op andere persen toepasbaar zijn. 

In verband met de zeer korte slag van de IOO-tons Schonpers 
(= 135 mm) is het aIleen maar mogelijk om kleine produkten te 
maken. Aan te bevelen is om ook een universeel gereedschap voor 
de MUller-pers te bouwen. Er kunnen dan veel grotere produkten 
gemaakt worden, omdat de slag hiervan veel groter is. Door dit 
gereedschap te maken en de uitbreidingen, genoemd in par. 4.3, 
in dit programma te bouwen, kan een zeer goed en bruikbaar ex
pertsysteem ontwikkeld worden. 
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Bijlage 1 Het traktrix - deformatiemodel 

Bij het traktrix-deformatiemodel wordt van het volgende uitge
gaan: - de flenshoogte (Ho) van het produkt verandert met 

tijdens het dieptrekken; 
- de bovenzijde van de flens raakt aan de matrijs. 

Fig. B 1.1 Analysefiguur traktrix-deformatiemodel 

B 1 

Uit fig. B 1.1 kunnen de volgende vergelijkingen afgeleid worden: 

v-y :: VHO L - x21 

tanlX = -(v-y) 
x 

); 

(Er wordt een min-teken ingevoerd 
omdat de positieve y-as naar bene
den is gericht). 

Met de aanname dat de bovenrand van de flens raakt aan de ma
trijsvorm, ge1dt: 

tan.J = ~ 
dx 

,I.., 2 j~ = - V Ho" - x 
x 

dy = - V Ho 2. - X 2. I • dx 
x 

De oplossing van deze integraal met randvoarwaarde 
x = Ho, Y = 0, luidt: 

y = Ho.ln 00 + v'H~2 - x"~- If Ho' - x" 

In de 1iteratuur staat deze vorm oak weI bekend als: traktrix. 
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Bijlage 2 Berekening radiale sparming cr r (model 1) 

Om bij het dieptrekproces de kracht-weg kromme te kunnen 
berekenen, dient de radiale spanning ~r berekend te worden. Deze 
sparming meet dan uitgedrukt worden in grootheden die binnen 
model 1 berekend kunnen worden. 

Bij model 1 is van de volgende aannames uitgegaan: 

- op een tijdstip t is de wanddikte s overal op de flens gelijk, 
ofwel s r s (r); 

- de wanddikte s verandert in de loop van de tijd, ofwe1 
s = s (Ol) " soo; 

- de dikte van de bodem van het produkt b1ijft gedurende het 
gehe1e proces constant (= soo); 

- de spanning in de normaalrichting (~n) is nul, omdat de flens 
vrij in de 1ucht hangt. 

Bij de berekening vancrr is uitgegaan van een taartpuntje, 
gesneden uit de flens tijdens het dieptrekproces. (zie figuur 
B 2.1) 

Fig. B 2.1 Analysefiguur deformatiemodel 1 

Op een e1ementair deeltje uit dit taartpuntje staan zowel 
radiale spanningen als tangentiele spanningen. Om van deze 
spanningen de componenten ~n radiale richting te bepalen, wordt 
gebruik gemaakt van de figuren B2.2 en B2.3 op de volgende 
bladzijde. 



B 2.2 

Al = (r + dr).dt.s 

A2 = r.dt.s 

Fig. B 2.2 Spanningsverdeling elementair blokje 

I 

Jt A = dr.s 

Fig. B 2.3 Spanningsverdeling op blokje in het normaalvlak 

krachtenevenwicht: I. Fr = 0 

( <f r + d (f r ) • (r + dr). dt . s - (j r . r. dt. s - 2. U t •. dt. dr. s = 0 

Cfr.dr + d<Tr.r - O"t.dr = 0 
dQr = -( (f"r - O"t).dr (1) 

r 



B 2.3 

In fonnule (1) d U r = - ( (f r - Ut) drl t' meet [J t geEHimineerd 
worden waardoor een vergelijking ontstaat tussen Ur en r. 
Om dit te bereiken kan men van verschillende aannames uitgaan: 

a) (f n = 0 en Von Mises 
b) E.n=O 
c) Tresca· 

ad a) 

Von Mises: U= Uv=Vl/2[(Ur-Ut)2 + (Ut-(fn)2. + «(f9-(Jr)2j' 

geeft met Un = 0: Uv = V (Jr2. + (J t 2 - err.at I 

Ut 2 
- crr.Ut + ({fr2 -CTv 2

) = 0 

Ut kan opgelost worden met behulp van de vierkantsvergelijking: 

rTt = 1/2.0r + UV VI - 3/4 (Orl CTv/' ( Ut is drukspanning, (ft<O 
- alleen min-teken voldoet) 

Invullen in (1) geeft: 
dUr = - (Ur - (1/2.0r - VV. V1 - 3/4 (lJrl Uv)2.' ».dr 

r 

Dit geeft met () rl (f v = U r': 

• 
d Ur = - dr 

------~~~----------- r 
1/2 (f r t + V1 - 314 (j r I I 

Wordt vergelijking (2a) doorgerekend op de computer met 
beginwaarde Or = 0, r = Ru (met bijvoorbe~ld stapgrootte 
d~r = 0,001), dan kan de grafiek r/Ru - Ur getekend worden. 

(Zie voor deze grafiek figuur B 2.4) 

(2a) 



1,0 

(j; 

f 

Fig. B 2.4 

ad b) 

e: n = 0 

Levy-Von Mises: 

r 
.. Ru 

Grafiek r/Ru - 6r' 

i" 
!.n = : ( <.Tn -

<r 
cr r ; <:ft) } 

(fn = err + <ft 
2 

B 2.4 

Von Mises: <Tv = vi 1/2 [( err - CIt) + «ft - Cfnf + (ern - Cfr)2. J' 
(f t = (fr - 2 • Uv 

n 

Invullen in (1) geeft: d(fr = - (err - (<fr - 2 .(jv» dr 
~ 'r 

(fr = err I : 
I 

Dit geeft met d Qr = - 2 • dr 
~ 

-
(fv r 

(fr r h Ln (r/Ruj (2b) 
I I <fr' f d O""r = [- 2 dr = 

"'n -r 
0 Ru 

(Zie voor de grafiek r/Ru - Cfr' figuur B 2.4) 



ad c) 

Tresca: {fr - at = (fv ~ (ft = o-r - (f"v 

Invullen in (1) geeft: d (f r = - ( (J r - (a r - 6 v» dr = 
r 

(fr 

f d err' 
o 

r 

= f 
Ru 

- dr 
r 

I (f r' = - Ln 

I 

(Zie voar de grafiek r/Ru - Or figuur B 2.4) 

(r/Ru) I 

B 2.5 

(fv. dr 
r 

(2c) 

Omdat de flens over een lengte Ho niet aanligt op de matrijs, 
geldt: (f n = o. Het model van a) is dan oak de beste benadering 
voor het probleem. Het telkens berekenen van ~r' met stapgrootte 
d~r' vraagt echter binnen het gehele programma te veel rekentijd. 
Hierom wordt in het programma formule (2c) gebruikt om te 
rekenen, echter aangepast met een correctiefactor C : 

(f r' = - C. Ln ( r /Ru ) 

Door in deze formule de exacte waarde van ~rl en r/Ru (berekend 
met 2a) in te vullen, wordt C berekend. C blijkt afhankelijk 
van ~r~ Bij hoge waarden van ~rl is C ongeveer 1,10. Door deze 
waarde voor C te kiezen ligt het maximum van de kracht-weg kromme 
op ongeveer de goede hoogte. 

I (f r = - 1, 1 <f v Ln ( r ~~] ( 3 ) 

In deze formule is ~v de vloeispanning van het materiaal van het 
produkt. Deze vloeispanning is afhankelijk van de effectieve 
rek l . Om het model echter niet te gecompliceerd te maken is 
hiervoor een constante waarde gekozen, aan de hand van het 
dieptrekstaal SPEDD bij een acceptabele E. : (f v = 350 N/mm '2. • 



B 2.6 

Bij de berekeningen aan model 1 komen de afmetingen r en Ru niet 
voor. Deze maten dienen dan ook uitgedrukt te worden in maten 
die weI in model 1 gebruikt zijn. 

R 

Fig. B 2.5 Het omrekenen van r en Ru in p en R. 

r 
Op bIz. B 2.5 wordt gerekend met: r -dr/r 

Ru 

Over de flens loopt r van Ru naar Ri (figuur B 2.5). 9 

Hierbij geldt: Ri = p/cos 0(. 

r 
/ - dr/r 

Ru 

Ru = R/cos 0< 

Ru 
= f dr/r = Ln (Ru/Ri) = Ln (RIp) 

Ri 
(4) 

Di t geeft samen met (3) : 

I cr r = 1, 1. cr v • Ln (RIp) I ( 5 ) 
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Bijlage 3 Berekening afmetingen produkt bij hoek« (model 1) 

Bij de berekening van de afmetingen van het produkt bij een hoek 
volgens model 1 is uitgegaan van de maatvoering volgens figuur 
B 3.1. 

Rc ----! 
R I 

- ___ -_________ -____ -____ J 
rZ(I J \ 

r---_-'-"rz=-_..-:..1 I 
0$1; \ 

pz 

p 

~en ~E .. -dcx 

Fig. B 3.1 Maatvoering dieptrekproces, model 1 

Bij model 1 zijn de volgende aannames gedaan: 

- de wanddikte s is over de gehele flenshoogte gelijk; 
- de wanddikte s verandert weI in de loop van het proces 

(s=s(o<»' 
- het materiaal wikkelt af rondom de stempelradiusfl . Hierbij 

blijft de oorspronkelijke plaatdikte soo gehandhaafd; 
- de dikte van de bodem van het produkt verandert niet gedurende 

het gehele proces. 
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Op een willekeurig moment zijn bij (Xo (= (X- dO() de volgende 
afmetingen bekend: po, pzo, Ro, rzo, so en Lo. 

Bij IX = 0( zijn dan niet bekend: p, pz, R, rz, s en L. 

Te berekenen aan de hand van fig. 1.6 zijn: 
~Joo 

p = 'Dst/2 - p' + (f + soo/2) • sinO( (1) 

pz = ( po + P )/2 (2) 

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de afname van het 
volume van de flens, i.v.m. het afwikkelen van het materiaal om 
de stempelradius: 

• V = Vo - dV ( 3 ) 

• Vo = so.Lo.2.7T.rzo (4) 

• Vol umeafname dV: 2. 2. { 

A = [ 7T. ( P + soo) - 7T·f J ~ 0( = dO( • soo (soo + 2.1') 
~ 

dV = A.2TT. pz 

= soo. dO(. (soo + 2.(». 7T. pz (5) 

Door (1) en (2) in te vullen in (5), is dV te berekenen • 

... ___ L _~ ..... 
.-- I "-

/' ....... --- , / '" I ..... , , 
I /" "\ 

I ' , \ 
I \ 

I, I \ \ 

:\\A,~ 
'" / "I ... / 

Fig. B 3.2 Vol ume afname dV 
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Door (4) en (5) in te vullen in (3) V = Vo - dV is V te berekenen. 

Er geldt ook: V = s.1.2.1r.rz (6) 

• Voor de bui tenste rand geldt 6"'n = 0, Or = 0 en (Jt "0 

~ lijnspanningstoestand: E.. r = £n = - 1/2 . €..t 

Ln s = - 1/2 Ln ~ 
so Ro 

s = so. VRO/R' (7) 

• Uit fig. 1.6. volgt: 1 = (R - p )/cos~ 

• Uit fig. 1.6. voIgt: rz = (R + P )/2 

Door (7), (8) en (9) in te vullen in (6) ontstaat: 

v = so. \{F;;' . 11". V1'7P: (R 4 
_ p2 ) 

cos 0<-

Hierin geldt: C = SO. VRO' • Tr /coso<. 

V is bekend (3) 

P is bekend (1) 

(8) 

(9) 

R is de enige onbekende in de vergelijking. De vergelijking is op 
te lossen d.m.v. nulpuntsbepaling. 

Berekening overige grootheden bij hoek~ 

s = so . v'RO/R'" 

rz = R + P 
2 

L = 
• 7T .rz. s 



Dst 

Fig. B 3.3 Maatvoering dieptrekproces bij ~ = 0° 

M.b.v. figuur B 3.3 kunnen de volgende grootheden bij hoek 
~= oOuitgerekend worden: 

s(o) 
R(o) 
p(o) 
L(o) 
rz(o) 

• V(o) 

=soo 
= Dpl/2 
= Dst/2 :..J>.. -
= R(o) + p(o) 
= (R(o) + p(0»/2 
= 1T.(R(o) - p(o».s(o) 

B 3.4 

Door voorgaande theorie toe te passen, kunnen de afmetingen van 
het produkt bij CX::: d c:x. berekend worden m. b. v. bovenstaande 
grootheden ( 0( 0 = 0). 

De rekencyclus kan herhaald worden door 0( toe te laten nemen met 
dO( (<X = 2.dCX ), waarbij dan geldt: /XO = d ~. 
Deze cyclus kan herhaald worden tot 0< = 90 0

• 

opm. : Hierbij is gebruik gemaakt van de computer. Deze theorie 
is verwerkt in het programma dat te vinden is in bijlage 
5. 
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Bijlage 4 Het berekenen van Fbenwr bij hoek« , model 1 

Met de berekening van Fben is tot nu toe geen rekening gehouden 
met de optredende wrijvingskracht tussen het produkt en de ma
trijs. In de praktijk is gebleken dat deze kracht aanzienlijk is 
en in het model meegenomen dient te worden. Fben wordt hierbij 
vervangen door Fbenwr. 

Fig. B 4.1 Het berekenen van Fbenwr 

Uit figuur B 4.1 volgt: Fbenwr = Fn.cosO( + Fwsint\} u~ 
Fn = Fw/fL 

Fw = Fbenwr 
cosCl../}J- + sin 0<. 

Ten gevolge van deze wrijvingskracht ontstaat er een radiale 
spanning Oro1aan de bovenzijde van de flens: (fro' = Fw/2.-rr:R.s 
en aan de onderzijde van de flens: 

Uro = Fw/21'Tp.s 

In Fbenwr = cr r . 2 lip • s. sin 0'. ( a) geeft di t : 

Fbenwr = [Fw + 1,1.Uv.ln~] .2""p.s.sin~ 
21rps p 

Fbenwr = [:::..Fbe-=..:;:.;:.;n:.:.;w-=J::-_-----= __ 
cos 0< / fA- + sin 0<. 

1 + 1,1. Uv.ln ~J . 211p.s.sinoC. 
lTp.s p 



Uitwerking van bovenstaande formule geeft: 

Fbenwr = 2,2.1T.P.s.(fv.Ln ~ • sinO( .(1 + ",.tanC() 
p 

B 4.2 

opm.: - Hierbij is aangenomen dat fL = 0,1. De werkelijke wr~J
vingscoefficient dient echter proefondervindelijk be
paald te worden. De wrijvingscoefficient blijft echter 
sterk afhankelijk van de toegepaste smering. 

Hierbij is ook aangenomen dat de vloeispanningrrv con
stant is om een eenvoudig model te handhaven. In de 
praktijk blijkt deze echter te varieren in de loop van 
het proces. 
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Bijlage 5 Computerprogramna model 1 

Dit programma berust op de theorie, zoals die is behandeld in 
par. 2.2 en in de bijlagen 2, 3 en 4. 

In dit programma is gebruik gemaakt van de nulpuntsbepaling 
vol gens Newton: 

- regel 790 - 840: berekening R (bijlage 3) 

Hierbij wordt een beginwaarde (BEGIN) aangenomen en een andere 
waarde (EIND) berekend, die dichter bij de oplossing ligt, 
volgens: 

EIND = BEGIN - F(BEGIN) / F'(BEGIN) 

Omdat het bepalen van de afge1eide van F (F') zeer complex kan 
zijn, wordt dit numeriek uitgevoerd. 

Ter verduidelijking van het programma voIgt hier een 
variabelenlijst: 

Constante grootheden: 

Programma Omschrijving Theorie 

SNUL 
DPLATINE 
o STEMPEL 
RO 
DAGRAD 
DA 

PI 
TWEEPI 
SIGMAV 
MU 

AS 

oorspronkelijke plaatdikte 
platinediameter 
stempel diameter 
afrondingsstraal stempel 
stapgrootte - in graden 

Tf = 3,1415927 
2 * Tr 

- in radialen 

vloeispanning produkt 
wrijvingsccefficient 

aantal loops programma 

soo 
Dpl 
Dst 
P 

TT 
2.lT 
Uv 
fL 

invoer 



Array Variabelen: 

Programma 

A(A) 
SeA) 
R(A) 
peA) 
L(A) 
RZ(A) 
veAl 
C(A) 
PZ(A) 
DV(A) 
FBEN(A) 
FBENWR(A) 
SIGMAR(A) 

Omschrijving 

hoek 0( (in radial en) 
plaatdikte 
buitenstraal platine 
binnenstraal platine 
flenshoogte platine 
zwaartepuntsstraal van de flens 
volume van de flens 
constante (=so.~. orr/cos IX ) 
zwaartepuntsstraal volumeafname 
volumeafname flens 
benodigde perskracht (zonder wrijving) 
benodigde perskracht (met wrijving) 
radiale spanning (zonder wrijving) 

B 5.2 

Theorie 

()( 

sO,s 
Ro, R 
po, P 
Lo, L 
rzo, rz 
Vo, V 
C 
pz 
dV 
Fben 
Fbenwr 
(fr 

(Bij de nulpuntsbepaling z~Jn BEGIN en EIND gebruikt als begin
waarde en eindwaarde van de nulpuntsbepaling). 
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10 "********************** Naam programma: MODELI.BAS ******************** 
20 
30 "*** Dit programma berekent bij elke hoek alpha de benodigde perskracht * 
40 "*** volgens deformatiemodel 1.*** 

60 ' 
~;O 

90 "********** Invoer ********** 
1(j() 

110 CLS:LOC':~TE 4,21:PRII\lT "'.Joer de',;olgende gt"oetheden in:" 
120 LOCATE B~5: INPUT "Stempeldiameter (mm) ",DEnEI'1PEL 
1::;'0 LOCATE 9,5: INPUT "A'fl'·ondi ~-acd stempE~l (rom) ",RD 
140 LOCATE lO,=ir,INPUT "Platinedi~uTIE?ter' (mn.! ",DF'L?HINE 
l"';n LCJC?HE ll,5:INPUT "platinecHkte (mm) ",St,IUL 
U:.O LOCf;TE 12,5: INPUT "Toenc:"me hoek c:~,lphe.~ (graden) ",DAGj;:j~1D 

170 • 
180 
190 

200 "********** Constante grootheden ********** 
210 
220 PI=3.1415927# 
230 HJEEPI=2*PI 
240 DA=PI/180*DAGRAD 
250 SIGMAV=350:REM Later sigmav afhankelijk van sigmastreep 
260 MU=.l=REM Later e.v. aan te pass en 
;':7~) 

;~8(j , 
2':i i ) 

300 ' ••• ******* Dimensicnering variabele grootheden ********** 
320 AS=90/DAGRAD:REM Maximum 2antal stappen 
330 DIM A(AS):REM Hoek alpha 
340 DIM S(AS):REM Dikte flens 
350 DIM R(AS):REM Buitendiameter flens 
360 DIM P(AS):REM Binnendiameter flens 
370 DIM L(AS):REM Lengte flens 
380 DIM RZ(AS):REM Zwaartepunt flens 
390 DIM V(AS):REM Volume flens 
400 DIM C(AS):REM Constante bij de nulpuntsbepaling 
410 DIM PZ(AS):REM Zwaartepunt volumeverandering 
420 DIM DV(AS':REM Volumeverandering van de flens 
430 DIM FBEN(AS):REM Benodigde perskracht (zender wrijving) 
440 DIM SIGMARCAS):REM Radiale spanning (zonder wrijving) 
450 DIM FBENWR(AS): REM Benodi perskracht (met wrijving) 
460 
4'70 " 
48(1 

490 "********** Variabele grootheden bij alpha=O ********** 
510 ACO)=i) 
5:20 S (0) :::SNUL 
530 R(O)=DPLATINE/2 
540 P(0)=DSTEMPEL/2-RO 
550 L(O)=R(O)-P(O) 



550 L(O)=R(O)-P(O) 
560 RZ(0)=(RCO)+P(0»/2 
570 V(O)=PI*S(O)*(R(O)*R(O)-P{O)*P(O\) 
580 FBEN(O)=(l 
590 FBENI,;JP (I) =0 
600 
61 () , 

630 '****.***** Berekening groetheden bij alpha <> 0 ********** 
64() , 
650 ' 
660 ,---------- Algemeen nedig veer loep ----------
670 ' 
680 FOR A=1 TO AS 
690 A(A)=A(A-l)+DA 
700 P(A)=P(0}+(RO+SNUL/2)*SIN(A(A» 
710 
720 .---------- Berekening volume ----------

740 PZ(A)=(P(A)+P(A-l»/2 
750 DV(A)=SNUL*DA* (SNUL+2*RO>'PI*PZ (A) 
760 V(A'=V(A-l)-DV(A) 
770 IF A=AS THEN R(A)=PCA):GOTO 900:REM C(A)=min eneindig 
780 

B 5.4 

790 ,---------- Nulpuntsbepaling m.b.v. Newton om R te bepalen-----------
800 
810 C(A)=S(A-l'*SQR(RCA-l»*PI/COS(A(A» 
820 DEF FNF(X)=C(A)*SQR(l/X)*(X*X-PCA)*P(A»-V(A) 
830 BEGIN=RCA-l} 
840 EIND=BEGIN-.002*FNFCBEGIN)/(FNF(BEGIN+.001)-FNF(BEGIN-.001» 
850 IF ABS(BEGIN-EIND)(.OOOl THEN R(A)=EIND:GDTO 900 
860 BEGIN=EIND~GOTO 840 
8i'() 

880 ,---------- Bepaling Dverige grootheden uit buitenstraal R ----------
890 ' 
900 S(A)=S(A-l)*SOR(R(A-l)!R(A» 
910 RZ(A)=(R(A)+P(A)/2 
920 L(A)=V(A)/TWEEPI/S(A)!RZ(A) 
930 
940 
950 ' 
960 '********** Berekening benodigde kracht ********** 
970 
980 
990 "---------- Zander wrijving ----------
1000 
1010 SIGMAR(A)=1.1*SIGMAV*LOG(R(A)/P(A» 
1020 FBEN(A)=TWEEPI*P(A>*S(A)*SIGMAR(A'*SIN(A(Al) 
1030 ' 
1040 
105 i) 

,---------- Met wrijving ----------
" 

1060 FBENWRCA)=FBEN(A)*(l+MU*TAN(A(A)) 
l070 • 
10ElCi 
1090 

1100 '********** Pr'inten berekende waarden ********** 
1110 ,. 

1120 PRINT A,FBENCA),FBENWP(A) 
1 !:::;O NEXT A 
1140 END 
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Bijlage 6 Onderzoek naar verloop wanddikte bij plooihouder-
loos dieptrekken 

D~l 

Het d~l van dit onderz~k is het nagaan of de aannames die in 
hoofdstuk 2 gedaan zijn aanvaardbaar zijn. Deze aannames zijn: 

- de wanddikte s is constant over de 1engte van de flens; 
- de wanddikte s verandert tijdens het proces; 
- de wanddikte s van de bodem blijft gelijk aan de oorspronke-

lijke plaatdikte soo; 
- de wanddikte s in de radius blijft gelijk aan de oorspronke

lijke plaatdikte soo. 

Uitvoering 

De pr~ven worden met een reeds bestaande traktrix matrijs uit
gev~rd. De kracht-weg kromme, die berekend wordt m.b.v. de com
puter, dient met name in de buurt van het krachtmaximum, overeen 
te komen met de werkelijk gemeten kracht-weg kromme. Daarom is 
het belangrijk om het diktever100p van de f1ens, met name in de 
buurt van het krachtmaximum, te weten. Er moet daarom eerst een 
kracht-weg kromme gemaakt worden, waama er een aantal potjes 
getrokken kunnen worden met een vooraf bepaalde sternpelweg. 
Het potje zal t.g.v. de anisotropie van het materiaa1 oorvorming 
vertonen. Om na te gaan of dit ook invl~d heeft op het wanddik
te-verloop wordt er een segment uit het potje gezaagd vo1gens de 
stippellijnen van fig. B.6.1. Omdat voor het materiaal waar de 
potjes van gemaakt zul1en worden de anisotropie in de walsrich
ting en 100drecht (R90 = RO ) gelijk zijn kan men volstaan door 
op twee doorsnedes het wanddikte verloop op te meten, namelijk 
in de walsrichting of 100drecht op de walsrichting en 4Soop de 
walsrichting. Zie hiervoor fig. 8.6.1. 
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A 

A B 

Fig. B.6.1 Boven- en voor 
aanzicht van een 
diepgetrokken potje. 

Fig. B.6.2 Meetplaatsen op 
het proefstuk. 

In fig. B.6.2 is aangegeven op welke plaatsen van de doorsneden 
de wanddikte gemeten moet worden. Verder wordt de flenshoogte 
( L) en de vervormingshoek D< opgemeten. 

Materiaal van het potje 

Naam van het materiaal = SPecial Extra Deep Drawing (SPEDD) 
Afmetingen van de platine = rj> 158 x 3 mm 
Karakteristieke deformatie weerstand (C) = 580 N/mm 
Versteviging exponent (n) = 0,23 
Planaire anisotropie (Ar) = 0,5 
Normaal anisotropie (R) =,1,35 
anisotropie in de walsrichting RO =11,6 
anisotropie 90 0 op de walsrichting R90 = 1,6 
anisotropie 45 0 op de walsrichting R45 = 1,1 

Proefopstelling 

Gebruikt gereedschap: zie tek.nr. TH 1258. 
Gebruikte pers: MUller type BZE 100-8.2.1 
De stoterkracht is gemeten met een manometer met een nauwkeurig
heid van 0,5 ton. 
De stempelweg is gemeten met een liniaa1 met em verdeling. 
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Metingen 

Het bepalen van de kracht-weg kromme 

De meting is op intermitterende wijze uitgevoerd door de stem
pelweg iedere keer met 10 mm te verlengen en dan is de daarbij 
behorende kracht afgelezen. 
De stempelweg wordt als voIgt gemeten: men laat de stempel 
zakken todat deze de platine raakt en leest dan de positie van 
de stoter af op de liniaal aan de zijkant van de pers; deze 
waarde is het nUlpunt. De stempelweg is dan de huidige postitie 
van de stoter t.o.v. het nUlpunt. 
Het is mogelijk om op de pers een x-y schrijver aan te sluiten 
en daarmee een kracht-weg kromme te tekenen. 
Door een defect aan de aansluitpunten was dit echter niet moge
lijk. Daarom zal de gemeten kracht-weg kromme iets afwijken van 
de door een x-y schrijver getekende kracht-weg kromme. 

Stempelweg Kracht Stempelweg Kracht 
(rom) (ton kgf) (mm) (ton kgf) 

0 0 105 15,5 
22 2,5 119 16,5 
26 5 129 15,5 
37 7,5 138 14 
49 10,5 148 12 
56 11,6 157 9,5 
68 13,1 169 6,5 
77 13,8 178 6 
88 14,3 194 4 

Tabel B 6.1 Metingen kracht-weg kromme. 

Het krachtmaximum ligt bij een stempelweg van ca. 119 mm. (zie 
figuur B 6.4). Er moeten verschillende potjes getrokken worden 
met een stempelweg rondom de 119 mm. De stempelwegen van de 8 
getrokken potjes zijn in tabel B 6.2 weergegeven. 
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Potnr. Stempelweg (mm) Potnr Stempelweg (mm) 

1 66 5 124 
2 98 6 137 
3 105 7 128 
4 119 8 Eind product 

Tabel B 6.2 Laat zien welk potnr. overeenkomt met welke 
stempelweg. 

Opm.: Pot nr. 6 zat zo vast in de matrijs dat deze er niet aan 
de bovenzijde uit kon. Hierdoor is de pot geheel door de 
matrijs getrokken, waardoor deze niet bruikbaar is voor de 
proef. 

De hoek is als VOIgt gemeten: De vorm van de doorsnede van het 
proefstuk is afgetekend op papier. Daarna is er boven- en onder
aan de flens het midden van de dwarsdoorsnede afgetekend en hier 
doorheen is een lijn getrokken. Met een geodriehoek is bepaald 
welke hoek de lijn maakt met de bodem van het potje (zie fig. B 
6.3) 

Fig. B 6.3 Het bepalen van de hoek~ • 



B 6.5 

De maat L (zie fig. B 6.2) is gemeten met een liniaal met mm 
verdeling. De plaatsen waar de diktes gemeten moeten worden zijn 
afgetekend met potlood en liniaal met mm verdeling. 
De diktes zijn gemeten met een micrometer met bolle bekken. De 
dikte in de radius is gemeten met een schroefdraad micrometer. 
De metingen zijn in tabel B 6.3 en B 6.4 samengevat. 

Potnr 1 2 3 4 5 7 8 

OC 59 73 75 77 80 82 89 

L 51 54 54 57 57 59 63 

Sbodem 2,9 2,88 2,89 2,88 2,89 2,87 2,86 

Sradius 2,56 2,41 2,38 2,35 2,36 2,35 2,37 

S 0 2,87 2,72 2,80 2,78 2,84 2,75 2,55 

S10 2,91 2,92 2,89 2,87 2,91 2,87 2,85 

S20 3,02 3,00 2,98 2,95 3,00 2,97 2,93 

S30 3,10 3,11 3,09 3,07 3,09 3,09 3,04 

S40 3,22 3,26 3,23 3,22 3,22 3,21 3,17 

S50 3,33 3,53 3,49 3,44 3,48 3,46 3,36 

S60 3,34 3,76 3,86 4,07 4,17 4,24 4,38 

S70 4,37 4,40 4,38 

Tabel B 6.3 Metingen op doorsnede B 

Opm. : De amkaderde waarden zijn gemeten op het einde van de 
flens (SL). 
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Potnr 1 2 3 4 5 7 8 

~ 59 73 75 77 80 82 89 

LO 56 65 66 71 72 73 75 

Sbodem 2,9 2,87 2,87 2,88 2,88 2,88 2,88 

Sradius 2,56 2,51 2,48 2,36 3,41 2,35 3,41 

SO 2,79 2,74 3,73 2,78 2,8 2,8 2,73 

S10 2,94 2,96 2,95 2,94 2,98 2,94 2,96 

S20 3,01 3,03 2,99 3,03 3,09 3,01 3,06 

S30 3,07 3,12 3,08 3,10 3,16 3,09 3,15 

S40 3,16 3,23 3,16 3,17 3,23 3,16 3,22 

S50 3,27 3,30 3,25 3,25 3,31 3,22 3,25 

S60 3,20 3,45 3,35 3,35 3,38 3,31 3.35 

S70 3,49 3,33 3,32 3,39 3,31 3,41 

S80 3,33 

Tabe1 B 6.4 Metingen vo1gens fig. B 6.2, doorsnede A 

Opm.: De metingen in het omkaderde dee1 zijn minder betrouwbaar 
orndat deze waarde erg dicht bij de afronding aan de 
bovenzijde van de f1ens gerneten zijn. Deze afronding is 
ontstaan tijdens het ponsen van de p1atine. 

Resu1taten 

De resu1taten zijn in grafieken weergegeven op de vo1gende b1ad
zijden. 
De eerste grafiek is de opgerneten kracht-weg kromme. 
In de overige figuren is voor ieder potje de wanddikte s uitgezet 
tegen de f1enshoogte L, in zowel doorsnede A als in doorsnede B. 
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Fig. B 6.5 Het wanddikteverloop over de flenshoogte 
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Conclusies 

- Het dikte verloop is niet constant over de flenshoogte, maar 
verloopt bij benadering liniair over de flenshoogte. 

De aanname dat de bodem niet verdunt is niet exact. 
De bodem verdunt 3% a 5%. 

- De aanname dat de wanddikte in de radius van het potje gelijk 
is aan de oorspronkelijke plaatdikte soo is niet juist. 
De dikte, vooral in het midden van de radius, is aanmerkelijk 
kleiner dan de oorspronkelijke plaatdikte soo. 

- Het intermitterend bepalen van de kracht-weg kromme geeft 
slechts een benadering van de kracht-weg kromme zoals die 
gemaakt zou zijn op een x-y schrijver. 

De richtings-coefficienten van de lijnen in de voorgaande gra
fieken (dikte verloop over de flenshoogte) zijn nagenoeg ge
lijk. 
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Bijlage 7 Berekening wanddikte, rekening houdend met 
anisotropie, model 2 

Uit de proef, zoals die beschreven is in bijlage 6, voIgt onder 
meer dat de wanddikte smax aan de bovenzijde van de flens in de 
praktijk kleiner is dan zoals die berekend is met: 

smax = soc. V ROO/R.I 
Een reden hiervan kan de anisotropie van het materiaal z~Jn. 
Door de anisotropie heeft het materiaal de neiging om met de rek 
in de dikte-richting achter te blijven. Het gevolg is dat de 
flens in werkelijkheid dunner zal blijven dan dat wordt bere
kend. Hierom zal de anisotropie in het model meegenomen worden. 

Bij isotroop materiaal geldt : s = soo. V Roo/R' 

Bij anisotroop materiaal geldt: anisotropiefactor 0 = cr/cn 
met fr + £t + € n = 0 geldt : O.En + Et + Eo n = 0 

£ t = .. £n • (0 + 1) ] 

E t = Ln ( 21TR/2 Tt'Roo ) ~ Ln( smaxl soo) = -1 In (R/Roo) ~ 
En = Ln (smax/soo) 0 +1 

Fig. B 7.1 

Opmerking: 

1/(0 + 1) 
smax = soc. (Roo/R) 

Afmetingen produkt in model 2 

- Voor het veelal toegepaste dieptrekstaal SPEDD 
geldt: gemiddelde anisotropiefactor 0 = 1,35. 
Deze factor is echter per materiaa1 ver
schillend. 
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Bijlage 8 Berekening afmetingen eindprodukt volgens model 2 

Bij de berekening van de afmetingen van het produkt gedurende 
het proces wordt gebruik gemaakt van de berekeningsmethode, zo
als die beschreven is in bijlage 3. Het essenti~le deel van deze 
berekening is de berekening van het volume van de flens, uitge
drukt in R. Met behulp van een nulpuntsbepaling kan R hieruit 
berekend worden. 

In het onderstaande wordt de formule voor het volume afgeleid, 
zeals die geldt voor model 2. 

p 

Fig. B 8.1 Afmetingen produkt vol gens model 2 

1/(0 + 1) 
Voor smax geldt: smax = soo .(Roo/R) 

De werkelijke wanddikte sm aan de bovenzijde van de flens is: 
1/(0 + 1) 

sm = soo + Fl.(smax - soo) = soo.{l - F1 + Fl (Roo/R) ) 

Het zwaartepunt wordt gekozen op straal rz = (R + p)/2 
Hierbij geldt: 

1/(0 + l)J 
sgem = (sm + soo)/2 = S~{2 - Fl + Fl.(Roo/R) 

Met L = (R - p)/coscx geldt: 

l 
l/(Q + 1)] 

V = 21T.rz.sgem.L = 1'1'".soo • (R2. - p7.). 2 - F1 + F1.(Roo/R) 
2.cosex 
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Opmerkingen: - De berekeningen van de afmetingen van het produkt 
volgens model 2 gaan verder op identieke wijze als 
de berekening van de afmetingen van het produkt 
volgens modell, zoals omschreven in bijlage 3. 

- Oit deel van de theorie is verwerkt in het totale 
programma, dat terug te vinden is in bijlage 19. 
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Bij1age 9 Inwendige vonn matrij s ( ex ~ 75 0
) 

Bij de berekening van de inwendige vorm van de matrijs wordt 
gebruik gemaakt van de afmetingen van het produkt gedurende het // 
proces (par. 2.2). 

y 

Fig. B 9.1 

R 

'~ X 

x 

iy 
t 

Berekening inwendige vorm matrijs 

Aan de hand van figuur B 9.1 kan afge1eid worden: 

x = R + 0, 5. sm. sin 0( (1) 

De berekening van de Y- coOrdinaten van de inwendige vorm van de 
matrijs wordt gemaakt aan de hand van figuur B 9.2. 

De hoogte van de matrijs wordt beinv10ed door de verhouding 
elf = F4. 
Deze hoogte van de matrijs is minimaal bij F4 = 0 (e = 0) en 
wordt hoger bij toenemende F4. 
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x .. 

R -,--,----

Fig. B 9.2 Berekening Y- coordinaat bij 0( = 0( 

Er geldt m. b. v. de sinus-regel: sine 0( - (3) == sine (3 - 0(0) 
f e 

F4 = elf --:::>"",F4.sin(D<-(3) = sin{fo- 0(0) 

F4. ( sin IX • cos (3 - cos 0( • sin (3) = sin fo . cos 0<.0 - cos ~ sin ex 0 

cos(3.(F4.sinO( + sino<o) = sin/3.(F4.coso<- + cos 0(0) 

tan(3 = F4.sin 0<. + sin 0( 0 

F4.cos 0( + cos IX 0 

Aan de hand van fig. B 9.2 kan verder afgeleid worden: 

tan f-> = YR - YRo/{Ro - R) --'» YR = YRo + (Ro - R). tan/, 

Aan de hand van fig. B 9.1 geldt: 

YRo = Yo 

YR = Y -

.... .a-----" 
- 0,5. smo. sin ex 0 ......----, ... 
0,5. sm. sin 0< 

(4) en (5) ingevuld in (3) geeft: 

en 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Y = Yo - O,5.smo.coso<.o + 0,5.sm.cosO( + (Ro - R).tanf (6) 



Bijlage 10 Berekening radiale spanning (j r (model 2) 

Om bij het dieptrekproces de kracht-weg kromme te kunnen 
berekenen vol gens model 2 dient het verloop van de radiale 
spanning lTr over de flens berekend te worden. De 
berekeningsmethode is hetzelfde als bij model 1 (bijlage 2). 

Bij de berekening volgens model 2 geldt het volgende: 

B 10.1 

- de dikte van de flens verloopt lineair van soo (bij r = Ri) tot 
sm (bij r = Ru); 

- de wanddikte s verandert in de loop van de tijd, of weI s = s(~); 
- de dikte van de bodem van het produkt blijft gedurende het 

gehele proces constant (= soo); 
- de spanning in de normaalrichting ( Un) is nul, omdat de flens 

vrij in de lucht hangt. 

Bij de berekening van Ur is uitgegaan van een taartpuntje, 
gesneden uit de f1ens tijdens het dieptrekproces. (zie figuur 
B 10.1) 

Fig. B 10.1 Analysefiguur deformatiemodel 2 

Op een elementair deeltje uit dit taartpuntje staan zowel radiale 
spanningen als tangentiele spanningen. Om vandeze spanningen de 
componenten in radiale richting te bepalen, wordt gebruik gemaakt 
van de figuren B 10.2 en B 10.3 op de volgende bladzijde. 
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A1 = (s + ds).(r + dr)dt 

A2 = r.dt.s 

Fig. B 10.2 Spanningsverdeling e1ementair blokje 

i 6i:.sin~ = (ij~ 
! 

A = dr.s + 1/2.dr.ds 

Fig. B 10.3 Spanningsverdeling op blokje in het normaalvlak 

krachtenevenwicht: :r Fr = 0 

(Ur + d (jr).(s + ds).(r + dr).dt - Ur.s.r.dt - 2. Ut. dt. 
"2 

(dr.s + 1/2 dr.ds) = 0 

====? (J r ( s. dr + r. ds) + d U r. ( s • r) - Ut. ( dr. s) = 0 

Het omwerken van deze formule leidt tot: 

d Ur = ( Ut - Ur).~ - Ur.~ ] (1) 
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Omdat het wanddiktever100p over r 1ineair gekozen is in model 2 
geldt: 

s = a + b.r 

bij: r = p/costx geldt: s = soo 
r = R/cOSIX geldt: s = smax 

1 

-L 
I r-' 

coso( L e I 
I 

-__...._- soo = a + b.p/cos C( 

---41 .... _ .::sm::.:.:::ax:::..._=--=a=-..:.+--=b:":'.:.R:.!../,.::C:.::O:.::s:..:cx..:... 
smax - soo = b. (R-p)/cos 0( 

""-=.." 

Fig. B 10.4 Lineair verband tussen s en r 

~ b = (smax - soo). cos ex/ (R - p) 
met soo = a + b.p/cosCX'geldt: a = soo - (smax - soo).p/(R - p) 

s = soo - (smax - soo). p + (smax - soo). cos 0( • r 
R - P R - P 

~ ds = (smax - soo). cos IX • dr 
R - P 

Door deze formu1es op elkaar te delen ontstaat de vo1gende 
formu1e: 

dr 
ds = soo.R - smax.p + r (2) 
s (smax - soo). cos 0( 

Ingevu1d in (1) geeft dat: 

Ur.dr 
d ur = ( Ut - Cfr).dr - soo.R - smax.p + r (3) 

r (smax - soo). cos ex 



Verder voIgt er uit bijlage 2: Ut - Ur = 1,10. Uv 
(Tresca gecorrigeerd) 

~d Ur 
Ur.dr 

= 1,1. Uv.dr - soo.R - smax.p + r (4) 
r (smax - soo )cos 0< 

Opmerkingen: 

B 10.4 

Hierbij is aangenomen dat de vloeispanning Civ constant is. 
Gedurende het proces verandert deze echter. 

- Door de wrijving tussen platine en matrijs ontstaat er een 
toename in de radiale spanning in de flens. Deze toename in de 
spanning ( (fro) is nog niet in di t model meegenomen. 
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Bijlage 11 Berekening vloeispanning Uv = f ( (f r) 

Gedurende het dieptrekproces blijkt de vloeispanningUv niet 
constant te zijn, maar afhankelijk van de rek (= versteviging). 

n 
Voor deze afhankelijkheid geldt: Uv = C.E 

Fig. B 11.1 

Ru 

met: C = karakteristieke deformatieweerstand 
n = verstevigingsexponent 

R 

rz 

I s.. ' 
I 

p ! 

Afmetingen produkt vol gens model 2 

Over de gehele flens geldt: Un = 0 

met: [n::: E / Uv. ( Un - ( (Jr + Ut)/2) 

en: Ur- Ut=1,10,(]v (bijlage2) 

geldt: en = E/ Uv.(O,55. Uv - (/r) 

voor r = rz/coscx geldt: En = In (sgem/soo) 

Met Uv = 
n 

= Uv.ln (crem/soo) 
0,55. v - (Jr 

C.l[ geldt: r---------------------__ 
uv = C.IOv.Ln(sgem/soo» n 

\- 0,55. (jv - O"'r 
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Bij lage 12 Berekening stempelwag = wag ( ex ) 

Om de kracht-weg-kromme te kunnen tekenen dient het verband tus
sen de stempelweg en ~ berekend te worden. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van figuur B 12.1: 

Fig. B 12.1 Berekening stempelweg voor ~ ~ 75° 

weg 1 = soo + Y - 0/5.sm.cosO( + L.sinCX - (f + soo/2).coso< +f (1) 

In het afbreekdeel van de inwendige vorrn van de matrijs (0< > 75°) 
geldt een ander verband tussen de stempelweg en~ • 
Er is vanuitgegaan dat de maat srn(75°) (= sm bij ~ = 75°) door 
wanddiktereduktie gelijkmatig verdeeld over ~ (750 < ~~ 90°) 
verkleind wordt tot soo. Er geldt dan: 

sm (~) = soo + (sm(75) - soo).(90 - IX) / 15 (2) 

Verder wordt aangenomen dat het produkt gelijkmatig verlengt van 
L ( 75) tot HE - f - soo. (HE = produkthoogte met oren) 
Er geldt dan: 

L(IX) = L(75) + (HE -f- soo - L(75».(IX- 75) / 15 (3) 
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Fig. B 12.2 o Berekening stempel weg voor ex > 75 

Aan de hand van figuur 12.2 kan afge1eid worden: 

x = R + O,5.sm.sinO< (4) 

De berekening van de Y-c05rdinaten van de inwendige vorm van de 
matrijs wordt gemaakt aan de hand van figuur B 12.3: 

Xo 

Y - Yo = (Xo - X).tan75° 

Y = Yo + (Xo - X).tan75D (5) 

l-
x 

Fig. B 12.3 Berekening Y = Y(X) 

Aan de hand van fig. B 12.2 kan de formule voor de stempelweg 
afgeleid worden: 

Weg 2 = soo + Y - 0,5. sm. cos IX + L. sin 0( - (f + soo/2). cos ex + t (6) 
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Bijlage 13 Alternatieven om de matrijs voor te spannen 
d.rn.v. een konische persverbinding. 

In deze bijlage worden de voor- en nade1en behande1d van ver
schi11ende mogelijkheden om de matrijs voor te spannen m.b.v. 
een konische persverbinding. 

De matrijs moet aan de volgende eisen voldoen: 

- hij meet relatief snel verwisselbaar zijn; 
- hij meet goedkoop te maken zijn. 

Dit in verband met het rendabel maken van relatief kleine series 
dieptrekprodukten. 

Mogelijkheid I 

Fig. 13.1 

Voordelen: 

Mogelijkheid I om de matrijs voor te spannen 
d.m.v. konische persringverbinding. 

- Tijdens het dieptrekken wordt de matrijs vaster in de konus 
gedrukt; 

- Ten gevolge van het afstropen kan de matrijs zijn voorspanning 
niet verliezen; 

- De rnatrijs kan gemakkelijk en gecontro1eerd voor- en nagespan
nen worden d.rn.v. het aandraaien van de bouten; 

- Tijdens het dieptrekken gaat de rnatrijs vaster in de persring 
zitten. 

Nadelen: 

- Het is een dure wisselgereedschapsconstructiei 
- De boutgaten moeten zo dicht mogelijk tegen de rnatrijs aanzit-

ten, waardoor de boutgaten dan in de zwaarst belaste zone van 
de persring zitten. Dit is een grote verzwakking van de gehele 
constructie; 

- De gemiddelde diameter van de konus wordt groter zodat het 
moeilijker wordt om met optimale diameterverhoudingen te wer
ken i.v.rn. rnaxirnale voorspanning. 
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Mogelijkheid II 

Fig. B 13.2 

Voorde1en: 

Moge1ijkheid II om de matrijs voor te spannen 
d.m.v. konische persringverbinding. 

Opm.: De matrijs wordt in de persring geperst met 
een vooraf bepaa1de kracht of verp1aatsing. 

De matrijs za1 tijdens het afstropen de neiging hebben om vas
ter in de persring te gaan zitten: 

- Re1atief goedkope constructie van het wisse1gereedschap. 

Nadelen: 

- Bij een matrijs voor k1eine produkten zou de v1aktedruk tussen 
de matrijs en de voet te hoog kunnen worden of de matrijs va1t 
in het produktafvoergat. 

- In zone A zu11en spanningsconcentraties in de matrijs optreden. 

Moge1ijkheid III 

Fig. B 13.3 Mogelijkheid III om de matrijs voor te spannen 
d.m.v. konische persringverbinding. 

Opm.: De matrijs wordt in de krimpring geperst met 
een vooraf bepaalde kracht of verplaatsing. 
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Voordelen: 

- Lage vlaktedruk tussen de aanligvlakken van persring en veet; 
- Tijdens het dieptrekken heeft de matrijs de neiging om vaster 

te gaan zitten in de konus~ 
- Goedkope constructie van het wisselgereedschap. 

Nadelen: 

- De matrijs heeft de neiging om minder vast in de konus te gaan 
zitten tijdens het afstropen, waardoor misschien in de loop 
van de tijd de matrijs zijn voorspanning verliest; 

- De afstroper zal iets schuin komen te staan omdat de matrijs 
niet aanligt op de voet. 

Er is gekozen voor mogelijkheid III amdat het t.o.v. 
mogelijkheid I een goedkope oplossing is. T.o.v. mogelijkheid II 
is een grotere spreiding van de productdiameters mogelijk (ook 
kleine diameters). 
Om de nadelen op te heffen zou men gebruik kunnen maken van 
demontabele LOCKTITE om het verlies van voorspanning tegen te 
gaan en bij de constructie van de afstroper meet rekening 
gehouden worden met het niet aanliggen van de matrijs op de voet. 



B 14.1 

Bijlage 14 Klem- en centreermethode voorgespannen matrij s 

:Inleiding 

Bij het monteren van het totale gereedschap wordt eerst het 
bovengereedschap vastgezet en daarna worden m.b.v. een montage
hulpstuk de hartlijnen van het onder- en bovengereedschap in 
elkaars verlengde gebracht waarna men het ondergereedschap 
vastzet. 
Tijdens het dieptrekken wil men dat de hartlijnen van de stempel 
en de matrijs in elkaars verlengde liggen i.v.m. de belasting 
van de stempel; daarom is het noodzakelijk dat de wisselgereed
schappen gecentreerd worden t.o.v. de onder- en bovengereed
schappen. 

De matrijs moet vastgezet worden op de voet van het onder
gereedschap. Dit kan niet gebeuren m.b.v. bouten door de matrijs 
heen, omdat de boutgaten de matrijsconstructie ernstig 
verzwakken. De klemkracht moet daarom van buitenaf op de 
matrijsconstructie aangebracht worden • 

. 
De constructie moet aan de volgende eisen voldoen: 

- De constructie moet goedkoop zijn. Deze eis telt niet zo zwaar 
als bij de wisselgereedschapsconstructies, omdat het univer
sele gedeelte van het totale gereedschap wordt afgeschreven 
over meerdere series. 

- De constructie moet het relatief snel verwisselen van een 
matrijs t.o.v. het verwisselen van een totaalgereedschap 
mogelijk maken. 

- De constructie moet stabiel zijn. 

- De constructie moet zo nauwkeurig centreren dat de afwijking 
tussen de hartlijn van de matrijs en die van de stempel 
maximaal 0, 1 mm is. 
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Het klenmen van de matrijs 

Voor het k1emmen van de matrijs z~Jn een paar a1tematieven ge
vonden, zie fig. B 14.1, fig. B 14.2 en fig. B 14.3. 

Voor' 4 

gespannen 
matrij.s . 

Fig. B 14.1 Moge1ijkheid I 
Kikkerconstructie 

Fig. B 14.2 Moge1ijkheid II 
F1ensconstructie 

Fig. B 14.3 Mogelijkheid III 
Tuimelaarconstructie 

In het onderstaande zullen de voor- en nadelen van elke con
structie beschreven worden, waama een keuze gemaakt zal worden. 

De kikkerconstructie v01gens fig. B 14.1 

Voordelen: 

- relatief eenvoudige, goedkope constructie 
- snel verwisselen van een matrijs is mogelijk. Dit verwisselen 

gaat als voIgt: men draait de bout een paar slagen los en ver
draait de kikker 90°; de matrijs is nu los. Voor het vastzet
ten zet men de kikker op de matrijs en draait men de bout aan; 

- de hoogte (h) hoeft niet zo nauwkeurig getolereerd te zijn, 
orndat de hoogteverschillen opgevangen worden d.m.v. een stel
schroef. 
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Nadee1: 

- de boutkop steekt boven de matrijs uit. Dit kan 1astig zijn 
i.v.m. het in1eggen van de p1atine in de matrijs. De boutkop 
kan niet verzonken worden omdat deze de kikker tevee1 verzwakt. 

De flensconstructie volgens fig. B 14.2 

Voordeel: 

- zeer eenvoudige en goedkope constructie 
- de hoogte (h) hoeft niet zo nauwkeurig geto1ereerd te worden 

omdat het hoogteverschil opgevangen wordt door de bout in het 
draadgat. 

Nadee1: 

bij het verwisse1en moeten de bouten helemaal eruit en erin 
gedraaid worden, waardoor het verwisselen relatief 1angzaam is. 

De tuime1aarconstructie volgens fig. B 14.3 

Voordee1: 

- de matrijzen zijn snel te verwisselen, omdat men de stel
schroef maar enkele slagen los of vast behoeft te draaien. 

Nadelen: 

- dure en kwetsbare constructie 
- de hoogte (h) meet nauwkeuriger getolereerd worden t.o.v. de 

andere twee mogelijkheden, omdat de tuimelaar maar kleine 
hoogteverschi11en kan opvangen. 

Er is gekozen voor de moge1ijkheid vol gens fig. B 14.1, de 
kikkerconstructie, omdat de kostprijs van de constructie en de 
eis dat de matrijzen snel verwisseld moeten kunnen worden, zwaar 
wegen zowe1 voor toepassing van het gereedschap op de T.H. 
Eindhoven als voor de toepassing in de industrie. 
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Bet cen'treren van de ma'trij s 

Voor het centreren van de matrijs z~Jn de vo1gende a1ternatieven 
gevonden, zie fig. B 14.4 en fig. B 14.5. 

~I -r 

Fig. B 14.4 Moge1ijkheid I 
Driepuntscentrering 

Moge1ijkheid I 

Fig. B 14.5 Moge1ijkheid II 
Pasrandconstructie 

Moge1ijkheid I is een driepuntscentrering. De centrering ont
staat door twee vaste punten en een verste1baar punt. Het ver
ste1bare punt dient om de matrijs tegen de twee vaste punten aan 
te drukken. 
M.b.v. fig. B 14.6 wordt de maxima1e afstand tussen de hart-
1ijnen van de matrijs en van de stempel, die ontstaat door de 
tolerantie (e) op de bui tendiameter van de matrij s (d) waarop 
gecentreerd wordt. 
In figuur B 14.6 is (d - e) de k1einste grensmaat en (d + e) de 
grootste grensmaat van de buitendiameter van de matrijs. 



Fig. B 14.6 

B 14.5 

d nom 

Schematische tekening driepuntscentrering om de 
maxima Ie afstand (t) van de hartlijnen van de 
matrijs en de stempel te bepalen. 

Stel dat bij het centreren van het totaalgereedschap gebruik 
wordt gemaakt van een centreergereedschap met een buitendiameter 
gelijk aan de nominale maat. 
De hartlijnen van matrijs en stempel liggen nu in elkaars ver
lengde en het ondergereedschap wordt vastgezet. 
Vervolgens wordt er een matrijs ingezet met een diameter gelijk 
aan de grootste grensmaat (d + e). De afstand tussen de hart
lijnen van de matrijs en de stempel is de maximale afwijking (x) 
(zie fig. B 14.7) 

GIl 
+1 

"01 

Fig. B 14.7 Berekening maxi
male afwijking t. 

M.b.v. fig. B 14.7 kan de maxi
male afwijking (t) van de hart
lijnen van de matrijs en stem
pel berekend worden: 
t = D + e - (D - e) 
x = e 

t=2x=2e I (1) 
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Moge1ijkheid II 

Mogelijkheid II is een pasrand (ook weI centreerrand) construc
tie, volgens fig. B 14.5. 
Om van deze constructie de maximale afstand tussen de hartlijnen 
van de matrijs en het stempel te kunnen bepalen is een tekening 
(zie fig. B 14.8) gemaakt waar de diameter van de "as" gelijk is 
aan de kleinste grensmaat (d - e) en de diameter van het gat 
gelijk is aan de grootste grensmaat (d + c) (ongunstigste combi
natie van diameters). 

d-e ~\ 
1 j 

i I I, , ' 

Voor de pasringconstructie geldt: 
d as = d + e (3) 

en voor de diameter van het gat 
geldt: 

D gat = D ~ c (4) 

Omdat deze pasring gemakkelijk 
demontabel en montabel moet zij n 
geldt: min. speling = 0 
Er geldt: (D-c)-(d + e) = 0 
(maximale as, minimaal gat) 
D - d = c + e (5) 

_-.--= __ ---.-1 0 

Fig. B 14.8 Ongunstigste 
diametercombinatie 
as en gat 

De maximale afstand (t) tussen de hartlijnen treedt op bij de 
situatie volgens fig. B 14.8. Deze situatie treedt op bij de 
ongunstigste combinatie van de to1eranties op de diameters. 
Er is aangenomen dat bij het centreren van het totale gereed
schap de amtrek van de as raakt aan die van het gat. 
Het ondergereedschap wordt vastgezet op de pers. 
De hart1ijnen van de matrijs en de stempel liggen naar elkaars 
verlengde. Vervolgens verwisselt men van gereedschap met dezelf
de diameter. Stel dat de as nu raakt aan een punt dat 1800 ver
der ligt dan het vorige raakpunt, dan is de afstand tussen de 
hartlijnen van matrijs en stempel gelijk aan de maat (t) in fig. 
B 14.8. 
De hartlijnen van matrijs en gereedschap liggen in een toleran
tieveld ; t dat gegeven is t.o.v. het middelpunt van het onder
gereedschap. 



Voor de maat (t) geldt: 

Voor de maat (a) geldt: 

t = 2x = a 

a = (D + c) - (d - e) 

(6) 

(7) 

met formule (7) en (5) vinden we: I t = 2 (0 + e) (8) 

De voor- en nadelen van de alternatieven 

Mogelijkheid I: 

Voordelen: 

- centreerc relatief nauwkeurig 
- bedrij fszekere constructie (niet vuilgevoelig) 
- gemakkelijk monteren en demonteren van de matrijs 
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- de buitendiameter van de matrijs hoeft relatief minder nauw-
keurig getolereerd te worden. 

Nadeel: 

- (eenmalig) een dure en bewerkelijke constructie (2 vaste nok
ken en een verstelbare nok). 

~elijkheid II: 

Voordeel: 

- eenvoudige constructie (draaiwerk). 

Nadelen: 

- centreere relatief onnauwkeurig 
- duurdere (nauwkeuriger) bewerking aan de matrijs (wisselge-

reedschap); dit komt bij iedere serie terug! 
- de toleranties op de diameter van de pasrand (gat) moeten erg 

klein zijn om toch aan de eis te voldoen dat t = 0,1 mm 
- monteren en demonteren gaat moeilijker i.v.m. het schrank en 

van de "as" in het "gat" waardoor de "as" gaat klemmen in het 
"gat" 
de pasrandconstructie is vuil- en beschadigingsgevoelig. 

Conclusie 

Er is gekozen voor een driepuntscentrering omdat deze nauwkeu
riger centreerc zodat de tolerantie op de buitendiameter van de 
matrijs niet zo klein hoeft te zijn en deze dan ook goedkoper is 
en omdat deze constructie gemakkelijk werkt en bedrijfszeker is 
(ongevoelig voor vuil en kleine beschadigingen). 
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Bijlage 15 Afstroperconstructie 

De afstroper dient ervoor om een potje na de dieptrekslag van de 
stempel af te stropen. 
Bij het ontwerp van de afstroper is rekening gehouden met het in 
bijlage 13 genoemde nadeel: "de matrijs ligt niet aan op de 
voet". 

Van het feit dat het potje na het verlaten van de matrijs uit
veert, zou in principe gebruik gemaakt kunnen worden bij het 
afstropen. Bij de teruggaande slag wordt het potje tegengehouden 
door de matrijs en op deze manier van de stempel afgetrokken. 
Deze methode kan voor onze constructie niet toegepast worden, 
omdat men ook potjes zou kunnen maken die waarschijnlijk niet 
vOldoende zullen uitveren om met behulp van de matrijs afge
stroopt te worden. 

/' veer 

Fig. B 15.1 Reeds bestaande af
stroperconstructie 
(onderaanzicht voor
gespannen matrijs). 

b. 

Fig. B 15.2 V-vormig afstroper
punt 
a) toegepast op 

kleine produkt
diameter 

b) toegepast op 
grote produkt
diameter 
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De afstroperconstructie volgens fig. B 15.1 wordt momenteel op 
de THE toegepast voor kleine potjes. Deze constructie (2 af
strooplippen) is niet geschikt voor een universe1e toepassing. 
In fig. B 15.2 is te zien, dat een afstroper voor een kleine 
diameter, waarbij de raakpunten tussen afstroper en potje ge
lijkmatig over de omtrek verdeeld zijn (fig. B 15.2a) niet ge
schikt is voor een veel grotere diameter, omdat de raakpunten de 
neiging hebben om op een lijn te gaan liggen (hartlijn van de 
afstroper) waardoor het potje kan gaan kante1en. 
Door de vervonning ten gevolge van anisotropie (bovenkant is 
niet vlak) wordt het bovenstaande effect versterkt. Om di t pro
b1eem te vennijden, wordt gebruik gemaakt van vier afstropers, 
die gelijkmatig verdeeld zijn over de omtrek van de matrijs. 

Voor de afstroperconstructie zijn de volgende mogelijkheden be
dacht (zie fig. B 15.3 en fig. B 15.4): 

bovenoonz icht 

dooT"'sl'\ede A -A 

krimpring 
\ 

Fig. B 15.3 

'. motrijs 
'\;. --,. 

doorsnede B-B 

Mogelijkheid I voor een verstelbare afstropercon
structie 



trekveer 

VCXJrdelen: 

- stempeldiameter traplCXJs instelbaar 
- geheel in de voet ingebouwd 
- geen uitstekende delen 

Nadelen: 

- relatief dure constructie 
- relatief complexe constructie 

voet 
doorsnede C·C 
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Fig. B 15.4 Moge1ijkheid II voor een verstelbare afstropercon
structie 

VCXJrdelen: 

- goedkope en eenvoudige constructie 
- stempel diameter is traploos instelbaar 
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.. 

Nadelen: 

- bij breuk van 1 veer werkt de hele constructie niet, orndat er 
trekveren toegepast zijn 

- de constructie steekt buiten de voet uit, waardoor deze be
schadigingsgevoelig wordt 

- de veren kunnen, omdat ze om de centreerkleminrichting heen 
moeten, niet overal een even grote kracht op de afstroper ge
ven, waardoor de konstruktie niet optimaal werkt. 

Voor toepassing van afstropers in onze gereedschapsconstructie, 
is gekozen voor mogelijkheid I, omdat deze constructie het meest 
bedrij fszeker is en handiger is in het gebruik (zit in voet ge
bouwd, waardoor geen uitstekende delen aanwezig zijn). De hogere 
kosten van deze constructie tellen niet zo zwaar mee, orndat deze 
kosten over meerdere series verdeeld worden. 
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Bijlage 16 Bovengereedschap + stempelconstructie 

Het bovengereedschap bestaat uit twee delen namelijk een univer
seel vast gedee1te en een wisselgedeelte (stempel). Het univer
sele gedeelte wordt in de pers gemonteerd en in lijn gezet ten 
opzichte van het ondergereedschap. De functie van het universele 
bovengereedschap is het positioneren en het vastklemmen van de 
stempel. 

De constructie moet aan de volgende eisen voldoen: 

- de stempel moet loodrecht op de stoter van de pers staan; 
- de constructie moet stabiel zijn; 
- de stempel moet goedkoop zijn in verb and met gereedschapskos-

ten per serie; 
- het snel verwisselen van een stempel moet mogelijk zijn om 

in- en omstelkosten van een serie te beperken. 

Voor het positioneren van de stempel hebben we de keuze uit twee 
mogelijkheden (zie fig. B 16.1 en B 16.2) namelijk een pasrand
constructie en een paspenconstructie. Het principe waarmee deze 
constructies positioneren is hetzelfde namelijk een passing. 
Hieronder voIgt in het kort de voor- en nade1en van deze con
structies: 

Voordelen pasrandconstructie: 

- het bovengereedschap behoeft maar over een klein stuk nauw
keurig bewerkt te worden; 

- stabielere stempel geleiding 

Nadelen pasrandconstructie: 

- relatief ingewikkelde constructie 
- de eis dat het stempel loodrecht op de stoter moet staan is 

moeilijk te verwezenlijken omdat de hart1ijn van de pas rand 
(kleine rand) evenwijdig moet lopen aan de hartlijn van de 
pers; 

- er wordt relatief minder nauwkeurig gepositioneerd (grate dia
meter) als men dezelfde pasring gebruikt. 



t-
/ 

~ 

I \ 

Fig. B 16.1 Paspenconstructie 

Voorde1en paspenconstructie: 

- eenvoudig te maken construe tie 

B 16.2 

b. 

Fig. B 16.2 Pasrandconstructie 
met verschil1ende 
stempe1constructies. 

- relatief nauwkeuriger gepositioneerd (k1eine diameter) 
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Nadelen paspenconstructie: 

- kwetsbare paspen (stoten, kromme pen) 
- er moet een nauwkeurig gat gemaakt worden in de stempel (bo-

ren, ruimen). 

In de figuren B 16.2 a, b en c zijn verschillende mogelijkheden 
van stempelconstructies getekend. Een stempel opgebouwd uit 
meerdere delen heeft als voordeel dat er minder stempelmateriaal 
nodig is waardoor hij goedkoper wordt. De nadelen zijn echter 
dat er weer een pasring bijkomt waardoor de totale positionering 
van de stempel en de matrijs onnauwkeuriger en de stabiliteit 
van de stempel minder wordt. 

Er is gekozen voor een paspencentrering vanwege de praktisch 
haalbare nauwkeurigheid wat haaksheid en positionering van het 
stempel betreft. Deze constructie is het makkelijkst te vervaar
digen. 
Dit gereedschap wordt op de THE onder de Schonpers gemonteerd. 
De slag van de pers is de beperking wat afmetingen van produkten 
betreft, wil men geen "asbakjes lt trekken, dan is de grootste 
stempeldiameter 60 mm. Omdat de stempeldiameter niet zo heel 
groat is, wordt er gekozen voor een massieve stempelconstructie 
omdat de besparingen aan stempelmateriaal niet opwegen tegen het 
verlies aan stabiliteit van het stempel. 
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Bij1age 17 Voorgespannen matrijs 

Inleiding 

Een plooihouder1oos dieptrekroatrijs die niet voorgespannen is 
kan tijdens het dieptrekken openbarsten. De oorzaak hiervan is 
dan dat in het calibreergedeelte de wanddikte te veel geredu
ceerd wordt. Hierdoor wordt de matrijs in radiale richting te 
zwaar belast (zie figuur B 17.1). 

Fig. B 17.1 

Detail A 

De situatie tijdens het dieptrekken waarbij de 
matrijs het zwaarst belast wordt. 

Ten gevolge van de radiale belasting ontstaan er een tangentiele 
en een radiale spanning in de matrijs. De matrijs is gemaakt van 
gehard gereedschapstaal, dat relatief ttbros" is. Tijdens het 
harden kunnen haarscheuren ontstaan die t.g.v. de tangentiele 
trekspanning verder kunnen uitscheuren (kerfwerking). Om dit te 
voorkomen wordt de matrijs voorgespannen, zodat in de matrijs 
een tangentiele drukspanning heerst. De keuze van de grootte van 
de voorspanning is afhankelijk van wat men toelaat aan tangen
tiele trekspanning in de matrijs. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een voorspanning aan te 
brengen, wij hebben gekozen voor een conische persverbinding 
omdat deze gemakkelijk montabel en demontabel is. 

Het rekerunode1 

We willen weten met welke kracht (F) of welke verplaatsing (x) 
de matrijs in de ring gedrukt moet worden (zie fig. B 17.2) en 
wat de optimale afmetingen van de conische persverbinding zijn. 
Om hier iets over te kunnen zeggen moet men wet en hoe het inwen
dige spanningsverloop van de persverbinding is. 



Met: 

r1 = 
r2 = 
ro = 
D. = 
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F 

1"0 

gemidde1de straal voor het inpersen van de matrijs 
gemidde1de straal voor het inpersen van de persring 
gemiddelde straal na het inpersen van de persverbinding 
krimpmaat. 

Fig. B 17.2 De conische persverbinding voor- en na montage. 

Om aan deze constructie te kunnen rekenen wordt het vo1gende 
model gemaakt: 

Fig. B 17.3 

r--+.---------, I --:::.,.-------
I D( , 

I '\. 
I \ \ . 

~ \ \ 

r I 

De voorgespannen matrijs omgewerkt naar een in
wendig belaste krimpring-verbinding. 
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We beschouwen de voorgespannen matrijs a1s een krimpring
constructie met een neg nader te bepalen hooge (h), om een een
voudig rekenmode1 te verkrijgen. Dit kan omdat het bovengedeelte 
nagenoeg niet bijdraagt in de krachtoverdracht van de matrijs 
naar de persring en omdat hoek ~ ongeveer lOa 3°is i.v.m. de 
ze1fremmendheid van de conus, zodat de straa1 van de krimpnaad 
nagenoeg ge1ijk is aan de gemidde1de straal van de matrijsconus. 

+ 
Q 

Fig. B 17.4 Spanningsver100p in een 
inwendig be1aste krirnp
ringverbinding bepaald 
d.m.v. het superpositie
beginse1. 
a) inwendig be1aste dik

wandige buis 
b) onbe1aste krimpring

verbinding 
c) inwendig be1aste 

krimpringverbinding 

LET OP: Hierbij is Ur 90
0
verdraaid 

getekend. 

De spanningsver10pen in een inwendig be1aste krimpringverbinding 
worden gevonden door het toepassen van het superpositiebegin
sel, namelijk door het spanningsverloop van een inwendig be1aste 
buis en een onbe1aste krimpringverbinding vectorieel op te tel
len (zie fig. B 17.4). 

Inwendig radiaal belaste dikwandige buis 

In literatuur (6) en (8) vinden we met verwaarlozing van ternpe
ratuursinvloeden, voor een in- en uitwendig belaste dikwandige 
buis voor de spanningen op een volume element: 
(Zie fig. B 17.5 en fig. B 17.6) 



Fig. B 17.5 Het uitzetten van 
de ring t.g.v. de 
inwendige be1asting 
Pi. 

Ur = (po - )2i) .ruz . (1 -
2 

(ri/r) ) 
(ri2 - ru2 ) 

(it (po - )2i) .ru2. (l + 
2 = . (ri/r» 

(ri2 - ru:l) 

Met po = uitwendige belasting buis 
pi = 1nwendige belasting buis 

Voor de verplaatsing u vinden we: 
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u+du 

0; 

Fig. B 17.6 Verplaatsing van
en spanningen op 
een volume element 
in belaste- en on
belaste toestand. 

pi (1) 

- pi (2) 

(N/mm1. ) 
(N/mm2..) 

u = (1 - J) • ( po - pi). ru 2. - pi' • r + 
E (ri2- rua ) ) 

(1 +0) • (po-pi). (ri 2.. ru2 ) .1/r 
E ri2 - ru 2 

Met: <) = Dwarscontractiecoefficient 
E = Elasticiteitsmodules 

Onbelaste krimpringverbinding 

(3) 

Voor een onbelaste krimpringverbinding vinden we in literatuur 
(8) voor de krimpdruk (vlaktedruk in de krimpnaad ter plaatse 
ro, zie fig. B 17.7). 
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pk = Ex (4) 
ro 01 + 02 

Met: 01 = 1 + a 2 - VI 1 - a2-

02 = Ex • (3 _ b 2 ) -0 
Ell (1 - b 2 ) ::rr 

a = ri/ro 

b = ro/ru 

Ex = E1asticiteits modules van het matrijsmateriaa1 

Ett = E1asticiteits modules van het krimpringmateriaa1 

VI = Dwarscontractiecoefficient van het matrijs materiaal 

Ott = Dwarscontractiecoefficient van het krimpringmateriaal 

8 = het maatverschil tussen de buitenstraal van de 
binnenring en de binnenstraal van de buitenring. 

Fig. B 17.7 Maatschetsen van voor en na het krimpen 

Uit fig. B 17.7 is af te leiden dat voor A ook geldt dat: 

A = - uz + U.zz: 
met - Ux = afname buitenstraal binnenring tot ro 

u]I = toename binnenstraal bui tenring tot ro 

. (5) 
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Voor de spanningen in de matrijs vinden we in 1iteratuur (8) : 

Ur = - pk 1 (1 - (ri/r)2. ) (6) 
1 - a2. 

Ut = - pk 1 (1 + (ri/r)z) (7) 
1 - a 2 

en voor de spanningen in de krimpring: 

Ur = pk 1 (1 - (ro/r)2. ) - 1 (8) 
(1 - bl ) 

(it = pk 1 (1 + (ro/r)2. ) - 1 (9) 
(1 - b 2O ) 

Inwendig radiaa1 be1aste krimpringverbinding 

A1s men een krimpverbinding inwendig be1ast met een belasting pi 
dan za1 t.g.v. die be1asting de krimpdruk toenemen met een druk 
po'. In literatuur (8) vinden we hiervoor: 

po'= 1 
E~ . 1 + b1. 
EJt 1 - b2. 

2 a 
- at 

+ 1 
1 

+ a1-
- a2. 

- i) 
]I 

• pi (10) 

Voor de spanningen in de matrijs vinden we in 1iteratuur (8): 

(fr = (pi - pk - po') (1 - (ri/r)2. ) 1 - pi (11) 
1 - a2. 

(ft = (pi - pk - po') (1 + (ri/r)2 ) 1 - pi (12) 
1 - a 2 

en voor de spanningen in de krimpring: 

Ur = (pk + po') (1 - (ro/r)t) 1 - (pk + po) (13) 
1 - b t 

(it = (pk + po') (1 + (ro/r)l) 1 - (pk + po) (14) 
1 - b't 
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Bovenstaande omkaderde formules kunnen in een computerprogramma 
verwerkt worden dat uiteindelijk de spanningsverlopen in een 
krimpringverbinding kan tekenen. Resultaat is een soortgelijk 
spanningsverloop als in figuur B 17.4. 

Toepassing bovenstaande theorieen 

De matrijs kan kapot gaan ten gevolge van een tangentiele trek
spanning in de matrijs die ontstaat door inwendige belasting van 
de matrijs in kombinatie met kerfwerking (in de matrijs zitten 
haarscheuren ten gevolge van het harden). De tangentiele trek
spanning kan maximaal onderdrukt worden door de matrijs maximaal 
voor te spannen, waardoor een tangentiele drukspanning ontstaat. 

Ter plaatse van r = ri (zie fig. 17.5) blijkt de tangentiele 
trek- of drukspanning in de matrijs het grootst te zijn. Om na 
te gaan hoe de tangentiele spanning afhangt van verschillende 
grootheden, is de formule voor de tangentiele spanning in een 
computerprogramma verwerkt. Dit programma is geschreven voor een 
Commodore 64, de listing is bijgevoegd in figuur B 17.8. 

Uitgaande van formule (12), semen met (4) en (10), kan de tang
entiele trekspanning uitgedrukt worden in de volgende groothe
den: ri, ro, ru,VI I J.xz:. ' E:z: ' ElI' pi en A • De grootheden O:r. 
, U II. ' E I en E JI liggen in ons geval vast, omdat over het alge
meen een stalen krimpring en een gehard stalen matrijs toegepast 
worden. De grootheid ri wordt bepaald door de keuze van de afme
tingen van het eindprodukt. De grootheid ru wordt bepaald door 
de constructie van het gekozen universe Ie opspangereedschap. De 
grootheid pi wordt bepaald door de wanddiktereduktie tijdens het 
calibreren (= duntrekken). Rekening houdend met de constructie 
van de voorgespannen matrijs kunnen A en ro vrij gekozen worden. 
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Fig. B 17.8 Programma voor berekening ut in matrijs 

Het programma berekent de tangentiele spanning in de matrijs ter 
plaatse van r = ri, waarbij ro varieert tussen ri en ru. 
Als standaard voor dit programma is van het vo1gende uitgegaan: 3 

r = ri, ri = 30 nun, ru = 120 nun, V:z: =Vlt'= 0,3, E:r = EII = 210.10 
N/mm 2, pi = 1000 N/ mm2.. 

Door het programma te laten lopen met deze standaardwaarden, 
voIgt de uitdraai in figuur B 17.9, waarbij een maal gerekend 
wordt in belaste en ~en maal in onbelaste toestand. 
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Fig. B 17.9 Uitdraai programma voor standaard waarden 
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Uitgaande van de standaardwaarden is iedere keer een grootheid 
veranderd. Telkens voIgt er een uitdraai~ls in figuur B 17.9. 
Aan de hand van deze uitdraaien zijn er grafieken getekend, 
waarbij in belaste en in onbe1aste toestand de tangentiele span
ning ter plaatse van r = ri en de vlaktedruk in de krimpnaad 
zijn uitgezet tegen de plaats van de krimpnaad (ro). Hieronder 
zijn de betreffende grafieken uitgezet: 

Bij aIle grafieken geldt: 
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Fig. B 17.10 a en b De grafieken afgeleid van computeruitdraaien 
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8CLASTING PI= 1088 
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d. Met Ri = 10 nun 

= (ft bij r = ri, onbe1ast 

-'-- = Ut bij r = ri, belast 
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• • • = pk + po'in krimpnaad 
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Fig. B 17.10 c, d en e De grafieken afgeleid van computer
uitdraaien 
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Uit de grafieken van fig. B 17.10 kan afgeleid worden dat, door 
ro zo dicht mogelijk bij ri te kiezen en door 6 groot genoeg te 
kiezen, de voorspanning van de matrijs zodanig geregeld kan wor
den dat de tangenti~le trekspanning in de matrijs beneden de 
maximaal toelaatbare trekspanning blijft bij een bepaalde belas
ting van de matrijs. 

Bij het ontwerp van de voorgespannen matrijs moet voor de bere
kening van ro ook met het volgende rekening gehouden worden: 

ro ~ platinediameter + 10 

In onbelaste toestand mag de tangenti~le drukspanning in de 
voorgespannen matrijs niet de toelaatbare spanning overschrijden. 

Voor r = ri: (f t < 1ft (voor gehard matrij smateriaal ) 

In belaste toestand moeten de spanningstoestanden in de matrijs 
en in de krimpring, berekend volgens de vloeivoorwaarde van 
Tresca, lager zijn dan de vloeigrens. 

- Voor de krimpring geldt: (met V = veiligheidsfaktor) 

Ur<O en Un = 0 voor r = ro: Ut - Ur <-V. UV 
(In de krimpring is de spanning maximaal bij r = ro). 

- Voor de matrijs zijn er verschillende mogelijkheden ter 
plaatse van r = ri: crt > 0 

(ft = 0 
Ut < 0 

met err < 0 en Un = o geldt: 

voor Ut >0 Ut + Or ~ V. UV 
voor Ut = 0 Ur <. v. Uv 

voor Ut <.0 en Ut <- {fr o - Ur "'- V. UV 
voor (it < 0 en Ut Ur o - [ft < V. Uv 

In belaste toestand moet ook gecontroleerd worden dat de vlakte
druk in de krimpnaad en de vlaktedruk tussen produkt en matrijs 
niet te groot worden: 

pi < P:r 
pk + po' < PlI 

Met bovenstaande voorwaarden en de formules in het eerste deel 
van deze bijlage kan een module voor het CAD-programma geschre
ven worden voor contro1eberekeningen aan de voorgespannen ma
trijsconstructie. Daarnaast kan de maximaal toelaatbare krimp 
berekend worden met behulp van deze module. 



Bijlage 18 Opbouw prograuma 

Algemeen flowschema: 

Berekenin'l Dnl 

Keuze platine 

Dos laden 
Graphics laden 
Load "program. bas" 

Hoofdindex 

ro rammil" 

"Wijzigen bestand U 

Wijzigen bestanden 

B 18.1 

1 Hcrhalen progra~~a 
2 Afbrcl,en pro'lramma 

2 
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Detail runnen programma 

" .•• ~eSUb: Inlezen inveerblaa; 
Centrole inveergegevens 

'------i~......;.......;.---' 

W<O,8xS W~O,8-1xB 

nee ~ __ ~j_a~ __________________ -; 

Berekening Dpl 

Dpl > 2,8 x Dstempel Dpl ~ 2,8 x Dstempel 

Diam(leo ) < 2,8.Dst Diam(loo) > 2.8.Dst 

nee 

ja 

D latine i. 0 

Dplatine 0 

nee 

I. Aanschaf 
Dplatine~Dpl 

2. Dplatine=Diam(loop-l) 
(prodllkt wordt iets 

te laag 

pplatine " 0 

ja 

Invoer Opl 
in bestand 

Berekening afmetingen eindpredukt 

Inveer Dpl 
in bestand 

Mededeling op scherm: Slag te klein 
slaglengte pers 

Slaglengte pers te klein 

Slaglengte pers voldoende 

Berekeningen (Hoofdstuk 2) 
Op scherm verschijnt: De gegevens 
worden nu verwerkt. een ogenblik a.u.b. 

Dplatine o 
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Detail: WiJzigen bestanden 

1 "Veranderen snijgereedschappen u 3 MTerug naar hoofdindex u 

I In1 tieren variabelen I 

I Gosub: Wijzigen 
gegevensbestanden I 

I Initieren variabelen I 

2 "Veranderen tabellen 

I InitiEiren variabelen I 

I Gosub: Wijzigen 
gegevensbestanden I 

I Init1eren variabelen I 



Subroutine inlezen invoerblod 

Volg'mde 
i,woerrl'ge1 

nee 

Gosub: Lezen van 
ingevoerde regel 

Controle ingevoerde regel; 
S('tten en clearen flags. 

Controle flags; 
Hand~len n.n.v. flag~ 
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INPUT: lngee f$ 

OUTPUT: Ingeef$ (array) 



3 
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Routine voor het rnlezen von een getalvanar scherm 

(invoerroutine) 

Gosub 
printen A$ met 

cursor 

INPUT: LO%,A${oud), max, X, Y 

OUTPUT: A$(nieuw) en de flags: 
ESC%,PG.UP%,PG.DN1,UPt, DOWN' 

Deleten laatst 
ingevoerde karakter; 

cursor 1 plaats terug. 

Deleten karakter 
op de plaats 

van de cursor. 

Cursor 1 plaats 
naar rechts. 

Cursor 1 plaats 
naar links. 

Inserten karakter 
op de plaats 

van de cursor. 

Cursor naar 
het einde 

van de regel. 

Cursor naar 
begin regel; 
Wissen regel. 

2 



3 

nee 

Gos\lb: 
Print invoer (A$) 

met cursor 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

B 18.6 

Set ten PG.UP\ flag 

Set ten PG.DN~ flag 

Set ten UP'! flag 

5etten DOWN% flag 

2 

Printen invoer AS 
zonder cursor
set contrale 



Wijzigen gegevensbestanden 

2 "Vcrwijderen U 

B 18.7 

(Subroutine) 

INPUT: Gekozen bestand 

OUTPUT: Gewijzigde bestand 
(Indien gewenst: veranderde 
bestand op diskette.) 

3 nT~rug naar 
veranderindex" 

ja 

Maak d1skette 
ttDiskdrive" k1.aar 

veer schrijven 

nee 
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Bijlage 19 Listing programma 

10 ****.~*******.*******.*** •• *~*********.****.**.**.*.¥************4.**.44* 
20 *********************************.*****4**********4*****~***.************ 
30 
40 
50 

******************** 
******************** 
**~***************** 

Naam programma : PROGRAM. BAS 
****************** 
****************** 
****************** 

60 
70 
80 

*~*********************************************************************** 

90 
100 
110 
120 
1:::0 
140 
1:50 
160 
170 
180 
190 
200 
210 

************************************************************************ 
***********************. ****************************** 
************************ 
****4******************* 

DEFENITIES ****************************.* 
*+**************************** 

************************************************************************ 

220 
230 
240 .*** ..... *"**** 1nle:zen files ********** 
250 
260 DIM DIAM(42) :D1M TOER(42) :D1M GETAL(42): DIM F'LDIKTE(42) 
270 OPEN "DIAM.GEG" FOR INPUT AS#1 
280 FOR X=l TO 42 
290 INPUT#l,D1AM(X) 
300 NEXT X 
310 CLOSE#l 
::20 OPEN "TOER. GEG" FOR I NF'UT AS# 1 
330 FOR X=l TO 42 
340 I NPUT# 1 , TOER ()() 
350 NEXT X 
360 CLOSE#l 
370 OPEN "pldikte.geg" FOR INPUT AS#l 
380 FOR LOOP=1 TO 42 : INPUT#! ,PLDIf<TE (LOOP) r NEXT LOOF' 
390 CLOSE!tl 
400 
410 
420 
430 "********** Toetsenbord-besturing ********** 
440 
450 P. SF"ACE1'mCHRf (8) r DELf=CHR," (0) +CHRf 18:::): INS$=CHRf (O) +CHR$ (82) 
46(> PG. DN:t=CHR$ (0) +CHRf (81) : DOWN:t=CHRf (0) +CHR1' (80) 
470 ENDEI-CHR.IO)+CHRf(79':RIGH.-CHR'(0)+CHR.(77) 
480 LEF:t=CHR'{O)+CHR:t(7:5):PG.UP:t=CHRtI0)+CHR:t173) 
490 UP$=CHR' (I) +CHR:t (72) : HOMEf=CHR$ (0) +CHRf: (71) 
:500 
510 
520 
530 ',,******,,** Formaat van de invoerbladen *,,*,,****** 
540 
550 DIM INGEEF,e20,i2) 
560 FOR LOOP= 1 TO 16:READ A:BLADU=BLAD1:t+CHR.(A)rNE)(T LOOPIDATA 4,12,71,4,13,7 
1,4,14,71,4,15,71,4,16,71,4 
570 FOR LOOP=1 TO 41 READ AI BLAD:'=BLAD2t+CHRHA) I NEXT LOOP, DATA 0,16,42,3 
580 FOR LOOP=1 TO 4.READ A.BLA03t=BLAD3t+CHRt(A):NEXT LOOPIDATA 0,16,42,4 
59!) FOR LOOP"'1 TO 4,READ A.BLAD4:t=BLAD:t+CHR:t(A):NEXT LOOP:DATA 0,16,42,5 



bO() 
610 
62t) 

6'3.0 '** .. ******* RolInden beeld in text-mode ********** 
640 

B 19.2 

650 Hl~~CHRf(201)+STRING$(77,205)+CHR$(187):REM Bovenste dubbele lijn 
660 H2S=CHR$(204'+STRING$(77,205)+CHR$(185):REM Middelste dubbele lijn 
670 H3$=CHR$(200)+STRING$(77,205'+CHR$(188):REM Onderste dubbele lijn 
680 LIJN$=CHR:f(199l+5TRING;f(77,196)+CHR$(182):REM Enkele lijn hori:zontaal 
690 HOM$=CHR$(186)+STRING~(77,32)+CHR$(186):REM LEGE REGEL 
70<) BA.f=CHR$(219)+5TRING$(42,196)+CHR$(1911 
710 CA$=CHRS(192)+STRING$(42,196)+CHRIC2171 
720 
730 
740 
750 '********** Dimensionering array-variabelen ********** 
760 
770 DAGRAD=1 
780 AS=90/DAGRAD:REM Ma,dmLlm aantal stappen 
790 
BOO '---------- Model 2 ----------
810 
820 DIM IHAS): REM Hoek alpha 
8'30 DIM SMAX(AS)IREM Dikte bovenaan de flens 
940 DIM SMCAS).REM Gecorrigeerde wanddikte aan bovenzijde flens 
850 DIM SGEMCAS):REM Dikte bij rzRZ 
860 DIM RCAS):REM Buitenstraolll flen. 
870 DIM PCAS):REM Binnenstraal flens 
880 DIM L(AS) :REM Lengte Hens 
890 DIM RZCAS):REM Zwaartepuntsstraal flens 
900 DIM VeAS):REM Volume flens 
910 DIM CCAS):REM Constante bij de nulpuntsbepaling 
920 DIM PZeAS):REM Zwaartepunt volumeveranderlng 
"30 DIM DVCAS):REM Volumeverandering van de flens 
94·1) DIM EF'SN (AS) I REM ReI< 1 n normaal r i chti ng 
950 DIM EPST{AS):REM Rek in tangentiale richting 
960 DIM EPSR(ASl:REM Rek in radiale richting 
970 DIM EPSSTR(AS):REM Rek streep 
980 DIM SIGMAV (AS) : REM Vl OEn spann i og in9 t. g. v. de wr i jvi ng 
990 DIH X(AS):REM X-coordinaat matrijs 
1000 DIM YCAS):REM Y-coordinaat matrijs 
1010 DIM WEG1(AS):REM Stempelweg van de per. Calpha<=75) 
10~0 DIM WEG~ (AS) I REM Stempelweg van de pers (alpha>75) 
1030 DIH LACAS):REM Lengte flens Calpha>75) 
1040 DIM SMAIAS):REM Wanddikte bovenziJde flens Calpha>75) 
1050 
1060 ' ---------- Model 1 ----------
1070 
1080 DIM Sl{ASI:REM Dikte flens 
1090 DIM Rl(AS):REM Buitenstraal flens 
1100 DIM L1<AS) I REM Lengte flens 
1110 DIM RZl(AS):REM Zwaartepuntsstraal flens 
1120 DIM Cl(AS):REM Constante bij de nulpuntsbepalin~ 
1130 DIM SIGMAR(AS):REM Radiale spanning 
1140 DIM FBEN(ASI:REM Benodigde perskracht (zonder wriJving) 
1150 DIM FBENWR(AS):REM BenodlQde perskracht (met wrijving) 
11bO 
1170 
118(· 
1190 '********** Toegepaste factoren ********** 
1200 
1210 
1220 Anlsotropie ----------
1230 
1240 '---Bij de berekeningen iii rekening gehouden met do? anisotrofJle van hat 

toegepaste materiaal SF'EDD. Hiervoor geldt:RO"'R90=1.6; R45=1.1. 
In di t programma wordt gewer kt met ",ni 5oott-OP i ef actoren C!. 

1250 '---Wanneer n",ast dit dieptrekmateriaal SPEDD ook andere kwaliteiten 
toegepast worden, dienen VOar de verschillende materialen de anisa
tropi efactoren opgeno"",>1"\ te worden in een databank. 

1260 00=1.6:090"'1.6:Q45=1.1:Q=I.35 
1270 DELTAQ=(OO+Q90-2*Q45)/2:REM Planaire anisotropie-waarde 
1290 N=l/CQ+l) 
129<) DELTAV=2*CQO-Q45)/(1+Q<»/(1+Q45) 
1300 
1310 '---------- Overige materiaalafhankelijke constanten ----------
1320 
1330 P=. 23: REM VerstevigingsE":ponent 
134';' kD=585:REM Karakteristieke deformatieweerstand 
1350 

1360 '---------- Overige faktoren ----------
1370 
1380 Fl=.3:REM Correctiefactor op de wanddikte aan de bovenzijde van de flens 
1390 F2-.5:REM Toeslag op de oorhoogte van Met prodLlkt i.v.m. scheurvorming bij 

het stwHen. 
LET OP: oorhoogte = 2*delta H. 

1400 F3=.21:REM Oorfactor voo,- staal en aluminium 
1410 F4-1:REM Factor die de hoogte van de matrijs bepaalt 
1420 K=.3:REM Plaats op de flen. blj berekening vloalspanning 



1430 
1440 
1tl50 

• 

1460 ' •• * •••• * •• Toegep.st~ constant en ••• *.*.* •• 
1470 
1480 P1=3.1415927# 
1490 TWEEP1=2*t='I 
1::"i<)!) DA=PI/180.DAGRAD 
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1510 MU=.l:REM De::eo wr'ljvjngscoefficient is een w.~"rde die proefondervjnde>lijk 
is vastgesteld. De::e is echter ster~ afh.nkelij~ van de toegep"s
te smeri ng 

1520 
1530 
1540 
lS50 ••••••••••• Gereedsch.psconstructie-.fh.nkeljj~e constanten * •••• * •• ** 
1560 
1570 HM=70:DM"'2<)<):REM Matrijshoogte en m<!!trijsciiametE'r 
15S(' SLAG=135:f;'EM Persslag 
15<;10 EXTRA=20:REM Lengte die van d .. sl .. g .. f g ... t i.v.m. inl"grLd.mte pl .. tine E'n 

afstropers 
1600 UMAX=60 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
17~O 
1730 

******************************************************.*~4***********~* 

******~.*********************.***************************************** 
*************************** 

.******~************** HOOFDPROGRAMMA 
********************** *************************** 

***************** •. ****************************************************. 

1740 #********** Aanvangsindex 44*** •• *****.**********.************************ 
1750 
1760 VEY OFF: PRINT CHR.t (12) 
1770 eOSUE< 7990:LOCATE 24,3:PRINT "AANVANGSINDEX"; 
1780 FOR LOOP=3 TO 8:COLOR 7,O:LOCATE LOOF',10;PRINT "H E T P L 0 0 I H 0 U D E 

R L 0 0 SOl E P T REI( K E N":LOCATE LOOP-l,S:PRINT " 
":NEXT LOOP:COLOR 2,0 

1790 LOCATE 12,20:PRINT "Laboratorium voor omvormtechnologie T.H.E.":LOCATE 18,6 
:F'RltJT "Copyright 1986";LOCATE 20,::::;PRINT " Tel. : 040 - 474521" 
1800 LOCATE 17,54: PRINT "R. C. A. M. van Berekel" 
1910 LOCATE 18,54:PRINT "A. Pelle" 
1920 LOCATE 19,54:PRINT "L.J.A. Houtae~er$" 
1830 LOCATE 20,54:t='RINT "J.A.H. Ri\maekers" 
1840 LOCATE 21,I;PRINT LIJN.t:LOCATE 22,30:COLOR 7,0:F'.RINT "Dntk op een toets":CO 
LOR 2,O:LOCATE ,,0 
1850 G:t=INf·EY$: IF G$="" THEN 1850 
186(> 
H370 
188') 
1990 .~**.*****. Hoofdind .. x *******.*.************.******.* ••••• *.**.*******.** 
1900 
1910 CLS:GOSUB 7891):LOCATE 24,3:PRINT "HOOFD-1NDEX"; 
1920 LOCATE 11,28:PRINT "1> Runnen programm .. " 
lQ30 LOCATE 12,~8'PRINT "2) Wijzigen best .. nden" 
1940 LOCATE 1~,28:PRINT "3) Uitgang" 
1<;150 LOCATE 21,l:t='RINT LIJN:t:LOCATE 22,25:COLOR 7,O;PRINT "Maak een keltz.. typ 
e een getal";:COLOR 2,0:LOCATE,,0 
1<:;'60 G.t=lNKEY1':IF G:t='''' THEN 1960 ELSE KEUZE=ASC(Gf.)-48 
1970 IF KEUZE:l OR VEUZE,>3 THEN 1960 
1980 ON KEUZE GOTO 21<)0,5930,641)0 
1990 
~r)OO 

201t) 
20:20 
2030 
2040 
2050 
2060 
~')70 

****4****************.************************************************* 
44********************** Runnen programma *********.***************.~** 
.*4*.4~·** •• *.~*****.********.********.*****.~.*~**.4* ••• 4***.*******.** 
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2080 ~********** Ingaveindex ********************************4**************** 
2090 
2100 ~LSIGOSUB 7890:LOCATE 24,3,PRINT "INVOER-INDEX", 
2110 
2120 '---------- St~ndaardteken'ng ----------
2130 
2140 T1=12:T2=14:T3=12:T4=8:T5=T2*2/3 
2150 FOR LOOP=T3-T4 TO T3: LOCATE LOOP, T1 ,PRINT CHR:t (219) : LOCATE LOOP, T1+T2: F'RINT 
CHR~(219)INEXT LOOP 

2160 FOR LOOP=T1+1 TO T1+T2-1:LOCATE T3,LOOP:PRINT CHRf:(219) ,NEXT LOOP,FOR LOOP= 
T1 TO Tl+T2,LOCATE T3-T4-1,LOOP:PRINT CHR$(95):LOCATE T3+4,LOOP,PRINT CHRt(196): 
NEXT LOOP 
2170 LOCATC T3+4,T1+1:PRJNT CHR:t(17l,LOCATE T3+4,Tl+T2-1,PRINT CHR$(16) ,LOCATE T 
3+3,Tl+T2/2,PRINT ·U" 
2180 FOR LOOF'=2 TO 4:LOCATE T3-T4*2/3,Tl+T2-LOOP,PRINT CHR:t(196):LOCATE T3-,.4*21 
3,T1+T2+LOOF':PRINT CHR:t(196) ,NEXT LOOP,LOCATE T3-T44 2/3,Tl+T2-1,PRINT CHR$(16):L 
OCATE T3-T4*2/3,Tl+T2+1:PRINT CHR:t(17),LOCATE T3-T4*2/3-1,T1+T2+3:PRINT "W" 
2190 FOR LOOP=T3+1 TO T3+4:LOCATE LOOP,Tl,PRINT CHR:t(1791:LOCATE LOOP,T1+T2:PRIN 
T CHR:t(179):NEXT LOOP 
2200 LOCATE T3-1,Tl+1:PRINT CHR$(471:LOCATE T3-2,Tl+2,PRINT "RO" 
2210 FOR LOOP=TI-B TO Tl-IILOCATE T3,LOOP,PRINT CHR$(95I,LOCATE T3-T4-1,LOOP,PRI 
NT CHRt(qS):NEXT LOOP 
2:20 FOR LOOP=T3-T4 TO T3-1:LOCATE LOOP,T1-7:F'RINT CHRt(179) ,NEXT LOOP:LOCATE T3 
-T4,Tl-7:PRINT CHRt(24):LOCATE T3,Tl-7,PRINT CHRf:(251:LOCATE T3-T4/2,Tl-5:PRINT 
ItHH 

2230 FOR LOOP=1 TO 2:LOCATE T3-LOOP,Tl+T5:PRINT CHRt(179):NEXT LOOP:LOCATE T3+1, 
Tl+T5:PRINT CHRt(24l:LOCATE T3-1,Tl+T5:PRINT CHRt(2S):LOCATE T3-2,T1+T5+2,PRINT 
tle u 

2240 
2250 '---------- Invoerblad ----------
2260 
2270 COLOR 7,O:LOCATE 8,40 ,PRINT "Voer de volgende afmetingpn in: ",COLOR 2,0 
2280 LOCATE 12,36 :PRINT "Hoogte produkt H (mm) ( ]" 

2290 LOCATE 13,36 ,PRINT "Uitwendige diameter U (mm) ( ]" 

2300 LOCATE 14,36 :PRINT "Wanddikte W (mm) r J" 
2310 LOCATE 15,36 :PRINT "Bode>mdH:te B ("'pl~tinedikte) (mm) ( J" 
2:::20 LOCATE 16,36 ,PRINT .. afrondingsstr .... l stempel RO Imm) { J" 
2330 LOCATE 21,l:PRINT LIJN:t.:LOCATE 22,1B:COLOR 7,O:F'RINT "Oruk op Esc:. toets vo 
or terug naar hoofdindex "/I COLOR 2,01 LOCATE"O 
2340 INGEEF.t=BLADU':BLZ=hGOSUB 6650 
2350 IF ESCX THEN 1910 
2360 H=VAL(INGEEFt(O,l 1):U=VAL(INGEEF'(1,1»,W=VAL(INGEEFt(2,11):B=VAL(INGEE1".(3 
,ll):RO=VAL(INGEEFt(4,lI1 
2370 
2380 
2:::90 
2400 '********** Controle afmetingen bij ing~ve *********** 
2410 
24~O 

2430 
2440 

Wanddikte W is kleiner dan O,B*bodemdikte B ----------

2450 IF W<. 8*B THEN 2460 ELSE 2670 
2460 CLS:GOSUB 7890:LOCATE 24,3IPRINT "INVOER CONTROLE-INDEX"pLOCATE 7,1O:PRINT 

"Bij het plooihouderloos dieptre~ken kan de wanddlkte W nooit" 
2470 LOCATE 8,10:PRINT "Kleiner worden dan de O,8*bodemdikte Bo" 
2480 LOCATE 9,10:PRINT "Oit programma rekent verder met W=.B*Bo" 
2490 LOCATE 11,10:PRINT "Met eindprodukt dient vervolgens een duntrekbewerking" 
2500 LOCATE 12,lO,PRINT ute ondergaan." 
2510 LOCATE 15,28:PRINT "Gaat U hiermee acc:oord (J/NI 7" 
2520 LOCATE 21,1:F'RINT LIJN!':LOCATE 22,29:COLOR 7,O:PRINT "Maak een kel..lze: (JI 
N) ";: COLOR 2,0, LOCATE, ,0 
2530 Gt= I Nf'::EY!': IF G:t="" THEN 2530 
2540 IF INSTR("JNjn",G:t)=O THEN 2530 
2550 IF INSTRC"jJ",G$)-O THEN 2100 
2560 V=PI*«U-W'*W*(H-B-RO)+(U/2-W-ROI*IU/2-W-ROI*B+PI/4*(U-W-ROI*IW+BI*(RO+B/4+ 
W/4)':REM Volume ingegeven produkt 
2570 W= 0 8*£<: REM Er wordt nu verder gere>kend alln tLlssenprodL!kt 
2580 DEF FNE I X) =PI* ( IU-WI *w* (X-B-RQ) + <U/2-W-RO)'" <U/2-W-RO) *B+PI 14* (U-W-ROI * (W+B) 
*(RO+B/4+W/4»-V 
259(> PEG I N=H 
2600 ETND=BEGIN-.C>02*FNEIBEGINI/IFNEIBEGTN+.0(1)-FNE(BEGIN-.1)1)1» 
2610 IF ABSIBEGIN-EINDI 00001 THEN H=EIND:GOTO 2760 
2620 BEGIN=EIND:GOTO 2600 
26"30 
2640 
2650 
2660 W=B 

W .. nddj~te W is groter of geJijk aan O,8*bodemdikte !'< --------

267(> V=PI* «U-W) *W4 (H-B-ROl+ (u/2-W-RO) * (U/2-W-ROI *B+PI/4* (iJ-W-RO)" (W+F<)" (RO+8/4+ 
W/4» 



268() 

2690 
:27 (H) 
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2710 '*********** B~r.kening toe te passen platine **** ... *************** •• **** 
27=0 
2730 
2740 
2750 

Berekening Dpl ----------------------------------------------

2760 DSTEI1PEL=U-2*W:DPLMA)(",2.8*DSTEMPEL:SNUL=8 
2770 Cl" (2+F::) *F3*DSTEMPEL/2*DEL TAI~*W*P I* <U-W) 
2780 DPL=SQR (4*DSTEMPEL<>[;STEMPEL* (V-1. 'i .. e1) I <PI*B*[)STEMF'EL*DSTEMPEL-4*C1) ) 
2790 IF OPL<"'2.8*DSTEMF'b .. THEN 3120 
2800 
2810 '---------- Dpl >2,8*Dstempel 
2820 
2830 DPL=2.8*DSTEMPEL 
2840 FOR LOOP=! TO 42 
2850 IF DIAM(LOOP»DPL THEN DPLATINE=DIAM(LOOP-l)ILOOP"'42 
::86<) NEXT LOOP 
2870 IF DPLATINE"O THEN DPLATlNE=INT <DF'L+l) I INVOER=l 
2880 
2890 .----- Berekening malumale prcdukthoogte -----
2900 
2910 VPL"'Pl/4*DF'LATINE*DPLAT INE*SNUL 
2920 V=VPL- (2+F2) *F3*DSTEMPELl2*DEL TAK* <DPLAT INE*DF'LATINE/DSTEMPEL/DSTEMPEL-1. 9) 
*W*PI*<U-W) 
2930 DEF FNE()()"PI* ( (U-W) *W* ()(-B-RO> + (U/2-W-ROl" <U/2-W-ROI *B+PI/4* <U-W-ROl * (W'~B) 
*(RO+8/4+W/4»-V 
2940 BEGIN=H 
2950 EIND=8EGIN-.002*FNE(BEGIN)/(FNE(BEGIN+.001)-FNE(BEGIN-.0(1» 
2960 IF ABS(BEGIN-EIND)<.OOOl THEN H=EIND:GOTO 3010 
2970 BEGIN=EIND:GOTO 2950 
2960 
2990 .----- Sni Jgereedsc:t'laps~:euze-i ndex 
3000 
3010 CLS:GOSUB 7890:LOCATE 24,31F'RINT "SNIJGEREEDSCHAPS KEUZE-!NDEX"; : LOCATE 8,1 
O:PRINT "De lngevoerde afmetlngen van het eindprodukt =ijn praktisch":LOCATE 9,1 
O:PRINT "niet te realiseren. Ell.l de gewen.te uitwendige diameter van" 
3020 LOCATE 10.10:PRINT "het eindpr-odukt IS als maximum pr-odukthoogte H ="; :F'RIN 
TUSING "###";H;:PRINT .. mm":LOCATE 11,10:PRINT "mogeliH:." 
3030 LOCATE 14,25:PRINT "Gaat U hle>rmee accoord (J/N)?" 
3040 LOCATE 21,ltPRINT LIJN:i:LOCATE 22,29:COLOR 7,O:F'RINT "Maak een keuze I iJ/ 
N) ";:COLOR 2,0:LOCATE,,0 
3050 G:f,=INKEY$: IF G;t="" THEN 3050 
306') IF INSTR( "JNjn" ,6$)"0 THEN 3050 
3070 IF INSTR("jJ",G$)=O THEN 2100 ELSE SOSUB 3080 
3080 IF INVOER=l THEN INVOER=O:GOTO 3270 ELSE 3450 
3090 
3100 • --------- Dpl<=2,8*Dstempel 
3110 
3120 FOR LOOP=1 TO 42 
3130 IF DIAM(LOOP)(OPL THEN NEXT LOOP ELSE IF DIAM(LOOP)(DPLMAX THEN DPLATIN£=Dl 
AM(LOOP):GOTO 3450 ELSE TT=LOOP-l 
3140 

3150 '---------- Diam(loep»Dplmax ----------
3160 
3170 CLS:GOSUB 7890lLOCATE 24,3:PRINT "6EREEDSCHAPSBESTAND-INDEX"pLOCATE 4,10:F' 
RINT "Veor het gewenste dieptrekprodukt is geen passend snijgereedschap":LOCATE 
5,10:PRINT "in het bestand aanwezig." 
3180 LOCATE 9.10:PRINT "U dlent nu te kiezen wit:" 
3190 LOCATE 11,10:PRINT "1) U schaft het benodigde snijgereedschap met diameter 

D=";INTCDPL)+l;"mm":LOCATE 12,14:PRINT "aan. Wit snijgereedschap wordt dan ee 
rst in het bestcmd ": LOCATE 13,14: PRINT "opgenomen voor er verder gerekend wordt . ) .. 
3::::00 LOCATE 15,10:PRINT "2) Het programma rekent verder met een te kleine pIaU 
nediameter":LOCATE 16,14:PRINT "voor het ingevoerde eindprodukt. Hler-door zal he 
t produkt",LOCATE 17,14:PRINT"lager worden dan lngegeven is." 
3210 LOCATE 21,1:PRINT LIJN;f:LOCATE 22,:'5;COLOR 7,OlPRINT "Maak een kauze typ 
e een getal", : COLOR 2,O:LOCATE, ,0 
3220 G.4"'INKEY:f:IF G$= .... THEN 3220 ELSE t(£UZE=ASC(G:f)-48 
3230 IF KEUZE< 1 OR KEUZE >2 THEN 3220 
3240 ON KEUZE GOTD 3"3',40,341 () 
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3260 INVOEREN KLEINE PLATINEDIAMETER IN BESTAND -----
3270 CLS: GOSUB 78901 LOCATE 24,3: PRINT "GEREEDSCHAF'SBESTAND-INDEX"; 1 LOCATE 7,10, P 
RINT "In het best .. nd is geen snijgereedschap aanwe::ig dat klein genoeg"ILOCATE 8 
,10:PRINT "is voor het ingevoerde produht." 
3280 LOCATE 10,10:F'RINT "U dient nu het benodigde lini jgereedsch .. p met diameter D 

=-;INT(DPL+ll;"mm":LOCATE 11,10:PRINT "aan te schaffen. (Oit gereedschap wordt 
dan eerst il"l":LOCATE 12,10:PRINT "het best .. nd opgenomen voor er verder wordt ger 
ekend.)" 
3290 LOCATE 16,25:PRINT "6aat U hiermee .. ccoord (J/N) ':>" 

3300 LOCATE 21,l:PRINT LIJN*,LOCATE 22,29:COLOR 7,O:PRINT "Maak een keuze I (JI 
N) ";: COLOR 2,0: LOCATE, ,0 
3310 G;f:INf":EY$: IF 6;f:"" THEN 3310 
3321) IF INSTR<"JNjn",GS)=O THEN 3310 
3330 IF INSTR("jJ",G,*)=O THEN 2100 ELSE GOSUB 3340 
3340 MENU1,*,:"1 ) Toevoegen di .. meter snijgereedschap.":MENU2$:"Z ) Verwijderen di 
.. meter snijgereedschap ... :MENU3 .... ="3 ) Terug naar berekening"'TE~STl:r:"TOEVOEGEN S 
NIJGEREEDSCHAF''' 
3350 FILE:r .... di .. m.geg":VOER$=" Druk op ret'-'rn":INGEEF4'=Ei 
LA02:f::I<Ll"45 
3360 DPL=INT COPL+ll : INGEEF:r (0,2) "MID .... (STR:f: WPU ,2) : 6T$=" 1" 
3370 FOR LOOP=1 TO 42:GETAL(LOOP)=DIAM(LOOP) ,NEXT LOOP 
3380 SOSUB 10800, REM Tiles veranderen 
3390 FOR LOOP:1 TO 42:DIAM(LOOP)=GETAL(LDOP)INEXT LOOP 
3400 DPLATINE=DPL:LODF''''42:GOTO 3450 
3410 DPLATlNE=DIAM<TTl: IF DPLATlNE=O THEN 3270 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 

3490 
3500 
3510 

'---------- Berekeningen aan gekozen 5nijgereedschap 

VE=PI/4*DPLATlNE*DPLATINE*B 
VFLEN5=VE-PI*«U/2-W-RO)*<U/2-W-RO)*B+PI/4*(U-W-RO)*(W+B)*(RO+B/4+W/4» 
HE:VFLENS/{PI*W*(U-W»+B+RO 
HN=IiE- (Z ... F2) *F3*OSTEMPEL/2*OELTAK* (oPLAT INE*DPLATINE/DSTEMPEL/DSTEMPEL-1. 9) 

Eindc:cntrole ;lfmetingen: te kleine slaglengte ---------------

3520 IF HE-B+HM-l+EXTRA>SLAG THEN 3530 ELSE 3560 
3530 CLS: GOSUB 7890: LOCATE 24,3: PRINT "BEF'ERKING SLAGLENGTE";: LOCATE 11,10: PRINT 
"Ve~r het gewenste dieptrekprcdukt is de slaglengte van de pers te":LOCATE 12,3 

0: F'RINT "k1 ei n. Veer een 1 ager pot je in I " 

3541) LOCATE 21,1:PRINT LIJN:i:LOCATE 22,30:COLOR 7,O:F'RINT "Dru~ op een toets":CO 
LOR 2,O:LOCATE ,,0 
3550 G$=INKEV.f:IF 13,*="" THEN 3550 ELSE 2100 
3560 PRINT V,DPL,VE,DPLATINE:FOR 1"'1 TO lOOO:NEXT I 
357(,,) 
3580 
3590 
3bOO '** .... * .. " .... " Berekening ai'metingen produkt gedurende proces *it .......... * .. * 
3610 
3620 
3630 
3640 

Verwerking gegevens ----------

3650 CLS:GOSUB 789(l:LOCATE 24,3:PRINT "VERWERKING GEGEIIENS"; 
3660 COLOR 7,OlLOCATE 10,251F'RINT "De gegevens worden nu verwerkt"ILOCATE 13,30: 
PRINT "Een ogenblH: a.u.b.":COLOR 2,O:LOCATE ,,0 
3670 ' 

3680 :---------- lIariabele grootheden bi; alpha-O ----------
3690 
3700 
3710 
37~O 

Model 1 -----

3730 51 (O}=SNUL 
3740 Rl (O)-DPLATINE/2 
3750 LI(0)=R1(O)-PIO) 
3760 RZl(O):(R1CO)+P(0»/2 
3770 
3780 Model 2 -----
3790 
3800 A «l) "'0 
3810 SMAX(O)=SNUL 
3820 SM(O}=SNUL 
3830 SGEM(O}=SNUL 
3840 RCO):DPLATINE/2 
385(, P (0) -DSTEMPEL t:2-RO 
3860 L(O)=R(OI-P(O) 
3870 RZ(O)=(RIO)+PIOII/2 
3880 V (01 =PI*SM (1)* {R (0) *R «;) -P «JI *P (0) ) 
3890 FBEN(OI:O 
3900 FBENWRIO):O 
3910 XIOI-RIO):Y(O)=O 



39:20 
3930 ---------- Be.-;:I.:eni ng groc.theden bI j .. 1 ph ... < I) ----------
3941) • 
3950 • 
3960 Algemeen nodig voor loop 
3970 
3980 FOR A=DAGRAD TO AS STEP DAGRAD 
3990 A(A)=A(A-DAGRAD)+DA 
4000 P<A)=PCO)+(RO+SNUL/2l*SIN(A(A» 
4010 
4020 '----- Berekenlng volume -----
40:::;0 
4040 PZ H~) "(I" (Al +1" (A-DAGRAD» 12 
4050 DV (A) =SNUL*DA* (SNUL+2*RD) *1"1*1"1 (A) 
4060 V(A)=VCA-1)-DV(A) 
4070 IF A=AS THEN R(A)"P(A) IGOTO 420(l:REM C(A)=min oneindig 
4080 
4090 ,----- Nulpuntsbepaling met Newton om R te bep.len, model 2 
4100 
4110 C(A)=PI*SNUL/(2*COS(A(A») 
4120 DEF FNF (X) =C (A) * CX*X-P CA) *1" (A) ) * CFl * CR (0) IX) "'1\I+2-FU -V(A) 
4130 BEGIN=R(A-DAGRAD) 
4140 EIND=BEGIN-. 002*FNF (BEGIN) I (FNF (BEGIN+. (01) -FNF (BEGIN-. (lOll ) 
4150 IF AElS(BEGIN-EIND)('OOOl THEN R(A)=EIND:GDTO 420(l 
4160 BEGIN=EIND:GOTO 4140 
4170 
4180 '----- Bep.ling overige grootheden uit bUitenstraal R -----
4190 
4200 SI'1AX(A)=SMAXWHtCR(O)/R(A) )~N 
4~10 SM(A)=SNUL+Fl*(SMAX(A)-SNUL) 
4220 RZ(A)=(R(A)+P(A»/2 
4230 SGEM(A)=(SM(A)+SNUL)IZ 
4240 L(AJ=V(A)/TWEEpI/SGEM(AI/RZ(A) 
4~50 
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4260 :---------- Berekening .grootheden bij alpha <) 0, Model 1 ----------
4270 
4280 
4290 Nulpuntsbepaling met Newton om HI te bepalen, model 1 -----
4300 
4310 DEF FNF (X) =61 (0) *PI/COS (A (A) ) * (Rl (0) 1 XI AN* (X*X-F' (AI *1" (A) ) -v (AI 
4320 BEGIN=Rl(A-DAGRAD) 
4330 EIND=BEGIN-. OO~*FNF (BEGIN) I (FNF (BEGIN+. 0(1) -FNF (BEGIN-.OO1) ) 
4340 IF ABS(BEGIN-EIND)<'OOOI THEN Rl (A)=EIND:GOTO 4390 
4350 BEGIN=EIND:GOTO 4330 
4360 
4370 '----- Bepaling overlge grootheden Ult buitenstraal Rl -----
4380 
4390 SteAI=51 (OI*CRl(O)/R1(A»-N 
4400 RZ1(A)=(Rl(A)+P(AI)/2 
4410 Ll(A)=V(A)/TWEEPI/S1(A)/RZ1(A) 
4420 ' 
4430 
4440 
4450 '********** Berekenlng benodlgde kracht ********** 
4460 
4470 • 
4480 ---------- Berekenlng vloeispanning ----------
4490 
4500 EPSN(AI=LOG ( « 1-10 *SNUL+I<*SM (A) ) 15NUL) 
4510 IF ABS(EpSN(A»(ABS(EPSN(A-DAGRAD» THEN EpSN(AI=EpSN(A-DAGRAD) 
4520 EF'ST (A)=LOG ( ( (1-IO"P (A) +f':.*R (A) ) I ( (1-~:) *F' (0) +I< .. R (01 I ) 
4530 IF ABS(EF'ST(A»<AB5(EF'ST(A-DAGRAD» THEN EF'ST(A)=EF'5T(A-DAGRAD) 
4540 EpSRIA)=-EPST(AI-EF'SN(A) 
4550 IF ABS(EPSR(A»{ABS(EF'SR(A-DAGRAD» THEN EPSR(A)=EPSR(A-DAGRAD) 
4560 EPSSTR(A)=SQRC2/3*(EPSN(A).EPSN(A)+EPST(AI*EPST(A)+EPSR(A)*EPSRcA») 
4570 S I GMAV (A) =KD*EPSSTR (A) 'P 
4580 
4590 . ---------- Kracht = onder wr i JV i ng ----------
4600 
4610 SIGMAR(A)=1.1*SIGMAV(AI*LOG(Rl(A)/P(A» 
46~0 FBEN (Al =TWEEF'I*P (AI .. 51 (A) *SIGMAR (AI *51N (A (A) ) 
4630 
4640 '---------- Kracht met wrijving ----------
4650 
4660 FBENWR(A)=FBEN(AI*(l+MU*TAN(A(A») 
4670 
4680 
4b90 
4700 '********** Berekeni ng X- en Y- coordlnaten inwendi ge matri jsvorm .... * .. "' ......... '" 

" 4710 XCA>=R(A)+.5*SMIAI*SIN(A(A» 
4720 IF A>75 THEN 4760 
473(' TANBETHA= (F4*5 IN (A (Al )+5IN (A (A-DAGRAD) ) I ICF4*COS (A (A) I +COS (A (A-DAGRAD) ) ) 
4740 Y(AI=Y(A-DAGRAD)+TANBETHA*(RIA-DAGRAD)-R(A»+.5*5M(A)*COS(A(A)I-.5*SM(A-DAG 
RhOI*COS(A(A-DAGRAD»:IF Y(A)(O THEN Y(A)=O 
4750 WEG1(AI=SNUL+Y(A)-.5*SM(A)"COS(A(A»+LIA)*5IN(A(A»-(RQ+5NUL/21*COS(A(A»+R 
O:GOTO 4850 
4700 Y(AI=Y(A-DAGRAD)+(X(A-DAGRAD)-X(A»*TAN(75*PI/180) 
4770 LA(A)=L(75)+(HE-RO-5NUL-L(75»)*(A-75)!15 
4780 SMA (AI "'8M (7";) + (511 (7~d -Cjl~UL) * (9(l-AI 115 
4790 WEG2IAI-SNUL+¥(A)-.5*SMAIA)*COS(AIAI)+LAIAI*SINIACA)-(RO+SNUL/21.COSIACAI) 
+F"iQ 



4800 
4810 
4820 
4830 '******* ... ** Be..-ekeni ng m .. ,< imale waarden ********** 
4840 
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4850 IF FBENWR(A»FBENWRMAX THEN FBENWRMAX=FBENWR(A):ALPHAMAX=A:WEGMAX=WEG1(A) 
4860 
4870 F'RINT A,X(A),Y(A) 
488<) NEXT A 
4890 
4900 
4910 
4920 .**~******* Keuzeindex ******************44.**************************** 
4930 
4940 CLS:GOSUB 7890:LOCATE 24,3:PRINT "KEUZE-INDEX"; 
4950 LOCATE 9,25:F'RINT "1) Afmetingen Elndp..-odukt" 
4960 LOCATE 10,25:PRINT "2) Kracht - alpha krommme" 
4970 LOCATE 11,25:PRINT "3) Kracht - weg kromme" 
4980 LOCATE 12,25:F'RINT "4) Voorgespannen matrijs" 
4990 LOCATE 13,25:PRINT "S) Inwendlge vorm matriJs" 
5000 LOCATE 14,25:PRINT "6) Hoofdindex" 
5010 lOCATE 21,I:PRINT lIJN$:LOCATE 22,25:COLOR 7,O:PRINT "Maak Elen keuze typ 
e een getal "; : COLOR 2 ,O:lOCATE, ,0 
5020 G:t=INKEY$:IF G$ ...... THEN 5020 ELSE KEUZE=ASC(G$)-48 
5(l30 IF I<EUZE< 1 OR KEUZE )6 THEN 502(> 
5040 ON KEUZE GOTO 5100,5240,5240,5550,5760,1910 
5050 
5060 
5070 
5080 ... * .. * .... ** .... Afmetingen eindprodukt ********** 
5090 
5100 GOSUB 7990:LOCATE 24,3:PRINT "AFMETINGEN EINDPRODUI:T"; 
5110 GOSUB B090:LOCATE 22,12:PRINT "Wllt U deze tekening met maatvoering uitprln 
ten (J IN) 1"; 
5120 G$=INKEY:t:IF G:t="" THEN 512<) 
5130 IF INSTRC"JNJn",GS'.O THEN 5120 
5140 IF INSTR("JJ",G:f)=O THEN 4940 ELSE GOSUB 10370 
5150 SCREEN 2,,0,0:GOSUB B090:FOR LOOP=1 TO 5000,NEXT LOOF':GOTO 494,) 
5160 
5170 
5180 
519<) .*** ........ *** Tekening kracht - alpha/weg kromme ***** .... * ...... 
5200 
5210 
5220 ---------- Randen beeldscherm ---------
5230 
524<) GOSUS 7990: LOCATE 24,3, IF f..:EUZE=2 THEN F'RINT "KRACHT-ALF'HA-kROI'1ME"; ELSE F'fU 
NT "KRACHT-WEG-KROMME"; 
5250 . 
5260 .---------- Berekening lichaalverdeling vertikale as ----------
5270 
5280 FOR LOOP-I TO 100 
529<) FMAX=LOOP*40<)O 
5300 IF FMAX>FBENWRMAX THEN lOOP=100 
5310 NEXT LOOP 
5320 WEGM=HE-B-l+HM 
5330 
5::'-40 ·-----------Lijnen en besc:hrifting van de grafiek ----------
5350 
5360 GOSUE< 857<): LOCATE 22 3: IF I':EUZE=2 THEN PRINT "Wi 1 tUde kracht-al pha-kromml? 

uitprinten (J/N) 1"; PRINT "WIlt U de kracht-weg-kromme uitprlnter. CJ/N) 
"fI. , . 
5370 
5380 
5390 

Keuze uitprinten grafiek 

5400 G$=INI.:EY:f:IF G$= .... THEN 5400 
5410 IF INSTRC"JNjn",Gll=O THEN 5400 
5420 IF INSTR ( .. jJ" , Sf) =-0 THEN 4940 
5430 GOSUB 10370 
5440 
5450 ---------- Ui tpr i nten grafi ek ----------
5460 
5470 SCREEN ::'"O,O:GOSUB 8570:FOR LOOF'=1 TO 5<)<)0:NExr LOOP:GOTO 4940 
5480 
5490 



5500 
5510 '********"** Tekeni ng voorgespC'nnen matri js ***'*"****** 
552:0 
55~0 ---------- R~nden beeldscherm ----------
5540 
5550 GOSUB 7990:LOCATE 24,3,PRINT "VOQRGESPANNEN MATFUJS", 
5560 
5570 '---------- Tekenen voorgesp~nn~n m~trijs ----------
5580 
5590 GOSUB '?020ILOCATE 22,20:PRINT "Wilt U deze tekening uitprinten 
5600 
5610 '---------- KeL!::e uitprinten tekening ----------
5620 
5630 G$=INI<Ey:t: IF G$~'''' THEN 5630 
5640 IF INSTR("JNjn",G$)=Q THEN 5630 
5650 IF INSTR("jJ",G$)"=O THEN 4940 
566'~ GOSUE< 10370 
567<) 
5bSO ---------- Uitprinten tekening -----------
5690 
5700 SCREEN 2, ,0 ,0: GOSUB 9020:FOR LOOP=1 TO 500(>,NEXT LOOP:G01-0 49~t) 

5710 
5720 
5730 
5740 '********** Inwendige vorm matrijs ********** 
5750 
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(J IN) "''', 

5760 GOSUS 7990:LOCATE 24,3,PRINT "INWENDIGE VORM MATRIJS"; 
5770 GOSUS 10280:LOCATE 22,22:PRINT "Wilt U deze tabel uitprintem (J/N)i'7"1 
5780 Gk=INVEV:t:IF Glf:"" THEN 578<) 
5790 IF INSTRC"JNjn",Gt)=O THEN 5780 
5800 IF INSTR("jJ",G:t)=O THEN 4940 ELSE SOSUE< 10370 
5810 SCREEN 2,,0,O:GOSUB 10280:FOR LOOF''''1 TO 5000:NEXT LOOP:GOTO 4940 
5820 
5830 
5840 
5850 
5860 
5870 
5880 

********************************************************************** 
***********************¥ Veranderen tabellen ************************* 
********************************************************************** 

5890 
5900 
5910 '* •• ******* Veranderen tabellen ********** 
5920 
5930 CLS:GOSUB 7890:LOCATE 24,3:PRINT"VERANDER-INPEX"; 
5940 
5950 '---------- Menu ----------
5960 
5970 LOCATE 11,:2:F'RINT"1) Vera.nderen be>schikbare snijge>reedscha.ppen. ":LOCATE 1: 
,22:PRINT"2) Veranderen beschjkba.re to£'rpntallen.":LDCATE 14,22:PRINT"4) TerLlg n 
a~r heofd-indE'~.",LOCATE 13,22:F'RINT"3) Veranderen beschikb~re plaatdiktes." 
5980 LOCATE 21,1:PRINT LIJN!::LOCATE 22,25:COLOR 7,OlF'RINT "M~ak een keuze: typ 
e een getal";:COLOR 2,O:LOCATE,,0 
59<>0 G;f=lNI~EV$:IF Gt::"" THEN 5990 ELSE KEUZE=ASC(G:t)-48 
6000 IF VEUZE<l OR KEUZE>4 THEN 5990 
6010 ON KEUZE GOTO 6050,6150,6240,1910 
6020 
6030 '---------- Snijgereedsch"'ppen ----------
6040 
6050 TEI;:STl $="TABEL SNIJGEREEDSCHAPPEN": TEI<ST2:t."''' Beschi kbare p1 atine sni jgere 
edschappen" 
6060 MENU1$:"! ) Teeveegen di ... meter snijgereedsch ... p.":HENU2j:="2 ) Verwijderen di 
ameter snijgereedschap.":MENU3.-"3 ) Terug naar veranderindex" 
6070 !='ILEt="di am. geg": VOER.'" "Vol'r de di ~meter in. (Druk Esc. teets voer terL'g na 
",r vor i ge inde>".)": INGEEF:t=BLAD2.: f::Ll=45 
608" FOR LOOP""1 TO 42:GETAL(LOOP)=OYAM(LOOP),NEXT LOOF' 
6090 GOSUB 10800 REH files vE>r"nderen 
6100 FOR LOOP=1 TO 42:DIAM(LOOP)=GETAL(LOOPl:NEXT LOOP 
6110 GOTO 5930 
6120 
6130 ---------- ToerentallE>n dra~ibank ----------
6140 
6150 TD::ST 1 $=" TABEL TOERENTALLEN", TEI<5T2$=" Beschlkbarl' dra"ibank tOE>rentall 
en" 
6160 MENU1$="! ) Toevol'gen toerental dra~ibank.":MENU2l1'="2 ) Verwijderen tOE'rent 
al d ... ",aib",nk.":MENU3S="3 ) Terug nBar veranderindex." 
6170 FILE$="toer.geg",VOER!:="Voer het toerental in. {DrL.k Esc. toet5 ve~r tl?rug 
n",a.r verige index.)":INGEEFS=BLAD3$:KLl-46 
6180 FOR LOOP=1 TO 42:GETAL(LOOP)=TOER(LOOPl:NEXT LOOP 
6190 GOSUE< 10800:REM files verBnderen 
7800 FOR LOOF'=1 TO 42:teerCLOOP)~GETALCLOOP):NEXT LOOP 
6200 GOTO 5930 
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6:::10 
b::::::O ---------- F'l aatdi ktes ----------
6230 
6240 TEKST1$","TABEL PLAATDII<TES", TEKST2$:" Beschikbare plaatdiktes 

6:::50 MENU1;f,,"1 ) Toevoegen plaatdikte."'MENU:::$ .... ::: ) Verwijderen plaatdH:te. ",MEN 
U3Sz '·3 ) Terug naar veranderindex" 
6260 FILEs: .... pldi I<te.geg", VOERS:="Voer de plaatdikte in. (Dn.tk Esc. toets vOor ter 
ug naar vorige inde:<.)",INGEEF$=BLAD4:t,KLl=4.!> 
.!>:::70 FOR LOOF'~l TO 42,GETAL(LOOPl=F'LDIITE(LOOP),NEXT LOOF' 
.0280 GOSUB 10800 REM flIes veranderen 
b290 FOR LOOP"'l TO 42: F'LDIKTE<LOOP) =6ETAL (LOOP) ,NEXT LOOP 
6300 GOTO 5930 
6310 
6320 
6330 
b340 ****************************************.***************************** 
6350 ****************************** Uitgang ******************************* 
6360 ********************************************************************** 
6370 
6380 
6·390 
0400 CLS,60SUB 7890:LOCATE 24,3:F'RINT"EINDE PROGRAMMA";:LOCATE 10,29:PRINT"EINDE 

PROGRAMMA" 
6410 LOCATE 13,25:PRINT"U kunt het kiezen wit:" 
6420 LOCATE 15,25:F'RINT"1) Her-halen pr-ogr-amma. ".LOCATE 16,25:F'RINT"2) Afb,-eken p 
rogramma.";ILOCATE .,0 
6430 G$=INfc:EY$:1F 6$ ...... THEN 6430 ELSE I<EUZE"'ASC(6;f)-48 
6440 IF KEUZE<1 OR KEUZE)2 THEN 6430 
6450 ON KEUZE 60TO 176<),6460 
6460 CLSICOLOR 7,O,O:END 
6470 
6480 
6490 
b500 
6510 
6520 
6530 
6540 
6550 
b560 
657(> 

****************************************4***************************** 
*****************************************************.**************** 
************************* ***********************.**** 
***************.********* SUBROUTINES ************ ..... *****-.. ******** 
************************* **************************** 
********************************************************************** 
*****************4·**************************************************** 

6580 
6590 
6600 ~ ****iII·**************** een b 1 ad in 1 ez en *********************** 
6610 
6620 "input: ingeef+ 
6630 "output: ingeef~(array) 

6640 'c is hat nummer van het ingavebiok. 
6650 MAXIN:ASC(INGEEFS) 
6660 C=O 
6670 CONTR=O: LO'/'=O, ¥=ASC (MIDi (INGEEF$ ,2+C*3, 1 ) ) : X=ASC (MID$ (INGEEF:f, 3+C*3, 1) ) : MAX 
=ASC(MID:t(INGEEFt,4+C*3,l» 
6680 A$= INGEEF$ (C, BLZ) 
6690 GOSUB 7310 
6700 IF CONTR=O THEN GOSUB 689<) 
6710 IF FOUT"'! THEt~ C=C-11FDUT;:0 
6720 IF HST"'O THEN INGEEF~(C,BLZ)=Af 
67:30 A$=UU 

6740 IF HST"'l AND CONTR"'l THEN 6670 
6750 IF UPY.-l THEN 6780 
6760 C=C-l:IF C{O THEN C"'MAXIN 
6770 GOTO 6670 
6780 IF DOWNY.-l THEN 6810 
6790 C=C+l:IF C>MAXIN THEN C=O 
6800 GOTO 6b70 
6810 IF ESC% THEN RETURN 
6820 C=C·"': IF C>MAX IN THEN RETURN 
0830 GOTO 6670 
6840 
6850 
t.860 



B 19.11 

6870 '.********** centrole invoer ********** 
6geo 
6890 IF eLI=l AND C=O THEN 7210 
6900 IF BLZ=1 AND C=l THEN 6960 
6910 IF SlZ=1 AND C=2 THEN 7210 
6920 IF BLZ=l AND C=3 THEN 6970 
69::J..O IF BLI"'1 AND C=4 THEN 6980 
6940 IF BLZ"'2 AND C=O THEN 6990 
6950 IF BLZ=3 AND C=O THEN 7210 
69bO IF C=! AND ElLI=1 THEN IF VAL(A$»UMAX THEN FOUT=1:A;f="",IF HST=O THEN GOSUE< 

70:::!0:HST=1 ELSE BOSUE< 7020 ELSE IF HST=! THEN 7010 
6970 IF C=3 AND ElLI=! THEN IF VAl(A;f)<VAL<INGEEF$(2,U) THEN FOUT=lIA$= .... :IF HST 
=0 THEN GOSUE< 7030,HST=1 ELSE Bosue 7030 ELSE IF HST=l THEN BOSUS 7010 
6980 IF C=4 AND BlZ=1 THEN IF VAL(A$')<1 OR VAL<A;f»5 THEN FOUT=l'A$= .... :lF HST=O 
THEN GOSUE< 7040,HST=1 ELSE BOSUB 7040 ELSE IF HST=l THEN BOSUS 7010 
6990 IF C=O AND ElLl"':::' THEN FOR LOOP=l TO 4::, IF GETAL(LOL1F')=VAL(A;f) THEN LOO .. '=4:::: 
FOUT=l:A;f~'''':lF HST=O lHEN GOSUS 7050:HST=1 ELSE GOSUl'< 7050 ELSE:: NEXT lCJO!'" 
70')0 RETURN 
7010 LOCATE IB.l:PRINT HOM$:LOCATE i9,1:PRINT HOM:f:LOCATE 20,l:PRINT HOM.f:HSTcOa 
RETURN 
7020 LOCATE 18,HI:COLOR 7,O:PRINT"Het produ~t past niet door het doervoergat van 
het unlversele",LOCATE 19,10:PRINT"opspangereedschap. I(ies U klein .. r dan of g",l 

i jl< .. an" ,UMAX;: PRINT". "II COLOR :2,0: LOCATE, ,0: BEEP: RETURN 
7030 LOCATE lB,lO,COLOR 7,OIPRINT"De wanddlkte kan t.g.v. het dleptrekken niet 9 
roter worden dan de":LOCATE 19,10'PRlNT"bodemdi~:te. Veer een gratere waarde In v 
ocr B.u;.COLOR 2,O:LOCATE"O,BEEP:RETURN 
7040 LOCATE IB,lO.COLOR 7,l):PRINT"De afrendingsstraal meet tussen 1 mm en 5 mm 9 
.. kozen werden.";: LOCATE 19,10: PR I NT "Veer e>en andere ... aarde 1 n veer RD.";: COLOR 2 
,O:LOCATE"O:8EEP:RETURN 
7050 LOCATE IB.17:COLOR 7,O,PRINT"De::e .... aard .. bevlnd :l!lch reeds in het bestand." 
j.COLOR 2,0.LOCATE"O:BEEP:RETURN 
7060 
7070 
70a.) 
7090 
7100 
7110 
7120 
7130 
7140 
7150 
7160 
7170 
7160 
7190 
7200 
721(1 RETURN 
7220 ~***.****.**.************************************* 
7230 LOCATE Y.X:F'RINT STRING:t(MAX,32):RETURN 
7240 
7250 
7260 
7270 
7~BI) 

7290 INVOER:lo%,a$,ma><,l<,y 
7300 UITVOER: ESC%,F'G.UP'Y.,PG.DN%,A:f,UP'l.,DOWNX 
7310 ESCXsO:f'G.UPX-O:PG.DNX=O:UP'Y.=(>,DOWNXsO 
7320 GOSUS 7750 
7330 IN$=INVEY$:IF IN$s"" OR JN$"'CHR$(9) THEN 7330 
7340 IF IN:f=CHR;f(27) THEN ESC%=l:COL=O:GOTO 7800 
735(> A=LEN(AS) 
7360 IF 
7370 IF 
7380 IF 
7390 IF 
7400 IF 
7410 IF 
-L07.) 

IN$<>B.SF'ACE;f THEN 7430 
LO%>A AND L07.<)O THEN L07.=LO'l.-l:GOTO 774') 
A=O THEN 7740 

Act THEN A;f. .... ".LO'X=O:GOTO 7740 
LO':!.=/) THEN A$=R I GHT$ (A;f ,A-I) : GOTO 7740 
LO%+1=A THEN A$=LEFT;f(Af,A-IJ ELSE Af=LEFT;f(A:f,LO'l.-lJ+RIGHTf(Af,A 

7420 LO%=L07.-hGOTO 7740 
7430 IF IN;f<>DEl;f THEN 7510 
7440 COL=O 
7450 IF L07.+ t >A OR A=O THEN 7740 
746') IF A=1 THEN A.fc· .. ·:GOTO 7740 
7470 IF LO%+l"'A THEN A$=LEFT$(A:f,A-IJ:G01"O 7740 
7480 IF LOi.=O THEN A$=RIGHT$ (A,*' ,A-I) : GOTO 7740 
7490 A:r~'LEFT$ (A$ ,LOI.)+RIGHT:f (Alf ,A-LO'l.-l) 
7500 GO TO 7740 
7510 IF 
7520 COL=O 
7530 IF 
7540 GOTO 7740 

IN:f'<>RIGH:t THEN 7550 

L07.+1(MAX THEN LO%=LO%+l 
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755<) IF IN:r;: >LEFf THEN 7590 
756(1 COLaO 
7570 IF LOt.<. >0 THEN LO%=LO'l.-1 
7580 GOTO 7740 
759() IF INS<. >INSf THEN 7b:20 
7600 IF COLaO THEN COL=8 ELSE COL=O 
7610 GOTO 7740 
76'20 IF IN$=ENDE:t THEN LO':l.=A: COL"'O: GOTO 774<} 
7630 IF INf=HOME.f THEN A:r="":LO%=O:COL=O:GOTO 7740 
7640 IF IN:t=F'G. UF'.f THEN COLaO: F'G. UP%:l: GOTO 7800 
7650 IF IN.f=F'G. DN$ THEN COL=O: PG. DN%=ll GOTO 781)<) 
7660 IF IN$=UP$ THEN COL=O: UP%=l: GOTO 78')0 
7670 IF IN:t=DOWN:t THEN COL=O:DOWN'l.=l:GOTO 7800 
7680 IF IN:t=CHRt' 13) THEN COL=O:GOTO 7800 
7690 IF INSTR("1.'234567890",IN$)=O THEN IN:f=· .. ·:BOTO 7320 (MM) ( 
7700 IF LO'l.=MAX THEN BEEP:GOTO 7330 
7710 IF A>=MAX AND COL{)O THEN EiEEF';80TO 7330 
7720 IF LO'l.)A THEN A.f=AS+STRING${LO'l.-A,32)+IN$ ELSE IF LOI.=A THEN A.f=AS+INt ELSE 

IF COL=O THEN IF LO%=O THEN AS=INf+MID.f(Af,2) ELSE A:f=LEFT$(A.f,LO'l.)+IN.f+MIDt(A$ 
, LO'l.+'2} ELSE IF LO%=O THEN A$=IN$+A$ ELSE A$=LEFTf(Af,LO%}+INf+MID$(A$,LO%+l) 
7730 L0'4=L0'4+1 
7740 GOSUB 7750:GOTO 7330 
7750 LOCATE Y.X:PRINT A$;:F'RINT STRINB$(MAX-LEN(A$) ,32) 
7760 COLOR COL,15:IF LO%<>MAX THEN LOCATE Y,X+LO%:PRINT CHR$(SCREEN(Y,X+LO%» EL 
SE LOCATE Y,X+LO%-l;PRINT CHR$(SCREEN(Y,X+LO'l.-1» 
7770 COLOR 2,0 
7780 IF UP%=l OR DOWN%=l THEN CONTR=l 
7790 RETURN. 

7800 LOCATE Y,X:PRINT AS;:PRINT 
7810 IF UP'l.=l OR DOWN%=1 THEN CONTR=l 
7820 RETURN 
7830 
7840 
7850 
7860 

STRIN8$(MAX-LEN(AS),32) 

7870 ' ••••••• **. Randen beeldscherm in teKt-mode *********. 
7880 
7890 SCREEN 2,O,O:SCREEN O,O,O:COLOR 2,C>:CLS 
7900 LOCATE 25,l;PRINT H3$ 
7910 LOCATE 24.46:PRINT "Plooihouderloos dieptrekproces"; 
7920 LOCATE 1,1:PRINT Hl:f:FOR LOOP=l TO 21:PRINT CHRS(186):LOCATE LOOP+l,79:PRIN 
T CHR;f(186):NEXT LOOP:PRINT H2$;LOCATE :24,1:F'RINT CHRS(186)pLOCA1E. 24,79;PkINr 
CHR;f (186); 
7930 RETURN 
7940 
7950 
7960 
7970 ********** Randen beeldscherm 1n graphic-mode ********** 
7980 
7990 SCREEN 2,,0.0 
8000 LINE (0. O)- (639,0): LINE (4,2) - (635, 2) : LINE (639,0) - (639, 199) ; LINE (635,2) - ( 
635,180) :LINE (639,199)-<0,199) :L!NE (635,18()-(4,180) :LINE <0.199)-(1),0) :LINE ( 
4,18(»-(4,2) 
8010 LINE (4, 1B2)- (635,182) : LINE (635,182) - (635,197) : LINE (635,197) - (4,197) : LINE 

(4,197)-(4,182) 
80:20 LOCATE 24,4B:PRINT "Plooihouderloos dieptrekproces"; 
B030 RETURN 
8<)40 
8050 
8060 
8070 '********** Afmetlngen eindprodl..lkt ********** 
809<) 
8()90 T=15(>/U: Tl=130: T2=U*T: T 4"HE*T*5/12: T3= (160-1-4) 12: T5=W*T, T 6=8*T*5/12: T7= CW+R 
O)*T:T8=(B+RO)*T*5/12:T9=HN*T*5/12 
8100 IF T4>120 THEN T"'120/HE:T1=130:T2=U*T*12/5:T3=20:T4=120,T5=W*T*12/5:T6"'B*T: 
T7=(W+RO)*T*12/5:TB-(B+ROI*T:T9=HN*T 
8110 
8120 '---------- FiguLlr- en a .. nhaalll jnen ----------
8130 ~ 

8140 LINE (T1-80,T3)-(Tl+T2,T3):LINE (Tl+T2,T3)-(T1+T2,T3+T4+35):CIRCLE (Tl+T2-T 
7,T3+T4-T8),T7,,3/2*PI,TWEEPJ 
8150 LINE <Tl +T2-T7. T3+T4) - (1'1-80, T3+T4) : CIRCLE (T I+T7, T3+T4-T8) , T7, ,F'!. :!,/2*PI: L 
INE (Tl,T3+T4+351-CT1.T3) 
8160 LINE (Tl-50,T3+T4-T91-CT1+T5,T3+T4-T9):LINE (Tl+T2-T5,T3+T4-T9)-(T1+T2,T3+T 
4-T9) 
B170 LINE (T1+T2-T5, T3) - (T1+T2-T5, T3+T4-T81 : CIRCLE (Tl+T2-T7, T3+T4-T81 , T7-T5, ,31 
2*PI,TWEEPI:LINE (Tl+T2-T7,T3+T4-T61-(Tl+T7,T3+T4-T6) 
8180 CIRCLE (Tl+T7,T3+T4-T8),T7-T5"F'I,3/:2*PI:LINE (Tl+T5,T3+T4-T81-(T1+T5,T31 
8190 PAINT (Tl+T2/2,T3+T4-T6/21 



8200 
8210 
8220 
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Maatlijnen ----------

8230 LINE <T1-70,T3)-<T1-70,T3+T4):F'X=Tl-70:PY=T3:GOSUB 10660:PY=T3+T4:G()SUB 1()6 
10 
8240 LINE CTI-40,T3+T4-T9)-CTI-40,T3+T4):PX=Tl-40:PY=T3+T4-T9:GOSUB 10660:PY=T3+ 
T4:GOSUB 10610 
8250 F'X=Tl+T7-CT7-T5)/SQRC2):PY=T3+T4-T8+IT8-T6)/SQRC2):LINE CF'X,PY)-IT1+T7,T3+T 
4-T8):PSET CPX+l,PY-2):PSET (PX+2,PY-1) 
8260 LINE CTl,T3+T4+30)-(Tl+T2,T3+T4+30):PX=Tl:PY=T3+T4+30:GOSUB 10510:PX=Tl+T2: 
GOSUB 10560 
8270 F'X=Tl+2/3*T2:LINE CPX,T3+T4+10)-(PX,T3+T4-T6-10)IPY=T3+T4:GOSUB 10660:PY=T3 
+T4-T6:GOSUB 10610 
8280 PY=T~,+T4-2/3*T9: LINE tTl+T2-T5-20, PY) - <Tl+T2+20, PY) ,PX=T 1+T2-T5: GOSUB 10560 
:PX=Tl+T2:G05UB 10510 
8290 
8300 '---------- Maten bijschrljven ----------
8310 
8320 LOCATE (T3+T4/2)/8, (Tl-70)/8-3:PRINT "Hb" 
8330 LOCATE tT3+T4-T9/2) 18, CTl-40) /8-1: PRINT "H" 
8340 LOCATE <T3+T4-T8) 18, CTl+T7)/8+1:PRINT "RO" 
8350 LOCATE tT3+T4+30) 18-1, <Tl+T2/2) 18: PRINT "un 
8360 LOCATE IT3+T4-T6)/8-1,IT1+2/3*T2)/8+2:F'RINT "B" 
8370 LOCATE tT3+T4-2/3*T9) 18, <Tl+T2-T5) 18-2:PRINT OW" 
8380 
8390 ---------- Bijschrijven waarden ----------
8400 
8410 Zl=9:Z2=43 
8420 LOCATE Zl,Z2:PRINT "Bruto produkthoogte Hb =";:PRINT USING "###.#";HE;:PRIN 
T " mm u 

8430 LOCATE 
INT " mmll 
8440 LOCATE 
NT " mm u 

8450 LOCATE 
NT " mm" 
8460 LOCATE 
NT " mm" 
8470 LOCATE 
INT " mlll u 

8480 RETURN 
8490 
8500 
8510 

Z1 +1. Z2: PRINT "F'rodukthoogte H =";:PRINT 

Zl+2,Z2:PRINT "Uitwendige dlameter U =";: PRINT 

Zl+3,Z2:PRINT "Wanddikte W =",:PRINT 

Zl+4,Z2:PRINT "Bodemdikte B =";,PRINT 

Zl+5,Z2:PRINT "Afrondingsstraal RO =";:PRINT 

8520 '********** Tekening kracht-alpha/weg-kromme ********** 

USING 

USING 

USING 

USING 

USING 

8530 
8540 
8550 Lijnen en beschrlfting van de grafiek ----------
8560 
8570 Tl=120:T2=400:T3=140:T4=100:T5=4:T6=2 
8580 LINE ITl,T3-T4)-IT1,T3+T6) 
8590 LINE ITI-T5,T3)-CT1+T2,T3) 

"###.#";HN;,PR 

"##li.#";U; :PRI 

"###.#";W;:PRI 

"###.11"; B; : PRI 

"###.II";RO;:PR 

8600 LOCATE 21,58:IF KEUZE=2 THEN PRINT "Alpha Igraden)" ELSE PRINT "Stempelweg 
(mm)"i 

8610 LOCATE 3,10:PRINT "F IkN)" 
8620 FOR T=l TO 4 
8630 VT=T3-T*T4/4 
8640 LINE tTl-T5, VT) - (Tl+T5, VT) 
8650 LOCATE YT/8+1,T1I10-2:PRINT USING "##IIII"IFMAX*T/4/1000 
866(> NEXT T 
8670 IF KEUZE=3 THEN 8730 
8680 FOR T=l TO 9 
8690 XT-Tl+T*T2/9 
8700 LINE IXT,T3+T6l-IXT,T3-T6) 
8710 LOCATE T3/8+1,XT/8-1:PRINT lO*T 
8720 NEXT T:GOTO 8810 
87::,0 FOR T= 1 TO 5 
8740 XT=Tl+T*T2/5 
8750 LINE (XT,T3+T6)-IXT,T3-T6) 
8760 LOCATE T3/8+1,XT/8-1:PRINT USING "#II#";T*WEGM/5 
8770 NEXT T:GOTO 8850 
8780 
8790 ---------- Tekenen graflek ----------
8800 
8810 FOR A=DAGRAD TO 90 STEP DAGRAD 
8820 LINE tTl+ lA-I) *T2/90, T3-FBENWR lA-I) *T4/FMAX) - <Tl+A*T2/90, T3-FBENWR (A) *T4/FM 
AX) 
8830 NEXT A 
8840 LOCATE 3,30: PR INT "Fma:", ="; C INT IFBENWRMAX/I (00) ; "kN b i j al pha ="; ALPHAMAX; 
"graden":GOTO 8930 
8850 FOR A=DAGRAD TO 75 STEP DAGRAD 
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8860 LINE (T1+WEGl (A-l H.T2/WEGM, T3-FBENWR (A-l H'T4/FMAXI - <T l+WEGl <AI *T2/WEGM, T3-F 
BENWR<A>*T4/FMAXI 
8870 NEXT A 
8880 A=75+DAGRAD: LINE (T1+WEGl (A-l )"T2/WEGM, T3-FBENWR (A-i) *T4/FMAXI - <Tl+WEG2 (A) * 
T2/WEGM,T3-FBENWR<A)*T4/FMAX) 
889() FOR A=75+2"DAGRAD TO 90 STEP DAGRAD 
891)0 LINE (T1+WEG2 (A-l) .. T2/WEGM, T3-FBENWR (A-1 I "T4/FMAX I - <Tl+WEG2 (A) *T2/WEGM, T3-F 
BENWR (AI *T4/FMAX) 
8910 NEXT A 
8920 LOCATE 3,30:PRINT "Fma'< :";CINT(FBENWRMAX/l000}j"kN bij stempelweg =";:F'RI 
NT USING "###.II";WEGMAX;:PRINT " mm" 
8930 RETURN 
8940 
B95(l 
89':'0 
8970 ' .... ******** Tekenen voorgespannen matr i J S ********** . 
898() 
8990 
90<:'1) ---------- Standaardafmetingen matri j5 ----------
9010 
9020 T1=170:T2=300:T3=135:T4:T2*5/12*HM/(DM/2):SCREEN 2,,0,0 
9030 T20=(OPLATINE+10)*T2/0M 
9040 T21:SIN(b*PI/180)*HM 
9050 T5=T2*DPLATINE/OM:T6=T4*(SNUL+1)/HM 
906<) STRAAL 1 .. 1: STRAAL2=10 
9070 T9= (U/2+STRAAL2* (I-COS (15*PI/180) » *T21 <DM/2) 
9080 no= (Y (75) + (X (75) - <U/2+STRAAL2* (I-COS (15*PI 1180) , ) ) ITAN (15*PI/180) , *T4/ HM 
'1090 T11:STRAAL2*COS (15*PIII80) *T21 (oM/2) +T9 
9100 T12=STRAAL2*SIN(15*PI/180)*T4/HM+T10 
'1110 T13=Tl1-STRAAL:'*T2/(DM/2) 
9120 T14=T12+SNUL*3*T4/HM 
9130 T15=STRAAL1*T2/<DM/2)+T13 
9140 T16=T14+STRAAL1*T4/HM 
9150 LINE (T1+T2+50,T3-T4)-(TI-50,T3-T4':LINE IT1,T3-T4-351-(T1,T3}:LINE CTI-50, 
T3'-(T1+T2+50,T3) 
9160 • 
'1170 '----- Streep-stip-lijn ----
'1180 
9190 LINE (11+T2, T3+25) (1"1+T2, T3+5-T4/3) 
9200 LINE (T1+T2,T3+1-T4/3)-IT1+T2,T3-2-T4/31 
9210 LINE (Tl+T2,T3-6-T4/3)-IT1+T2,T3-6-2*T4/3) 
9220 LINE (T1+T2,T3-10-2*T4/3)-(T1+T2,T3-13-2*T4/3) 
9230 LINE (T1+T2,T3-17-2*T4/3'-(Tl+T2,T3-T4-35) 
9240 
9250 .----- Maatlijnen -----
9260 
9270 LINE (Tl+T2,T3-30-T4)-ITl,T3-30-T4) 
9280 LINE 1T1-4<) , T3) - (Tl-40, T3-T4) 
9290 
9300 .---------- Variabele afmetingen matrljs ----------
9310 
9320 
9330 Overgang matrijs-persring -----
9340 
9350 LINE (11+T2-T21), T3-T4}- CTl+T2-T20+T21, T3) 
9360 
9370 .----- Boven~ijde matrljs -----
9380 
9391) LINE (Tl+T2-T5,T3-T4-15)-(T1+T2-T5,T3-T4+T6) 
940() LINE 1T1+T2-T5, T3-T4+T6)- <Tl+T2+50, T3-T4+T6} 
9410 
9420 ,----- Schuine lijn -----
9430 
9440 T7=X (75) *T21 <OM/21 I T8= (SNUL+ l+Y (75 1 ) *T4/H~1 
9450 LINE (Tl +T2-T7, T3-T4+T8) - <T I+T2-T9, T3-T4+TIO) 
9460 
9470 .----- Onderzijde matrijs -----
9480 
9490 CIRCLE CT1+T2-Tl1, T3-T4+T12) ,STRAAL2"TZI WMIZ} , ,O,15*PI/180 
95~) LINE (T1+T2-T13,T3-T4+TI21-IT1+T2-TI3,T3-T4+TI4) 
9510 CIRCLE (Tl+T2-T15,T3-T4+TI4),STRAAL1*T2/(DM/2),,3/2*PI,2*PI 
952<) LINE <11+T2-TI5-2*T21 CDM/2) , T3-T4+TI6) - CT1+T2+50, T3-T4+T16) 
9530 LINE (T1+T2-T15-2*T2/(DM/2),13-T4+TI6)-(Tl+T2-T15-2*T2/IDMI21,T3+251 
9540 LINE (Tl+T2-T13,T3-T4+T14)-(Tl+T2-T13,T3+25) 
9550 LINE (Tl+T2-T20,T3-T41-(Tl+T2-T20,T3-T4-15) 
9560 LINE IT1+T2+40,T3-T4-10)-IT1+T2+40,T3-T4+T6+10) 
9570 LINE (T1+T2+40,T3-T4+T16-101-IT1+T2+40,T3+10) 
9580 
9590 .----- Maatlijnen -----
9600 
9610 LINE (Tl+T2-T20-20,T3-T4-10)-(Tl+T2+20,T3-T4-10) 
9620 LINE (T1+T2-T15-2*T2/IDM/2)-40,T3+20)-(11+T2~20,T3+20) 
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9630 
9Q40 '----------Pijlpunten 
96S0 
9660 PX:T1:PY;T3-T4-30:GOSUB 10510:F'X=Tl+T2:GOSUB 10560 

PX=Tl+T2-T20:PY-T3-T4-10:GDSUB 10560:PX=Tl+T2:GOSUB 
PX:=Tl+T2-T5: PY=T3-T4-10: GOSUB 10710 
PX-Tl+T2-TI3:PY=T3+20:GOSUB 10710 

10510 9670 
9680 
9b90 
9700 
9710 
9720 
9730 
9740 

PX"'T1+T2-T15-2*T21 <OM/2) : PY=T3+20: GOSUB 10560: PX"'Tl+T2: GOSUB 
PX=Tl-40:PY=T3-T4:GOSUB 10660:PV=T3:GOSUB 10610 
PX;Tl+T2+40:PV=T3-T4:GOSUB 10610:PY=T3-T4+T6:GDSUB 10660 
PX"'Tl+T2+40:F'V=T3-T4+TI6: GOSUB 10bl0: PV-T3, GOSUB 10b60 

9751) ,---------- x-y coordinaten ----------
97bO 
9770 FOR A=DAGRAD TO 75 STEP DAGRAD 
9780 T7-XIA)*T2/IDM/21,T8-ISN~L+l+YIAII*T4/HM 
9790 T17=XiA-DAGF~D)*T2/iDM/2) 
9800 TI8=ISNUL+l+YIA-DAGRADII*T4/HM 
9810 LINE IT1+T2-TI7,T3-T4+TI8)-(Tl+T2-T7,T3-T4+T8) 
9820 NEXT A 
9830 
9840 ---------- Bijschrljven maten ----------
9850 
9860 LOCATE IT3-T4/2) 18, IT1-50) 18-2: PRINT USING "1t#1t"; HM 
9870 LOCATE (T3-T4+T6/2) 18, (TI+T2+50)/8+2:PRINT USING "tf •• "JSNUL.+l 

10510 

9880 LOCATE <T3-T4/2+T 16/2) 18, (Tl+T2+50) /8+1: F'RINT USING ".Ut. 1t"1 HI1-Tlc,"HM/T4 
9890 LOCATE (13-T4-30) 18, (T1+T212)/8:PRINT USING "1t##";DM/2 
9900 LOCATE (13-T4-10) 18-1, (T1+T2-T5/2-T20/2) IB:PRINT "S" 
9910 LOCATE (13-T4-10) /8-1, (Tl+T2-T5/2) 18-2:PRINT USING ....... "; DPL.ATINE/2 
9920 LOCATE <T3+20) IB, (Tl+T2-T15-2"T21 tOM/2) ) 18-4: PRINT USING " .. #.It" jSTRAAL1+2 
9930 LOCATE <13+20) 18, (11+T2-T13/2) 18-2, PRINT USING "ltlt. "". U 
9940 
9950 '---------- InJ.:leuren tel<ening ----------
9960 
9970 PAINT (Tl+T2-(T5+T20)/2,T3-T4+T61 
9980 Pl=12:P2-S/12"P1 
9990 FOR A:l TO 100 
W('OO LINE (T1 + T2-T5-AAI'P 1 , T3-T 4) - (T1 + T2-T5, T3-T 4+A*F'2) 
IOOlO IF T5+ IA+ 1) "PI >T2 THEN P3:T2-T5-A"P 1, P5=A: A-IOO 
101)20 NEXT A 
10030 P4-(PI-P3)*5/12 
10040 FOR A=C' TO 100 
10050 LINE 1T1. T3-T4+F'4+A*P2)- (T1+T2-T5. T3-T4+ <F'5+A+l) *P2) 
10060 IF (P5+A+2)*P2>T4 THEN PS"'T4-(PS+A+1l*F'2:P6"'A+l.A:l00 
10070 NEXT A 
10080 P7=IP2-PSI*12/5 
10090 FOR A"'O TO 100 
1010(' LINE !Tl, T3-T4+F'4+ (P6-1+A+l) *P2)- (T1+T2-T5-P7-A*Pl, T31 
10110 IF TS+P7+(A+2)*Pl>T2 THEN A=tOO 
10120 NEXT A 
1013(' 
10140 
10150 
10160 
10170 
10180 
10190 
10200 
10210 
10::::20 RETURN 
10230 
1024(l 
10251) 
10260 '********** Inwench g£1 vorm matrl)S .... ******** 
1027u 
10280 LOCATE 2,10:PRINT "X Y x 

Y" 
10290 FOR LOOP=O TO 18,FOR A=1 TO 4 

Y )( y x 

10300 LOCATE 3+LOOP ,6+ (A-l) * 19: PRINT US ING "####. ##"; X (LOOF'+ (A-lI *19) ; Y (L.OOF"+ (A
IH>19) 
10310 NEXT A,NEXT LQOP,RETURN 
10320 
1(331) 
10340 
1035t) '******* ... ** Is de prlnter gereed ? ********** 
10::::;60 
10370 CLS:GOSUB 7890:LOCATE 24.3:PRINT "UITPRINTEN BEELDSCHERM"; 
10380 LOCATE 9,29:PRINT "Staat de printer aa.n ?":LOCATE 11,25:PRINT "Sta.at de pr 
inter op 'on line' ?",LOCATE 14,10:F'RINT "Dr-uk, wanneer het beeld weer op het sc 
herm is verschenen,",LOCATE 15,10:F'RINT "gelijktijdig op SHIFT> en < Prt.S 
c 
10390 L.OCATE ~l,l'F'RINT LIJN$ 
10400 L.OCATE 2::C,::::;I),COLOR 7,O:F'RINT "Drwl op een taets",COLOR 2,0,LOCATE ,,0 
10410 G.$:- I N'·:."EY$, IF G:r"' .. " THEN 1 041 I) 
10420 RETURN 



10430 
10440 
10450 
10460 . ******* .. ** F'i j 1 punten ***** .... *** 
10470 
10480 
10490 ---------- Pijl naar link5 ----------
10500 
10510 PSET (PX+2,PY-l) IPSET (PX+2,F'Y+1l :PSET (PX+3,PV-2) ,PSET (PX+3,PV+Z) 
10520 RETURN 
10530 
10540 ---------- Pijl naar rElents ----------
10550 
10560 PSET (PX-2,PY-l) :PSET <PX-2,PV+1l :PSET (PX-3,PY-2) :PSET (PlC-3,PY+::::) 
10570 RETURN 
10580 
10590 ---------- Pijl na"r beneden ----------
10600 
10610 PSET (PX-l,PY-21:PSET (PX+l,PY-21,PSET (PX-2,PV-31:PSET (PX+2,PV-3) 
10620 RETURN 
10630 
10640 ---------- Pijl naar bovEln ----------
10",,50 
10660 PSET (PX-l,PV+21:PSET (PX+l,PV+21:PSET (PX-2,PY+3)rPSET (f'X+2,PY+3) 
10670 RETURN 
10680 
10690 ---------- Punt je op maatl i j n ----------
10700 
10710 PSET (PX-l,PY+ll,PSET (PX-l,PY-l):PSET (PX+l,PV+ll:PSET (PX+l,PY-l) 
10720 RETURN 
10730 
10740 
10750 
10760 .********** .. ** .... ************ .......... * .. * .. ***** 
10770 '****** ... **... files vElranderen * .. ** .. ***** 
t0780 * ... ***** ... ** .. *************-**************** 
10790 
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10800 CLS:GOSU& 7890lLOCATE 24,3:F'RINT TEKST1$;:LOCATE 21,1:PRINT LIJN$:LOCATE 3 
,17:PRINT TEKST2~ 
10810 . 
10820 ....... * ... ** .. *.* reehthOltk met get ... llen ******* ....... 
10830 
10840 LOCATE 4,17: PRINT BAS': FOR LOOP=1 TO 7: LOCATE 4+LOOF', 60: PRI NT CHR:f· (179) : LOC 
ATE 4+LOOP,17IPRINT CHR$(179l:NEXT LOOP:LOCATE ll,17:PRINT CA$ 
108::;0 FOR J=O TO 6 
10860 FOR 1=1 TO 6 
11)870 LOCATE 4+I,t8+6"J:PRINT" ":LOCATE 4+I,lB+6*J:PRINT GETAL(1+J*6) 
108BO NEXT I 
10890 NEXT J 
10900 IF TB% THEN T87.=0:60TO 11280 
10910 
10920 '********** menu ******** ... * 
10930 
11)940 IF ST$="" THEN 10960 
10950 KEUZE=ASC(GT$)-48:IF KEUZE<1 OR KEUZE>3 THEN 10960 ELSE 11010 
10960 LOCATE 14,19:PRINT MENU1$:LOCATE 1::;,19:PRINT MENU2$:LOCATE 16,19:PRINT MEN 
U3:t 
10970 LOCATE 22,I:PRINT HOMSILOCATE 22,25:COLOR 7,0:PRINT"Maak een keuze: type 
een getal";:COLOR 2,0:LOCATE"O 

10981) G$",INKEY$:IF G:r= .... THEN 1098<) ELSE KEUZE=ASC(G$I-48:G$= .... 
10990 IF KEUZE<:l OR KEUZE>3 THEN 10980 
11(1)1) LOCATE 14,1:PRINT HOM$:LOCA1E 15,1:PRINT HOM$·:LOCATE lo.1:F'RH~T HOM":LOCAT 
E 22, 1 : F'R I NT HOMS 
11 Oto ON t;EUZE GOTO 11 050,11170,11280 
110::0 . 
110:!.O ' ********** toevQegen *********1t 
11040 
11050 LOCATE lb,27:PRINT" Toevoegen : [":LOCATE 16,I<LHF'RIN1"J" 
11060 LOCATE 22,5:COLOR 7,O:PRINT VOERl':COLOR 2,O:LOCATE"O 
11070 BLZ=2:S0SUB 6650 
11080 IF ESCr. THEN FOR LOOP=1 TO 22:LOCATE LOOP,lIPRINT HOM$:NEXT LOOP:SOTO 1096 
o 
11090 FOR LOOP=1 TO 42 :IF GETAL(LOOP)=O THEN GETAL(LOOPl=VAL<INGEEF,fW,BLZ»:J= 
LOOP: LOOP=42 
11100 NEXT LOOP 

1111 I) FOR LOOP=J TO 1 STEF'-l : I F GET AL( LOOF') < GET AL (LOOP-ll THEN SWAP GETAL( LOOP-
1l,GETAL(LOOP):NEXT LOOP ELSE LOOP=l 
11120 LOCATE 16,1:PRINT HOM~':LOCATE 22,1.PRINT HOMl':INGEEF$(O,BLZ)="":lF 6T$:"I" 
THEN T8'Y.=1.6T:$= .... 
1113060TO 10840 



11140 
11150 '********** verwljderen ****.***** 
11160 
11170 LOCATE 16,27: PRINT " verwi jderen : [" I LOCATE 16, f':L 1: PRINT" J" 
11180 LOCATE 22,5:COLOR 7,O:PRINT VOERlCpCOLOR 2,<:': LOCATE, ,0 
11190 BLZ=3: GOSUB 6650 
11200 IF ESCY. THEN 10960 
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1121(> FOR LOOP=1 TO 42:IF GETAL(LOOP)=VAL<INGEEFS(O,BLZ» THEN GETAL(LOOP)=OIJ~L 
OOF'; LOOP=42 
11220 NEXT LOOP 
11230 FOR LOOP=J TO 42 elF GETAL<LOOP+ll<>(> THEN SWAP GETAL<LOOP+l) ,SETAL (LOOP): 
NEXT l.OOP ELSE LOOP=42 
11240 LOCATE 16,11 PRINT HOM$; LOCATE 22,11 PRINT HOM$: I\'lGEEF.f W, BLZ) = '''' I GOTO 1084U 

11~50 

11:260 '********** TerLtg naar veranderindex **** ... * .... ** 
11270 
11280 FOR LOOP=2 TO 20:LOCATE LOOF',l:PRINT HOMf:NEXT LOOP 
11290 LOCATE 12,12IPRINT"Moeteo de veranderiogen op diskette opgeborgen worden ., 
";LOCATE Zl,I:PRINT LIJNS:LOCATE 22,29:COLOR 7,0:PRINT"Maak een I<:euze: (J/N)";:C 
OLOR 2,0:LOCATE,,0 
11300 GS-INKEV$:IF G$="·THEN 11300 
11310 IF INSTRC"jnJN",GS)-O THEN 11300 
113:::0 IF IN5TR("jJ",G$)=O THEN RETURN 
11330 LOCATE 22,1:PRINT HOM$:LOCATE 22,15:COLOR 7,OIPRINT"De gegevens worden nu 
.:.pgeborgen. Ean ogenblik a.~,.b.";:COLOR 2,O:LOCATE, ,0 
J1340 KILL FILE$:OPEN FILES FOR APPEND AS #1 
11350 FOR LOOP=! TO 42 
113bO WRITE #1,GETAL(LOOP) 
11::'·70 NEXT LOOP 
11:,,·80 CLOSE' #1 
11 :"90 RETUF,N 
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