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Lijst van symbolen: 

A = oppervlakte (draadflanken) (mm. 2) 

C - integratieconstante 

Dm = matrijsdiameter (mm.) 

Ds - stempeldiameter (mm.) 

E = elasticiteitsmodulusc (N/mm. 2) 

F ='kracht (N) 

Fw = wrijvingskracht (N) 

Mw = wrijvingsmoment (Nm) 
f 

N = Newton 

V = volume (schroefdraad) (mm. 3) 

a = spleetdikte tussen matrijs- en stempelwand (mm.) 

b = variabele diameter in de kegel (mm.) 

b ' = diameter kegeltop (~.) 

bo = grondbasismiddellijn kegel (mm.) 

h = blenkdikte (mm.) 

p = druk (N-mm. 2) 

ri = straal matrijsgat (mm.) 

ru = straal matrijs (mm.) 

rs = straal krimpring (mm.) 

ur = radiale verplaatsing (mm.) 

a.; = vloeigrens (N/mm. 2) 

~ = radiale spanning eN/mm.2) 

0; = axiale spanning CN/mm.2) 

. tij ~ tangentiale spanning (Nfmm~) 

q; = normaalspanning (N/mm. 2) 

(t == radiale rek 

'r = axiale rek 

(I = tangentiale rek 



c. = effect'ieve rek 

~. = wrijvingsspanning 

-z-

1;., = maximale schuifspanning 

t = hoekaanduiding (rad.) 

6 = negatieve speling (mm.) 

,. 

/ 
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R~SUMt. 

The practicability of nressing screw-thread in female
scr~s is to be investigated experimental as well as 
theoretical. . 
Therefore two fundamental stress-models are investigated, 
using the slab-method-of-solution and applying among 
other things the Von Mises - .I:!'riction-Iaw .. 
The first model, referring to can-extrusion, gives an
overall stress-distribution. on the surface of the tool. 
The second model, referring to the coining of cones, 
is used to determine the local value· of the radial stress. 
This local stress is compared with the results of the 
analysis of the can-extrusion-process. 
Both processes of plastic deformati.on show a nstress
accumulation" (friction hill). 
For the model of can-extrusion this is caused mainly 
because of friction, while for the coining the geometry 
of the relief is determining. 
The theory used on the second model is eventually used 
on a process of making screw-thread in female screw 
by means of plastic deformation. 
Stress-analyses of this subject result in an; equation 
for the force needed to make the thread fora certain 
size of female screw. 
Also attendant matters, like the forces, needed to loosen 
the produkt and the dimensions of certain tools to 
resist the forces they are exposed to, are calculated. 
The results of these calculations,applied on M-IO screw
thread, indicate that the forces needed, and tensions 
appearing, are rising to such amounts that realisation 
is practically impossible. 
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I. INLEIDING. 

De door de vakgroep Eroduktietechnologie, Laboratorium 
voor Omvormtechnologie van de Technische Hogeschool 
te Eindhoven uitgegeven opdracht kwam tot stand aan de 
hand van de vraag om in dopmoeren binnenschroefdraad te 
persen. 
Benadering van dit probleem resulteert in een onder
zoek dat hiermee indirekt verband houdt. 
Het gaa t hierbi j . nl. om twee theoretische .spannings
modellen, waarbij het spanningsverloop wordtweergegeven 
zoals zich dat over dg stempel verdeelt bij het begin 
van hulsextrusie, resp. de spanningen die optreden 
bij het persen van een relief op een blenk. 
Deze twee modellen, die aan het begin van dit rapport 
zullen worden aigeleid, zijn voor verschillende pro
cessen toe te passen, zoals aan het eind van dit ver
slag zal worden aangetoond bij het persen van schroef
draad •. 
Het persen van schroefdraad is nl. ook een vorm van 
vullen van een relief. 

De bovengenoemde modellen zullen op hun waarde worden 
onderzocht door middel van een aantal proeven. 
Het model, opgesteld aan de hand van het begin van 
een hulsextrusie geeft nl. een vergelijking voor de 
spanning onder het stempel, als functie van de stempel
diameter. 
Dit wordt voortaan "Model I" genoemd. 
Het model voor het persen van een relief echter geeft 
een vergelijking voor de optredende spanningen ter 
plaatse. 
Di t model word t voortaan 1t~.1odel 2" genoemd. 
Door nu proeven uit te voeren, waarbij d.m.v. een stempel 
- over de stempel verspreide - reliefs worden geperst, 
kan men a.d.h.v. de afmetingen van de reliefs de op
getreden spanningen aldaar m.b.v. model 2 bepalen. 
Volgens model I is een theoretisch verloon van de 
spanningen over de stempeldiameter van te-voren vast 
te leggen. 
Door nu de resultaten van de proeven (model 2) met de 
theoretische waarden volgens model I te vergelijken, 
kan men de waarde van deze modellen.tegen.elkaar afwe
gen c.q. bepalen. 

Bij de theoretische bepaling van beide spanningsmodellen 
worden vereenvoudigingen c.q. uitbreidingen toegepast. 
Nagegaan wordt in hoeverre deze verantwoord resp. 
zinvol zijn. 
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De parameters die bij dit onderzoek een rol spelen 
zijn: 

- de straal van de verschillende steekcirkelsop 
de stempel. 

- de blenkdikte. 
- de spleetdikte tussen matrijswand en stempelwand. 
- de smering (wrijvingscoefficient). 

De werkwijze en dus ook de volgorde van de stappen 
zoals die hierna worden beschreven is als voIgt: 

I. Theoretische bepaling van de 2 spanningsmodellen. 
2. Het realiseren van de proefopstelling en het· 

uitvoeren van de proeven. 
3. Bespreking en ~nterpretatie van de proefresultaten. 
4. Het theoretisch bepalen van de perskrachtenbij het 

persen van M IO - schroefdraad en het vergelijken 
van de resultaten met die van een in de praktijk 
uitgevoerd proefstuk. 
Tevensbehandeling van enkele aspekten die verb and 
houden met het persen van een gewenste dopmoer. 
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2. DOEL VAN RET ONDERZOEK. 

Het doel van het onderzoek is, een geschikte proefopstel
ling te vinden, waarmeede geldigheid van twee van te 
voren theoretisch vast te leggen spanningsmodellen wordt 
aangetoond. . 
Hierbij dient de nadruk te liggen op het spanningsmodel 
voor het vullen van een kegelvormig relief (munten). 
Het andere model voor het begin van hulsextrusie dient 
om het spanningsverloop van te voren vast te leggen ' 
zodat men het als referentiegegeven kan gebruiken voor 
het- tweede model. 
De theoretische gegevens, verkregen a.d.h.v. het model 
voor het vullen van het relief wordt als uitgangspunt 
gebruikt om de mogelijkheid te onderzoeken, binnenschroef
draad te persen in dopmoeren. 
Dit laatste gegeven is dan ook het uitgangspunt van het 
gehele onderzoek. 



3.UITVOERING VAN HET ONDERZOEK. 

3.I. Bepaling van de spanningsmodellen. 

Een en ander is ontleend aan de publikatie rtHet druk- . 
bergfenomeenn van Dr. Ir. J.A.H. Ramaekers en 
Ir. J.A.G. Kals (voorjaar ,I978). 

3.I.I. Hulsextrusie met zeer kleine stempelverplaatsing. 
-------------------------------------------------
(Model I) 

f 

Dit impliceert, dat het krachtenspel t.g.v. de opko
mende wand buiten beschouwing kan worden gelaten. 
(zie fig. 3.I.) 

, 

:: ~ • .I. • Jz (".,. B,... ~I.,). ~/ __ -
Pi' A I"", ,. /)s 

1ft. J)"., ,. J) # -~ __________ • t:J, Z 

/" t weI" '" ,. .."" "., wl" I r .", '" VI)I)'" W til. (11.1" "'.." : 

Z Zh .... liz =0 



fig. 3.I. 
spanningsmodel voor hulsextrusie met zeer kleine 
stempelverplaatsing. 

~ 

- Ds = stempeldiameter 

- Dm = matrijsdiameter 

- h = momentane blenkdikte 

- Z",.. = maximale schuifspanning = 

- "2:'. = wrijvingsspanning kontaktvlak = 
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~ • .: ~. O-v • _. 
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r. 1),1' N"'~ : 

~ (.():. -,;). t/, Vi :: 7:1,..,. tJ/ ... ~. ~ r. A . «z. ,&"", 
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tel .: 0 --- t7; - 0:. ~ ,,~ 
Vi' 

, 

-t = I. " -. I. 

./) -c .s I."",.,,.. ~I ~ ... _ L J" I- .", II 't C f : 

M 
~ ./rJi.",-t .• -t 

({) 



De vereenvoudiging kwam tot stand, door het verschil 
tussen stempel- en matrijsdiameter te verwaarlozen. 
Dit is verantwoord voor extrusies met kleine wand
dikten t.o.v. de stempeldiameter. 
Ter bevestiging worden de radiale en axial~ spanningen, 
bij verschillende blenkdikten en wanddikten, verdeeld 
over het stempelopperviak uitgerekend volgens de eerste 
en volgens de vereenvoudigde opzet. (zie bijlage I) 
Gezien de resultaten van deze computorberekening blijkt 
er slechts een gering verschil te bestaan tussen de 
be ide opzetten, binnen de te gebruiken range. 
Voortaan zullen de vereenvoudigde vergelijkingen 3.1.1.9; 
3.1.1.10 en 3.1.1.11 worden toegepast. 
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3.I.2. Vullen van een kegelvormig relief. 

(Model 2) (zie fig. 3.2.) 

fig. 3.2. 
spanningsmodel voor het vullen van een kegelvormig 
reliE:if. 

~/I/I.",I$ -c,'P'ltwC, .. • 1.1,-"", -sy""''''' ~ J,.,.., 
...... S ~1 = ~ £~ ... cne .I 0; .. 

''''~WI eN' : 

(~ I- til rr.). "9., J'" = Vi. ~. j'.l... '1'"".. F. " : " .. 



J ." ;"1'1 104 J ""& ..".",.". til. WI .. I t. t&""iIt ~ •• -t ""A" ., III." : 

z =" ... Oi =0 

"i ~ • V;v . (Z -h) _________ /3. 1 • .1. • Z \ 
, J t j,' "'/ 

.I • I. tI • I I> I. I. Z • 1 /.c. -t./ I: 
cr. = -..!.. .cr;(!l ~ tI. It.Z) ______ JJ.I.l.J' .. Vi' L j,' l· ',I 

I",,...,.JIII./,,I.I.,,, i..J.III./~ 1/,,-"'''''''/ ,,#"-e. «-t.. 
~/"'''R !,(!JI." i ol, : 
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3.I.2.I. Uitbreiding van het deformatiemodel vol gens 
3.1.2. (zie fig. 3.3) 

Bij de eerste opzet van het:: deformatiemodel is de 
inv-Ioed van de deformatie in het relief verwaarloosd. 
Daarom is bij vgl. 3.I.2.2. als randvoorwaarde gesteld, 
dat aan het stempeloppervlak de radiale spanning ter 
plaatse gelijk ~is. 
Door nu het deformatieproces in het relief te bepalen, 
kan men een uitdrukking vinden voor het verloop van de 
radiale spanning in het relief. 
Hierdoor ontstaat-Wel een bepaalde radiale spanning 
aan het stempeloppervlak die als randvoorwaarde kan 
gelden bij de evenwichtsbescnouwing in 3.I.I. 

I. Volgens de vlakke-schillen-methode: 
~ 

Oi +dOZ, 

0; 

r ....... (t.t 
fig. 3.3 

Uitgebreid deformatiemodel voor het vullen van 
een kegelvormig relief volgens de vlakke
schillen-methode. 

elz 
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2. Volgens de bolschil-methode: 

fig. 3.3a 
Uitgebreid deformatiemodel voor het vuIIen. van een 
kegeIvormi~_relief volgens de bolschilmethode.~ • ,,,'n.e. =3 -. ~ = 'Z.S,""" ..... a .. ::I"·" •. Ao-t 

-t 

IIa .11'. a' = 0; ... .,. "..t V;. »,,4·44. '/> fTz . ,.. "ttl. ,J. d.rTc.1I'4 t. .,. " • "U; ., •. «4 l

i' II/. (i~ . 11' ' «'41. ~ l." T. 4. J -t.' 'itl{ I> .I . 'C •. 11':4 ,(fJ/ -t ,eD'" II( . 

"""" iI' -e "t tAl _ .. -t /~ e e',,! v Iftn 4 -e, 1t..,,e..It..e. . ~ -t «ol - I.e, -t H'f. ~n 

."" tJ -tl,',., / ""Hi') -t ". (JJ.. : 

II, f1i ..... ': - I. (flZ ' J. A I- "11."'« . III -t ~ 1:'. t:4li1' • t!!It..t) ... (3 .1.2 • ~f') 
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Deze uitbreidingen geven het spanningsmodel gedetail
leerder weer. 
Tevens heeft dit het voordeel, dat de geometrie v~ 
het opkomende relief gepro~tionaliseerd in de span
ningsvergelijkingen wordt opgenomen middels de verhou
ding bo/b' (vgl. 3.1.2.10-11-12-13-14-19-20-21-22-23) 
Wat de invloed is van deze uitbreidingen,vergeleken 
met de eerste eenvoudige opzet (vgl. 3.1.2.2-3-4) 
zal a.d.h.v. de meetresultaten moeten bIijken. 
Wat de uitbreidingen betreft, bestaat er weinig ver
schil, of het model volgens de platte-schillen-methode 
of volgens de bOI-schil-methode wordt uitgevoerd. 
Het verschil is hier slechts een goniometrische term 

.in de vergelijkingen t.g.v. de geometrie van het 
relief ter grootte van cos~ 

De aanname, dat het materiaal in de blenk cylindrisch 
wordt opgestuikt voIgt uit een benadering die, zoals 
is weergegeven in fig. 3.3b, acceptabel is. 
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(a) 

(b) 

(e) 

FIG. 3.3b. 

Veld vam snelheidsvectoren in lood bij het munten van 

een rechthoekig relief. (volgens Bocharov et al.) 

a. foto's van de blenk en de gerede munt. 

b. snelheidsvectoren van het lood. 

o. snelheidsvectoren volgens berekening. 

r 

Uit: Mechanics of Plastic Deformation in Metal Processing 

van Tomson, Yang, Koba,aski 



3.2. Bepaling van de uroefopstelling. 

Met behulp van pro even zijn een aantal faktoren aan 
te tonen:· 

I. Het spanningsverloop, bij het begin van hulsextrusie 
(Model I), zoals beschreven in par. 3.1.1. vertoont 
het verloop van een drukberg. 
Uitgaande van vgl. 3.1.1.9, die het verloop weergeeft 
van de radiale spanning onder het stempel, zien we 
dat voor kleiner wordende straal r, de spanning op
loopt en een. maximum bereikt voor r = ° (fig. 3.4). 
Dit Ifdrukbergverschijnsel lJ wordt vooral beInvloed 
door de blenkdikte h en de wrijvingscoefficient m. 
Het verloop van de axiale spanning is hieraan identiek 
met dit verschil, dat ar een sprong optreedt ter hoogte 
van de vloeigrens ( vgl. 3.1.1.10 ). 

t 

J 

'-'" 

I 

• 

'--. k .. 2.--. -- . ---'-
•• 10 '0 Ill" 

--..... 'Y £l IC".~' • ... 
fig. 3.4. 

verloop van de radiale spanning bij een wanddikte 
a = 0,5 mm., m = 0,1 en verschillende blenkdikte h. 

2. De spanningen die optreden bij·het vullen van ee~ 
kegelvormig relief (ModEll 2) zijn vastgelegd in 
vgl. 3.1.2.2 en 3.1.2.3 voor resp. de axiale en de 
radiale spanning. In uitgebreidere vorm zijn deze 
weergegeven in resp. vgl. 3.I.2.10-12-19-2I en 
vgl. 3.1.2.11-13-14-20-22-23. 
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De betreffende vergelijkingen geven de spanningen weer 
in het relief ter hoogte van het stempeloppervlak en 
het spanningsverloop, zoals zich dat verdeelt over de 
blenkhoogte (fig. 3.5). . 
Het verschil tussen de radiale en axiale spanningen is 
ook hier weer een sprong ter hoogte van de-vloeigrens. 
Het karakter van dit deformatiemodel is, dat een lokale 
spanningstoestand wordt weergegeven. 
Het deformatiemodel beperkt zich nl. tot het betreffende 
relief ongeacht waar dlt onder de stempel isgelegen. 
Ui tgaande van de radiale spanning, die voor evenwicht zDrgt ,. 
moet er een overeenkomst bestaan tussen ~ bepaald volgens 
model I en die volgens model 2. 
Theoretisch moet nl.de (gemiddelde) radiale spanning 
volgens model 2 ( 3.1.2.4-14-23) overeenkomen met de 
radiale spanning ter plaatse, weergegeven volgens model1 
vgl. 3.1.1.9. 
Ook bij dit model komt een bepaalde vorm van drukberg 
v~~r. f 

Gezien de plaats die de faktor b' in de vergelijkingen 
inneemt, blijkt dat bij kleiner wordende afmetingen van 
het relief de noodzakelijke drukken voor het vullen er
van in verhouding toenemen. 
Nadert de afmeting b' tot 0 dan blijktzelfs dat de 
drukken tot oneindig.oplopen. 
Dit drukbergfenomeen zal later in het verslag nog een 
rol spelen, waar het gaat om het persen van binnenschroef
draad. 

-

fig. 3.5. _ 
spanningsverloop vanlr.t, Vi en V ... volgens 
model 2 ( vgl. 3.1.2.2-3~4) bij een 
blenkdikte van 2 mm. 



3. Zowel in model I als ( zij het in mindere mate ) 
model 2 komen nog de volgende invloedsfaktoren v~~r: 

a. De spleetdikte tussen matrijs- en stempelwand (a). 
Deze komt voor bij model I ( vgl. 3.1.1.4 - 5 - 9 -
10 - II) 
Blijkens deze vergelijkingen lopen de spanningen op 
naarmate a kleiner wordt. Dit patroon is ook te 
zien in bijlage I. , 
Ook hierin is weer een drukbergverschijnsel te zien. 

b. De wrijvingscoefficient m. 
Deze wrijvingscoefficient, die niet in aIle verge
lijkingen dezelfde hoeft te zijn, is een niet te 
onderschatten invloedsfaktor. 
Door met verschillende smeermiddelen te werken, is 
d.m.v. proeven de invloed ervan nader tebepalen. 

c. De blenkdikte h. , 
Deze komt in aIle vergelijkingen v~~r. 
Het is denkbeeldig dat, wat de geldigheid van de 
modellen betreft, men aan bepaalde grenzen is gebon
den, wat de blenkdikte betreft. 
Vooral wanneer deze te groot is, is het de vraag 
of het spanningspatroon evenredig over de blenk
hoogte wordt ddorgeleid, of dat door wandwrijving 
e.d. zich dit tot een begrenst gebied gaat be
perken. 
~rvaring hierin is o.a. opgedaan bij het persen van 
binnenschroefdraad. 
De draadafmetingen aan de onderzijde van het ge
perste produkt waren grover dan aan de bovenzijde. 
Reden om aan te nemen dat de radiale spanningen over 
de lengte van het produkt zijn afgenomen. 
Bij de proefopstelling wordt dan ook rekening ge
houden met de blenkdikte door van materiaal met ver
schillende plaatdikten uit te gaan. 

wat nu de proefopstelling betreft wordt met deze in
vloedsfaktoren als voIgt rekening gehouden: 

ad I. Uitgegaan wordt van een vlakke stempel en een 
matrijs, voorzien van een krimpring, waarin 
de blenk tat net aan het begin van extrusie 
wordt ingestuikt. 

ad 2. Het vlakke stempel wordt aan de onderzijde voar
zien van kegelvormige putjes, die op verschillen
de steekcirkels verdeeld liggen over het stempel
oppervlak. 
~er steekcirkel worden putjes gemaakt van verschil
lende grootte, om de geldigheid van model 2 aan 
te tonen. 
Het gaat hierbij nl. om de kegeltopdiameter b', 



die vooral in het niet- uitgebreide model 2 
onafhankelijk moet blijken te zijn van de grond
basismiddellijn van het putje. 
Tevens kan dit ook worden gebruikt in het uitge
breide model 2, om de geldigheid van de verhouding 
bo/b' na te gaan. 

ad 3. De speetdikte kan worden gevarieerd, door de 
matrijs vast te kiezen, en. de stempeldiameter 
te varieren door meerdere stempels toe te 
passen. 
De blakdikte zal zoals gezegd worden gevarieerd 
door verschillende plaatd ikten te nemen. 

De gehele proefopstelling ziet er dan uit zoals weer
gegeven in fig. 3.6. 

f 

3.2.1. Constructie van het gereedschap. 

Toegepast wordt: 

" 

- een matrijs met krimpring. 
- een inlegprop, om te voorkomen dat 

blenkmateriaal tussen matrijs en 
onderlegplaat kruipt, waardoor de 
matrijs wordt opgelicht. 

- de diverse stempels en stempelsteel. 
- een centreerstift, die een H7/g6-

passing vormt met het matrijsgat, om 
de stempelsteel te centreren t.o.v. 
het matrijsgat. 

~en en ander is weergegeven in fig. 3.6. 

De stempelopzetstukken worden gehard, waarna d.m.v. 
vonkverspaning de putjes worden aangebracht. 
Per steekcirkel zal de grondbasismiddellijn van de 
putjes resp. 2, 2.5 en 3 mm. bedragen. 
Deze afmetingen zijn d.m.v. een orienterende proef 
vooraf bepaald. 
De vorm van de putjes is kegelvormig, met een hoek 
die de mantel met het grondvlak maakt, van 600 • 
De verdeling van de putjes is weergegeven in fig. 3.7. 



Materiaal: 

Styria Chroom Speciaal 

fig. 3.6. 
gehanteerde proefopstelling 

Ds = ¢ 49; ¢ 48,5; ¢ 47,5; ¢ 44,55; 39,6. 

I. stempelsteel 
2. stempelopzetstukken 
3. matrijs + krimpring 
4. blenk 
5. onderlegprop 

(' 

I I 
\ I 

2. 

" ~ 
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fig. 3.7 
Vlerdeling van. de kegelvormige putjes over 
het stempeloppervlak 

Ds = 49; 48,5; 

Ds = 44,55: 

Ds :::: 39,6: 

. 2x:Ra = I2 
47,55: Rb = 24 

Re = 36 
Ra = II 
Rb. = 22 
Re= 33 
Ra = IO 
Rb = 20· 
Re :::: 30 

Grondbasismiddllijnen van de versehillende putjes: 

stempel diameter: 

Ds = ¢ 49 mm. 

Ds :;:: ¢ 48,5 mm. 

grondbasismiddellijn: 
(mm. ) 

aI~ 2,I8 hI= 2,24 
a2= 2,59 b2= 2,54 
a3= 3~08 b3= 3,06 

aI= 2,OI . bI= 2,02 
a2= 2,56 b2= 2,50 
a3:::: 3,OI b3= 3,02 

eI= 2,I4 
e2= 2,50 
e3:::: 3,03 

oI= 2,OI 
e2= 2,54 
e3= 3,03 



Ds = p 47,55 mm. 

Ds = ¢ 44,55 mm. 

Ds = ¢ 39,6 nun. 

-50-

aI= 2,08 bI= 2,01 
a2= 2,46 b2= 2,51 
a3= 2,99 b3= 2,97 

aI= 2,OI bI= 2,01 
a2= 2,48 b 2,50 
a3= 2,98 b3= 3,05 

aI= 1,97 
a2= 2,62 
a3= 3,05 

, 

bI= 2,I~ 
b2= 2,60 
b3= 2,99 

cI= 2,02 
c2= 2,48 
c3= 3,02 

cI= 2,IO 
c2= 2,57 
c3= 3,00 

cI~ 2,01 
c2= 2,49 
c3= 3,03 

3.2.2. Bepaling van de materiaalkonstanten. 

Bij de proeven wordt vooreerst uitgegaan van blenk
dikten van resp. 2mm. en 6 mm. 
Het materiaal is aluminium -2-5. 
Per blenkdikte wordt uitgegaanvan een plaat. 
Uit de afzonderlijke platen worden verscheidene 
trekstrippen gehaald. Hierbij dient rekening worden 
gehouden met de walsrichting waarin de plaat is 
gewalst. De strippen worden nl. getrokken onder een 
hoek van 00 met de walsrichting. n 
Om de verstevigingskromme volgens NADAl (ft, = c.E ) te 
bepalen gaat men als voIgt te werk: . 

De plaats van insnoering van de trekstrip wordt van 
te voren vastgelegd, door deze aan de zijkanten in 
te frezen. 
Op de plaats van insnoering worden meet.tasters ge
plaatst, zodanig, dat de dikte- c.q. breedteafname 
(~,. resp. fa,) wordt gemeten. . 
Deze meetwaarden worden via een meetbrug zichtbaar 
gemaakt op een digitale aflezer, die ook de trekkracht 
aangeeft bij de desbetreffende rekken. 
De rek in de derde hoofdrichting ( lengteverandering Ca.' ) 
wordt, uitgaande van volumeinvariantie, bepaald uit de 
oppervlakteverandering van de dwaarsdoorsnede. 
De 3 rekken geven de effektieve rel{, waaruit de 
verstevigingsfunktie wordt bepaald. 
Ben en ander is weergegeven in fig. 3.8. 
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f 

fig. 3.8. 
trekproef op strip. 

F 

De resultaten van de diverse trekproeven ( zie bij
lage 2) geven karakteristieken van sterk voorgedefor
meerd materiaal. 
De voordeformatie is zo groot, dat de eigenlijke 
verstevigingsfunktie pas zichtbaar wordt boven een 
rek van 20% (zie grafieken bijlage 2). 
Het: is onmogelijk de funktie in dit gebied te bepalen, 
omdat de trekstrippen hier te sterk beginnen in te 
snoeren. 
V~~r de proefnemingen is dit echter gunstig. 
T.g.v. de sterke voordeformatie +open de karakteris
tieken in het gebied waarin vrordt gewerkt, voor beide 
plaatdikten nagenoeg horizontaal. 
Het is dan. ook verantwoord, voor beide blenkdiklten 
een gemiddelde vloeigrens aan te houden, nl.: 

V~~r blenkdikte = 6 mm.: 0;, = IOO NI mm. 2 

Voor blenkdikte = 2 mm. : <Tv = 160 HI mm. 2 
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3.3 UITVOERING VAN DE FROEVEN. 

De proeven worden als voIgt uitgevoerd: 

- De blenks (2mm. of 6mm. dik) worden uit plaat op 
maat gedraaid (<I17/ g6-passing met het matrij sgat. 

- De blenk van 2 of 6 mm. wordt met een bepaalde stempel 
(bepaalde wanddikiEa) geperst, zodanig dat de kegelvormige 
reliefs ruim opkomen. 
Dit gebeurt in eerste instantie zonder smering, dus 
v66r elke proef worden de materialen en gereedschappen 
ontvet. 
De benodigde stempelkracht wordt genoteerd, evenals 
de totale rek die met een meetklok wordt gemeten. 
In deze rek is die van het uroefstuk zowelals die 
van de gereedschappen en pers inbegrepen. Veel waarde 
heeft deze dUs niet. 

- Met behulp van vgl. 3.1.1.11 wordt aan de hand van 
de stempelkracht Fz de wrijvingscoefficient mt be
rekend. 
Deze wrijvingscoefficient wordt ingevoerd in een 
computorprogramma (bijlage 3), waarmee volgens 
vgl. 3.1.1.9 he~ verloop van de radiale spanningen 
volgens model I wordt berekend. 
Dit verloop wordt- grafisch uitgezet en dient als re
ferentiegrafiek voor de proefresultaten. 

- Van de geperste reliefs worden de benodigde afmetingen 
geme.ten Cb t ) en genoteerd. 
M.b.v. de vergelijkingen van Model 2 worden de radiale 
spanningen ter plaatse van de reliefs berekend. 
Bij deze berekeningen wordt van een wrijvingscoefficient 
uitgegaan dieniet gelijk hoeft te zijn aan die bij 
de berekening van het spanningsverloop volgens Model I. 

- De radiale spanningen, berekend volgens Model 2 en 
met de verschillende vergelijkingen worden onderling 
vergeleken en daarna grafisch uitgezet in de grafieken 
met het grafisch verloop van de spru~ingen volgens 
Model I. 

Opmerking: 

Bij de uitvoering van de proeven wordt hetverloop van 
de radiale spanningen volgens met model voor hulsextrusie 
als referentiekarakteristiek gebruikt. 
Men zou de pro even ook van een andere kant kunnen 
benaderen, nl. door primair uit te gaan van het model 
voor het persen van het relief (munten) • 

• , . 



Hierbij kan men de afmetingen van te yoren theoretisch 
bepalen en·met de proefresultaten vergelijken. 

3.3.1. Proefresultaten en bespreking van de meetgegevens • 
... ------------~------------------------------------

Zoals reeds in nar. 3.2 vermeld worden aIleen de 
radiale spanningen volgens LIodel I resp. 2 met elkaar 
vergeleken. 
Dit vanwege het feit, dat vooral in Model I de radiale 
spanning voor evenwicht zorgt. 
Nu geeft de uitwerking van het model voor het persen van 
een relief (Model 2) verschillende vergelijkingen vo.or 
wat betreft de mogelijke radiale spanningen, die overeen 
dienen te komen met het spanningsverloop volgens Model I. 
Een en ander kan men op twee verschillende manieren 
benaderen: 

a. De radiale spanning die optreedt in het grensvlak 
kegelbasis-blekoppervlak is bepalend. (fig. 3.9) 

fig. 3.9 
vergelijken van de radiale spanningen volges 
Model I res~ 2 aan het stempeloppervlak. 

Deze is te bepalen uit vgl. 3.1.2.11 resp vgl. 3.1.2-.20 
vol gens de vlakke- resp. de bolschilmethode. 
Deze worden verder aangeduid met de symbolen KV resp. KB. 



b. De gemiddelde radiale spanning zoals die zich over 
de blenkhoogte verdeelt is bepalend. 
~en en ander is hierover al weergegeven in fig. 3.5 
par. 3.2. 
Deze spanning is te berekenen uit de vergelijkingen 
3.I.2.4, 3.I.2.14 3n 3~I.2.23, die achtereenvolgens 
betrekking hebben op het eenvoudige Model 2 en de uit
breidingen ervan volgens de vlakke- resp. de bolschil
methode. 
Deze worden verder aangeduid met de symbolen GE, GV 
resp. GB. 

De wrijvingscoefficient m', die in de vergelijkingen 
voor de spanningen volgens model 2 voorkomt, is niet 
exact te bepalen. 
Aangenomen wordt, dat deze ligt tussen O,I en 0,3. 
Daarom worden de radiale spanningen bij enkele proeven 
met verschillende wrijvingscoefficienten berekend en 
de uitkomsten vergeleken. 

De resultaten van de gedane proeven zijn opgenomen in 
bijlage 4. 
Per proef zijn tabellarisch de meetresultaten en de 
diverse berekeningen weergegeven. 
De resultaten zijn achtereenvolgens uitgezet in een 
bijgaande grafiek, waarin ook de referentiegrafiek 
van het spanningsverloop volgens Model I is opgenomen. 

Opmerking. 

Wegens tijdgebrek zijn de volgende variaties in de proeven 
niet uitgevoerd: 

- Toepassen van verschillende smeermiddelen om 
de wrijvingsinvloed te onderzoeken. 

- Toepassing van meerdere blenkdikten om de toepasbaar
heid van de modellen te begren2Bn. 

- Toepassing van verschillende materiaalsoorten. 



BESPREKING VAN DE MEETGEGEVENS: 
( a.d.h.v. de resultaten weergegeven in bijlage 4 ) 

De vergelijkingen KV en KB z~Jn aIleen toepasbaar 
als randvoorwaarde voor de verdere uitwerking van de 
uitbreidingen van Model 2. 

- Vanwege hun uitgebreidheid genieten de vergelijkingen 
GV en GB de voorkeur. 
Binnen bepaalde grenzen is het eenvoudige spannings
model 2 (vgl. GE) een redelijke benadering. 

- Bij de berekening van de spanningen volgens Model 2 
is een wrijvingscoefficient van 0,3 waarschijnlijker. 

- De uitbre:iiingen van het Model 2 volgens de vlakke
of bolschilmethode verschillen slechts zeer weinig 
van elkaar. 
Verder in de verwerking van de meetgegevens wordt dan 
aIleen nog maar vgl. GV uitgerekend. 

- De proefresultaten worden nadeligbeinvloed t.g.v. 
onevenwijdigheid van de matrijsbodem t.o.v. het 
stempeloppervlak. 
Hierdoor wordt de blenk ( maximaal 0,04 mm. over de 
diameter ) scheef ingestuikt. 
De gevolgen hiervan zijn vooral bij een blenkdikte 
van 2 mm. merkbaar. 

- Dat onder het stempeloppervlak een hoge wrijving . 
( m'= 0,63 - 0,88 ) optreedt, is waarschijnlijk omdat 
het .. oppervlak van de blenk zeer schoon is en goed 
ontvet wordt. 

- Bij zeer grote perskrachten ( laatste 2 proeven 
me~ een blenkdikte van 6 mm.) begint het proefstuk 
te extruderen. 
Hierdoor treedt versteviging op zodanig dat waarschijn
lijk van een hogere vloeigrens sprake is. 
De referentiekarakteristiek ( vol gens Model. I ) ligt 
daarom te laag. 
Tevens is hier aangenomen dat de maximale wrijvings
coefficient mt = 0,88 is. 
De referentiekarakteristiek is daarom met deze coeffi
cient bepaald. 

- Het model is voor een blenkdikte van 2 mm. niet van 
toepassing. De gemeten spanningen liggen over het al
gemeen een stuk lager dan die, volgens de referentie
karakteristiek. 



Het drukbergverloop volgens Model I is bij deze blenk
dikte ook nauwelijks m.b.v. de proeven te constateren. 
Dit drukbergverloop blijkt weI zonder meer uit de proef
resul taten volgens I~1odel 2 met blenks van 6 mm. 
In de regel liggen de gemeten spanningen voor beide 
blenkdikten te laag. 
Tevens bestaat er :ger steel\:cirkel een grote spreiding 
in-de gemeten spanningen a.d.h.v. de verschillende 
reliefafmetingen. 
Ben en ander is hoofdzakelijk te verklaren door een 
bijkomend verschijnsel waarmee bij de opbouw van de mo
dell en en de proefopstelling geen rekening is gehouden, 
nl. hat onderbreken van het kontakt van het blenkopper
vlak met het. stempeloppervlak. 
Dit is als voIgt te omschrijven: 

Bij het model voor het vullen van het relief is de 
aanname gedaan dat met materiaal axiaal wordt aangevoerd 
( zie fig. 3.3b). ' 
Het drukbergverschijnsel bij het begin van hulsextrusie 
treedtop t.g.v. wrijving bij het radiaal wegvloeien 
vam materiaal onder het stempeloppervlak. 
Wordt het stempeloppervlak nu door een putje onderbro
ken, dan heeft dit tot gevolg, dat het materiaal rond 
het putje in plaats van naar de stempelrand, naar het 
putje wil vloeien.en een ntegendrukbergtt vormt. 
Een en ander is met snelheidsvectoren aan te tonen, 
maar ook m.b;.v. de evenwichtsmethode. ( zie fig 3.10 ) 

Naarmate het putje dichter bij het middelpunt van de 
stempel is gelegen treedt dit verschijnsel sterker OPe 
Rotatiesymmetrisch gezien is dan nl. de weg die het ma
teriaal naar de stempelwand moet afleggen groter, zodat 
het meer geneigd is naar het putje te vloeien. 
Naar de stempel wand toe en vooral dicht aan de stempel
wand treedt veel eerder evenwicht op, omdat daar gelijke 
afstanden tdt de stempelwand of het putje eerder bereikt 
wordt. 
De beinvloede zone is hier dan ook kleiner. 

Gevolg hiervan is, dat de spa..rJ.ningen t'er plaatse van de 
reliefs lager uitvallen dan volgens Model I aangenomen. 
Dit verschil is op de kleinste steekcirkel van de 
stempel het grootst, terwijl op de grootste steekcirkel 
dit verschil aannemelijk kleiner is. 
Dit is ook goed in de proefresultaten te zien. 

Van invloed op dit verschijnsel is de grootte van het 
relief, waardoor de spreiding per steekcirkel wordt ver
klaard.-
Zo ook de blenkdikte. 
Het valt duidelijk in te zien, dat naarmate de blenk
dikte groter wordt dit verschijnsel in mindere mate 
optreedt. 
Ge~onweg, omdat dan radiaal relatief minder materiaal 
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fig. 3.~O a, b 

b .• 

Verst oren van de drukbergbij hulsextrusie t.g.v. 
het vormen van een tegendrukberg door het 
onderbreken van het -stempeloppervlak d.m.v.· 
een kegelvormig relief. 

E: Punt waar de 2 drukbergen elkaar snijden en evenwicht 
vormen, dus waar met materiaal stilstaat. 

I: Cylindrische zone onder het relief. 

II: Beinvloede zone rond het relief. 

.. --._--_ .. '. Drukbergverloop van de spanning in het stemnel
oppervlak zonder onderbreking t.g.v. een reiief. 

_______ : Drukbergverloop t.g.v. het putje in het 
stempeloppervlak veroorzaakt door het . 
vloeien van materiaal in tegengestelde richting. 
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hoeft worden aangevoerd. 
Vandaar dat bij een blenkdikte van 6 mm. de resultaten 
dichter bij de referentiekarakteristiek liggen. 
Zo ool{, naarmate het relief kleiner is. 
De toe te voeren hoeveelheid materiaal is dan nl. 
ook relatief kleiner. 

Opmerking: 

Met bovengenoemd verschijnsel wordt ook in de praktijk 
rekening gehouden bij een speciaal geval van extruder en 
van hulsen. 
Zoals in fig. 3.11 is weergegeven kan men de oorspronke
lijke drukberg tot een bepaaldehoogte tlafsnijden" m.b.v. 
een tegendrukberg, door in het middelpunt van de huls 
een cylinder mee te lai;en oT)komen. 
Deze kan hier later worden uitgeponst. 
Hierdoor lean men ontoelaatbare materiaalspanningen 
voorkomen. 

I ./.+., I . . . . . 
/ I 

fig. 3.11 
afsnijden van de extrusiedrukberg d.m.v. een 
tegendrukberg. 

"....-.- :. Drukbergrerloop zonder,opkomende cylinder 

____ : Drukbergverloop met opkomende cylinder 
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4. RET PERSEN VAN BINNENSCHROEFDRAAD 

In het Laboratorium voor Omvormtechnologie is een 
koperen proefstuk door middel van persen voorzien 
van binnenschroefdraad. 
Dit is gebeurd zoals weergegeven in onderstaande 
t'iguur 4.I. 

fig. 4.I 
proefopstelling voor het persen van M-IO
schroefdraad in een koperen proefstuk. 

I; stempel 
2: krimpring 
3: matrijs 
4: koperen proefstuk ~ 3I mm. 
5: stalen inbusbout M-IO ~ 
6: onderlegring 

Voor het persen van de draad ( m.b.t-~ afmetingen wor-dt 
nog hierop teruggekomen ) werd een perskracht benodigd 
van I800 KN. 



4.1. Metrische ~chroerdraad ~ NEN SI I - II ) 

h 
l/a.h - draadlengte 1 

- spoed p 

- h ::;: 0.S66025 x p 

- kernmiddellijn dI 

2Ppervlakte draaddoorsnede: 

A = {7/S.h)2 - tI/S.h)2 ::;: 0,433.h2 ::;: 0,325.p2 
3 . 3 f 

'I = arctg. -L 
. r.dr 

LI = P = 
sin., 

fig. 4.3 

sin.\.arctg..lL.- ) 
r .dI 

v = l/p.LI.A = l!p. p • 0,325.p2 
. .' sin.t.arctg ~ ) 

.,. I 

V ::;: 1 • 0,325.p 
sin.(arctg _p~_) 

M - 10: p = 1,5 mm. 
1 = 20 mm. 

dr ::;: S,I6mm. 

r.dl 

v = 250 mm3 

stempel verplaatsing bij D = 29, I mm.: 

2 

s ::;: 250 = 0,376 mm. 
'11'74. {29,I)2 



4.2. ~panningsmodel voor het persen van binnenschroefdraad 

;1g J. 
spanningspatroon bij het persen van binnenschroefdraad 

~= O&:rT-t _________ ( ') 
, ~ 4'.1 . ./ 
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.t , t .t 
J . ~ = (tTy .. cr.",) ... tpY - 0;. I> t~ .. Va) 

= (ua ; r;-.It. - rr.,.)~ I- (~ ;rT-t -oa) J. t~ .. Qi.).l 

a ' ::I .z(Tz ,. 1.0; - JIT-tOZ 
A. .I 

~ t7j,.t = 3 (r7.f I- t7l -.I. IT~ Va) = J err .. -v.).t. 

V'ot - O"z = . .t;V - - -- - - --- -((,. 1.:1.) 

f 

(er"" I- (f/rT.t,).(t. ... J .,.)-,~.IJ .. oy. ill t. ",/." ".1 'Chi' t.'t-4t-/. -w,. t. ~.b =t:. 

rT... • '" • III r. IJ,. fT-t. tJt wt -lIit . .6 ,. It fTJt. • -t. IIi, . ./J ". lilt lTooi • '" -t . 4t r' ~ ". 
*10 fiY. t!L .. . tJt/.b,." T,.. +.~.II" - o:.·-t·«f·~:() 

"'.. v-c. .. ""'~&-t I(!}z~ M/ A. '1~ -to e.I. - .--tel..,. .. I-I.~"'" ~n. : 

A &It " III V(//It') -t. w.4 -t til. -t.: -t:; -t,; --til' O':t :: t'/J 

__ .... C = .fl. Z;".., . -tt.: 
.4. 



€T.t = ,I, (Iv. (tt' - t) _ ' ____ -(~.-t, r) 
I/.i' ,6 

C7i : .I. Civ , [(t,' - t) - ,] t'4 /\ 
I~ - - - - - ", • .1.0/ 
,1 ~ . 

4.3. Toepassing van'hat model bij het eerder genoemd pI'oefstuk. 

Opmeting van het onder par. 4 genoemde proefstuk 
levert de volgende gegevens m.b.t. afmetingen en 
materiaalconstanten: ,f 

fig. 4.5. 
draaddoorsnede 
proefstuk. ' 

ri:;: 5 mm. 
ru :;: I5,5mm. 
b ,':;: 0, 5mm. 2 
c:;: 350 N/mm. 
m :;: 0,3 
draad: !vI-IO 
stempeldiameter: Ds:;: 29,I mm. 

tis = ~I« h - O,J~V; = U!.~,8"tJl.r. "r .. t';/ I'J 

C I = 0;/ 1 ".,,,., , 

ct ~y = 0---.. J/./u".,.";':"v4't.,'tf/I;.,,f/-e, :c~'" = -tJt,1. 

£ "* :' In. ('tHe - t,: I- tits) :: In« (if: r - ,.". t), 1) = ~t''(.&-
"'l~ ,.. -t, ~'", r - " 



'p ... slt't.4C,h.I- 4.«./..11'. It'll. ".Z.' : 

tii = .t. CiV. { (-t,' .. t) - IJ 
iii' J, 

Toegepast met de gegevens van het betreffende 
proefstuk: . 

1'. = - f'. 71'". '/6 ~.-' fa - 1.-
8). (,i, 1'1 - ,1 -..£-,. ~ r) 

iii' J. ~ rllt;; r". ,.1.) ,# .0, " 

Bij een genormalisserde breedte van de draadtop b = I/8xh: 

If ,_ ...". ,IJ:: YI. ", tI / /t!J.2 , . ~ S' =- tfJ, / If ~'un 

ti~ = *. A • 0" e;t/. /1 = "" flt!".,,,.,. 
t'-t, = /",. (-tu • -t,' "4,,1") .: ~ ~I/ ..... 

(-t"" • ot,:) 

( 
.!Sa = ", ",t!. /IJ IV 

c 



4.4. wrijving in het scheidinesvlak draadstempel - proefstuk 

na wegnemen van de perskrachten en verwijdering 
uit de matrijs. 

f1 -~ .~ 
" 

fl J.e. 

/1' '1,6 
h: zie metrische draad 
b; zie fig. 4.4. r= arctg . p 

, r.d2 
d2 =flankenmiddellijn 
1 = lengte draadeind 

f 

aldie = reaktie }---1 ..... 
Ekoper = I/3.Estaal 

Op het scheidingsvlak 
blijven de vervormingsspanningen 
aanwezig voor zover de terug
wering van de beida-. materialen 
in tegengestelde richting 
plaats heeft. 
Dit ebeurt aIleen axiaal z-richtin 

• N" -t IH tII--... 19 iIt.;r,. ~ ';r I "",P ttl -e. J -t ... __ 4L~ 4&;r A : 

ON = ~.(Tz.J'j- -------- t"·t,,I). 

• ~"o~ ~ .. vi_AI.." ei-t ec..~dkJ'CA "lJ'C : 

hr.el ",1,,1 -.... '1:0 = '" ' fi; ,.!l ~ - - -- - - - (,." "', J). 
2. 



• W "" i/" "~,,/.I" .. 1)1. e It. t : 

~..., = &0. II . - - - - - - - - - (~. (0. ".) . 

,"..".1.,.(,.2 ~I'I " • .,.3 I-<--rl: 

14.,:1 I J, " ~ ."., .e n /. i (JJ(' ., (Jt, /ft.,: J 1I/f',/fI -e,/ : 

Nw = FwI • ~. ~r 

• P' ... -t "" 04- n. ~ -t .. 0' uk. ",'I .e" i ? -t, 1"1 tlPt "., .. h' St4 ~ .. tIt..e. 

~,.., • .e.1"·,../~n .. 
Hw =.1.' f!)CJ IV"., (I'ft ~I ~ :: 0; e V 



""..e.1 t.~ . .l -en t. +. ~ ,I'" ~I : 

H,., = A'l'.Vv . .".. /. «.,:', ~~.I,. -.6)- - - - (~. f· tI) 
. Vi'.,P I. iii' 

_~t rTvt/l(",.~-t) ", 1-"0 o/--~} .. 
htI' ,; 6,1 

• It o~" -t.en ~ .. 0;/1' u ~ .' 

H,., Jl /" IV,... 

• A O/" ~ -t -t.1'I "". i t!J ~/u A h't -t..~~,;r i/I-t;l" dt/~'" ~ e -t ~ ~ 

tit of A 4, ttl ~,..., -t.. Ie n/ ..e.,/"C " 

Hw = t!/ AI,.,... 

,p" 'Z-e ItVA4-ttd-t.n "Vi-t I.cJ.A-tJI!/"i"·"~·A-t..-!" ~i/II.,,-c 

tJI. '''we. , .J.e -r -t." -e 11. ttl til. tN. ),. v. A -t.. I w y' V II-7J' H'I tH!!L ~ I 

V"7.en s eo", /(/JHt.t6, 



4.5. Krimpringen • 

fig. 4.7. 
spanningsmodel voor krimpringen 

Oi :D; ,:nc.-t.u.lckt'n..,t u. 

• -t. .. -t 'I> (Lot ---.. Ct = ~" - - - - - - - - (t". so. I) 

• of" 1Ii.lt. .. t-t ,.«. -t),. (u ... ,. «U .... ) .. ... £ ot .:: ~"!.~ - - tv. r. z.) 

tt-
• r l =- '1. ... :: f·(o;. -,u~'T .. )-------- t··f'·J) 

• C 1. = ~~=t ;: f.{tJ'-t _~ .rJj)- - - - - - - - (~, r.~) 



.. ·ltl -

IT .. . -t . d. J' I- lit efT"", . -t . "'I) - rT-t ..... III t - t7i . tJt -t • tJI.? : 0 

OJ : «. L-t·(T'-t,J - - - - - - - - - - - - - tlv . ("'f-) 
4/," -t. 

t. r.J ,. t. r.s: 
'" _..!.. [d.. l rN,. . .It) _ f'r } 

"=i - E' . J -t. '"' . v-t 

II .-.1. { -t. t.tI. (INc . -t. ) rT' J /.. 'I ..,.., - ;U. 't. v-t, - - - - - - (.4-. r. e tJl-t,. 

+. 0." I> t. f' • " 

Ill'" .: 1.. {<I-t, - ,u. «.{t1:t. . -tll _ ____ --(4- . r. '1) 
.. 1. G tIt.lt J 

"'f'.' I- ... r.4: 

~ -~.(J/.tfi:t.JL):: d,{fT-t,t) I- -t.etl{fl;t.-t}_,M.dtfr:«.·t) 
~~ £~ d~ _~ 

"'l,". ct' (rr ... . 1. ) I- -t. d. trT.t·.",) - tfT.",. -t.) = () - - - - (S'. r.,) 
tl ·t:' ttl -t. . 

> ( 't . fT-t~ = -t 

{ -e • V-'t)!/. : :i' 



cr .... ' -t = c,. i I- ~ - _______ - -(".G".It:J) 

!! -t = -te.' --- ~i =~. ---... ~'. "Ie: = C,. -te.' ; ~..e 
-t,; 

."." _ t!a _________ ...... __ 

tf f 
c. 

"".e,/- t". r. 1/ 'U:: ~. t!~.,. !L. 
-tt -t! 

.t a 
~ ... .: (~ -~). fu.. -te.' ______ -("..t .... 12). 

1.: --t! 

•• S'. II " to. r. 12 • 

hf '" I •. t' . leJ '/'" 1/" : 
e7:t. -t = of • 0· -t; -4 .f'!) f

i;," - -t:c. 
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+.O.S" +."./J: 

u: = {p,·.-tf-I'u.-t! - -t!.~~. (~_1!:)1. I - - ;...('1. (.''-1) 
.. t.t J oft -t; 

/ 

GUNSTIGSTE SPANNINGSVERDELING VOOR: 

-t~ : -tc,.c. : I:Z 
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ENKELVOUDIGE KRIMPRING: 

fig. 4.8. 
matrijs met enkelvoudige 
krimpring. 

• .IJ It: ",'1 .. n. ... ':':1 : 

U . = -t . [-~ -t! ('''JA.) -)1. ~. tl (, ~,u.) I 
~, .I.(.1tt - i!) . ott J 

~ 

u·· : ,e."". -t!c, .({I-1")+ !l.{,~,u)J- -----t,,·f',II) 
.".. £ "t~ .. ~ t.l . 

Ll = -.I'. '2 . -t! . {fi-'") ,. S (.1 ,;.t)} - - - -.-('i. f. 11) 
~" 4". t-t.: .. -t!) -t& 

.(1"("/ /'I.o.f./tIl."t·..",,,,-e .t"'<L/~'n, "USStff,.It ;','""",,1'1 ~n 

II 1+ c'1 <l." -t "/'1" (; Ito 

~ = IUbil "IU·u.1 



- sa-

(i.: - -tc! J(t! --t~) - --------{~.r.,') 
t . t! (,:1./ .. ott) 

• t" "'I".P til. s I ""'" A. ",~..(Iet -tn "P -t 4f '0 ,iuk, : 

..,. ,.",-t"., .. 1t. t s/lIlJt,~ntn, ,,~ 1""'1-... (; .. ,1' U)tIl,.".tJt.' 

+~z.S". , 



U. i I"" w(!" I!/ t ,~ ".I" (It "n. ".,.. / .1":: %t. OJ . 

./.1."."1.£,,, tJll!"" .e&lult. : 
rJ 
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5.EINDCONCLUS1ES. 

I. Met betrekk~ng tot de theoretische spanningsmodellen 
en de proefresultaten: 

I. De geldigheid van het spanningsmodel voor het begin 
van hulsextrusie is kwalitatief aangetoond. 
Gezien de grote spreiding in de proefresultaten is kwan
titatief geen duidelijke uitspraak te doen. 

2. Het verloop van. de drukberg bij hulsextrusie is af
hankelijk van de blenkdikte en vooral van de wrijving. 

3. Het model voor het vullen van een relief is niet 
toepasbaar bij een blenkdikte van 2 mm. 
In redelijke vorm is het weI toepasbaar bij een blenk
dikte van 6 mm. 
Tot welke blenkdikten de toepasbaarheid is begrensd 
dient nog worden onderzocht. 

4. He~ dient aanbeveling het model voor het. vullen van 
het relief uit te breiden. 
Deze ui tbreiding dient zich te richten ophet gedrag: 
binnen de beinvloede zone rond het; relief. 
De afmeting van het relief en de blenkdikte zullen 
hierin waarschijnlijk als parameters voorkomen. 

5. V~~r het aantonen van het- drukbergverloop bij hulsex
trusie zou het aan te bevelen zijn uit te gaan van een 
proefopstelling waarbij de hoedanigheid van het stempel
oppervlak zo weinig mogelijk wordt verstoord. 
Hierbij dient men te denken aan piezo-elektrische span
ningsmetingen d.m.v. meetstiften e.d. in het stempel. 
De verplaatsingen die hierbij optreden zijn zo klein 
dat ze het spanningsgedrag niet verstoren. 

II Met betrekking tot het persen van M-IO schroefdraad: 

I. De perskracht voor het bestaande proefstuk~ zoals 
die a.d.h.v. het theoretische model (4.2, 4.3) is be
rekend, komt vrij goed overeen met de werkelijke pers
kracht. 
Het model mag derhalve als betrouwbaar worden verondersteld. 

2. Om een schroefdraad lvI-IO te persen met genormaliseerde 
afmetingen, blijkt uit de krachten ( met name de benodig
de perskracht) en de voorzieningen voor de matrijs in. de 
vorm van krimpringen, dat het realiseren ervan praktisch 
onmogelijk is. 
Zeker voor wat betreft de voorzieningen zoals die in 
het laboratorium van de T.R. aanwezig zijn. 
Het persen van Trapeziumdraad zou te overwegen zijn. 
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SPANI>J{NGSVfRLOOP VOLGENS h/EE MOOELLEN ALS fUfIICTIE VAN AEN Ii VERDEELOOIJER DE C;TEMPELOIA"IETER: 
I 

VOOR A=O.2500: M4 . .' 6N.I>I!A .. #tlO4'1. ;r~I,e ~6"<Qr 

VOOR H=2.: N leA peRST;(.l1j/ NIT V,(Ulli,vV'''UQ/dPG 

VOOR MODEL fEII/: HtlPGL . r 
, ' 

VOOR R= 0.: "iR:: ";815.8399 SZ= -915.8399 
VOOR R", !:>.: SR= -769.6519 sz= ' -929.6519 
vOOR R=l,O. : SR= -723.4638 Sl= -8!B.4631:1 
vOr)R R=lS.: "iR.-:: -617.2758 sz= -837.2158 ... . . ) 

VOOR R=20.: SR= -1)31.0878 sz= -7H.0878 

VOOR MOO[L hlff: 



, 

A /ft. 2. 
'IVV"" M-.1\) •• ,t"t •. - , c. :> • J. _, J. '7 ->t.- -U.J-;'''J..JJ.7 

vaol:( R= 1 s. : 5Q= -~7a.9639 SI= -838.9b'l~ 

"OOR t-l=20.: SR= -612. 7IS'~ Sl= -f'-J2.7159 

VOOQ (\=0.5000: 

VOOR H=2. : 

VOOi.( MODEL EEM: 

VOO~ ~= o • : ,1:<= -610.2946 5Z= -770.2946 
VOOR R= 5. : ~R= -S6~.1066 5Z=' '-724.1066 
VOOR ~=10.: SR= -517.9185 5Z= -677.9185 
"OOR R=15.: C:Q= -471.7305 5Z= -631.7305 
VOOR R=20. : SQ= -425.5425 5Z= -585.5425 ,: 

VOO~ MODEL TwEf: 

VOOR R= o. : C;R= -611.~913 5Z= -771.9913 
VOOR R= 5. : SR= -565.8033 "sz=: ""-725.8033 

'VOOR R=lO.: ,R= -519.6152 5Z= -679.6152 
VOOR ~=15.; CjR= -473.4272 '5Z= .-633.4:?72 
VOOR R=20.: ~R= -427.'2392 -567.2392 . 

. _-- .- ., 
VOOR A=1.0000: 

-- -- -

VOOR H=2. : 

EEN: 
" 

VOOR R= 0.: C;R= -504.0446 sz= -664.04-46 
::~:vbOFF: -R~:-,5 .': sp=';: -457.8566 5Z= -617.8566 

VOOR R=lO.: C;R= -411.6686 5Z= -571.5~86 
f..~ OOR"-R,= 1 5 •. : SR=: .-365.4806 sz= -525.4806 ' . -, ,,",,_. 

R=20.: CjR= -319.2926 5Z= -419.2926 
-.~- ,--~---

.0_0 • _~ ~,_ 

VOOR MODEL TWfE: 
co 

VOOR R= 0.: <;Q= -505.7580 5Z= ____ -6:'5 .lSd8 
VOOR R= '3. : SQ= -459.5708 5Z= -619.5708 

'VOO~ R=10.: C;P.= -413.3828 5Z= -573.3";28 
VOOR R=15.: c;q= -367.194B 5Z= -527.194ti 
VOOR ;;(=20. : SR= -321.0067 51= -491.00f,7 

" 

VOOR ~=2.47S(): 

·VOOR H=2. : 

VOOR MODEL EEN: 

-. VOCl'R R:': 0-. : .SR= 
I.. .". 

-429.fj078 5Z= -589.80'78.j...; 
VOOQ R= 5.: C;P= -383.619B 52= -5!;'3.619/j '~. 

VOOR "<=10.: C;R= -]37.4317 5Z= -4~7.4317 
voo~ ~=l':>.: <;4= -291.2437 Sl= -451.2431 
VOOR Q=20.: <;R= ' . -?.45. 0557 5Z= -405.05'57 " 

IIOOR t-'lODEL TwFf.: 
'. , 

" 
,. 
\~ --.', 



"..IVI"\ r< - -' .. .., ... - -"lU:'> • .J:.J I I 

VOOR R=lO.: -SR= -339.1997 
-293.tH l'j vOOR q=15.: SQ= 

VOOK, R=20 .:, t:;R= 
'" " 

-246.8231 

VOOR A=4.9soo: 

~.VOOFJ H=2.: 

, VOO~ MODEL EE"I: . , 

:VOOR R= 0.: SkI= -386.3185 
VOOR 0= 5.: SR= -340.1305 

:VOOR R=lO.: SR= -293 .• 9424 
VOOR R= 15. : SR= -247.7544 

yOOR MODEL TwEE: 
-

vOOR R= 0.: SR= -388.1847 
~;vom~ ,R=' 5.:" 'SR= -341.9966 
, 'VOOR ~=10.: SR=- -295.8086 
<VOOR. R=lS •. : SR= -249.6206 

RJE*OO** ••• O •• **. 97S8' 
RJE·····OOO* ••• OO ~758 

JL.-

5Z=-
52= 
SZ= 

52= 
5Z= 
5Z= 
5Z=-

5Z= 
5Z= 
5Z= 
5Z=., 

-~)"'J • .J\~t , , 

-499.1997 
-4:;3.0117 
-406.8237 .•. ~~ 

-54b.31R5 
-500.1305 
-4~3.9424 
-407.1544 

.. 

'-548.1841 
-501.9966 
-455.8086 
-409.6206 

ENO' 'END 
END END 

END 
END 

:;/'·5 

END 
END 

'-

" .. ': 

E 
t:. 

, 

, 
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5PA~~I~G5VfRLOOP VOLGE~S TwEE ~ODELLEN AlS fUNCTIE VAN A EN H VEROEElO OVER DE STEMPELOIAMETER: 

IIOOR A=0.2500: 

VOo~ H=6.: 

VOOR R= 0.: SR= 
VOOR R= 5.: c;R= , 
VOOR R=10.: SR= 
'lOUR R=15.: SR= 
".IOOR R=20.: SR= 

VOO~ '"10DEl TII/Ff: 
- . . -

-921.5515 5Z= 
-911.9350 5Z= 
-902.3125 sz= 
-892.b900 5Z= 
-8A3.0~75 5Z= 

A/..8.: ~NO~,/{#"PE' rWeE W~ApT 

-1021.5515 
-1011.9350 
-1002.3125 

-992.6900 
-993.0675 

N/GA V£A5:rlltiN Her v£AEENPi!?U.{)/dP,£ 

H"PE~ E. 

-" ---

_. 

. - ... - -

. .' 

) 



tJ I.J ' ... ' ""( r-::-1U.· ~'\"""f -

VOOR P=15.: C;R= 
v00i:( ~=i::U.: SP= 

VOOQ A=U.5000: 

vOOR H=6. : 

VOOR '10DEl 

VOOR R= 0.: 
VOOR R= 5.: 
VOOR R=10.: 
VOOR R= 15. : 
VOOR R=20.: 

VOOR MODEL 
-

VOOR R= O. : 
:::VOOR R= 5. : 

VOOR R=10.: 
~~-VOOR R=15. : 

VOOR R=20.: 

VOOR R= 0.: 
~::'cvOOtf R= 5.: 

VOORR=10.: 
'-VOOR R=15.: 

VOOR R=20.: 

EEl\I: 

SR= 
<;R= 
SR= 
<;R= 
SR= 

TwFE: 

SR= 
SR= 
SR= 
5R= c· 

SR= 

<;R= 
<iR= 
SR= 
SR= 
c:;~= 

VOOR MODEL TWEE: 

VOOR R= 0.: C;R= 
VOOR R= 5.: SR= 

VOOR R=lO.: SR= 
VOO~ R= 15. : SR= 
vOOR R=20.: SR= 

VOOR A=2.4750: 

-VOOR H=6.: 

VOOR MODEL EEl\!: 

vOOR R= 0.: SR= 
VOOR R= 5. : <)R= 
VOOR R=10.: SR= 
voo~ ~=1'j.: C;Q= 
VOOR R=20.: ~R= 

VOOq NlODEL TwFE: 

---1\J -~).;.,,;, ,. ,.' 
-SQ5.S::;52-
-RS6.2327 

-540.0091 
-530 .• 3866 
-1:520.1641 
-511.1415 
-5Ql.5190 

-543.1904 
-533.5619 
-523.9454 
-514.8229 
-504.7004 

-348.4884 
-338.8659 
-329.2434 
-319.6209 
-309.9984 

~L-

';;)1= 
'::>l= 

5Z= 
5Z= 
5Z= 
5Z= 
5l= 

5Z= 
5Z=, 
5Z= 
5Z= 
5Z= 

5Z= 
5Z= 
5Z= 
5Z= 
5Z= 

-351.7025 5Z= 
-342.0800 5Z= 

• --pf 

-332.4575 5Z= 
-322.8350 5Z= 
-313.2125 5Z= 

-232.0034 ,5Z= 
-'2?JA09 57= 
-212.7584 sz= 
-?03.13S9 5Z= 
-193.5134 5Z= 

" 
• :5"/; f 

-l \.·V .. .) ..... , f' 
-9~~.8S52 *,,''' .. ~ , 

-9!:ib.2327 

-640.0091 
-630.3866 

~ 
-620.7641 
-611.1415 
-601.5190 

-643.1904 
-633.5619 
-623.945/+ 
-614.3229 
-604.7004 

-448.4A.84 
-438.8659 
-429.2434 
-419.6209 
-409.99A4 

-431.7i125 
-442.0:;00 

-432.4575 
-422.8150 
-413.2125 

-3J2.0034 
-322.3~O9 
-312.7:;84 
-303.1359 
-2::U.S134 ".-- :" """.; 

.,~- . ~ 



" - J.' ,r< - . - C, ( __ , • '-' ~ _, ~ ) 
# '~/"";-. 

VOOR R= 1 o. : CiR= -216.0733 
VOO~ ;(:1:5.: <;R= -?06~4'S08 
VOOR ~=20.: C;R= -196.8283 

VOO~ A=4.9500: 

VOOR H=6. : 

VOOR ~ODEL EEN: 

VOOR R= 0.: 5R= -188.5661 
VOOR R= 5.: 5R= -178.9436 
VOOR R=lO. : SR= -169.3211 
VOOR 1-<=15. : SR= -1'59.6986 

- - c 

VOOR MODEL TWFE: 

VOOR R= 0.: C;R= -192 .• 0652 
~ __ ::\lOOR R= 5. : SR=. -·182.4427 

VOOR R=lO.: 5R= -172.8202 
:~V.oOR -R= 15 .-: ,:c:~_SR= -, -163.1977 

RJEOOOOOOOOOOOOOO 9h92 
RJEoooooooooooooo 9692 

.it.. -

5Z= 
SZ= 
57= 

52= 
5Z= 
5Z= 
5Z= 

5Z= 
5Z= 
5Z= 
5Z= 

--...It;..,..J.. V ,J ,.Iv 

-316.0133 
-30h.450d 
-l96.82A3 

-268.5661 
-27t;.9436 
-269.3211' 
-259.6986 

-2~2.0652 
-262.4427 
-272.8202 
-263.1977 

Et'JO 
END 

' . 

END 
END 

.' 

'if. {. 

.. 

END 
END 

, 
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PRAKTIKUM VE-10-7-S OMVORMEN. 

prakno naam 
:,-- 4- -: ';t'61 

DATUM : ,r, ' 
MATERIAAL : /f? trA ,y,AI ~IrIH 

R ICHTING : t!' 0 met WR 

OP ERATEUR 5: 1 +--_-+-'-.Z-oq#!%....,./uq'..L.. 1'.,:....!&.wT~&::..L..,t:'· A]£.I./ ___ -I 
2 
3"""---+--

1 ad ~ 
1 sd ~ 

4 
EINORESULTAAT: C = .. rN/mm

2 I--~n_= ___ -I R
Ot1 

= 

E.a= 

I\[) f 

(kgf') 

I'IATERIAAL =/I~uh//II~uh.2 s/,l"... .... .,,)bo = f/ // mm 

f & bAs b s A=bxs 

( N ) ( mm) 2 
( mm ) 

kgf of N 
mm 

It---f---+---.---I-----.... _.- ~-' . _ ... "" .... . .. ---- --------J-----+-----I--------I---l----l--

14 
1S 
16 io--=-~--_+_----+_----t----_t_-----j.-----+----t.-----,---.-
17 ~ 

1J..-=-'--li-----t--·---4~---__If__-----+----I-----I-----+-·-----·· _.----.- ----- ------t----r-.;,;;r--<-
18 , 

I~__I~--~-----_.~ __ --__ -+----.---.------.~--------~------------------~-----~---------L-_____ ~--_~~~-L_ 
- r , 



r-------------------------------------.--------------.--__ ~-----------------------------------------____________ , 
~RAKTIKUM VE-10-7-S or~VORMEN. 

prakno naam 
s- - ly .' " I'l! 

OPERATEURS: 1 t--_-t-t..L-J/J:.H"z......,e.A..L.~/.,_"L~;r~'~.E'.A:v____ DATur1 : :l ,f!J 1 ad ~ kgf of N 
2 t----+----------------- MATERIAAL I/f? 1-<01"'1"/1/"'(# 1 sd;:' mm 
3 ~R~I~C~H~T~IN~G~--~:~~~~m~e~t~WR~--~---------==+~===-==~==~=-~======== 
4 EINDRESULTAAT: C == N/mm2 n == R IR 

;--:-------1 0,1 == 0,2 == 
En= 

t I'IATERIAAL ==Al tiff/AI/un .t s(Jt IN"'.,) b
o 

= ~/ 1',' mni s = 2;0 mm A =b x s, = /9,,!J ;.{ 2 mm 0 0-0 

NJ r r t:,. b As b A=bxs 
Ao (j a== .E. Eb= 1n b ; tel =1n ..!. ~ s l.a= 1n A ... A ... 

b s r:r £. 
(kgf) ( N ( -3 -3 mm 2) , 

0 0 ) 10 mm) ( 10 mm) ( mm) ( mm) ( ( N/mm 2 
~7''f''''''~ 

-. -'- .... .. ' '_ ..... ,.- , -, .... ... , _. .. . >"' .... --.--. ~-.'" 



r--------------------------------------------.----------______________________________________________________ _ 
PRAKTIKUM VE-10-7-5 or~VORMEN. 

prakno naam 
~ - "r' -:" )",,1 

OPERATEURS: 1 +--_-+-',4t;z.' ..... #~A!,;l.·...r..:{:+~L:....Ir!:._~;::·.Av____ DATUr1 : .... 1 sd ~ 
1 ad 11: 

kgf of N 
mm 

NO f 

(kgf) 

2
3
1----1---------------- MATERIAAL : If? "~H'/V'''''H 

RICHTING : e; met WR 
4 ~~~~~~~~~~~~--------~~=========F==~======~ 

EINDRESULTAAT: C:: N/mm
2 

!--,::-n_= ___ -I RO,1 :: I Ro,2 = 

MATERIAAL =AtttH/I!//uh.2 $12/'",/""') bo = ~. //mm 

f A b' A a b s A=bxa 

( mm) 2 
( mm ) 

eo= 

So = .2" e> mm 
Ao Ga= f. 

la:: In A '" A 

( N/mm2 

tt----I----r-----+-------- - - -- .... - .'. -. ,.- ---_ ... -.. -.-----I-----+-----+---~---I--~----~-

-1§t----~r_----_+------_+------~-----t------_+------~--------4_------+-------_4--------~----~--_4--
16 r-=--=-+---+----+-------J-----+----+------4-----+------ ----+-------1 ------+.----I----f. .. -

r.11. ----.- _._---+-----4 -----+ .. ------4------+-----.-... ------- ~---.- --------.. ------.---+---.- .----- --
1B -i----+.----. ------ -----~--- .----. ·-----i-----t-----t------I------f-----+----L--

PHJ\I<TlI<Ui-IMEOEDCL. ING 7 240877 - liQU. 



• PRAKTIKUM VE-10-7-S OrIJVORMEN. 

prakno naam 
OPERATEURS: 1 .L/ k /1L" t. TEAl DATUf1 • .2 5/~ 1 sd ~ kgf of N • 2 MATERIAAL :/f~ uh',,,v,,,,H 1 sd ~ mm 

3 RICHTING • a met WR · t'> 
4 

EINDRESULTAAT: N/mm 2 C = n = RO,1 = RO,2 = 
~ = 

5 MATERIAAL =/lIu#//1/ltllI .lj/~",u'l'.bo = /d, (f / mni So =~Pt5 mm A b x s· =~)"2/ mm2 -:P"-

o-a 
NJ r r !l b fls b A=bxs e = In 

Ao (ja..=f. Eb= In b , E.cI =In -!!. 1\ s - . A .. 
~ a A b s (7' £. a a (kgf) ( N ) (10-3mm) ( -3 ) ( mm) ( mm) ( 2 

( N/mm 2 
~l'nf 10 mm mm ) 

-- ,---_ .. -'.- -- .-" "- ,.,,. -- . ' .. .... -, .... --.~-.. ---~ 

1 /2 3 ~ _ ~L?C'J(. _~ (!)Z 2 ./0 d.1.Y fi" friJ' -_._----_. .. ----"---~.-~. --_._._---- .--... • r •• • .......... _ .... __ ..... ___ ..-j'/.,1 ~rM·L ~_L '.f I''.! .... 

, 
'.P~. 

7 

-'.drL ~~ 8..S-r- .. 2. .all. _~.2t; ,PI.' _ ._-_._-........ , ... >._.,,_.,._-.- .... _. . -~ . I~O~ .----. , 
._',£lj.6 . ~;PJJ.. fit; i'J l,,~ :?_ --~- -6.J-£O- ·-r-d.i..CJ.. .--. .t-~~..i... ,.-.. ,-------... -~ .---y ... -.~.~ ... '. -

6." ? (). .... -r.t) .7) .. 0 _./. CLs...7-H -7'·.t1.J.· /}J. ._,.to..J_ .. ..!l.Jt!. c?) I 2. 1.$-I- 4 ." .. :) .. ;). .-•. .-...... ~.--... .. -, ... ,. .. -.".--~.--.... -- ~ ... ,,-, .. ,,--. '-"~ ~ ...... ----~-.. , _ ..... _ .... . , -
, e)/ if'. .--.. --...... 

;"tj tJi l~ 4-5 6336 . C!. S! .. L a t..'i.. 6!..t.t2. ~ll(?f - -. -, , 
, ~..Lt. -- i . I 7 

.l5. --~-
£.., ,. tz. ... _-'T.tL'i../.. .. .. __ ;12.81.-- -rJ.:aJ-.. ___ /.lll.'/_ . ._,------_ . 1~(J7..L _ . _.2:...J_ _. .. _-..... -_ ... , ..... _--_ .. __ ._--- ,,-.-...... -.. --... -~,- . -,,-.. -., .. --.-~. 

il _.:1 -.6..L£a- _t-a~( .. /b3 Hi. 'r--7M..l· 
//lL? Y ! ' ...t:2li . 

f '&a.JJ. , , Ig;_ lIN}! r; li -li. ~3.sa.. .l:'>Y /.2 ~- tils- ... .. . .._------ -- , , f-.---- , 8.. r ' J7 ' -'15- 7 

-----1 It·) I 2 tJ 'i.L M 9 t:L£a._ a?.t.t. _ ,f!2._Ji_ ·-rJ...l..tL- r--r' -- I t&.L's- '63.£ £;1 
_ .. __ . 

,-:.t:dL .. ...if! 63 '-LIY .. ---r-LLL. .w. --;-tf.t2L ----. , 
, ~ yJ 

F .. 

I "v-I 11 61 ~L~ /ilA /VLY ..l..iLd. -¥fA Lnl.' . :i 
, lJy 1 .. } , 

D_¥..n ' i. 'r.1.. '..22/ 
/ 

Lr21 / ..b..f1.2 lU-12 , ,Y III 
-~-- --

I f3i:/ rj 13 A3~@ 7 /I'f ' .t 5-.) I~ '1 -1.1:'--. 
.. .f2.fl!l. 1/1 . /. 

I?J / 17 '()1:& '7/ 14 ,(--'1 3D ' 77 J ' J 17 ' t·, f/ ' /23 ,2' -
~ Ii /}tJ 

, , 
7 :,-t3.f' -f '.Jl2il 15 s ,3 .,; y'5"£' ~-5·.5- Nlrf I IC,S 

16 ;:27'1'7 ' g ~ 9' 
, 

.; L, '..s..-il_ ' ·'xi. jdff' X .L2..?L !S'L 
--rJd'$ _._---

.' f '':..1 1.2.. 17 _ _£..L __ ft.2_ .. -:.. y" I ----rLf..L. '-~ - -- -- 1/ 7J...- _ l. ~ 
--'~ .- ... 

7 _.-
f 

. , 
18 - --.---- - ----.. .. -----. -

-. PR/IKT I KUl!ltl£DI.DCL. ING 7 24D.f 77 -.lJ~ 



NJ 

PRAKTIKUM VE-10-7-5 or1VORMEN. 

prakno naam 

OP ERATEUR S : 1 t--_ ............ -?'.L..,.Jj#""--'A"""' .... t.:+-=i. ... Z,-,E&-..L.,A",-V_,_-t 
2 
3 t-----t---------

OATur1 : .2 ¥ a' 
MATERIAAl :/It.l-u""nvn~H 

, 0 
RICHTING : (!!J mat WR 

1 sd ~ 
1 sd ;:. 

kgf of N 
mm 

4 
EINORESUlTAAT: C = N/mm

2 t--~n_= ___ -J R
O

,1 = 
to= 

j. MATERIAAl =11/ tllt/IV/PII ,2 J ~?U?12 bo =/~d~ mni So =~?tlf mm A = b x s' =4:- tP;~ 2 
0-0 

mm 

r r ~ b As b A=bxs 
HO oa= L fb= 1n...E. e. =1n s ~ s ea= 1n A .. A ' d - .. 

b s IT 0 0 (kgf) ( N ) (10-3mm) ( -3 ) ( mm) ( mm) 2 ( N/mm 
2 

%-rh/ 10 mm ( mm ) 
-~ -.- -- ._",.,,.. ....... .. .- - .- -_. __ .. .... -~ 

-
£. 



" """""I11III .. 
2 4 5 7 8 <} 10' 2 3 4 5 6 7 a 9 10' 2 3 4 5 6 7 e q 10' 

1Q1 

9 

8 

7 

b 

5 

4 

3 

::~ .......... .r.2 

'~;'~~II;;illi~lIfili~~~~~~~~~~~IIIII[IiIIIf~~iI~~]]iI~J!~~~ 
~~~~*1~~~~~~~H+~~HT~tt+~tH~H#~~rlr-10' 

++f+~~1-9 

~~~1-8 

+-"+-'-t--t-~ 7 

6 ~~H4~~~~~~~~~-6 

3 

2 

2 3 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 <} 10"" 2 3 4 5 6 7 8 9 



:=t3~~mt 
7 

6~EEl=Et 

2 

2 3 4 5 b 7 8 9 lOt 2 3 4 

7 

hl$~~~at~Ettttmmmmm~ffmmm~~b 

567891C)1 

3 

2 

++l+t+-!+-i+t+H+lHI-1 0' 

9 

8 

~~~R+~~~~~-7 

~~~-H~~H-~~~~~~~+-~~~-b 

~t++-+-2 

2 3 4 6 7 8 9 lCP 
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.~URgOUGHS 87100 BEATHE COMPILER. vERSION 2.8.000. fRIDAY. 04/07178. 11:1 

WIT A I dOL TEN I 0 ~ G A V E 
= = = = = = = = : = = = ~ : = = = = 

'AEGTN' 'FILE' IN. UIi; 'REAL' 'ARRAY' 8(1:5]; 
'REAL' I.SV.C.N.~.A.rl,EO.OS,D~,HS; 

'REA~' 'PROCeDURE' EEN; 
'BEGIN' 'R!::AL' SR.5l.P.IH 

P:=DS'Dlv'2: 
~RITECUIT,<I."VOOR_MODeL_EEN:">I; 
wRITE(UIT[SPACECll]); 
'fOR' R:=O 'STEP' 5 'U~TIl' P'OD' 
'8E61111' .... ... .. 

SR: =-2*Sv 13 .... 0. S" (M/H" (oS/2-R) +l+H/2/A" (M"OM+OS 1/ (QM+OS) I 

1 

SI:=SR-SV;. _ .~~§§~~~~~~~== 
~R ITt: (U I r. <I"VOOR_R=", F3.0.": __ SR=" .F"l2 .4;":-_S·zi::;r. .. c 

'ElliD' ; 
'END' ; 

. R.SR.SZ); _. ..~.. .~~~.~~ •. =.i~~~=~~~~~~~ 

'REAL' • PROCEDURE , TwEE; 
'ElEGIN' 'REAL' SR.Sl,P,R: 

P:=OS ' OIV'2; 
wRITEIU}T,<I."VOOR_MODEL_TWEE:">I; 
wRITECUrT[SPACECll]l; 
'fOR' R:=O 'STEP' S 'U~TIL' ~'DOt 
'8EGI~' -
~R:=-2*SV/3*"0.5"(1+(M+l)"~/4/A+M/H"(OS/2-R»; 

SZ:=SR-SV; 
wRITE{UTT,<I"VOOR_R=",f3.0.": __ SR=".FI2.4," __ SZ=".F12.4>, 

R.SR.5Zll 
. 'EII/O'; 

t(NO' ; 

'F'OP' 1:=1 'STEP' l'lJNTIL' 5 'DO' 
REAO(l"lol.!3( I 1); 
wRITE(lJIT.<I,"SPANNIII/GSVERlOOP_VOLGE'l/S_TwEE_~ODELLEN_ALS_rUNCTIE_ 

VAN_A_E~_rl_VEROEElD_OvEA_DE_STEMPElDIAM~TER:">I; 
wRITEC~IT[SPACE(1111; 
'FOR' 1:=1 'STEP' 1 'U'IITIL' 5 'DO' 
'BEGIN' 
,OS:=~[IJ; 

0!.4;=49.5: 
A:=(~"'-DSl/?; 
wRITE (u IT. <I. "VOOR_A::" .ff>.4 ,": ">. A) ; 
WR[TEIUIT(SPACEIll]}; 
M:=O.l: 
1i:=6; 

WRlrE(UIT.<I."VOOR_~=".F2.0 ... :,,>.H}; 
IoIRIfElUlf{~;'>ACE(lIl1 ; 

. C;V:=lOO; 
EE'..a; 
~QITE(UrT(5PACE(111); 
n'llEF.: 
'N~ITE(UlT(5PACEClI J); 
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t7V: j/ty Njmm 2 

n° t!I 1 . 
Ds' vI} '!1m 

Da: /'J mm • 

Db: .1.(, mm. 

Dc: 1~ mm. 

Fz: 1'i"6tI'J Kn. 

4 totaal' / . .11 mm. , 

6 eind: f!) t!'/ mID. I' 

_4 .gem.: :11111. 

a1 I .t r 

b'mm a2 /1/ 
a3 ,(/ 'I,-

h1 / .t 1 

b'mm b2 1/1, 
b3 .t" (!)f' 

c1 ~ 13 

··b'mm c2 I" " 

c3 J.j j 

Opmcrkingen: 

( KV 

KB 

/'11' :~/ / 

) 
GE 

GV 

GB 

materiaal o #- L M Hot t'/-t t 'u"., - 2 .5' 

blenkdikte: ~ ~.~7. 
(h) 

KV KB GE GV . 'GB 

a" 2 .l:1 2, J{" .1 3{" S J I 5,2 t1 
- ~:6vN/mm~ a,? I 9 I. i1S· .J.lP 2 ~g.J. tf J' 

a3 ~ n- 1 rJ 2, t!>c8 2/ !J-7 2" s-s-

h 1 1 /, 2 f'f .f 91 :1 ".I 7. hI 
b2 1 ; ~ 1 ~6 2, 5t8 J. t5'S" .2 t!?.J 

, ,. .' 

b3 I '/ / It!' 2 Ij 2~11 .IJ IJ 

, I"':"'{ . Pfl ) / lb~J2 (f.,., ::: -£ ,VV I /" 1It'. ,n. -
-" J Si.rt2.j)( b' 





. 

'1 
Dc. ~tf. £. . 

-1 " 

b" a ... , 

Jl 
b 

~ I . I -'4 ~-, 
If' +--'""", 

, ~J b, 
- c~ 

t7V: //~ 2 , 
N/mm 

~ .~. I . 
np;· tJ B '" '!Im 

Da' 12 mm. Datum' I'/f;- - 1J'tS'. 
Db: 2~ mm. 

Dc: .1£ mm. materiaal' 11 t. U H-f t ','t t (,,( ".,'" -~S 

Fz' II rt'J Kn • 

.4 totaal; /.1 mrn blenkdikte: i rr~""'~ . 
(h) 

A eind: ~ / 
f 

mm 

4 gem.: mm. KV KB GE GV GB 

: 
, 

_a'l / ,!J,9 ~1 1"J1.? 1".2' ,1, 2.J .I Jt!) /l. ,t!l . , , , 
"..,. ,2 b'mm a2 .J 1'" -"YJb N/mm • a,? it'J ,1# I".!h' I 9J 1. It> .t It:> 

a3 .I, ." ~ a3 ",IS' ",Jf ~8J I.ff" {,I(" 

I tl3 
I 

b1 b1 ~,31 (!) J I 2 :1J .t 1" £ g(J 

b'mm b2 1,11. __ - ,2 b2 (J ft) (P~t9 l ()9 1. 2J 1.,)$ ,V"%N/mm. 

b3 I. Bit LTV b3 ~J.I (!) .21 I. 6'1 I p~ I~/~ 

c1 / IJ c 1 1") 1'1 ".1'7 .I 2tJ J. Jy .t 21 

.2 .2 t5' 
.... 2 

c2 (!)~ vi t>yS-.' b 'mm c2 - t'¥:/mm. .I. t>1 2 I, 2. IY . 

c? .t,lr c3 ~ 2t ~,21 II'I I p~ I ~~ 

S' e.1r ..t ~ t '/"'}'''<.1 f(;it l'A I 

Opmorkingen: 

( v: ( pfl ) / (b,,)2 KV 6'"", =: -.2. 1/ I r Vi" . n.-; 
J $ut 2. ()(. /) 

... "" 

KB 'V4 :; -7; (! r f¥-'C~'~~' /!1(;~)2 ' .. ' 

GE ~ - -2 rr; (!!1. h) 14" , : ~,I '~ := W' 1/ ,j. ,.. IJ' . 
" 

A- {'LlL (' x.#t' J/; C&JJ . 
GV 0: :: -0 I r . I- I I-~ fl . n . 

-t ,,~.p'J, 9 .U41 . b' 

"- ~ !. ~ ~I h Y ~ ('~J GB ~ :: - fTv fIr ~ I- I r n' e() 1ft . 1'1 ,p I ,:-. , , .I~ 





. 

"1 
Dc. r? '5 

-1 
Qs,' b$ 

I b 

,~ \:l, " '"1 ~-, .\--"" 
0, i' 

l\. 
b, 

l7V: /1'0 2 c, 
N/mm 

n" " / . 
DFi" ~(j 'lIm 

w 

Da: 12 mm. Datun" /1'/$- - I ),,,j, 

Db: 24- mm. 

Dc: -'6 mm. materiaal·l1/ U"'"t ~ 'n ~ /..L "*,o? , 

Fz" /~- /~ Kn 

A totaal' II I mm blenkdikte: .2 n"f /"'1*' , 

(h) 

A eind: db/ mm. 
, 

4 gem.: mm. KV KB GE GV GB 

, 

a'l I "!'S- '. 

a1 161 

b'mm . ac: 1/61 -2 ~? '1 13 

a3 .1, l(y 

-"V::O; N/mm • 
a~ 2,;' '"J 

b" 1/ 2/ h1 1.1~-

b'mm b2 / /1 - .2 b2 :I,AI -11"~N/mm. 
b; 

. 
2Jt 2 ~'i b':; 

c 1 I,IJ c1 1/1 
"b'mm I" t/ -2 

c2 1 It' c.:, -t1%N/mm. 
c" J J ' c; t 'J"J ' .. (/'j" 

Opmcrkingen: 
, 

KV ( /If I ) Q.Jt :- -2 ,G; I I- ill . 1-:3 ;Sltt· K /n(P:-)'-

KB 'l/.-t :; -v;, f! ;- flf·C{)~«). In( If)2 
GE ~ _ -,1 (a 1l-) 

""., I .: ", J f1.z .... fi(}t/ .2 ... b / . 

GV Ii ~ , 2 /"ff' J f;jj ~ ~ '-W{I r /,.//if- 1I-;;;:UAt 2. .lrz(OI 

GB ~ " ~ ~I It Y h (~] ~ :: -0-;., fIr ~ f- II- ,~. eel"" #!1 .0' . h 63 . 
I . '. . 
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i . r 

'1 
J Oc. r" it J1 . 

;'":' 
-~-

a ·r b., 

-- ! b 

.~ 1j:2., • i "1 ~. . , 
~ 

----..., 
0,. 

h, 

t7V:/h 
c. J 

N/mm 2 

n' (!} / 

DR' ~<! fmm 
. 

Da' 12 mm. Datum- Ilk - / It? 
Db: 1~ mm. 

Dc: :f( mm. materiaal- If L U J.,., /. '/"1 L 'M. /'?'" ... 2 $ 

Fz' 111.-1'/ Kn. 

4 totaal' 1 1 mm blenkdikte: t. /'1" rf'" ' 

r (h) 

t\ eind: 
" I 

mm. 

4 gem.: mm. KV KB GE GV GB 

a 1 I #,51 . ;:11 ,2 JJ 
-, 

- ,2 b'mm a2 2 Jy -"V~N/mm. -"1/ 2 Ir 
a"" i~ )? a3 ZIt) .... 

b 1 I. ,9,9 h1 2 1~ 

b'mm b2 1 I..L.. 
...... ,2 

b2 % JI -T1'~/mm. -,-

b3 tlll;l b3 I ?J 

c 1 1 11 I 

226 c 1 

-b'mm t 23 - ,2 cc 12 '2.1 Cc. -tr%:/mme 
c.., 1 BS- c; I, PI '., 

Opmerkingen: 

KV <l""l =: -1. .r;; (I I-it I /1 )-
J S/.I'1. '" 

/ ~(P:)2 
, 2 

KB 'v=t :;; -V; (! ;- fJf·CO&~. /11 (17) .. 
GE 

"-" -.2 rr; (1!L h) ,-

/f'11' .: e>, J 
~ ;; W' 1/ "- ,. 13' , 

I 
- A r Jl ~11J -t:Jj • 

GV 6:t : -W{I r L!L I- II- -~ .lnt 
6~.tIJ J1.~tA12. IJ~ 

GB - " ( ~I ~ Y ~ (~J %. = -fTv{ I ;. .A!;;J;.;- I r ?To ec ttl{ , 11 ~I 





0 I 

'1 
10, f<t. f' 1 , 

b" Q~ 

~l b 

.~ 1.1 -1 c , . .:;). "-""" 
o.r 7- b, ,.... 

Vv: //t:J 2 (;, 

Njmm 

n° (!J ytJ 

Ds 0 Iv '1 i-S- mm. . 

Da: /? mm. Datum' Z?/f' - '1A 
Db: 2~ mm. 

Dc: 16 mm. materiaal o IJ t U H-r: I '/"'t L'IA /"1.., -)!.~ 

FZ·H.-Cl'J Kn. 

A totaal o I j mm. blenkdikte: ~ H"'~~. 

(h) 

.l\ eind: mm , 

A p:em.: lfilll • KV KB GE GV GB 

. a 1 I 2 (,- a 1 J ,3 

b'mm a2 "' ./~ 
,.... 2 

J r9 - "Y;6;.N/mm. ~? , 
a'2i 1,82 a'2i 3~1/ ' ..... . ..... 

h1 I" I~ I h1 1 JJ 

b'mm. b2 {Pi 1L ..., ,2 
b2 l; I~ - t7"'~N/mm. 

b3 
, 

I, fi- b" J,et './ 

c1 I ':I~- c1 1. ().,. 

.' b 'mm. o£': I, II -17'~/mm~ c2 it, Itt' 

03 ~ 11. c; J (>J 

'S" It I., ~~ 

Wdf. 11 d .c ~ /*tot I Ii . eh I (!),II). 

Opmorkingen: 

KV (J.. ::: -2,~ I r (. /?fl ) 
-"l v t'1 Hit 1. <X. 

In (p:-)2 

n KB = -V; (! ffc"~/I,.(;~l 'V-t ;-

) 
GE ~ _ -2 u: (1!l,. h) 11' I =~I 3 ~ o:z .... r::;" 1/ ,. b I t, ~ . 

GV h (2 /711 J t:1J ~ :: -W{I r ~~,J I- / I-tif:HAtJ. ./~(/)~ 
"-

I r 2.lt f f r ff C~~?} /11 (J;jj GB ~ :;:-0;., 





(: J Dc. 1..J1 
1 bJ 

o~ 

--+---+.. ~ IS ~ .t ~ ... ---. 
~--------------------~------------~ 

Da: 1'2 :-::m. 

Db: liJ mm. 

Dc: :It mm. 

Fz· /111'" Kn. 

A totaal o mm 

L1 eind: mm. ; 

.:1 gem.: mm. 

1'l1 ;f") ~/ 

b'mm a;: AI ~-) 
I' 

a3 (J, tit' 

h1 (') 3,9 

b'mm. b2 ~ 1'1 
b3 (!;.0'6 

c1 (J s· $f 

,- b 'mm Cc (J lri' 
·7 

c3 rJ 9J 

Opmerkingen: 

/' KV 

KB 

l GE 
/1'1' : ~, 3 

/ 
GV 

GB 

ma teriaal- t1 t U I"I"? i'f. t ',u I"f" - 2. f' 

blenkdikte: 
(h) 

a1 

- c' I'l,? --V;f:/mm. 
a' ..... 

h1 

-- .2 b, - tr";6!/mm. 
b; 

r.1 

-?~/mm~ C.f 

c3 

KV KB GE GV GB 

, 
l£l1Y 
L/.(1j 

~ It) 

1/#1 
12'" 

I) Is· 

<'II! 

~ /A' 

r.~t 

r.:" r:- ( . Iff I ) I ( bfJ'-j 2. V..JZ == -1. Vv / r til - 11 - --:-J JU1.1~ /)1 

. 





, 10, , 
f~·'1 .JJ . 

. Qs.' 
b, 

J, b 

.~ I ,; '1 ~-
) 

0, r ---..,. 

/' b, 

t7V: //(:J N/mm2 
c F , 

~. d? 1'1 
n:=;· (, (, ~tf' nlm '. , 
Da: 1/ mm. Datum' .2 '/f' - :tt' 
Db: 12 mm. 

Dc: 1..1 mm. materiaal- 4 I. a rH ':r, ~ 'M ~ - /l .5 , 
Ii'Z:jJl!ltJ Kn. 

A totaal' I 12 mM blenkdikte: !I. /"'IT 1"'1" , , 
(h) 

.1 eind: mm. . 
A geM.: mm. KV KB GE GV GB 

a1 d 7-1 a1 'l- (JI 
1~ 

,.., ':l f"~-b'mm at: I -"V~ N/mm~ ~.? , 
a3 I ?~ a3 ~J'7 i 

b-t " rR b1 !"11 ,. 
- ,2 b'mm b2 J '·L -~N/mm. b2 12.£ 

b3 I It? b3 1 itl 

c' (J e~ r.-t I.J At; 

-b'mm Cc I ..JII 
.... ,2 

c2 11 All -~~/mm. 
c; .1 d!J c; 11 'It 

Opmerkingen: 

\1~ == -2,0;, (I I- vi' I ), 1!1 {~)2 
( 

KV 3, ~U1.:J.tX. 0/ 

;- flf·CC>~)~/1(;~)2 KB ',..,.- -. { V--t = -iJv 2 

GE 
r-.. -2 (h {t1. h) 

/'I'll : 6
1
J VOZ ;:. /It V .2. I- 'i7 . 

I A. '{ 2 h ~ }/,#1
1 J ~ -Mj GV V-t;;: -W I r ,{ •. J r II-It.um :!. ·t1(b

' , L-
~ , "C' ~ I . h Y ~(~j GB ~ = -o;,f I r ~ r I r frf' e(."'YQ{ ,11 /;, , 





, J. Pc. 
2 1 

b 

I' J.. C.t . ~.t-.-...... 

"""-L.' __ h, 

r c, 

Da: ,II!'; mm. Datum- .l1/~ - 1tf" 
Db: ~", mm. 

Dc: ,It') mm. materiaal- A L M 1--1"1 l /"( l 'tA /."., -.t..s. 
Fz· //(!Jt!> Kn • 

.4 totaal- J.'" mm. blenkdikte: ~ /"'1"«1-1"1. 

(h) 

l\ eind: mm • 

.4 gem.: mm • KV KB GE GV GB 

: 

a1 " s-~ a1 .c.;f: 
,.., ;? 

10- ~ - '\1'~N/mm'; ;'l? 

a3 ~!J 
b'mm a2 :~6 

a3 
/ t!> 1 , 

b 1 " /, h1 (;". l' / 

- ,2 b2 /1' -V-~/mm. , 
b- ';1r-'.-I 

b 'mm. b2 ~ £L , -
;, 

b ... I , r; , , 

c 1 I 8 C.., " Il' -l7':£/mm~ cc 1(' if , 
c; 93)' 

.' b I mm c - " tjy 

c: 1 ';2 , i' 

Opmorkingen: 

KV Q~:= -2·GV /1 f- ,/:,1 ) .. In .r~,2 ;rr-__ ~~ ________ [ __ ' __ Y~J3 __ j'_'n_~_~~ ____ ~l~b/~/ ________ ___ 

KB 

GE 

GV 

GB 





. f'- ~ Dc. , 
.J1 

b" 
, . a ... 

~ I 
b 

~"; ~ ~-, 
'-~ 

~. ~ 

b, 

C, T 
l7V: /~ () N/rnm 

2 

r.t. ~ I 
-n~· /I Y? r)lm 

Da: /2 r.1m • Datum- IP/~· ~ I j' J' 
Db: .2v mm. 

Dc: .1/ mm. materiaal·l1"t U /'1" I '/Y I 'u /'?"f -.2 .5 
Fz: 1.1l7t'J Kn. 

A totaal' I. /.J mm_ blenkdikte: 6" """';'1" , 
(h) 

~. eind: mm. f 

d gem.: mm. KV KB G~' .!!; GV GB 

a1 " c.- If a1 /11 If''; I/~I '1,6 l,llJ 
-2 

, , , 
tf'Jy b'mm a2 " J 7- --Vx N/rr..m. a2 fi II .~ 11/ It; 1/ , t/2 

'(Tv 
r r 

, 

a.3 ." a'i /JJ 'J~ -

" s. PI f'81 /(),~ """ 

h1 (!) ,~ h1 y If" 0/#1 II!). PI!) /71 11s-
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