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HET ANALVSEREN EN BEREKENEN VAN SPANNINGEN IN. 
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FERRY VANDER SPANK 
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TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

VAKGROEP PROOUKTIETECHNOLOGIE 

Eindstudie-opdracht voor F.F.M. v.d. Spank 

Onderwerp: Het analyseren en berekenen van spanningen in 
rotatorisch symmetrische extrusie matrijzen. 

Omschrijving: Op de T.H. Eindhoven Zljn een aantal modellen 
ontwikkeld om de spanningen en belasting tijdens 
de hulsextrusie van materiaal te berekenen. 
Uit deze modellen kan ook de belasting op de 
matrijs worden bepaald. De taak van de heer 
v.d. Spank is om deze model len geschikt te maken 
voor deze belasting-bepal ing. Met het gevonden 
belastingmodel kunnen vervolgens de spanningen 
in extrusie matrijzen worden berekend. Deze 
spanningen zullen in hoge mate afhangen van de 
dimensionering en het ontwerp van de matrijzen. 
Het einddoel van deze opdracht is dan ook om 
met behulp van een bestaand rekenprogramma 
deze spannjngen te berekenen, en de resultaten 
van de berekeningen te verwerken in voor een 
konstrukteur bruikbare grafieken en aanwijzi
gingen. 

Augustus 1977 
t·\.,,~ .. o 

"-.-~ 

Ir. J.A.W. Hijink 
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SAMENVATTING. 

Ter bepaling welke krachten er tijden het hulsextrusieproces 

op de matrijs werken, moet het evenwicht van elk karakteristiek 

gedeelte vanhet proces beschouwd worden- Bet proces bestaat 

modelmatig uit drie karakteriatieke gedeelte, te weten; de 

opkomende wand, de hoek en.'.de bodem- Ter controle van deze even

wioh~sbeGohouwing is het proces ook aan de hand van een 

arbeidsbeschouwing benaderd. Uit beiden is een dimensi~loze pers

kracht F - ster afgeleid, een grootheid, die het mogelijt maakt 

beide methoden aan elkaar to toetsen- Aangezien de F - ster, 

bepa,.ld a.d.h.v. de evenwichtsmethodc nagenoeg geheaI overeenstemt 

met de f - ster, bepaald a.d.h.v. dearbeidsmethode, mag de even

wichtsmethode als betrouwbaar beschouwd worden- Aan do hand van 

het ontwikkelde belasingsmodel is het nu mogelijk na te gaan 

welke grootheden de krachten tijdens het proces het meest beInvloeden. 

De grootheden worden opgedeeld in produkt afhankelijke en matrijs

afhankelij~e- V~~r het onderzoek naar de invloed van de produkt

afhankelijke grootheden wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma; 

belasting matrijs verkorte versie- Hieruit komt naar voren dat voor 

een wanddikte kleiner dan 1 % van de diameter van het produkt, 

en voor een bodemdikte kleiner dan 4% van de diameter Van het 

produkt, de belasting op de matrijs sterk stijgt. Eij het onderzoek 

naar de invloed van de matrijsafhankelijke grootheden wordt gebruik 

gemaakt van (~e rekenprogrammas Femsys en Triqua~esh- Bet eigen 

programma; matrijsbelasting vormt hiertussen een schakel-

Uit variatie van H is ook hier gebleken d[1t voor H <0,04 DM 

de spanningen in de matrija ineens sterk gaan stijgen. De variatit 

van de straal no wijst uit, dat eon toename van no een sterke afnc.me 

van G'idieel en 0 extreem in de hoek inhoudi:: .. , teg-enover een zwakke 

toename van U idieal en If extreem in de bodem- Het varieren van HE 

en D blijkt tcbt dusver aIleen zin te hebben om de spanningen binnen 

het toelaatbare gebied te krijgen. Dit zou echter nog nader onder~ 

zocht moeten worden-
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INLEIDING-

Het extrusieproces in het algemeen, is een jong 

proces, waarmee men op het theoretische gebied 

nog weinig ervaring heeft. 

Er is nog niet veel literatuur tel.' beschikking, 

aangezien men weinig fundament eel onderzoek op 

dit gebeid verricht heeft. De oorzaak hiervoor is, 

dat de eisen, die men vl.'oegel.' steIde, niet hoog waren, 

omdat het produkt meestal diende als verpakkings-

mat eriaal. 

Sinds de opkomst van de elektronica en de fijn-------v 
mechanica, waar de extrusleprodukten o.a- hun 
o-------~ 

toepasslng vinden, ala bijvoorbeeld behuizing voor 

lagers in elektromotoren, condensatoren en pot

meters,is men steeds hogere eisen gaan stellen 

aan de produkten en de levensduur van het gereedschap-

De redenen waarom het extrusieproces steeds meer 

toepassing vindt, zijn o-a-: 

- grote pppervlakte- en maatnauwkeurigheid 

- de snelheid waarmee het produkt gemaakt kan 

worden ( vier produkten per seconde) 

- we~n~g of geen materiaalverspilling 

goedkope platines (uitgangsprodukten) 

- veelzijdigheid van produktvormen 

- dunwandige produkten zijn mogelijk temaken 

(o-a. video-spoelen) 

de materiaC1leigenscha,ppen veranderen in 

gunstlge zin tijdens het koude vervormingsproces nl·: 

a) broze materialen worden taai 

(toepassing voor tubes) 

b) fijnkorrelige, geIijk

matige materiaalsamen

stelling 

Op de TH Eindhoven zijn een aantal modellen 

ontwikkeld om de spanningen en belastingen van 

hetextrusiemateriaal te berekenen. 

Het is nu aan mij om na te:gaan, hoe de belasting 
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van een matrijs, tijdens het extrusieproces, 

beschreven kan worden en dit te verwerken in een 

rekenproB'ramma. l1Iiddel s di t programma kan dan nagegann 

woruen, in hoeverre de dimensionereing van het produkt 

en/of matrijs in betrekking staat tot de belasting 

van de matrija. 

Dit alles zou dqn moetenresulteren in, voor een 

konstrukteur bruikbare grafieken en a".nwijzingen 

en zo eventueel o-a- te komen tot minder slijtage 

van het gereedschap. 
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SYMBOLEN EN AFKORTINGEN: 

. 
verand~ring t == van de rek in de tijd 

Oe. D kleine toe- of afnarne van de rek 

6er = d r = kleine toe- of afnarne van de rek in 

radiale richting 

cSetan - d tan = kleine toe- of afnarne van de rek 

tangentiaal-richting 

6Ez • d z = kleine toe- of afnarne van de rek in 

z-richting 

cSf 
c:S ur 

0: kleine toe- of afnarne van de effektieve rek 

= kleine verplaatsing in radiale richting 

kleine verplaatsing in tangentiaal-richting <5 utan = 
o uz 

Ow 
0: 

= 
kleine verplaatsing in z-richting 

verandering van de verrichte arbeid 

kleine toename van de tijd ~t 

dip 

Cf' 
err 
utan 

Q"z 

Jt. 
Lpl 

'reI 

MW 

0: 

= kleine hoek 

0: de vloeispanning 

= de spanning in radiale richting 

= de spanning in tangentiaal-richting 

= de spanning in z-richting 

= rnu = de wrijvingsconstante 

= de plastische schuifspanning 

= de elastisohe schuifspanning 

= de wrijvingsconstante 

in 
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A ... oppervlak 

DM ... de diameter van de uitsparing in de matrijs ~ 

de buitendiameter van het produkt 

DS ... de diameter van de stempel ~ inwendige diameter 

van het produkt 

F = de benodeigde perskracht 

FM = de dimensie-loze perakracht 

F~ ... de dimensoeloze perskracht, bepanld nan de hand van 

de arbeidsmethode 
·M FE ... de dimensieloze perskracht bepaald aan de hand van 

de evenwichtsmethode 

H == de bodemdikte van het produkt 

liB ... de hoogte van de bodem van de matrijs 

HI == de inwendige hoogte van de uitspanning in de matrija 

HPL ... de hoogte van de platine 

P ... de kracht 

PH ... de normaalkracht 

Pnr = de radiale component van de normaalkracht 

Pnz ... de component in z-richting van de normaalkraaht 

Pr ... de kracht in radiale richting 

pz ... de kracht in z-richting 

Pach ... de schuifkracht 

R -= de straal 

RO = de afrondingsstraal 

u a de snelheid 

us ~ = de verplaatsing van de stempel 

Vol ... het volume 

WD • de wanddikte van het produkt 
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. 0DM 

, 

WD 0 DS WD 

rC ...,;;;;:;- ........ 

I 

HS 

HI 
H Z 

~ TAN 

" R 1,..1 

I 

HB 

I 

0 0 



1 • HET MODEL. 

1.'. Inleiding 

HI 

In dit hoofdstuk worden 3 modellen toegelicht, 

die later in de beschouwing van het proces toe

gepast zullen worden. Het betreft hier de volgende 

modellen; 

a) Het verplaatsingsmodel 

b) Het verloop van de spanningen in het extrusie

materiaal 

c) Het wrijvingsmodel 

Het proces zal ter vereenvoudiging van de beschouwing 

opgedeeld worden in de volgende drie gedeelten: 

I Het opkomende wandgedeelte 

II Het hoekgedeelte 

III Het bodemgedeelte 

wo 9) OS ,WD 

~ 
"""""" -

V ./" ", I iF",.' . 
~ - -HS I ! r-

" I , 
~~ . 

I I 

II: 
, r 

H nr :ll ". 
<. 

I 
I Z I 

-tan.- I 
I I 

//; . I" l " .. ,-
, ;;/'/,I' /;'/, Jf 
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RET VE2PLAATSINGSMODEIJ 0 

Ret bodemgedeelte 

In het bodemgedeelte kan voor een verplaatsing 

bus van de stempel via volume-invariantie de 

volgende relatie voor de verplaatsing in r-richting 

(Our) opgesteld worden: (zie fig- 1.2.1.) 

• 6 u.s * 
2. 

1'fr = <5 u. r * 1.. oN. r. H ••• ••• •• ••••••••••• 1 .2.1 .1 '. 

zodat voor 6ur geldt: 

/: . .,-
~ 

HS 

H 

{; ur _ 

fC 

,.- , , I 
.' 
~: 

.' 

(; us . I'" 

.t.H 

J,<)US 

............................... 1.2.1.2 . 

~ ~ -. 

I 

I <J: 

. ' ~ ----- { -----I-
I I 

I I • 
-----""-T ... J 

I I 

IJ.y 
r/,·a,:;r. 

I 
/" r I 

;;- . 'r< , I • 
12: I • 

~. 

y~$nr I I 
I : ." 
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Voor de verplaatsin.:.;' in z-richting kan nu het 

navolgende opgesteld worden a.d.h.v. de volgende 

vier relaties uit de plasticiteitsleer (zie 

appendix A voor toelichting op doze relaties): 

1 ) O€.r 
r () () t..t r ••••••• • • • • • • • • • • • • • ••• 1 • 2 • 1 • 3 • = Q U'f','f'" :::: 

() r ..5 

2) ••••••••••••••.••.••••••••••• 1.2.1·4· 

3) 
'0 J uz. •.••.•••••••..••.••••• 1.2.1·5· 

z. 

41 OCi:dr'l "I" 61::r + cSt;'!! ::. 0 ••••••••••••••••••••• •• 1.2.1.6. 

Substitutie van Jur (1.2.1.2.) in d(r en [(tan 

geeft resp. 

o c.r 

en 

<Sus 
~H 

..•••••••...••.•..••.••.••.•• 1.2.1·7· 

••••••.•.•••.•••••••.•.••••••.• 1.2.1.8! 

Substitutie van de relatie (1.2.1·7·) en (1.2.1 ·8'.) 
voor resp., dtr en 6E.tan in CHan + (;£r + 6ez = 0, 

geeft dan: 

6US •.••.••.•.•••.••••••• , .•••••••• 1.2.1·9· • ---- H 

Aangezien ~£ z = &uz,z vinden we na integratie van 

. U. • 2.1 • 9. ) naar z: 

r 

• o u.s ( 
---. "Z + 

H 
••••••••••••..•••••••• 1.2.1.10 • 
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Wanneer aan&enornen Vlordt, dat voor z == 0 , 

de snelheid in z-richting (uz) gelijl a~n 0 is, 

vindcn we uiteindelijk voor [uz (via ouz = uz x It), 

de relatie: 

• c5 u z "'*' z .......................... 1.2.1.11 • 

Grafisch Vlordt dit: 

.I'; l' / 

Het hoekgedeelte 

Ter plaatse van de overgang tussen bodem - en 

hoekgedeelte kan voor ~c verplaat in r-richting 

(buro ), na substitutie van nS/2 voor r in de 

Felatie (1.2.1.2.), geschreven worden: 

DS r 
& u"o = --* au-s 

4 11 
................... • 1-.• • • • ., 1 • 2 • 2 • 1 • 

Aangenomen ;vordt dat dur voor r = (DS + 2WD)/2 
op de bodem van hat hoekgedeelte gelijk aan nul 

is en lineair verloopt van 6urO (de waa('de ter 

plaatse van r :::: DS/2) tot nul. 
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Voor 6ur kan nu in het hoekgedeelte geschreven 

worden: 

• 

of weI: 

• 

! ((D5 ~ ,2."".0) I J.. - r) 
() ur == 0 u."'o "* --------w.o 

•••••••••••• •• 1 • ~ 

'DS 
= a u'O * --:* . YH 

DS - 1. r) 1 1 2 ., .,. i············ . . ~.,. 
2,.WO "'" . 

In figuur 1.2.2.1. is de relatie voor dur inbodem

hoekgedeelte grafisch weergegeven. 

--~'//"'.' 

----+--------------------t ' 
I 

:r 
I 
I 
i. 
I 

De relatie voor de verpla~tsing in z-richtip~ in het 

hoekgedeelte kan gevonden worden via de relatie voor 

our (1.2.2-3') en de vier relaties uit de plastici

teitsleer. Wanneer vergelijking (1.2-2-3-) voor 

6ur in 6c .. r en o[tan gesubstitueerd wordt, wordt 

resp. gevonden: 

• J E.r == J u.r,r 

• 

:DS 6 us '"* ------
4 H.W.D 

•••••••••• 1.2.2·4· 
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Substitutie van (1-2-2-4.) en (1.2.2-5·) resp., 

veer 6cr en veer 6£tan in : 

levert: 

• 
c U.S *::t>.s ( D~/l. -t"WO ) , " * _~ ........ 1.2.c..:.6. 
4.I-\.wD '. .. 

Aangezien d[z = ouz,z levert integratie van d[z 

naar z: 

• dUz 

Wanneer aangenemen werdt dat uz gelijk is aan 0, 

veer z = 0, werdt voer de verplaatsing in z-richting 

(via Ouz = uz x 8t) in het heekgedeelte uiteindelijk 

gevonden: 

• 

Grafisch wordt dit: ( e fig- 1-2.2.2-) 

{ / /' 

\_-- // 

I ~/ 

-- auzO I ", 
·1 / 

I /. 
,I ~' 
I 
I j 
I 
I 
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( 
,_ bs..,.. WD) Wanneer voor r = de gemiddelde waarde uit 

het hoekgedeelte in (1.2.2.7.) gesubstitueerd wordt 

en voor z = H,wordt voor luzO gevonden: 

• Ou..s '* uS 
4. H. wr; 

•••••••••••••••• 1.2.2.8 • 

Hetgeen ter controle ook via volume-invariantie 

afgeleid kan worden, nl. als voIgt: 

• Ou...s * R1. _ Ouzo *; FJ2.... ••••••••••••••••••••• 1.2.2~9· 

en uiteindeIijk: 

• ••.•••..••••.•• 1.2.2.11 • 

wat identiek is aan relatie ~1.2.2.8.) voor 8uzo' 

Het opkomende wandgedee1te~ . 

In dit gedeelte wo~dt aungenornen dat de verplaatsing 

in z-richting constant is over de hoogte HS. 

De waarde van 6uz in dit gedeelte is gelijk aan 

OuzO (de waarde van 6uz tar plaatse van z = H). 
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RESU1T&~E;m, kan het vOlgende totale verplaatsingsmodel 

opgesteld worden: 

THEORET I Sell: 

130demgedeelte -

Hoekeedeelte 

Opkomende 

V/andgedeelte 

GRAFISCH: 

rS II r\i 

6' \,LS 

2.1-/ 

OUS*DS GO-11'" ) 
= * +:1 

4 H ,t.wI> 

wo 

o ~ z ~ H 

H < z ~ H + \-is 

-I---..... ouzw 
HS 
~------4---~~----------------~ -l---.,J au zo 

H 

6vro· 
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Ret spanning0verloop in het extrusiemateriaal. 

Ret model-

Voor het spanningsverloop in het extrusiemateriaal 

wordt het volgende model aangenomen (zie fig. 1.3-1.1.)-

WD 

Tel 
Tpl 

tpl 

r:::= 
I 

I, 
I 

HS 

H 

0DS we 

::;::::::.j 

I 

!~an , 
. . 

In de linkerhelft is het verloop van de schuif

spanning weergegeven en in de rechterhelft van he~ 

model, het verloop van de normaalspanning. 
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Het normaalspanningsverloop-

In het bodemgedeelte verloopt de spanning in r- en z

richting resp- , lineair van vr B max tot qrB min en 

lineair van ~z:B tot ~zB . • max m~n 

Onder de stempel vindt geen wringing plaats zodat 

ttan = t r en zodoende ~tan == <ir. 

Substitutie van ~r voor Gtan in de vloeivoorwaarde 

van VON MISES geeft dan: 

Voor toelichting zie appendix A. 

Aangezien ~zB de drijvende drukspanning is en zoedoende 

de grootste negatieve nune~ieke waa~de heeft, kunnen 

de modulusstrepen weggelaten worden, wannee~ geschreven 

wordt: 

• 

In het hoekgedeelte wordt de spanning in radiale richting 

de drijvende. ~r en ~z blijven constant over de wand

dikte (rm) en verlopen lineair, ~es~· van GrH tot - ~ max 
. GrH,u,{ en van v'zH tot (Jz-q 11} , over de hoogte H. 

I max ~., II 

Ter pla:::tse van r = (ns + 2';m)/2 Ce1dt d€.tan (de ver-

andering van de rek in tangentiaalrichting) = 0, zodat 

«tan ;,(Ci'r + Gz)/2. 

Substitutie van (~r + oz)/2 voor if tan in de vloeivoor

vraarde van VON MISES geeft dan: 

• 

AangezienQrH de groots~e negatieve numerieke waarde 

heeft, daar ze de drijvende drukspanning is, mogen de 

modulusstrepen weggelaten worden als we schrijven: 

• 

Voor toelichting zie appendix A. 
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V lor het spanningsverloop in het opkomende wandgedeelte 

is aangenomen dat zowel voor de spanning in radiale 

richting alswel voor de spanning in z-richting het 

verloop lineair is, resp. van (/'rH, VI tot 0 en van 

if zH, W tot o. 

Het schuifspanningsverloop. 

Het verloop van de schuifspanning tussen e~~rusiemateriaal 

en matrijswand is in het linkergedeelte van fig. 1.3-1.1. 

weergegeven. 

Aangenomen wordt dat op de overgang hoek- opkomende 

wandgedeclte het proces van de plastische fase overgaat 

in de elastische fase- In bodem - en hoekgedeelte 

geldt zodoende e(;n plastische schuifspanning en in het 

opkomende wandgedeelte een elastische schuifspanning. 

Deze plastische schuifspanning w0rdt berekend a.d.h.v. 

de volgende formule: 

• t pt. :::: M 'IA/. 

Hieruit blijkt, zolang 1m (de wrijvingsconstante) en 

~ (de vloeispannir~) constant zijn Lpl cons~an~ i~· 

Daar <T' en ~t.i'I geen fu.."'1ctie zijn van r, z en tan, geldt 

dat ~pl hier constant blijft, hetgeen in de figuur ook 

tot uiting komt. 

In de opkomende wand waar het extrusiemateriaal zich 

in elastische toestand bevindt, wordt de schuifspanning 

oerekend aan de hand van de volgende vergelij~ing: 

Hierin- is de normaalspanning ( (Jnorm) gelijk a;".n de 

radiale drukspanning op de wand van de matrijso 

Opgemerkt wordt dat'de elastische schuifspanning 

niet groter als de plastische schuifspanning kan 

worden. lIierop wordt in dd volgende paraGraaf 

toelichting gegeven. 
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Het wrijvingsmodel. 

Initeiding. 

Eij sen aantal processen, zoals extrusie, draad

trekken en vralsen, is wrijving een van de belang

rijkste verschijnselen, die het procesverloop 

beinvloeden. De produktvorm \Vordt namelijk globaal 

gezien, niet beinvloed door de wrijving, maar de 

arbeid, die verricht moet word.en om de'wrijving te 

overwinnen, is vaak een veelvoud van de u.beid, 

die nodig zou zijn voor een wrijvingsloos proces-

Het wrijvingsmodel voor de plastische fase- van het proces-

Wanneer men het extrusieproces nader bckijkt, is 

een verplaatsing 6us van de stempel aIleen mogelijk, 

. wanneer er afschuiving tussen produIct en gereedschap 

plaats vindt. Voor deze afschuiving, moet een schuif

spanning'T:w opgebracht, c.q. overwonnen Vlord::n. 

~~~~g$/~~~~~~ De grootte van de wrijvingsspanning 
't' .. N be2nvloedt nu in belangrijke mate de spanningen, 

krachten en arbeid, die bij het proces optreden. De 

maximale schuifspanning, die op kan treden, voIgt uit 

de vloeivoorw~arde van VON lilISES: 

• 

... 

2 (or - <Tz) + (<TZ - CTtan)2 

_2-
+ 6 (l.£z + L ztan 

De waarde voor de schuifspanning kan volgens deze relatie 

maximaal gelijk worden aan: 

• 2 fr == 6"[2 ........ 18 ••••••••••••••••••••••••••• (1 -4.2.2.) 

of weI, 

Lmax 
cr-

• V? ••• ~ •••••••••••••••••.••••••••••••• (1 .4.2.3~) 

/ 
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Deze !max treedt niet overal op; o-a- niot bij een 

ideaal gesmeerde toestand, waar de schuifspanning ongeveer 

gelijk ao.n nul is- :;)ao.rom wordt een wrijvings-

constante -;~nv ingevoerd, zodo.t geldt: 

• 1: plastisch = lflW ••••••••• ~ •••••••• ~ •••• (1·4·2·4 

In een ideaal gesmeerde toesta,nd, is Mw ~ 0 en 

bij direkt metallisch contact, waarbij "stick",optreedt, 

wordt My; :::: 1. 

ReJ:atie (1·4·2.1.) wordt het wrijvingsmodel volgens 

VON }t~I SES genoemd. 

In onze berekeningen is voor ;'vf;Y de wuarde·O, 2 gebruikt. 

(praktijkwaarde, die voortvloeit uit experiment en, 

verricht op de TH-Eindhoven). 

Het wrijvingsnodel voor de elastische fase van het proces. 

llodelmutig eeldt, dat het proces van de plustische

in de elastische fase ove=gaat ter plaatse van de 

grons tussen hoek- en opl:onendc wandeedecl teo 

Eenmaal uit.de plastische fase, zal het extrusiemateriaal 

. willen relaxeren.' 

Dit kan v=ij~it in z-=ichtinc, doch ten gcvolgc v~n 

de matrijswand en de stempel.'" niet in r-richting. 

Ret gevolg is, dat er in het opko~ende wandgedeelte 

normaalspanningen op de matrijswand en de stempel 

worken. Deze normaalspanning zal dan ten gevolge van 

de verplaatsing van het produIctmatcriaal een wrijving 

introduceren, die beschreven kan worden aa~ de hand 

van het model volgens COU10i:,,2, Lw '" r-. C1 norm: 

• G e1 = r- * cr rYland 

Opgemerkt Vlordt dat Tel nooi t groter kan worden aln 

de Lmax berckend volgens: 

• Lmax = vmarin = 1 . 



2. DE ARBEIDSMETHODE· 

2.1. Gang van zaken. 

HS 

H 

Middels deze methode is het mogelijk na te gaan 

welke totale arbeid er verricht moet worden om het 

proces uit te voeren. R~rbij wordt het verplaatsings

model, zoals beschreven en toegelicht in hoofdstuk 1, 

toegepast. Rieronder wordt het verplaatsingsmodel 

nogmaals ter verduidelijking weergegeven. (zie fig o 2.1.) 

I 

t 

6uro 

WD 

+----9tOUZW 

-t---~ouZO 

Aangezien het verplaatsingmodel gedefinieerd wordt 

over drie gedeelten resp- - de opkomende wand 

de hoek en 

de bodem 

zullen deze afzonderlijk behandeld worden. Uit deze 

geschouwing zai een relatie voortvloeien, die de totale 

arbeid (6w~ weergeeft die verricht moet worden om het 

proces te volbrengen. Middel's deze relatie is het dan 

mogelijk een relatie voor de dimensieloze perskracht 

"F*u af te leiden met behulp van de volgende vergelijkingen: 

met 
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• <5,-,,\.\. = 1=' * OLlS 

en 

• 

De gevonden relatie voor F~ zullen we dan nadien nodig 

hebben om de evenwichtsmethode aan de arbeidsmethode 

te kUnnen toetsen. 

2.2. Het proces-

Ter nadere beschouwing van het proces zal het geheel 

zoals reeds eerder opgemerkt, opgedeeld worden in drie 

delen, te weten: 1-) de opkomende wand 

2) de hoek 

3) de bodem 

Ten gevolge van de verplaatsing van de stempel 

over een afstand <5 Us worden de volgende deelarbeiden 

verricht: 

I in de wand 1. Ow! de wrijvingsarbeid langs het 

contactvlak produkt - gereed-

schap 

II in de hoek 1. CW! de wrijving langs de matrijs-
1: 

wand 

2. 6W~ de Vlrijving langs de bodem 

3. OW-: de afschuifarbeid langs het contact

vlak tussen bodem - hoek, welke 

beschreven wordt met 1: =-r max 
4· 6w~ de plastische deformatiearbeid; 

uitgegaan van uniforme deformatie 

III in de bodem 1. Ow,! de wrijvingsarbeid langs het 

gereedschap 

plastische deformatie

arbeid, ook hier uitgegaan van 

een uniforme deformatie 

de "H,wen2 {""e arbe>~rl 8~:= Ti' * Jur< 
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2.,. De opkomende wand-

Uit hoofdstuk 1 (RET MODEL) voIgt dat voor een 

verplaatsing 6us van de stempel de volgende relatie 

voor 6uz"r ( =6 uZo ), (zie fig- 2. 3.1 .) in de opkomende 
n 

wand geldt: 

• 
"'J:)S. cus 

4. WD '* 
_""'D_S __ .................... 1.2.2 .. 8 • 

WJ:::>+D5 

z· 
/ 

+:--.., Ouzw 
HS 

DS WD 

De arbeid die dan verricht moet worden om de wrijving 

die onde~onden wordt langs het contactvlak produkt -

gereedschap (zie fig- 2-3-2.) te overwinnen, 

voIgt dan uit: 

• 

HS 

:; t----=========:::\.. - ---_ .. , 
'<, 

-EOS wo 
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Met substitutie van ( 1.2.2.8.) voor 6UzW geeft dit: 

• 6 LJ
W
:i: _ ( T') .. 

"'I, _ 2.. ve~. -rI. 'DS • 6 u.s •••••••• : •• 2.3.2. 

De hoek. 

De arbeid die nodig is om de wrijvin~ langs de 

matrijswand te overwinnen. 

Uit hoofdstuk 1 blijkt dat de verplaatsing in z-richting 

in het hoekgedeelte beschreven kan worden door de 

volgende relatie: 

• ( 
":DS/2."" WD) -----* 2.- * z 

'-to H. wD r 

Wanneer we hierin voor r de geniddelde r- waarde 

(DS + WD)/2 sUbstitueren zodat de gemiddelde 

waarde van de verplaatsine in z-richting verkregen 

'\'Tordt, geldt v~~r 6UZH (zie fig. 2·4·1.1.): 

• 

/ 

0' t\. 'E> * 1)5 ( :DS \ " 
OLl"Zu=.' * ""z. ••••• • •••••• 2·4·1.1. 

" 4 ,t ,-, 1:>s +~,t>/ 

z 

• '"'. "" 1) 'v 

, 1'. 

;,-----c ... ouzO 
" I 

I 
I 
I 
I 
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Wanneer nu nader bekeken wordt welke arbeid er nodig 

is, om de wrijving langs de matrijswand IILpl" te 

overwinnen (zie fig. 2.4.1.2.) kan de volgende relatie 

opgesteld worden: 

• 

we 

-r-------_+_ - - - - --
,F, 
f 

.~ " 

H 

" 
dz / 

~~/ >///;,,~, r~p, 
I 

~ 
• / / "t' , - / / l ... -" I'· ,/ /' )/ / I" / / r ,. 1/' 

we q 
of, wanneerYvoor '[pI = MW'* I{i, substi tueren en voor 

ouzH relatie (2.4.1.1.): 

Integratie van z = 0 tot z = H gecft dan: 

• 
cr- ( ) 'I>t'>z.6u.~ jli 

c:::: Mw.-- <;; oco ... .two *' )' -:z:d'Z 
\fj Li.'wl>. H (D~+ wI> 

o 

(j' N 1 ( '0:' + 2 W D ) Jot ( = Mw.--.II'-D~ "" -- o!tOu.~ V3 4 'O~+ ",,0 . .'/.wO 
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De wrijving langs de bodem in hat hoekgedeelte. 

Voor de verpla.:;.tsing in r-richting in het hoekgedeelte 

~urH) geldt, zoals uit hoofdstuk 1 blijkt, de volgende 

relatie: 

• 'l:>S .... ('D$ - Jl ,.. ) 
~ +, ••••••••••••••• ~ •• 1.2.2·3· 

lotH l..WD 

dos wo --"-.... 

- ~ ... -r -- -- .. " I ~ I " I ,-

H 
, I / 

dr I 
. 

I 
I ~ 

I '. ", 
I '. 
I 

. . " 

De arbeid, nodig om tpl, welke ook hier volgens 

het VON raSES wrijvingsmod,:,l met Lpl = ':fN «- ! 
beschreven kan worden, op de bodem (zie fig. 2·4.2.1.) 

to compenseren, '.vordt beschreven d.m V· de volt;ende 

relatie: 

• dOw~::: t'pl~.t.~.rdr*Jl.t.r", ••••••••• , •••••••••••• 2.1,.2.1. 

Wanneer relatie (1.2.2.3) voor6urH in_(2.4.2.1.) 
. T cr gesubst~ tUeerd wordt en pl door !.W{ * ,~ wordt 

. .3 

vervangen, krijgen we:. 

• d ·<: 'II: (j d .... J \.l.$ • 't>!> • ( 'tiS - 2..... ~ 1) 2·4·2.2. I' uw"" ::=. Mw • • r; .. .t'i4 • y. ....... ~ 
z. v:> ~. H .2.wt> 

Na integre:.tie van r =~ tot r = ~+ wo volgt 
.2. ~. 

hieruit: 

+ 1.) .... dr 
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et bLt.s.os wo (.3 ~s + wtt) 
• Ow;:' == Mw.- *' 2.Ji * * .. VJ, lil; 6 

.:tWO) •••••• 02>.to"2·4·2·3· 
.3 .os 

Zie appendix B voor ui-tgebreidere ui twerking. 

De afschuifarbeid langs het contactvlak tussen 

bodem - hoek.' 

Ten aanzien van het verpla~tsing~model geldt ook hier 

relatie (2.4.1.1.) uit paragraaf 2·4·1. voor6uzH• 

Ter bepaling van de arbeid per volumede~l, die nodig 

is om de afschuiving op het discontinuiteitsvlak 

(zie fig. 2.4.3.1.), de grens tussen bodem en hoek,te 

realiseren, geldt nu de navolgende relatie: 

· dOw: = TrnQ~ .. li. 'Os .Ou..'z:H' d'Z. •••••••••••••••••• • 2·4·3·1. 

ws WD ~, 
(; ------- "/ 

H 

. , If 

I ./; 

I /, 

I ~ ,: dz ,". 

tmaxl~~" r 

I 
f; I 

I 

" // '1111///11/1'/1"/1111/ ///f,"'// 
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Wanneer we 

6uzH resp. 

in relatie 
0-r :::-en max VS 

(2.4.3.1.) voor L en max 
vergelijking (2.4.1.1.) 

substitueren geeft dit: 

• 

integratie van z = 0 tot z = H levert dan: 

• 
<;' .H 

f:rr 0- 'W 2.. ::os -II, 0 lAS f d 
() WP. = .r:t * -De.. ( ) oz. z 

. vS 4 J-l. DS"'WC 
o 

• N ...... 1. 1-1 DS) \' s ••••••••• 2.4.3.3. '* - .... 5 • ~ * 01..1 
Lj J.wD DE.+wO . 

De plastische deformatie.arbeid. 

Voor de plastische deformatie-arbeid per volumedeel 

geldt de volgende relatie: 

• 

• 

6'Npl 

d Vol 

<5 W p t == r <5 Ws = J (j' ~: <5 €. "" d Vo l ••••••••• ••••••• 2 • 4 • 4 • 1 • 
• voL Vo 

Uit hoofdstuk 1 blijkt dat voor [r, (tan en £z 
I· = &:: \ in het hoe:.cgedeelte \v~a c.. "'<>tit resp. de volgend~ 

relaties eelden: 

• _ ?tr -(0"5* ":t>5 )/8t .. · ............ 1.2.2.4. 
- ot:-:::: '" Y H.WD 

• 
(

'" 1)5 (( DS/l. '+ W'D) 1)) / ,.,,.. 
Q u..S '* . \ . r - - Of: ••••• 1 • ~ .• 2 0..) 0 •• 

Y. H. W'O 

= ~~~ = (Su.'!>~ 1:>'5 (~_ ~S./2+'ND))/6f: .1.2.2.6. 
-.:: 4. H.Wl) r 

• clE 
Uit de plasticiteitsleer voIgt dat voor [(= ) 
eeschreven kan worden; 

. V . - 2. ( ':l.. • 2. • (, = ::3 c.r + etan + [z,2 
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.. . 
zodat na substitutie van Lr, ttan en fz geschreven 

kan worden: 

• 

De dVol uit vergelijking 2.4·4·1. kan beschreven worden 

aan de hand van de volgende vergelijking: 

d VeL,:::: 2.. 17' r d r~ cl z •• • • .. • • • .,. • • • • • • • • • • • • ••••••• 2.4 . l~ .3. 

Substitutie van vergelijking (2.4·4.2.) en (2.4·4.3.), 

voor resp- &~ en dVol in (2.4'4.1.) geeft dan: 

Wanneer we bedenken dat de WD (de wanddikte van het 

prod~~t) erg klein is ten opzichte van de DS ( de 

diameter van de stempel) geldt dat DS/2 zr~DS/2 + WD 

en zodoende de term onder de wortel ongeveer gelijk 

aan 2 wordt. We kunnen nu schrijven: 

• 

of weI : 

• 

zodat we ui teindeIijk voor 61,¥pl vinden: 

• 
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De bodem 

De wrijvingsarbeid Iar~s het contactvlak produkt -

gereedschap. 

De verplaatsing in r-richting in het bodemgcdeelte 

wordt beschreven door de volgende relatie (zie 

hoofdstuk 1): 

cll.l.s*r 
:lH 

•••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 1~2."1.2. 

os wo 

-..!..e! 
HS 

dr 

. 
H 

, 
,~" . , 

'~ 

fig. 2·5· 5· 

De relatie voor de arbeid die nodig is om de wrijving 

tussen het produkt en het gereedschap (zie fig, 

2.5.5.1.) te compenseren, Vfordt weergegeven door: 

• I '" m: 1 Ou.:-:..r c U w w = L pl. >01- 'N" r. d (' •••••••••••••• •• 2 • 5· 1 • 2 • 
I 1-1 

0-
Wanneer voor L pI, M.W * -vI geschreven wordt en 

geintegreerd wordt van r = 0 tot r = DS/2 voIgt 

hieruit: 

• ( M G <:: '" l. -:oS) *' £ U 5 ••••••••••.•••• 2 • 5. 1 • 3 . 
IN \ f:l It ..... ::..--

v..3 12. H 
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De plastische deformatie-arbeid. 

Ook hier geldt dat de arbeid per volumedeel die vericht 

moet worden om plastisch te deformeren, weergegeven 

kan worden middels: 

• {'.l!r' [- f"'- •••••••••••••••••••••••••• 2.5.2.1. 
UWpL = CI* OE. *" ch/ol 

Vol 

Uit hoofdstuk 1 bIijkt dat voor (r, ~tan [z 

· h t h ' d It (. ~ Ot.) , d 1 d ~n· e oeKge ee e v~a c.= o-t ' resp· e vo~gen e 

relaties gelden: 

......................... 

• OEt.an ous I. . ........................ . 1.'2.1.L. 
Ot '= 2H/ 0 1:: • 

• {;z _ C£.:!:,:_C~S./6t •••••••••••••••.•••••••••• 1.2.1·5· 

:. Cc 
substi tutie in de relatie v~~r c,. (= 1St) geeft dan: 

• v ~ (£ r 1. + t t d 1'1 ~... t z" ) I • • • • •••••••••• • •• • • 2 • 5·2 ·2 .. 

• 

zodat, 

• ••...............................•. 2·5·2·4· 

Voor dVol uit de relatie (2.5.2.1.) kan geschreven 

worden: 

• dv L ,.;. 1 cl •••••••••••••••••••••••••• 2·5·2·5· o ': .2,..I1.r. Clr. z 

Na substitutie van (2.5.2'3.) en (2.5·2·4.) voor 

resp. oE en dVol in (2.5.2.1.), wordt de relatie 

voor de deformatie-arbeid per volumedeel: 

• S\J~= 0'* 6,": (,'f"~Ji.'.dr.dZ""" ...•.... 2.5. 2 .6. 
o o. 
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ofwel, 

8us ~ I-! 

· 6 W p F = cr ~ "I"H *" Ii '* !'"'~ I 2. • z! · ... · .. · · · · . · 2 • 5· 2·7 • 
o 0 

zodat voor 8Wp1III uiteindelijk de volgende . 

relatie gevonden wordt: 

'. * dU5 •••••••••••••••••• 2.5.2.8. 

De arbeid verricht door de stsr.lpel. 

We kunnen a.d.h.v. het voorgaande middels de 

vergelijking; 6W 't d' =: 6W, d" bepalen 
U1 wen 19 1nwen 19 

welke totale arbeid er door de stempel verricht moet 

worden- Nu kan geschreven worden: 

• OVl,t d' "" U1 wen 19 

of weI , 

- 6W 't d' = 
U~ '".yen 19 

. r -II 
•• -ow 1 + ewIII 

w P 

OW 
opkor.lende 
wand 

owl + 6wII 
w1 VI 

\ 11,111 + 0 II pI 

+ 8wh k oe. 

+ 5wII 
w2 

= OWb d •• (2.6.1.) o em 

+ OWII 
+ . -. a 

zodat wannecr we voor de desbetreffende deelarbeiden 

de gevonden relaties substitueren, dit resulteert in: 

• 
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.... (MW 'II """, ... 1 ( "l>S+2WD) ~ ) * 61.1s + . 
•. IS lj """~ -0::' + wO ).wo . 

. . 

• fI. f/' • 

.. .. . 

2-7· De dimensieloze perskracht ~ 

Aan de hand van de relatie voor de totale uitwendige 

arbeid (2.6.3.) kunnen we middels d~ vergelijking: 

• cSwu..= F* du ................... ' .............. 2·7·1. 

de relatie voor de perskracht F opstellen, en weI 

door aIle termen uit (2.6.3.) te delen door de 

verplaatsing Du. ~anneer we nu aIle termen uit deze 

relatie voor de perskracht delen door het opper-
11'" ,. 

vlak 4DS en de vloeispanning krijgen we uiteindelijk 

de hieronderstaande dimensieloze vergelijking voor 
!If 

FA" 

• 
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Deze zelfde dimensieloze perskracht F~ zal bij de 

evenwichtsmethode, ter bepaling van de krachten op 

de matrijs, eveneens achteraf afgeleid worden, zodat 

we deze grootheid kunnen toetsen aan die van de 

arbeidsmethode; hetgeen ons dus, zoals eerder opgemerkt, 

een indikatie moet geven vande correctheid van de 

evenwichtsmethode. 
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III DE EVENNICETSNIETH'JDE. 

,.1. Gang van zaken. 

Ter bepaling van de krachten op de matrijs en 

de variabelen die de grootte van deze kracht beInvloeden, 

zal het evenwicht van het proces nader beschouwd worden. 

Hierbij zal het model uit hoofdstuk 1 (zie fig. ,-1.1.), 
dat berust op enige aannamen en en op kermis uit de 

plasticiteitsleer, toegepast worden-

(zie v'Jor nadere ui tleg omtrent deze aannamen hoofdstu...1t.: 1 

RET 1I10DBL). 

~
(j'('~ ,.,..7" .&. 0-

- 'B 

~
. 'C-(11""""_ I 

Ul"a,.".,." ' _ C!"ze. 
~ N'\,n 

, Cf"1!s,..."", 

Om de'belasing op de wanden van de matrijs te bepalen, 

zal de evenwichtsmethode gevolgd worden- Uit deze 

evenwichtsmethode zal dan achteraf een dimensieloze 
~ perskracht F ..... , bepaald worden, die ter controle 
~ 

getoetst zal worden aan de dimensieloze perskracht 

F~ f die afgeleid is uit de hiervoor beschreven 

·arbeidsmethode. 

Ter beschouwing van het evenwicht wordt het extrusie

proces ook hier net als bij de arbeidsmethode, voor

gestcld volgens fig. 3.1.2. opgedeeld in drie gebieden, 
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te weten: 

I de opkomende wand 

II de hoek 

III de bodem 

we ~ os WD 

<: ......- -
~J r 

HSI-- -r[ ! r- - I 

.HI 
I I 
I I 
I I 

H III Dr . :rr 
I 
I t~a"r 

I 
I 

I I 

[/ 

In het gedeelte waar het extrusiemateriaal plastisch 

deformeert, zoals toegelicht in hoofdstuk 1., 

wordt uitgegaan van het wrijvingsmodel volgens 

VON MISES: 

• 17:::: 

In het elasis'ch gebied (het opkomende wandgedeelte) 

wordtuitgegaan van het wrijvingsmodel volgens 

COULm.::B: 

• 
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3.2. De opkomende wand. 

H 

~' . 

Het eerste gedeelte van het extrusieproces, waarvan 

hat eVenwicht beschouwd wordt, is de opkomende wand, 

zoals weergegeven in fig. 3.2.1. 

Om het krachtenspel hierop nader te bepalen zal hat 

evenwicht van hat deelsegment dz (zie fig.3.2.2.) 

nader bekeken worden. .) 

<.£ :;'5 I we 

--
I 

l ///111/1 

~ i ~ 
5\ 

I 

I 
/ dz 
/ 

l ~ 
~ 
~ 

I ~. 
t~~ r 

% '/ 
/, + ! ..... 

1/1/1/ 't (/'11 //////1"",' . 

1 

Opge:ne:::kt di ent te V1o:::c.en dat e::: e~n bepe:::king 

gedaan is ten aanzien van het eigangewicht van de 

reeds geproduceerde huls, in de beschouwing van het 

krachtenspel. Deze werkt nanelijk eveneens op het 

beschouwende deelsegment in de vorm van een druk

spanning. 

Wanneer we nu rekening houden met de volgende 

maximale praktijkwaarden; 

maximale produkthoogte (li) = 500 mm. 

maximaal soortelijk gewicht (5)) = 
.. 100 N/dm3 

en voor CTe.g • . geldt: 

• ere.g. =?* H :: 100 x 5 = 500 N/dm3, zodat de 

de drukspanning ten gevolge van eigen gewicht maximaal 

ongeveer gelijk is aan 0,05 N/mm2~ 



38 

Hetgeen erg gering is zodat verwaarlozing hiervan 

mogelijk is-

Bezien we nu fig- 3.2.2. dan blijkt dat het navolgende 

modelmatig in de wand geIdt: 
H+H!;,-'Z. 

k~ 

"[;w =r~<Jr: vanwege het fei t dat er van uitgegaan 

wordt dat het materiaal in de opkomende wand zich 

niet meer in een plastisch gedeformeerde toe stand 

bevindt. 

~anneer we voorts het krachtenspel op het deelsegment 

"dz" bekijken, dan moet, indien er evenwicht heerst 

in z-richting, gelden: 

waaruit na enig rekenwerk voIgt: 

• dz clz: 2 dr.-""" k a; ..••••..•••.••. -3- .2. 
\J'Z = 1...1.."". we = - 'L./~. r.--w-; 

wanneer we voor Tw= J1.. *\1(, substitueren. 

Modelmatig geldt verder: 

• 
r;-,-.- H+ HS-Z •••••••••••••••••••••••••• 3.2.3. 
vr:''Jr:o * 

HS 

zodat vergelijking (3.2.2.) na substitutie hiervan 

voorur overgaat in: 

• d-z ........... , •••. -3·2 .. 4-

Integratie hiervan met de randvoorwaarden; ala 

z = H + HS dan is z = 0, levert dan vervolgena: 

• 

• 

J 
H+HS-% 

W\>41-15 
dz 

cr; (H+I-IS, I .-:zl 
<T'Z.:::: - 2. h 'f'.o *' :z.- -- *-;;-I ~ WI). HSo Hs.wD "-' 
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substitutie van de randvoorwaarden geeft: 

• k :. 
(1-1 + H~ )2-
?..H~.WD 

zodat, 

• ·crz.- -2.k n-,... ~ I ((1-1+. H5)Z-~'Zl_(I.H\iS)\h.) - I ~ '.J r 0 Wb. H::' &0 

Aan~gezien verder geldt, dat in-dien z = H, 

(Jz =qzO voIgt na substitutie hiervan in (3-2-4-),: 

• ffi )1..HS. ~ •••••••••••• ••• •••••••••••• ··3·2·5· 
·.20= wp' \,)'-0 

(zie voor eventuele complete uitwerking appendix C) 

Uit een nadere beschouwing van de grens tussen hoek 

en opkomende wand, ter plaatse van z == H, kunnen 

we het navolgende concluderen: 

.HS 
a) crz

O 
== -'----- u'-o 

w'O 
dit is de relatie voor de 

spanning, die ter plaatse van z == H als 

funktie van; de wanddikte van het prodQ~t, 

geleidingshoogte liS, waarover weerstand 

wordt ondervonden, en de wrijving, op

gebracht noeten worden tijdens het extrusie

proces om de aanwezige weerstanden te over

winncn, afgezien van de massatraagheids

krachten en het eigengewicht van de reeds 

geproduceerde huls. 

b) De relatie tussen \Tr O en (J"zo; die gevonden kan 

worden met behulp Van de plasticiteits

formules- Dit is namelijk mogelijk omdat 

ter pla, .. tse van z == H modelmatig de 

overgang tussen de plasiche- en elastische 

fase van het extrusieproces gedefinieerd 

is, zodat we kunnen stellen dat het produkt

materiaal op daze overgang nog net vloeit, 
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z6dat de plasticiteitsleer hier nog van 

toepassing is. Ter plac.tse van de wand wa:1r 

r = (DS + 2 WD)/2 geldt over de hoogte 

H dat d£.tan = 0 waaruit voIgt dat Qtdn= CJI" ... <:Tz. 

Aan de hand van de vloeivoorwa~rde volgens 

VON MISES voor de hoofdspanningen: 

kan dan nu wordGn aangetoond, dat bij 
r.. 0-,.. .. o-z 

substi tutie van \Jtan = 2, • geldt: 

2.
,/.:' (f -
v3 -

...... ; ........... '.2.6. 

Vie vlet en nu dat t zowe1 cr'r a1 s (j'z, beiden 

drukspanningen zijn, dus beiden een negatleve 

numerieke waarde zullen krijgen. Wanneer 

we nu verder viet en, dat Cr in de hoek de 

drijvende spanning is, blijkt hieruit dat 

cfr de grootste negatieve numerieke waarde 

zal krijgen (zie fig. ,.2.,.), zodat de 

modulus-strepen in (3.2.6.) weg mogen va11en 

indienwe schrijven: 

~ T z _~.... • •• • • ...................... • • 3 -4 2 • 7 • 

2- <r T ( J 
~cr I Uz l <.I,. 

fig. 3·2.). 

We vinden zodoende dan uiteindelijk dat 
VQJ:) 

ter plaatseTz = H; 

···~···················3·2.8. 

(zie voor volledige uitwerking en toelichting appendix A) 
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Substitutie van ( 3·2.8.) in (3·2.5.) geeft: 

• ..... ···············3·2·9· 

Hieruit voIgt dan dat voor ~zO uiteindclijk geldt: 

• ••••••••••••• • • • • • • ., • • • 3 .. 2.1 G. 

Via relatie (3.2.8.) kunnen we dan voor urO de 

volgende relatie opstellen wanneer we voor ~zO 

hierin (3.2.10) substitueren; 

• CrT __ 3. 0- (we \)" .····•····· .. ··········3·2.11. 
ro - B we - Jt HS . 

(zie voor volledige uitwerking appendix C.) 

RESULTER~~D: vinden we de volgende vier relaties voor de 

~panningen in de wand en weI: 

Ter plaatse van z = ll: 

Uf'o 
2- Ct ( W::jtHS) • = - V3 

2-
Cf (~~-) • Clzo - wO-f-HS 

en voor z '" H tot z = H + HS; modelmatig: 

• <Tr ___ ~cr- (WO \ " EH"Hi~-Z) • ••••••• ···3·2.12 •. 
("w '(~ WO-Jt-H5) '" HS " 

- ··········3·2.13· 

OPMERKING: Zoals uit de relaties voor de wand blijkt geldt er 

een beperking voor de te:::m VlD - ;tES, namelijk indien 

(WD - r- HS) naar nul nadert zal de breuk 
~l.J1:' .... 

zowel als ~o _ )U1~ naar one~nd~g naderen 

eveneensClr en uz,helgeen uitb'csloten is. 

wD 
'NO -j{ H~ 

en daarmee 

De oorzaak hiervoor is het wrijvingsmodel volgens 

Coulomb, daar deze, zoals reeus eerder opgemerkt 

is (zie hoofdstuk 1 HE.'T MODEL), op een gegeven 

t l d l' " ' , 't t t d r.lomen/-::e e lJ.i<erW1JS nle meer oegepas mag Vlor en-
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Zeer zeker niet als de waarcd: van de wrijvingsspanning 

berekend a.d.h.v. het COUL01ffi-model boven de 

plastische wrijving zou dreigen te stijgen o 

In verband hiermee zal dan ook, wanneer de schuif

spanning berckend volgcns Coulomb groter wordt dan 

de plastische schuifspanning, de schuifspannins verder 

volgens VON 1:ISES bepaald worden • .nit resulteert dan 

in: 

• t'w.. 
~oulomb 

zodat wanneer 

• 

ofwel wanneer 

(f' 
= - MW* - * 'R 

H+HS.-Z 

1-15 

zal overgestapt moeten worden op de bereking van ~e 

schuifspanning volgens VON ;,:ISES. 

:De hoek 

Inleiding. 

Het tweede gedeelte van de evenwichtGbeschouwing 

van het huls-extrusieproces, is de hoek (zie fig. 3.3.1.1.) 
am het krachtenspel hierop nader te bepalen zal 

ook hier het evenwicht van een deelsegment "dz" 

(zie fig. )-3·1.2.) nader bekeken worden. 
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H 

, 
(,j'z.~ d.<rz ':::: 

dz:' 

Ter verduidelijking gelden de volgende opmerkingen. 

a) De wrijvinc langs de bodem wordt tijdens deze beschouwing 

verwaarloosd, daar~,de verwaarlozing van deze factor 

geen wezenlijke invloed zal hebben op de·eind-

uitkomst, hetgeen achteraf uit de beschouwing 

evenwichtsmethode contra arbeidsmethode, waar deze 

'term weI is meegenomen, zal blijken. 

b) Verder dient opgemerkt te worden dat langs de wand 

niet dezelfde wrijvingseondities gelden als in het 

prodQ~t-materiaal inwendig. Voor de wrijving langs 

de wand kan de wrijvingsfaktor MW gewoon gehandhaafd 

blijven doeh op het scneidingsvlak bodem - hoek daar

entegen wordt de wrijvingsfactor YiW = 1, zodat het 

wrijvingsmod8l dan uiteindelijk hier wordt: 

a · t = --r.:ax v'S 

(zie voor toelichting hoofdstuk 1 paragraaf 1-4.4-) 

Het evenwicht in de z-richting. 

Uit fig- 3.3-2- blijkt dat, indien er evemdcht in 

z-richting is, het volgende moet gelden: 

••• - t:m.alC' };"'"pl)s.d? - -Cft. N(D!>~ 2.WD) 012:.0" (3'3-2.1.) . 

(voor nadere uitwerking zie appendix D) 



Wanneer we nu voor t en 1: pL de desbetreffende max . 
relaties substitueren in ( ;.;.2.1.) vinden we 

nn vereenvoudiging: 

• 

roe.+2.hlD "Os 
\Vanneer we de constant e k'- = Hw. 'D5 + \NO .,.. C-5-"-~W-.£):::--

invoeren, kunnen ver&elijking 3·,.2.2. schrijven als: 

k!. • d::z ...••.•.....•.•.•........ ···(3-3-2·-3-) 

Integra~ie over z met de randvoorwaarden als z == H 

dan is (/z = ~zO geeft dan: 

• 

Met substitutie van de randvoorwaarden geeft dit voor 
J G7o~w.D R l 

C = L k..< * cr: - H } 

zodat na substitutie van de relatie voor c in ( ;.;.2.4.) 

dit resulteert in: 

We kennen uit paragraaf (,.2.) de relatie ( 3.2.10) 
voor uzO' Substitutie hiervan voor G'zo geeft dan 

ui tei::deli j~:: 

•••••• (3-·3·2.6.) 

Het evenwicht in r-richting. 

Voor het model dat hier toegepast wordt zullen de 

volgende stellingen, die uit de plasiciteitsleer 

volgens, gebruikt worden. (zie appendix A voor 

nadere uitleld 

Indien r ~ DS/2 dan geldt dat t..r = €.tan en dus 
zodoende man =0',. .............................. (3 .,. 3. 1 • ) 
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Verder geldt vaar r = 
zadat: 

• 

dat dCt = 0 an 

"~"""""""""F····(3·3·3·2.) 

lUddels de vloeivoorwaarde volgens VCDN ;HSES voar 

de hoofdspanningen 

kunnen we hier ook, net als in paragraaf ).2 •. 

afleiden dnt door substitutie van 0.;·3'·2.) in de 

vloeivoorwaarde geldt: 

• 0"'2 - (i"r::: ~ ~ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C 3 • 2 • 7 • ") 

err ter plaat se van r =CDS + 2WD)/2 wordt met 

substitutie van (;.3.2.6.) voor ~z: 

• 

Als derde en laatste gedeelte van de evenwichts

beschouwing wordt de bodem (zie fig. 3.4.1 .) 

bekeken. 00)( hier wordt, om het krachtenspel op 

de bodem nader te analyseren, het evenwicht van 

een klein ringsig;..ent bekeken (zie fig. 3.4·2.)-



os 

;. 

A 

Ooorsnede A - A z 
tan 

o r 

Ftan --- Ftan.cos~ , 
I 
I 
I 

Ftan.'Sin~' ... ~.-
( 

Ftan.cos~ 

fig. 3·4·1. 

OhdO'r 

T. 
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Voor evenwicht in r-richting moet het navo}gende 

gelden: (zie fig. 3.4·2.) \ 

(, ) d) (\ ) . /d\f(,.. ... olr)+d!f("') ) • ,(),. ... cI<:r .. * dtf Cr ... r H - 0-,. "0 'f liol" iI H - 2. Tr lll- l- 'l. *clr 4-.. 

- 2...~ i:d: t\ • .s ,"" cl.l,tf "::. 0 .. • ••••••••• It • • • •••••••• ~ • ( 3 • 4 • 1 • ) 

Voor een kleine waarde van d\f mogen we sin(dlf/2)~dd2 

stellen. De term 2 *·Ftan.sin(d~/2) gaat dan over 

in: Fta~ d'P. 

Aangezien Ftan = ~fan * h * dr wordt 

Ft an;e d If == crt an * h * dr * d r..p • 

Substituite hiervan in ( 3'4·1.)~ en delen door d~ 

geeft: 

• (<rq. cierr ).(r ..... dr ).H _ O"'r ","r* H - Lplf: (I.I" ~ dr ... clr )-trW'l * H1t d,.l= 0 .0. 

. ·······{'~4·2.) 
Onder de stempel geldt dat tr == etan en zodoende 

(]tan = cTr (hetgeen onder andere volgde ui t p"ragraaf 

(3-3.3.), (zie voor ve~dere toelichting appendix A) 

zodat na substitutie hiervan voor Gtan in (3.4.2.) 

het volgende geldt: 

.~lrr.r.H.f. g:~&Ir+dcrr.d"'_ li-0+ .... . 
••• - 3., 1:'pt.~ dr - "t f l.dr 2 

- <r~Y~ = 0 .' • • • • ............ (3' 4· 3') 
T' 1 .. , . (3' ~ \ ., 1.1. dt"" d .-
~n Qc yerGe_~JK~ng 04')') ZlJD ue ~ernen yr' r·~ 

en 1:i>1.dr2 2e orde termen, die zonder bezwaar 

weggelaten kunnen worden. Ira deze vereenvoudiging 

geldt dan uiteindelijk: 

dur = 2. (tpl,dr)/H •••••••••••• ~ .•••••...••••.•• (3.4.4.) 

Integratie hiervan met als randvoorwaarden, dat or = cr'rO 

voor r = ]S/2 geeft: 

··~·············(3·4·5·) 
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V/anneer we nu in (3 -4 -5·) voor UrO vergelijking 

(3·3-3·3·) substitueren vinden we uiteinddijk de 

volgende relatie voor de radiale spanning in de 

bodem: 

rr' 2 ( C¥ - r ) . (H- 7.) r H ~" '" T ) 

• v r p.. -_ - ,r::!;:;" f + H,-I + k 2. + ~:----:~"..., ••• I ',. u. o· 
v . v3 U vv_ H 2,.wP 'W'O-p HS , \..... 

~angezien crtans=<Jrc. go2ft substitutie hiervan in 

de vloeivoorwaarde van VO~ .i.iISES voor de hoofd

spannintien, de volgende relatie~ 

(voor toelichting zie appendix A) 

Met behu1p van vercelijking (3.4.6.) kan nu voor de 

spanning in z-richting de volgende relatie op

gesteld worden: 

(j 
2.. _ ((J (~-r) (1i-2) jtH5 ) •• I~.l_.·' 

• - 1+ - + MW. 2.. + k2..... \,.1 ' I 
Ze >:; - V3 '.I 1.. . H .tWb WD-P H~ 

De dimensieloze nerskracht b~ • 
- J!I 

zoals uit de paragraaf (3.4-) blijkt, geldt voor de 

bodemspanning in z-richting relatie (3.4-7-)
Wanneer we nu in doze relaite z = R/2 substitueren 

vinden we de relatie voor de gemiddelde spanning 

crzB in z-richting. gem 

De extrusiekracht kan dan bepaald worden door integra tie 

, van hY~n de gemiddelde spanning over het gehele 

oppervlak onder de stempel. We krijgen dus: 

f~ . , 
• 1= = U"l. e je"'. • llT 1"'. d r _ ••••• - - • • - • • - ••• • ••• • • • • ( 3 • 5. 2 • ) 

o 

Hieruit voIgt dan uiteindelijk: 
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( zie voor verdere uitwerking appendix E) 

Wanneer we nu aIle termen uit de relatie (3·5· 3.) 
"iT" 2 dlen door het oppervlak "4D8 en de vloeispanning 

cr krijgen we uiteindelijk de hieronder staande 

* dimensieloze vergelijking voor FE 

Waarin 

• 
f 't)s + 2 \0.1.1:> 't>S 
Kt.:l"lw. +0----

'b's. ~ 'IN .t> 1;>,$,+"" ,t) 

Resulterend vinden we de volgende rclaties voor de 

spanningen in: 

Opkomende wandgedeelte: 

cr'rW 
2 ,vm " (H + HS - zi • = -W ('r]) : H~) * HS Ii -j!.;:) 

(jzW 
2 (e. HS ~ ( H + HS - z) 

• "" -W * WI) - ttHS HS 

Het hoekgcde~lte: 

• cr'r
H 

---'-- (1 k2 ,HS ) 
"" V5 + 2'071) (li - t) + YlD - JtHS 

o'zH 
2 k2 liS ' 

= -\ff ( 2WD (H - z) + WD - fHS ) • 

Het boder.1gedeel te: :rlli 
<JrB 

2 ( 1 'fN ( ;;< r) , (H - z) HS) 
• = -V?l + ,j,. • + ,K2. 2WD + vm-rJIS 

H 

V?J ~ ) 
C1zB 

2 (1 + 1'UV. C· 2. - r + = -W 2 ••• H 

(H -
• ••• k2 2WD 

z) 
+ HS ) 

WD - rHS' 

Hierin is k2 llft/. 
DS + 2vm DS 

=: + \I{J) • 
DS + vm DS + 
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F* . 
A 

* ;E' Uit hoofdstuk 2 en 3 blijkt dat voor FA en FE 
respectievelijk de volgende relaties gelden: 

. (- ''''Iw. "Ds \ 2--. -;.. -3e H 'j +- I + W -~. • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • ( 3 • 5·4 • ) 

waarin F~ en P~ resp. de uit de arbeidsmethode-

en de evenwichtsmethode afgeleide dimensieloze pers

kracht zijn. 

Wanneer we er van uit gaan dat de W]) klein is ten 

opzichte van de diameter van het produkt, ])S, 

kunnen de vergelijkingen (2.7-2.) en (3.)~4.) vereen

voudigd worden tot: 

I J ~ \ . . . .. : ...: : 

Hieruit blijkt dat F~ op twee termen na, overeen
JS 

* komt met FA - Alseerste term wa~rin beiden 

versch111en, geldt: 

* .t12. HS 
voor F • 

E' {.j' (WI) -,.. H:' ) 

* '(.:L~ ~ voor FA; <r 2.wo 

Dit is te verklaren doordat bij de arbeidsmethode 

deze schuifspanning in de wand "tef niet nader 

geinterpreteerd kan ',yorden- (hooguit als r-Jirw) 
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Aan de hand Van de evenwichtsmethode is bekend dat 

voor 't:w in de wa.nd ge schreven kan worden, teL = r-~ clrw· 

Voor ur geldt de relatie: 
w 

rt-'. 2. - ( W t:> \ CH "" H ~ - 'Z.) ~.. _ • _ • • • • •• _ • • • • (3 • 2 • 1 2. ) 
• \J(''o..J=--1S(J 'wf:>-jtHS,)*" Ih 

Wanneer nu voor (Jr' in 'Let = k_ ~ err. de relatie voor w 1- VI 

de gemiddelde radiale spanning in de wand ~r c' 
VI gem 

ingevulc! wordt, welke gevonde~ kan worden door in 

(3.2.12-) voor z = H + HS/2 ~e substitueren, kan 

voor de term (ttl! 0--) * (2HS!I'ID)Uit de relatie 

voor ~ het navolgende opgesteld worden: 

'tel 2..HS • -=--,*--
(J w't) 

wordt na substi tutie van 'tet, 

zodat na vereenvoudiging geldt: 

"tel 2. H$ 
. ---*--::-cr wi> 

wat overeenstemt met de term uit de vergelijking ~. 
Nu blijft aIleen nog de term ~,:;._ w; over, ui t de 

¥ ¥ 

ve!:'B'elij~ing v~~r 7'A' die in de relatie voor 7]: in. 

het geheel niet voorkomt. Deze term staat voor de 

wrijving opl.de bod em in de hoek, welke bij de even

wichtsmethode verwaarloosd is· Wanneer de invloed 

van deze term bekeken wo!:'dt blijkt voor l{JV = 0,2 
MW / dat 9...V3 ::; 0,058 en zodoende rest 0,058 x ('.'In H). 

Wanner nu bekend is dat de vm en de H ;hoogstens gelijk 

aan elkaar kunnen worden en anders de WD <<'H, kan 

de invloed van deze term ten opzichte van de anderen 

verwaarloosd worden. 
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Aangezien de relatie voor F~ nagenoeg geheel met die 

* van FA overeenstemt, kan uiteindelijk geconcludeGrd 

worden, dat de evenwichtsmethode een goede benadering 

is van het proces. 

De relaties "voor de spanningen, die voortvloeien ui t 

de evenwichtsmethode, mogen zodoende als betrouwbaar 

beschouwd worden-

j 
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5. DE SPA~~INGEN OP DE ~L\TRIJS. 

5.1. Inleiding. 

W.l) WI) 

I 
I 

--- --t'J ~ ~~ 
liS 

'C''''K 
I I I 
I I 

I I 
I I 

'" H I 
I I 

"twll - I I 

\ 
I I 

I 
I :z I 
I I 
I ~a.1I I 
I l' 

I 

1''''''' ~ 
", (jj 

tw", t'w ..... 'twa t",& 

~ 
cr'zw fig. 

~zao 
r----o-za.l 

ne spanningen die op de mat~ijs werken, worden weer

gegeven in fig 5.1.1. 
In het linkergedeelte van de figuur, z~Jn de 

schuifspanningen weergegeven en in het rechter

gedeelte de normaalspanningen. 

5·2. De normaalspanningen. 

crZ:B1 en Q'zB2' 
beiden stellen de spanning, als functie van de 

coordinaat r, in het bodemgedeelte op de bodem van 

de matrijs voor en kunnen berekend worden aan de hand 

van de afgeleide form:lles voor de spanning op de bodem 

in z-richting: 
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• 
'Os ) 

'2 - ({5 (~ -r 
crz~:: -~ G' 1+-""'5:'""" KW H 

. H r.H.s \ (l • .., " .... k2...- + / •• J e.:t • I ., 
2. w!> hiD - r liS 

waarin 

dit is de spanning op de grens tussen bodem en hoek 

en kan berekend worden met behulp van de formule 

VOGr de drw{spanning in z-richting ter plaatse van 

de hoek: 

• 
I-{ r H'" ~ (. k'l. - + . • ••••••••••• )·4·7·:?-·~ 

2.wt> 'Nr::.-r- H,s, 

deze spanning op de matrijsbodem in z-richting 

kan berekend worden aan de hand van formule (3·3.2.6.) 

• <Tz K = -L (J' ( k 2. L +- r- ~I oS ) (7 .,. 2 ' . & .Lwt> wt:>_jtH~ ••••••••••••••• ';.) • • b., 

en <JrH2 , 

OPMERKIXG: 

beiden stellen de radiale spanning voor, op de 

matrijswand in de hoek, die berekend kan worden 

met behulp van de formule voor radiale spanningen 

in het hoekgedeelte: 

• 
}\- HS ) 
t;c -J- tiS J ••••••••••• (3 • 3· ;; • :5 ~ 

Wanneer in de hoek een afronding aanwezig is, wordt 

de belastinz v~n de matrijs daar ter plaatse bepaald 

zoals weergegeven in fig. 5.2.2.-/Een verdere uitleg 

hiervan voIgt hieronder. 

Door de kromming van de afronding is het mogelijk 

dat er zowel een spanning in radiale richting als 

in z-richting op de matrijs kan werken. Dit is mogelijk 

omdat het oppervlak (A1) tussen de punten x en y 

opgebouwd gedacht kan worden uit een oppervlak in 

z-richting (Az) en een oppervlak in r-richting (Ar) 

(indien de afstand tussen x en y op de kromme, 

voldoende klein genomen wordt). (zie fig. 5·2.1.) 
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!if> os. w:o 

f 
j/ I 

/ / 

Ii.!> .~ '/ 
f 

Op deze gereduceerde oppervlakken Ar en 4z werken 

nu resp- de spanning in z-richting en de spanning 

in r-richting. Verder werkt: er op A1 zelf nog de 

schuifspanning t:.v. Om uit deze drie spanningen" nu 

de uiteindelijke matrijsbelasting te k~~nenbepalen 

zullen deze spanningen, verneningvuldigd met het 

oppervlak waarop ze werken, samengesteld worden .. 
~g-it~l1n~~1e~-t;{ei~ttm:.~rg;'~i'digd.b~~r;iaii-~".jrit~:{;liet~~~e.t.+ef.,1 k~~~!,~<:rd.>. 

oppervlak waarop ze werken, zodat we krachten krijgen 

welke weI ontbonden en samengesteld kunnen worden. 

Door de spanningeno-r, crz en lW te vermenigvuldigen 

met het oppervlak waaro? ze werken, vinden we resp

de krachten Pr, pz en Psch. Ret samenstellen en 

ontbinden van de krachten Pr en pz in een kracht 

loodrecht op A1 en in het verlengde van A1', resp

Pnorm en Ptan, is weergegeven in fig. 5.2.2. 

Aangezien Ptan in het verlengde van A1 werkt en zodoende 

de matrijs nie~ direkt belast kan deze komponent 

verwaarloosd worden en terugontbinden van Pnorm 

in r- en z-richting geeft geeft dan resp. Pnr en 

PnZe 

Na ontbinding van de schuifkracht Psch in r- en 
\NO~ d. w~",:".Iel\ik'l -I:o-I~ole (..Ompo'neM in 1"'- ~'n 1:.-1"; ",h+'no 

z-richting %evOnden, deor resp. Pnr bij de ont- • 

bondene van,~ schuifkracht in r~richting op te teIIen 

en de Pnz bij de ontbondene van de schuifkracht in 

z-richting op te tellen. 
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A 

:BEREKE~ING S:YIJ ZE: 

De coBrdinaten van de punten x,y en z resp

(r1, z1),(r2, z2) en (r1, z2). 

sin 'f en cos'f' kunnen zodoende geschreven worden als 

,~, voIgt: 

Pr ontbonden in norma~lrichting: PrN == Pr * sin~ 

pz ontbonden in nQrmaalricht : PZ'" pz * cos 'f' .. 
PN = Pr + PzN; ? P N Nr == N ~ sin If' en .P Nz = PH 
zodat P = ,Nr ( (Pr * sin \f ) + (pz * cos ~ ) ) * 

p = Nz ( (Pr * sin tp ) + (pz * co S If ) ) * 
Psch == Psch * sin Ip en Pscht" =: Psch * cos~ z 

zodat uiteindelijk geldt: 

PrT == Psch * cos If + ( (Pr * sin 'P ) + ( pz 

•••••••• * sin~ 

PZT = Psch * BinI{> + ( (Pr * sin'P ) + G Rz 
......... * COB \f 

* coslp 

sin If 
cos !f 

* cos!pJ 

Ie COBlf) 

) .. 
) .. 
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Terug naar de toelichting op fig 5·1.1. 

Clrwo ' die is de spanning in radiale richting op de wand 

van de matrijs ter plaatae van z = H, de grens 

tussen hoek- en opkomende wandgedeclte. Deze 

spanning wordt berekend aan de hand van de formule 

voor de radiale spanningen in het opkomende wandgedeelte. 

0;: 2. r.- ( w t> :\.. (- H -I- H~ - z. \. ••• • • • • • • ( 3 • 2 • 1 2 ) 
• .,. ""o-=' - Vi \.J. "" C>- ,... H s.) n I; ~ ) 

stelt de spanning voor in radiale richting op de 

natrijswand (welke een functie is van de z-. 
coordinaat) in het opkomende wandgedeelte van het 

praces. Deze spanningen, in de opkomende wand, worden 

aan de hand van bovenstaande formule (3.2.12.) 

bepaald. 

5.3· De schuifspanningen 
o De schulfspanningen zijn 90 linksom gedraaid 

,ten opzichte van hun werkrichting"uitgezet, dit 

om het verloop ervan weer te kunnen geven. 

Zoals uit fig. (5.1.1.) blijkt, blijven de schuif

spanningen in de bodem- en het hoekgedeelte, 

zowel op de bodem als op de wand van de natrijs constant, 

dit omdat ze de plaztische schuifkrachten voorstellen, 

die berekend worden aan de hand van het YO~ MISES

wrijvingsmodel: "C' pI == I,IW'" ~ 
.. v:J 

Hieruit blijkt dat de plastische afschuifspanning 

e'en constant 0' is, zolang MW en (f constant blijven. 

De schuifspanning van de wand ter,plaatse van het 

·opkomende wandgedeelte is daarentegen niet constant 

maar verloopt over de hoogte HS, van z = H tot z = H + ES, 

resp. van een maximum (LweI) tot O. De verklaring 

hiervoor is dat deze schuifspanning berekend wordt 

aan' de hand van het wrijvingsmodel volgens COULOllJ3: 

~l = r-- * cr norma<J.l en Onormaal is hier gelijkaan 

Clrw' de radiale spanning op de wand. 
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De schuifspanningen worden in de opkomende wand 

met het wrijvingsmodel vol gens COUL01,lB berekend, 

omdat hier modelmatig geldt, dat het produktmateria~l 

zich in e,lasti sche toestand bevindt. Een beperking 

geldt hier echter weI ten aanzien van de maximale 

waarde, die de schuifspanning, berekend a.d.h.v

COULm,ffi, kan krijgen. Als maximale waarde geldt 

namelijk de v/aarde van de plastische schuifspanning, 

berekend a.d.h.v. het VON hlISES - model, daar geldt 

dat de schuifspanning in het elastische gebied (te~) 

niet groter'kan worden dan de schuifspanning in het 

plastische gebied- (zie v~~r eventuele verdere toe

lichting hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3) 

Indien het geval is dat tel groter is dan Lpl, dan 

wordt het verloop van de schuifspanning in het 

opkomende wandgedeelte zoals in Fig- 5-3. 1• is 

weergegeven. 

/,//'/// <" ./// ,r 

WI> 

/ \ 

~ ;; 
'tWpt}-.'.....;--------..... 

// 
I; 
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O.NDERZOEK NAAR DE INVLOED Vl.N DE D];;,lENSIONERSING 

VAJoJ HErr PRODu;.:rr OF DE BELASTING V:'.ll DE 1.1.!\.TRIJS. 

6.1. Inleiding. 

Uit de formule v~~r de spanning op de matrija in 

bodem-, hoek en opkomende wandtiedeelte blijkt, 

dat ook paramet~~s, die samenhangen met de dimen

sionering van het produ..1{t, de belasting van de matrijs 

beinvloeden. De invloed van deee parameters, op de 

belasting van de matrijs, zal in dit hoofdstuk 

nagegaan worden aan de hand van o.a. ~en reken

programma, die de spanning op de matrijs ln 

enige karakteristieke punteu bepaalt. 

6.2. Onderzoek naar de invloed van DM. 

Zowel uit de relc..ties voor de spanning in z

richting op de matrijs in het bodem- en hoek

gedeelte, alswel uit de relaties voor de spanning 

in r-richting op de matrijn in het hoek- en 

opkomenie wandgedeulte, blijkt dLt de paramet~r 

DM (buitendiameter vr..n het produkt) lineair erin 

voorkomt. Dit betekent dat de spanning continu blij!t 

bij elke ::'j..~ als de ande:'", [:,odu..kr. paramet.~r3, zoals 

~~ en H maar verhoudingsgewijs meevarieren. 

Hierom' zal bij variatie v<':.n een parameter dit 

betrokken worden op de DM door de desbetreffende 

parameter door DM te deleno 

6·3. Onderzoek naar de invloed van WD en H 

De invloed van dezep~rameters is ondcrzocht middels 

het programma: "Eelasting l',!atrijs, verkorte versie". 

(zie bijlage 1.) Eij ingave van HI (de im:endige 

hooi;te van de uit sparing in de r.J.r...trijs), m:r, H, HS, YfD, 

, 
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sigmavloei, 1.ItY en MU bepaalt dit progral'll!!1a enige 

knooppunten op de wand-, hoek en bodem vun de 

matrijs en berekent ter plaatoe de bcluDting. 

( zie v~~r uitvoer van het programma bij~age 2) 

Aangezien het model gedefinieerd is voor ~'ID<' < DS 

wordt de vm slechts gevarieerd van O,Ol~DM tot O,O~DM

De H (bodemdikte van het produkt) kan gevariecrd 

worden van H rna:.: :::; Hplatine tot H min :: WD, in 

ons geval van 16 tot 1 * 0,01 DM~ 

V~~r I~S vlordt de ui tgangsvraa::de vier mm· genOl?1en en 

voor mu en trw resp- 0,1 en 0,2. 

Voor de vloei spanning ij is 1-1 100 /mm 2 genomen· 

Bij vo.riatie VLn 'liD v~;_n 1 tot 5 * 0,01 m!.,bij variatie 

van H van 1 tot 16 * 0,01 Dl,l,zijn zodoende de 

waarden(uit tabel 1,'zie bijlage S) gevonden 

ter plaat::;e van z1 ; z2; r1 en r2 (zie bijlage 4) op 

de mat:djs.,,'.· 

Deze waar~€n zijn weergegeven in grafiek 1 uit bijlage 6. 
Ui t deze grafiek blijkt, dd voor VrD < 0, 01 D1.1 er een 

oterke stijging van de spanning optreedt, voor nUbenoeg 

elke B. Om te kunnen onderzoeken wat de invleod van 

H is, is deze van 1 tot 16 r.o.o1:)],l gevarieerd bij een 

WD = 0,01 * DM = constant. Deze gevonden waarden 

zij:1 opgenomen in tabel 2 uit bijlacc 5 en wecr-

e2-c 2 uit bij 6. Uit de~e crnfiek 

blijkt dat er een minimum in de spanning optreedt 

voor H ~ 4 * 0,01 DM. 

Het extrusiemateriaal onderguat echter tijdens het 

procea een ver:3teviging, die beschreven kan vforden 

aan de hand van de relatie van NADAI. 

• Crv = c * (c. )n hierin is c = de materiaalconutante 

n = de verstcvigings- . 

exponent 

en C' Ln Lnieuw 
:: 

Loud 
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De C. kan in ons gevo.l als voIgt beschreven worden: 

Wanneer Lo de oorspronkelijke lengte is en +. Lo ten 
~ 

gevolge van stuik de eindlengte is geldt: 

• t. = Ln 

In ons geval 

(= HI - HS) 
en 

• + Lo = R 
~ 

i 
-..-~ Lo 1 

• t. Lo = Ln T "" -Lni 
is Lo = HPL (de hoogte van de platine) max 

zodat d~ relatie voor wordt: 

· e = Ln • ~?1 

. Er wordt hier voor lIPL = HI - HS genomen, omd1-at max 
dit de maximale hoogte v~n de platine is, die in de 

matrijs gepla~tst kan worden- Zodoenda wordt dan voor 

een bepaulde bodemdikte de maximale ve:',steviging 

gevonden (voor een bepaald materiaal), die in de matrijs 

magelijk is en daarmee dan oak de~nstigste belasting. 

Uit het meenenen van de vernteviginJ nu, bij variatie 

van if van 1 tot 16 ~ 0,01 m,r en ;\'] .. 0,01 mI, bleek 

dat de spanningen sterk begonnen te stijgen, wanneer 

de bodendi~te H van hat prod.~~~: kleincr Z'J'.l 'l:0~'...C:!1 

dan 4 ~ 0,01 DM (zie voor gevonden waard.n tabel 3 
uit bijlage 5 en grafiek i uit bijlage 6). 

Kortom: 

Uiteindelijk mag gesteld worden dht voor 1i "0,04 DM. 

'en IV < 0,01 DM de spanningen op d(: matrijn 

OPMERKING: 

sterk zullen stijgen ( zie fig- 4 uit bijlage 6) 

De vcrsteviging wordt in hat verdere onderzoek niet 

meer mecgenomen, omdat de grafieken die dan gevonden 

zouden 'Norden (met 'versteviging) slechts toapanbaa!' zijn 

voor een materiaal· 
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De berekeningen zullen gedaan worden met een 0-= 100N/mm2. 

en bij het uitzetten in de grafiek zal lungs de 
(j 

vertikale as jj- worden uitgezet. 

De bedoeling i:.: dL.t men met behulp van de grafiek 

uit bijlage 3, ",aarin de ve:::-3tevigingskroml~en voor 

diverse materialen zijn uitgezet aan de hand van de 

tabel en het rekenprogram:na ui t bijlage 3, voor 

een bepaalde bodendikte de bijbehorende Gwpepaalt 

en deze voorts vermenigvuldigt met de gevonden waarde 
(j 

voor cr: · M.a.wa, middels deze methode zijn de grafieken 

voor aIle materialen toepasbaar. WeI moet men er op 
da-b 

bedacht zijn;rae grafieken,' waarin de .. ll" gev-arie.::rd 

voorkomt, een mi sleid~nd beeld kunneflgeven., zoals 

bijvoorbeeld grafiek 2 uit bijlage 6, wac.r voor II> 0,04 D11 

de spanningen weer begonnen te stijgen. 1.~aar als men 

dan bedenkt, dat de crwerkelijk voor II = 0,08 m!l lager 

ligt dan iT werkel i jk v~~r H = 0,04 DId, dan wordt de 

uiteindelij:<e spanning (via,CT gevonden uit grafiek ~ 

Qvrerkelijk) vo.;r II == 0,04 D1~ groter dan voor H == 0,08 Dl.l .• 

(orwel zie grafiek 3 uit bijlage 6, waar de veroteviging 

is mecgenomen,voor Aluminium 99,5 %). 

6.4- De invloed van HS. 

])e invloed vanc.eze pararaeter is onderzocht d.mov. 

het rekenprogramma uit bijlage 1 (matrijsbelasting, 

verkorte versie), waarin HS gevarieerd is van 0,5 tot 

5 ~ 0,01 D1.1, bij een constante H = 0,04 D1.1 en. WD = 0,01 D1,1. 

De gevonden waarden zijn opgenomen in tabel 4 uit 

bijlage 5 en weergegeven in grafiek 5 uit bijlage 6. 
Hieruit blijkt dat de hoogte lIS van de .stenpel-

geleiding weinig spectaculairD biedt. 

Zoals verwacht geldt dat de stempelgeleiding zo 

klein mogelijk gehouden moet worden ( meestal zal 

deze liS echter door de praktijk bepauld worden). 

• 
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6.5- De invloed van de !I!W. 

Ook de invloed v,n deze grootheid is onderzocht 

middels het rekenprogramr.la uit bijlage 1. 

UW is hierin gevarieerd van 0,1 totO,1 bij 

constante H = 0,04 DM, 'vi'D :: 0,01 D1I1 en HS = 0,04 DU. 

De gevonden waarden zijn opgenomen in tab.el 5 uit 

bijlage 5 en uit'gezet in grafiek 6 ui+' bijlagc 6. 

Uit de grafiek blijkt dB,t de spaniling op de bodem 

(ter plaatse van z1, zie figuur bijlage 4) het 

sterkst lineair afhankelijk is van MVI, watook logisch 

is, aangezien in de formule voor de bodem twee termen 

voorkomen waarin m'{ voorkor.lt. Zo is de spanning 

ter plaatse van r2 (zie ficuur bijlage 4) op de 

wand constad; ondanks variatie van 111'1- .Aanc-ezien 

er in de forr.lule voor de spannineS' op de wand geen 

term meer voorkomt met HW erin. 

Uit de grafiek bli~~t duidelijk d~t de benodigde a~beid 

en krachten sterk afhankelijk zijn v[m de wrijvinss

constante, zoals ook reeds in hoofdstuk 1 gezegd was. 

Het is dan ook zaak deze factor in de praktijk ZO 

Iaeg mogel'ijk te houden doo~ goede smeermiddelen 

te gebruiken. 

de matrijs sterk toene~mt zodra: 

a) de bodemdikte kleine~ wordt dan 0,04D~ 

b) de wanddikte kleiner \'tordt dan 0,01 Dill 

c) de ster.lpel~eleiding HS te groot wo~dt 

d) de U'I: toenet:mt 
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ONDEHZOl:J{ ~Alill DE INVLO.a.:D VAN DE DHlliSIO:'11:JUNG 

7-1- Inleiding-

Voor het onderzoek naar het spanningsverloop in de 

matrijs is gebruik gemaakt van de 01' de TH-Eindhoveru 

ontwik,~elde rekenprogra:nmas t Triquamesh en Fermys 

(Finite Element S;ysten). 

Triquamesh verdeelt een basisvorm in drie- of vier

hoekige elementen- Van aeze basisvorm noeten de coor

dinaten van de hoekpuneten, cirkelbogen en lijn

stukken, die de hoekp~~ten verbinden, wor~en opgegeven 

(zie voor voorbeeld van een invoerprogra~~a v~~r 

Triquamesh met uitvoer bijlage 7) 

Verder kan men in diverse punten een grofheids

verdeling opJevcn, en de verde ling van de basis-

figuur in elementcn laten afdrukken- Ret programna 

genereert dan cen file (lijst) met elementen, 

waarbij bijbehorende knoopunten s!:.aan en (,oen file 

waarin de knooppunten met coordinaten verneld zijn

Deze coordinaten file worc.t als invoer gebruikt voor 

het rekenrprogramma Belasting /hfatrij s, wel::e gemaakt 

noest worden om de schakel tussen Triquamesh en 

Femsys te vorEen-

Dit rekenprogramma gepao.lt aan de hand v~n de in hoofd

stuk 3 ontwikkeldc formules, de bela;:~ting in de knoop

punten, die 01' de binnenzijde van~ matrijsliggen 

(file: LOlill P1) Verder selekteert het prograI::r.1a 

die knooppunten die 01' de hnrtlijn lieben en 

waarv.s.n d. c verplaat sing in z-richting vTordt ond6r

drukt- (In bijlage 8 is dit prograr.lIna en de uitvoer 

ervan o1'genomen) - De ui tvoer van de "Jl:atrijs/Belactingtl 

SUP en LOJ~D P1 is geschikt gemaakt als invoer file 

voor het programma femsys-
" .. 

Femsys is het reken1'rogramma dat de ve~plaatsing en 

de spanningen berekent in de elenenten-

Hiervan kan men Plots (figuren) laten afdrQ~ken die 

het spanningsverloop in de figuur weGrgeven. 
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7-2- Het programma Matrijs/Belasting-

Dit is e'"n zelf ontwikkeld programr.Ja dat bedoeld is 

als schakel tussen Triquamesh en Femsys. In dit 

programma is allereerst het ontwikkelde model, ter 

bepaling v,.n despanningen op de matrijs opcenomen, 

verder selecteert het prograa~a uit de knooppunten 

file van Triquamesh, die knooppunten die op het 

belaste gedeclte liggen, die knooppunten die op de 

hartlijn liggen en in r-richtins onderdrwct zijn en 

die knooppunten die op de bodem lig~en en die in z

richting onde,rdrukt zijn-

Van de knooppunten in het belaste gedeclte. bepaalt 

het progra~ma voorts, welke in het bodem-, hoek- en 

opkomende Vlandgededte liggen, afhankelijk van de 

bodemdikte H-

.Na de selectie hiervan worden de knopen v~n het 

bela~,te en onderdrukte gedeelte gesorteerd op volg

orde van grootte van coordinaten. 

Hierna ·wor,ien de belastingen per knoop bepaald en 

wordt dit opgeslagen in een file LOAD p1, geschikt 

gemaakt om gelijk voor het programma Femsys also invoer 

file te gebruiken. 

Dit gebeurt eveneens voor de knooppunten die in het 

onderdrukte gebied lig.;en. Deze wO::"\~en opgeslagen 

in e_n file SUP (ouppresses) ook geschikt gemaakt 

als .invooer file voor Pemsys. 

Dit programma is tevens het ui tgangspI''Ocra!'ima 

geweest voor "Belasting Matrijs, verkorte versie" ui t. 

hoofdstuk 6-
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Onderzoek nanr de invloed van H op de sprmningcn 

in d,.: matrijs. 

De bodemdukte H van het prod~~t is gevarieerd van 

16 tot 0,5' * 0,01::OM bij conotante WD '" 0,01 DM 

en HS ::: 0,04 mi. De verdeling van de matrijs is 

opgenomen in bijlage 7. 
Ann de hand van het Femsys programma zijn de spanningen 

in'de matrijs geanalisecrd, de figuren van de spa!lnings

verdelil1tien in de m,.trij s zijn opgenomen in 3ijIage 9 
evenals tabel 6 waarin de maximale ieale spanning 

en extreme spanning v or de hoek en de bodem zijn 

opgenomen. 

In de hoek en de boden docn zich naI:leli~l: de onsunotigste 

belastingcn voor. Zo wordt de bodem het st0rkste op 

plastisch~e deformatie bclast, waar didicel cen maat 

voor is en zo wil de hoek ten gcvOlee van de dnar 

ontstanc tre1:spanningen( vra2..rvoor <iextreem cen r:lC.at is) 

gaan scheuren. De genid~elds spanning ( het gemiddelde 

van de dric normaalspanningen ar, (J'z en (ftan) was r 

meegenomen da8-r verwacht Vlerd, dr~t deze ons ook inforr.latie 

zou k1lIlnen verschaffen. Doch zoals de grafiek 7 uit 

.Bij1acl'e 7, waarin 0.1 deze waarden uit tabel 6 zijn 

opgenomen, laat zien, :oopt ze lager,paralel,aan de 

kromme voor rJcxtreen .3cwel voor de hock als voor 

de bodem. Hierom zal deze spanning bij verdere 

beschouwing niet meer meegenonen worden

Opgemerkt moet verder worden dat d·:;:;:c grafiek 7 
een misleidcnd becld zou kunnen geven, indien r.len 

er niet van op de hoogte mocht zijn, dat de 

versteviging vun het extrusiemateriaal, tijdens het procas, 

niet is r.leegenomon. Ook uit doze grafiek voIgt d~t er voor 

R = 0,04 DM eon minimum voor de belasting optrecdt, zodat 

ook hier, net als bij grafiek 2·' verw~cht mag worden, 

dat tot H :: 0,04 :Jl\1 de npanningen in dematrijs langza<:J:l 

zullen stijgen en voor H( 0,04 deze stijgine aan

zienlijk sterker zal worden, zowel voor de bodem als 

voor de hoek van de matrij s. 



65 

7 -4· Onderzoek naar de invloed van{\e straal (RO) op de 

belasting van de matrijs. 

AIle gegevens betreIIende de gevonden \'taarden voor 

variatie van RO, resp. 0,01 DM; 0,02 DMj 0,04 D.M en 

0,08 DM, zijn opgenomen in bijlage 10 onder resp-

Matrijs 2.2.1.1., matrijs 2.2.1.2., matrijs 2.2.'.4., 

matrijs 2.2.1.8 •• In deze code, die ook in de verdere 

beschouwing gehanteerd eal worden voor de matrijs, staat: 

a) het eerate getal voor D/DM 

b) het tweede getal voor (HI/DU) ~ 10 

c) het derde getal voor (HT = HI + HB)/DM 

d) het vierde getal voor (RO/DM) * 100 

Uit de Plots en de grafieken 8 en 9 uit bijlage 10 blijkt 

dat de verandGring van de RO sterke invloed heert op 

de idiele spanning in de hoek. De idiele spanning 

neemt bij toename van RO 8terk a£~in de hoek terwijl 

de toenane van de trid in de bodem verhoudingsgewijs 

erg gering is. Voor de extreme spanning ( zie grariek 

10 uit bijlage 10) kan hetzelfde opgemerkt worden. 

WeI blijkt dat de toename van RO voor (~~ * 100)/4 

(met nane voar H = 1. en H = 4) vreinig d<'1.ling van :e 
spanning in de hoek tot gevalg heeft, in verhouding met 

het ve _'loop v<:.:.n de spanning tussen de waarden 1 en 4 voor 
RO 

( :DM . * 1 00) • 
.~angezien dit voar ;r = 8 :'liet .;;eldt, zou nen kunnen 

concluderen, rekening houdend met de invloed van de ver

steviging, dat voor!rmateriaal met een hoge verstevigings

exponent (zodat i Zr"{;erkelijk bij R = e <.<. a-werkelijk bij 

H = 4; zie verder bijlage 3) een waarde voor 

(RJ)~ * 100» 4 weinig zin heeft. Rest de vraug nog of 
.Ill. 

de vorm van het produkt het toelaat. 

Kortom: 

Een toename van de RO batekent een starke aIname in 

de hoek van zowel (f id als cJ'ext en een zwakke toename van 

'a'id en Clext in de boden-

Voor materiaal met e~n hoge ve~stevigingsexponent en), 

mag 'een waarde 4 voor (RO * 100) als weinig zinvol 
- D1.l 

worden beschauwd. 
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7-5- Onderzoek naar de invloed v~n de hoogte van de bod em 

(HB) op de belasti1l5 vun de matrijs-

AIle gegevens bctreffende de variutie van HB, resp-

1 mil, O.S DM, 0.6 1)':'.1, en 0.4 m.l zijn opgenomen in bijlo.ge 

11 onder, resp- matrijs 2.2.10.2. , matrijs 2.2.08.2. en 
matrijs 2.2.06.2. ~ "r -''' • 

Het derde getal ui t de code geafy weer: (liB/D1~) !IE 10. 

Ui t de Plot s van de spanningsverdelingen in de matr'ijo 

en gro.fiek 11 uit bijlagc11 blijkt dnt de variatie van 

liB tot gevol;; heert dnt de ifextreem in de bodem nagenoeg 

niet verandert in tegenstelling tot de ~extreem in 

de hoek. De ~idiecl daLrentegen neemt bij afname van de 

bodemdikte liB t<er plaatse vcm de bodem ste.rk toe 

dit weer in tegenstelling tot de l1idieel ter plaatne 

van de hoek. Nu blijkt dat de orde van grootte, vo.n 

de toename van didieel ter plaatse van de bodem, ongeveer 

gelijk is aan de afna.:1e van Uidieel in de hoek-

Kortom: 

Het kan mogelijk ZlJn liB bij een be,aalde ontoelaatbare 

cr'extreem in de ::loek zo te kiezen dat de O'idieel in de ') 

bodem binnen de grenzen blijft en de ~extreem in de 

hoek, voldoende afneemt om onder de toelaatbare te 

komen. Dit zou n0ti nader onderzocht moeten worden, echter 

i.vom. tijdgebrek ben ik hier niet meer aan toegekonen. 

VerdeI' moet het dan moc:;elij:: zijn Or;} in sO::ir.l':;:;e sev;::.llen 

~B zo te vergroten, in geval dat Gidieel in de bodem 

groter is dan de toelaatbare spanning, dat ifidieel in 

de bodem afneemt tot ze onder de toelaatbare spanning komt 

en de cr'idieel in de hoek binnen de grenzeI) van het toe

laatbare blijft. 

7·6. Onderzoek naar de invloed van de diameter CD) op de 

belasting van de matrijso 

"AIle gege~ens betreffende de variatie van D, resp. 

1,2 mi; 1,7 1)1.1; 2 m:. en 2, 5 D~.l zijn oPG'enomen in 

bijlage 12 onder resp. matrijs 15.2.1.2. t matrijs 17·2.1.2. 

matrijs 20.2.1·2. en matriuc 25·2.1.2. 
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Het eer~te getal uit de codes, ~esp. 15t 17, 20 en 25 

staat voor (D/D!t1) * 10. Uit de gee-evens (uit 

bijlage 12) voIgt dat de variatie van D ongeveer deeelfde 

invloed op het verloop van de spanningen heeft als variati.e 

van.Ern- Ook hier geldt, d~t de toename van ~idieel in 

de hoek ongeveer gelijk is aan de afname van Uidieel in 

de bgdem, voor een bep. toename van D. Verder blijkt 

dat 'wat de <Tidieel in de bodem betreft, voor D/DM.~2,2 

er een minimum is bereikt, dit in tegenstellinG tot de 

hoekt naar dan voor didieel een maximum geldt. 

RESULTEHE!l'D: 

/' 
( 

resulterend vinden we: 

a) variatie van (ie bodemdikte H geoft voot H <Ot 04 :D1t.: 

een sterkere stijging van de spanningen ih de matrijs 

.zowei voor a'idieel- alswel voor uextreen van de hoek en 

de bodcm. Van 16 tot 4 = (H/m.l) * 100 geldt een 

langzame· stijging van de spanningen in'de matrijs Vooral 

voor materialen met een hoge verstevigingsexponent. 

b) Een toena~e van RO betekent een sterke afnane in de 

hoek vgn zowel o-'idieel als \Jext:::-eem en eon zwakke 

toename van <J idieel en cTextreem in de boden. V~~r 

naterialen met een h0tic ve.::stevigincsexponent (N) 

is een RO waarde groter dan 0,04 Dl/I weinig zinvol. 

c) Variatie van HB en D kan worden toegepast om de idiele 

spanningen zowel in de bodcm ,ala in de hoek binnen 

van de idiele spanning in de boden en toenane v~n de 

idiele spanning in de hoek als;;el toennme van de 

<r'extreem in de hoek. Afna;me van HE en D daarentegen 

betekent afname van Oidieel en oJextreem in de hoek 

en een toename. vande G"'idieel in de bodem. cre::treem 

in de bodem blijft bij toe- of afna .. e van HE en D 

nagenoeg constant. 

.. 
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NA'NOORD· 

Uit het onderzoek is beblcken, dat voor dunwandige produkten 

(wanddikte kleiner dan 5'Z van de bui tcndiameter V8...'1 het 

produkt) deze benade:dngswijze,middiHs de evenwiehtsmethodc, 

van het hulsexGrusieproees betrouwba<:.r is- Zou men het proee::: willen 

benaderen voor dikwnndige 1'rOdukten, dan zou een nauwkeurige~af

leiding noodzakelijk zijn, m.n- daar wai_r de ~,wanddikte tao, Va 

de diameter van het prod~~t verwaarloosd is-

Uit de invloed ~aneh1'roduktafhankelijke parameters 01' de :r.13.trijs

belasting is gebleken, dat de wanddikte en de bodemdikte van het 

p~odukt, de meest bepalehde zijn, betreffende de g~ootte van de 

belastinaa 

Daar de Vlanddikte-en de bodemdikte van het prodU}~t parc:.meters 

zijn, die men~et construeren in het oog kan houden, dient het 

. als a""nbeveling, dQt nen de gevonden grenswaarden v~~r de \7anddikte 

en de bodemdikte, resp-> 1~G van .D1,~ en > 4~6 van 1);.1, indian mogelijk 

probeert te h,,~ntercn. Verder is gebleken dat de st.::aal de mecat 

bepalende matrijs afhGnkelijke parameter is en ,t,n gunstige keuze 

van de bodemdikte en de rnatrijsdiamete: de belasting ter plaatse 

van de bodem kunnen beinvloeden. 

De ge170nden grafieken zijn universeel toepasbaar, daar ze bewust 

dimensieloos uitgezet zij~. De gra~iek, waarin sigmavloei als 

fuuktie Viln de vervorming is uitgezet (zie fib. ult bijl~e 3) 

kan hierbij gebruikt worden. fiet dient aanbeveling het aantal 

berekeningen met name voor de grafieken, die betrek~ing :-.ebben 

op/de variatie van d." hoogte van de bodem en de diameter van de 

matrijs, verder ui t te breiden Or.l het verloop ervan nauwkeu::::.'icer 

te kunnen bepalen. 

( 
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A£P.El~DIX ,t>. .• : ... 

Toelichting op stellingen uit de plasticiteitsleer-

De bedoeling van deze appendix is aan te geven dat 

geldt: 

A. Ter plant se van r ~ DS/2 geldt e..r '" [tan en zo

d6ende is <Jr = o-tan· 

13e Ter plac~~se van r = (DS + 2 wn)/2 geldt g'c:.tan '" 0 

waardoor crtan = (Q"i- -+ (Jz)/2. 

C. Indien crr = crtan voIgt hieruit via de vloeivoor

waarde volgens VON MISES voor de hoofdspanningen: 

10",.- (j'z./ '= q 
D· Indien tan = (r + z)/2 voIgt hieruit via 

de vloei voorwaarde volgens VON lnSES voor de 

hoofdspanningen: 1 Ur - CT-zi =-~ cT 
W 

Di t zal gcdaan worden a".n de hand van de volgende 

formules uit de plasticiteitsleer voor cirkelsymetrie, 

met betrekking tot de rek, in r,z en tan - ric~ting. 

Alvorens ze te gebruiken zullen deze formules eerst 

toegelicht worden-

6e(' :::: &; u. '1""),.. 
c>SI.I.'" 

1 • == 0'1"" 

2. O€-t;jf'l= 
a c} v..~o" SlAt"" 

r. 6.!;;a", + r 

;. 6e.-z. _ (5v..'Z.-z:. ::: 
'C) 6u..z 

2>z 

4· 6 e:. J;a.... .... '8 e .,. + Ocoz '::::.0 

Deze formules zullen langs een simplistische weg 

toegelicht worden, omdat een volledige afleiding 

theoretisch te ver zou voeren. 
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A.2. Toelichting op formule 1 en 3-

We beschouwen de verplaatning van twee punten A· en 

B· op een afstand dz van elkaar in z-richting. 

(zie fig. A.2.1-). Punt A verplaatst zicn fuet 
o· 

.een snelheid uz en B met een snelheid uz + B~z dz. 

z 

Ou,z I 
-dz 
2>2 

r 
fig. A.2.1. 

Dit b~tekent dat punt A na een klein tijdsinterval &t 

een verplaatsing ([uz~ heeft ondergaan: 

0)· -" .$) !-. 
~.:- T. _ 

en punt Been verplaatsing: 

bfwel, 

• 

Met andere Vloorden na substitutie van JUZ(A) voor 

uz !l!! eft: 

-
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De verandering van de rek (btz), die het deelsegment 

"dz" in z-richting dan heert ondergaan, kan 

beschreven worden ala voIgt: 

• 

Zodat na substitutie van ~Z(B) en [uZ(A) geldt: 

· at. z: = bv.-7:. + ~ d'Z. - Ou..z 
cJ:. 

zodat we uiteindelijk vinden: 

~ 6v..-z. o e -z:. :. -~---
hetgeen overeenstemt met formule 3- Ook geschreven 

kan worden: 

-
O£ z • 
- :::: ! = 01;; 

dus, 

• ::: 

(de formule staa~t onder deze notatie beter bekend) 

Op dezelfde manier is a[.n te tonent dat voor 6'Er geldt: 

• 

anders geschreven: 

[Cr 
. 6 u..T 

C) ~r o~ • ': 

O'f: -or Or 

dUSt 

. C) 0 ttr .. 
• £,. -= - 1..(..(", r 

Vr 
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A.,. Toelichting op formule 2. 

Aangezien geldt dat: 

kan formule 2: 

• 

Ii c tan = l tan 3f 6 t 
. Out an = utan 3f Ot 

.(-

ook als volgt geschreven worden: 

• + 

ofwel, 

. 

en 

• 
l).,r 

" 
•••••...•.••••...• (11..'.1.) 

, c 
Aangezien er geen wringing tijdens het pro~es 

optreedt, geldt dat 'Vutan == 0 , zodat relatie (A.,.1.) 

ook voor dit proces geschreven kan worden als: 

. 
• t:tan = 

ur 
r 

of anders, 

f't!t 6'.lr 
• () Co. an = - r 

••.•..•.••.••.••••.•••••••••••••••••.• (11.-3-2.) 

. (. ~ 3 ' •••••••••• • ••••••••••••••••••••••• '. • • !. A·:;· .; 

Deze laatste relatie is aan te tonen door de verlenging 

van de straal na een tijdsinterval St nader te bepalen 

(zie fig. A.,.1.) 

~--~------------~~R~I----~-r 

L~·8~ 
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No. een tijdsinterval "(\t" geldt dat de verlenging 

va~e straal r bij een snelheid ur gelijk is aan: 

ur • Ct. Veer de verandering van de rek van kromme a-b 

( zie fig. A·3·1.) kan no. tijdsinterval 6t geschreven 

w6rden: 

• cretan .,. 

zodat, 

• Oe.tan .,. 

of weI , 

• Ottan D 

L oorsp. 

(r + ur • cSt) ~ dtal'l - r.dtdl"\ 
rdt.al'l 

• ur dt ... -r r 

(wat overeenstemt met relatie (A.).3.) ) 
anders geschreven: 

• 
• 6€.tan == 8 tan !I! 6 t = ~.6t r 

dus, 

. 
• etan ur 

== - r 
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A.4. Toelichting op formule 4· 

Co .L--_ 

/ 

Co 

I 

I 
I 

--+--
'" '" '" 

De benadering waarvan uitgegaan wordt, houdt~in: 

- de beschouwde blo~jes materiaal zijn in de hoofd

richtingen georrienteerd. 

- dez~ blokjes blijven ook tijden :~et proces in de 

hoofdrichting georrientecrd. 

- de blokjes blijven recht (schuiven dus niet af). 

Het oorspronkelijke kubusje aO' bO' Co is vervor~d 

tot a,b,c, Onder invloed van de kraehten F1, F2 en 

F3 vinden in de 1,2 en 3-richting de verpla .. :tsing 

du, db en de pla .. lt o. 

Tijdens het omvormen is er geen blijvende volume

verandering. 

c 

2. 
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Voor het volume V kan geseh'::'even worden: V a a * b 1* e. 

voor de volumcveranderingdV Geldt dus: 

• dV = da·br.c+ a,.db. e + a.b.de(=O) 

en zodoende voor de relatieve volumeverandering: 

dV 
V 

da 
:: - + a 

db 
~+ 

de 
• 

.Bij gelijkblijvend volume voIgt hieruit: 

dt1 + dt.2 + dE.3 ... 0 

. 
hetgeen ook reehtsstreeks afgeleid kan worden via: 

ao * bO * Co "" a * b * 0 zodat geldt: 

C.1 E.2. f..3 a 'b e 
+ + ... Ln- + Ln- + Ln- = aO bO Co 

Ln a • b • e Ln1 == 0 
bO• 

= 
aO• Co 

zodat dUs geldt: 

£.1 +, E.2 + c3 "" 0 

,
lIdt1 f dE.2 + dE3 "" 0 

hetgeen uiteraard ook van toepassing is op een r,z,tan

vlak. 

A.5. Toelichting op punt A. 

stelling: 

Ter plaatse van r ~DS/2 geldt dat. cr = E.. tan (de rek 

in radiale richting geIijk is aan de rek in tangentiale 

riohting) en zodoende crr = c(tan. 
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Toelichting: 

Uit hoafdstuk I voIgt , dat de volgende relatie 

vaar de verplaatsing in r-richting in het bodem

gedeelte geldt: 

• bUr = ~H • [us •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (1 • 2.1 • 2. ) 

Wanneer we deze gevonden relatie (1.2.1.2.) voor bur 

substitueren in de algemene formules voar 

d~r en Jctan, resp. formule 1 en formule 2, vinden we: 

f' t' ' 8 u. Sf, .. ') \ ·Oer::: OLAr,r: •••••••••••••••••••••••••••••• , ... l. • .) • .c.,.; 
tH 

en 

I, r' ~ \ •••••••••• ••••••••••••••••••• i\":~. ;". • .,I. I 

Aangezien de gevonden relatie~ (A.5.2.) en (A.5.3.) 

identiek zijn geldt: Otr = D~tan 

Volgens LE',~'Y - VO~J ldrSES spanning _. rek relaties voor 
(I)', - e. r-. :1) 

do hoafdrichtingenfgeldt: 

5 C1 ::;. 
6£ (CG - a-l. -+ <Go \ 

• I 

Z. / 0- .-

oc.z.== &e: ( 0"3 +0\) 
(Jt -• a- t 

OP1.fERKING:Daar deze relaties" a~B'emeen bekend worden ver

ondersteld, zal hiervan niet verder op de theoretische 

achtergranden worden ingegaan. 

Aan de hand van deze relatieo kan voor(~r en voor 

6t;tan, resp. afgeleid worden: 

en voor, 



, 
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• •••••••••••.••• (A·5·S·) 

Aangezien geldt, dut l~ = b~tan (in ons gevul) 

moet zodoende ook gelden: 

hieruit voIgt dun: 

indien otr = o£t an dan geldt: 

of weI , 

• Clr =: otan 

A.6. Toelichting op punt B • 

. Stelling: 
DS + 2 ','rD 

V~~r r = 2 geldt, dat de verandering 

vun de rek in tangentiaal-richting (dLtan) gelijk 
f""{ o-r + 0".., 

a~n nul is, en zodoende vtan ~ ~ • 
.::. 

Toelichting: 
Indien r:: DS +2WD 2 ' ,bevinden we ons op de wand 

vun de matrijs, waar geen verdere verplaatsing van 

het ext!'usiemateriaal in r-richting mogelijk is • 

. (zie .fig. A.6.1.). Daar de snelheid in radiale 

richting Cur) hier ter plaatae dan gelijk aan nul 

moet zijn, moet gelden, volgens formule 2: 

• octan bur 
r 

>= 

• ur . Ot . 
r 

, 

dut de verandering Nar/de rek in taneentiaal

richting (Jttan) gelijk aan nul moet zijn, wanneer 
• ur :: 0 in formule 2 gesubstitueerd wordt. 



Aan de ha.nd van de LEj'rY - VO!~ IHSES ve!'gelij~ing 

voor De.tan: 

.• &1an Vr 

kan dan afgeleid worden dat, voor 6ctan = 

(wat hier ter plaatse van r 

geval is), moet geldeh dat: 

DS + 2WD 
2 

o 
het 

(otan <1'r + vz ) 0 •..•.............•• (A.6.1.) • 2 "" 
8[. 

aangezien -=- :J. (T' 0 in verband met het feit dat de 

incrementele e£fektieve rek (O[ ) en d.e vloei-

spanning (cr) beiden ongelijk aa.n nul kunnen 

Uit vergelijking (A.6.1.) volgt dan; dat voor 
DS + 2WD \. r "" , met ottan = 0 geldt dat: 2 

worden. 

<lr +<Tz 
2 

<rtan = •..•.•...•......•..•••......••••• (A.6.2.) 

A.1· Toelichting op punt c. 

stelling; 

Indien O"r :: {J" tan voIgt hieruit via de vloei voor

waarde vol gens VON lUSES voor de hoofdspanninaen: 
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Toelichting: 

De vloeivoorwaard'e volgena VOlI rUSES voor de 

hoofdspanningen in het r,z,tan-vlak, luidt: 

• 

Wanneer nu geldt dat ~r =~tan, voIgt uit substitutie 

hiervan, v~~r ~tan, in de vloeivoorwaarde: 

• 

of weI, 

2 (<Jr - crz) + 
2 

~z - r:::Tr) + 

\Ve kunnen voor het bodemgedeel te de modulus-t-ekens 

uit A.7.2. weglaten, wanneer we schrijven: 

• ~r -<r'z =Ci •...•••••••.•••••.•••.•.••••••••••• (A.7.2.) 

omd~t \Jz, ten gevolge van het feit aat ze de drijvende 

drukspanning in de bodem is, hier de grootste 

negatieve numerieke waarde heeft. 

A.e. Toeliohting op punt ·D. 

stelling: 

Indien <itan <rr + <rz = 2 voIgt hieruit aan de hand 

van de vloeivoorwac-rde volgens VON 1.USES voor de 

hoofdspanningen \err - <rz I =J <r 

Toelichting: 

De vloei voorwaarde volgens VOlI It.ISES voor hoofd

spanningen, in het r,z, en tan-vlak luidt: 

• 
2 (ar - (Jz) + (<Tz 2 

- ~an) + 
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'err + cr'z Wanneer hierin voor (ftan, ------,.;2--- gesubsti tueerd 

Vlordt, volgt: 

• 
,::;.J2. 

'- 'J = ....................... (A.e.2.) 

zodat we uiteindelijk kunnen schrijven: 

• I cr r - (Iz 1 -2.. -= f31tr .......••••......••.••.••. (A.S.).) 

Aangezien relatie (!.S.3.) geldig is voor Octan = 0, 
DS + 2VID 

2 ' kunnen wat geldt ter pladtse van r = 
we ook schrijven voor (A.S·3.): 

• <J'z - Cfr 
2 =n' · ............•.....•..••..••• (A.a·4·) 

Daar ottan = 0 DS + 2WD 
= 2 alleen in en r 

het hoekgedeelte voorkomt, waar de drukspanning in 

r-richting, de drijvende spanning is, ell zodoende 

de grootste negatieve numerieke waarde heert. 

Het doel van deze appendix is een nadere uitwerking 

te geven van de integratie van: 

I t' ::I!" \J d -'-I· .4. 2 • 2 .,) ;=tJ O~L~.~S .. ('D:!.-l r ) (2 \ 
• C 0 Ww :: MW It ,f:\ * '- R r .,.. 01( .... 

z.,~ 4 H 2 • ....,1) 

tussen de grenzen; r 

Uitwerkinc-: 

DS 
= 2 tot r 

Formule (2.4.2.2.) kan geschreven worden als: 

• 
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SteI: 

a) 
~i'Wt> 

I = J ('l>S-lr +1) r.oIr 
"Vs :2 wp 
"l 

We kunnen nu voor I schrijven: 
~ 

I = J~+;:s l"'.olr - r"'~Q.r'a.c\r • 
2 '" Wl) 1::>S ·w.... 't>S 

'i: T 
Na integratie krijgen we: 

• (
-P~' 

I = Y.wo 

••••.•• ·•········· ••. ····.,'· .• (:s..5.) 

. Hierui t voIgt: 

• 

zodat: 

• 

•••••..•••..•......•.•...••. (13·5·) 

of weI, 

• 

voluit wordt dit; 

'J)st '1)~.1N 0 1) <;. t 
• 1:= -+ 

4 4 '-I 
"" 0 l. 

- -T 
.3 

Na wegstrepen voIgt dan: 

• I = WD E
2
3 DS + VlD) ••••••••••••••••••••••••••• (.d.S.) 

--';::-76---...!-

Substitutie van I in (B.1.) geeft dan: 



• 

Hiervoor kan ook ffeschreven worden: 

• 

We vinden uiteindelijk: 

• 
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Toelichting op de berekeningen voor het 

opkomende wandgedeelte. 

C.1. Inleiding. 

De bedoeling van deze appendix is een nadere 

.uitwerking van de berekeningen uit noofdstuk 3; 
paragraaf 2, diG gedaan zijn om de relaties, voor 

CTzW en (trw in de opkomende wand, op te stellen. 

Voor eventuele figuren wordt verwezen naar 

desbetreffende paragraaf, uit hoofdstuk 3. 

C.2. Het evenwicht in z-richting. 

• 

Indien het krachtenspel op het deelsegment "dz" 

nader bekeken wordt (zie fig. 3.2.2.) dan moet 

omwille van het evenwicht gelden, dat de som 

van d2 krachten in z-richting gelijk aan nul is, 

aodat geschreven kan worden: 

Hieruit volgt, Viiuit geschreven: 

• 

rest; (na wegstrepen en delen door ~ ) 

• 

ofwel, 

• d C-z :=. ·························(3·2.2.) 
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Modelmatig eeldt voor 1W: 

"tw '= - jt ~ Cfr nameIijk,algemeen geldt 

~el = JL * ~norm volgens het wrijvingsmodel 

van COU10~,:B. Aangezien cr'r een negatieven numerieke 

waarde krijet omdat het een drukspanning is en 

rtel voor het evenwicht in juiste richting getekend 

is en dus posi tieve' ,waarde moet krijgen geldt: 

Lel=-r* ur. 

Verder geldt. modelmatig <rr = cJrO * --:'H':"".:S:--- zodat 

uiteindelijk geschreven kan worden voor (j.2.2-): 

-
Integratie geeft: 

• 

De integratie constante "k" kan opgelost worden 

aan de hand van de randvoorwaarden; als z = H + HS 

dan is Clz = 0, we vinden: 

-
. zodat geldt; 

-
Substitutie van k in relatie (j.2-3.a.) geeft: 

• 

Verder geldt v~~r z = H dat \Jz = \T' zo zodat na. 

substitutie hiervan in (3.2-4.' voIgt: 

h 2 ,. \ •••• \../ • ... ~.J 
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• <:J'"Zo =. _ 2..J:<Jr~ 
wt:. H~ 

of weI, 

·······················.···(3·2·5·) 

Aangezien ter plaatse van de overgang opkomende wand -

hoek voor z = H volgens de plasticiteitsleer geldt dat, 

• ~(' _ ri-" _..?:.. C- • -. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • (3 • 2 • 3 • " o - \J 7:0 ~ . 

geeft sUbstitutie hiervan voor c::h-O in.(3.2.5.): 

of weI, 

• 
<J.2

o 
(I _ It HS ) :: _ f {-{S (2=... <r) 

'NO \.vD G 

zodat, 

• 

waarui t dan ui teindelijk voor \TzO volet: 

• 

Aangezien modelmatig verder geldt, dat: 

• r:- _ ~ *EH-t-l-tS- Z ) 
'V "'2:"" - -z. 0 H!> 

kunnen we dus uiteindelijk voor voortrzw schrijven: 

• 
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C.3. Evenwicht in r-richtine-

t":J 2. -Via relatie (3-2.8.): CJrO =: \JzO -\i3Ci,kan voor 

<rro wanneer voorcr'zo,C.~.2.11.) gesubstitueerd wordt, 

de volgende relatie opeesteld worden: 

Hier geldt eveneens modelmatig: 

zodat uiteindelijk voor ~rw geschreven kan worden: 

/T"' 2. -• '-Jf': ___ r:' 

1...1- fi\J 

APPEJ."lDIX J) - : 

Toelichting op de berekeninGoen voor het hoekgedeel teo 

D.1. Inleiding-

De bedoeling van deze appendix is, nadere uitwerkingen 

te geven van de berekeningen uit hoofdstuk 3, paragraaf3, 

die gedaan z~Jn om de relaties, voor c(zH en 

crrH in de hoek, op;te stellen-

Voor eventuele aangehaalde figuren wordt verwezen 

naar de desboetreffende paragraaf, uit hoofdstuk 3-
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D.2. Het evenwicht in z-richting. 

Bij nadere beschouwing van het krachtenspel in 

z-richting op het deelsegment dz in het hoek-
<'I"Id{ 

gedeelte (zie fig- 3·3.2.}r, omwille van het 

evenwicht dut heerst, dat de som vun de krachten in 

z-richting gelijk aan nul moet zijno De volgende 

relatie kan zodoende opgesteld worden: 

• • Ii< #'-

voluit geschreven wordt dit, na delen door '}i : 

• <r~::>.s~) + 01 <J-z .. ~ (( '0<;''' 2.wt> '/ ~ 'Ds'L }+ ... 

0 __ • _~s.~t)- 01, 'Cmc>-..c''J)~ - olz Lpl (DS-T HJ~)-

na wegstrepen geldt.dan: 

• d \J'Z. '.V D ('os. + w t:> ) =. -Crt. ("l::lSo l' t. WI) ) ol-z. + 17mox ' 1) S . olz. 

'!- (? ,...,.. Ff' 
zodat na substitutie voor "'w = ;.I'.'1-::::: en voor '",max =-? 

\'.3 (3" 

geldt: _ ) 
dQ:;z= '1 (MW "b~~l.wt> + 'Os elL. ••••••••• (3.3.2.2. 

v-3 '1>s..;-.wlJ bS.-rw'D wI:> 

Wanneer nu voor ( Mw *" 'V:>~ !lwD. I ~ S ) de 
"1:>~-I- 'ND ':l:>:!I>-+-w:5 

constante k2 gesub3titueerd wordt,:krijgen we voor 

dGiz de volgende vergelijking: 

• d UZ =(~ '* ~~ )"dz ................ ····· .. ·.··(3·)·2.}.) 

Integratie geeft dan: 

" Aangezien voor z :: H geldt dat <1'z = <Jzo vinden 

we voor de integratie-constante k na substitutie van 

z en <r z in (3. 3 • 2 0 4. ) : 



i 
/ 

I 

, . 

!? 
• Cf'ZO= *-'8 

zodat 

\<2 
WI> 

Substitutie hiervan, in de relatie (3· 3·2-4.) geeft 

dan voor <Jz: 

<? kt . ( ) 
• C1z.= V1 * Wt> (,+ (<Jzo! ~*" ~~)) -11 

ofwel, 

( "%.. -I-l) -'- n- I:;: '. ,.., ,. \ 
-,-- \J Z 0 ••.•• -. • • • • • • " ,,; • :; • ..;;;. • ,. ,I, 

Uit paragraaf (5.2.) is de relatie voor ~zo (3-240.) 

bekend: 

zodat substitutie hiervan in (3-3.2.5.) uiteindelijk 

de volgendc relatie voor Grzhoek geeft: 



, 
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APPENDIX E. 

De bedoe~ing v~n deze appendix is nadere uitwe~keirig 

te geven van de integratie 

• F = 
o r

"t>; 
CJz Bgem • 2Nr • dr ················(}·5·2.) 

Uitwerking 

Uit paragraaf 5 van hoofdstuk 3 voIgt voor 

Clz gem('Z::.~~e volgende relatie: 

.k ~ { Vi) 4-I"1W (r¥ -i') + k2~ .... JO
IS 

} ••• 
f3 'J \.f- L " Ii wO WD-}U"'!~ 

. ..(3.5. 1 .) 
DS + 2'ND DS 

MW • + D3 + YlD DS + .m Vlaarin, k2 = 

De extrusiekracht kan bepaald worden door integratie 

van de gemiddlede spanning (GlzBgem) over het gehele 

oppervlak van de stempel. We krijgen: 

• [ 
V; (~ _r) l-l It H5 } 

3:. (f 1+ 2" -I- MIN ~ 4- k!t '4"WD + wr>1U -'S, ~ r· • 

Vi 

* L. N r- d,.. • __ •••••••••••••••.• ••.••• f • .::. 1 • ) ,. *" .,. til t 

wat ook geschreven kan worden als: 

• 

Stell 

a) t. -.. - Q'. 
~ 

f1- H );;:lIS 1 
+ 2 + k2. 4IVD + 'IVD -jtHSJ 

en 

2 
b) Q2 = -vrr · '~'IT 

2'N"* ~!I dan kunnen we (i.2.) ale 

voIgt schrijven: 

• 

'l>S 

'F-"e.'l(t_ =. 'Q 1 ) -;: r .. olt

o 

... Q L (; ( "': -, ') r. cI" • , .. • .. ("; • .3. ) 
o 
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ofwel, 

zodat, 

<.D sz. <'J:>S 3 
• Fe.~t. = ~1 (r"+ Q2 --I ••••••••••••••••••• (E.<t.) 

-t3.f:> 

waaruit volgt dat: 

Q1."t>s1 Co. \ ••••.•••••••..•••• ~·5·J 
12.. ) 

Substitutie van Q1 en Q2 in (E.5.) geeft: 

r- L ~ .. \. .b. iT r I + R 4- k 1. .2::!- +-.L" 4-IS + ~ _ •. 
• r-e'l(1; = L.!"t> .... - 15' \J L t.t. 4.wD wt>-rtf.S. 

- __ 4- Mw."b:3 } 

6H 
.. ('" ,. ) 

• .• • ••••• • • • ••• • • • • • • •• J!J. t:J • 

Hetgeen identiek is aan formule (3·5.4·) 



L Pf~OGHAMMI:)/MATF':IJS/nELtlsTING/VER1\0f\TE/Vr:::f\SIE 

*FILE (U3668S225)PROGRAMMA/MATRIJS/BELASTING/VERKORT~/VERSIE ON POOL 
:tOO BEGIN 
200 
~500 

400 
~.:;oO 

600 
lOO 
BOO 
900 
:1.000 
1:1.00 
1200 
:1.300 
:L 400 
1. ~jOO 
1600 

• 1700 
:!.ElOO 
:L '7'00 
2000 
2100 

. 2200 
2300 
2400 

~~600 
2700 
2ElOO 
2900 
3000 
3:1.00 
3200 
3300 
3400 
~5500 
"" ." 1". r. 
,:} ~~~ :\) I • ..! 

~:S700 
:{SOO 
3900 
4000' 
4100 
4200 
4::::00 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
~)OOO 

!':ilOO 
5200 
5300 
5400 

REAL PROCEDURE SIGWAR(Z,Kl,K2,K3,MU,WD,H,HS); 
VALUE Z,Kl,K2,K3,MU,WD,H,HS; 
REAL Z,Kl,K2,K3,MU,WD,H,HS; 
SIGWAR!= IF Z~=H+HS THEN 0 ELSE IF Z)H THEN 

Kl*(HStH-Z)/HS*CK3tl) ELSE 
Kl*C1+K2*(H-Z)/(2*WD)tK3); 

REAL PROCEDURE SIGBOZ(R,Z.X.Kl,K2,K3,MW,H,DS,~D)~ 
VALUE R,Z,X,KlvK2,K3,MW,HvDS;WD; 
REAL R,ZpX,Kl,K2,K3,MW,H,DS,WD; 
8I8BOZ:= IF R) DS/2 THEN 

Kl*(K2*(H-Z)/{2*WD)+K3) ELSE 
Kl*(1+SQRT(3)/2+MW*(DS/2-R)/HtK2*(H-X)/(2*WD)+~3)~ 

FILE OUT(KtND=REMOTE~MAXRECSIZE=14),IN(KIND=REMOTE)~ 
FILE UIT(KIND=PRINTER,MAXRECSIZE=14); 
INTEGEF: I, N; 
REAL X,DM,DS,FE,H,HI,HS,MW,MU,WD,SlGMAVL,SR,SZ, 

C,EX,II,HPL,Kl,K2,K3,Ql,Q2,Q~,Q4,Q5,Q6; 

REAL ARRAY R,ZC1:10Ji 

WRITE(OUT1</~GEEF DE VOLGENDE MATEN VAN DE MATRIJS:-/"DM,HI-»; 
REAli (IN, /, DM, HI) ; 

FOR Q4:=-1 STEP 1 UNTIL 4 DO BEGIN 
Q5:=2~*D4J H:=Q5*O.O:l.*DMt 
II:=H/HPL; SIGMAVL:=MAX(CC*ABSCLNCII»**EX),Q6); 
FOR Q3:=0.5 STEP 0.5 UNTIL 5 DO BEGIN 
WD:=0.Ol*D3*DM; DS:=(DM-2*WD) •. 
IF (CN:=Ntl) DIV 2)*2 = N THEN WRITE(UITCSKIP(l»)); 

WRITECUIT,("PRODUKT AFHANKELIJKE GEGEVENS1I/, 
·MATRIJS;STEMPEL:",Xl1,·PRODUKT:·,X19,MMATERrAAl:~/1 
"DIAMETER OM =",F6.2,X7,"WANDDIKTE WD =",F6.2,X7, 
·SIGMAVLOEI SIGMAVL =",F6.2/ 
~H MATRIJS HI ·",F6.2,X7,"BODEMDIKTE H =",F6.2,X7, 
·WRIJVINGSFAKTOR MW =-,F6.21 
RH STEMPEL HS ·",F6.2vX34,"WRIJVINGSCOEF MU =·,F6.2//), 
DM,WD,SIGMAVL,HI,H,MW,HS, MU); 

5500 Kl:=2*SIGMAVL/SQRT(3)~ 
5600 K2:=MW*DM/(DS+WD)+DS/(DStWD); 
5700 K3:m IF WD-MU*HS)O THEN MU*HS/(WD-MU*HS) ELSE MW*HS/Wn, 
5800 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL :5 DO RCIJ:=DM/2. 
5900 FOR 1:=5 STEP 1 UNTIL 10 DO Z[IJ:=O; 
6000 IF HStH)HI THEN HS:~HI-H~ 



6100 ZC1J:=HSfH; ZC2J:-tlfHSf2; ZC3J:=H; ZC4J:=H/2; 
6200 RC6J:=(DSfDM)/4; RC7J!=DS/2; RC8J:=0.99*DS/2; RC9J:=DS/4; RC10J:=0; 
6300 FE:=-ARCTAN(1)*DS**2*Kl*CSQRT(3)+MW*nSI(6*H)+K2*HI(2*WD)tK3); 
6400 
6500 WRITE(UIT,(RDE BENODIGDE EXTRUSIEKRACHT FE =",El1.4,· NUIII 
6600 "DE BELASTING OP DE MATRIJS (N/MM2)"II,X12, 
6700 "R",X9,·Z·,X6,"SIGMAR",X4,·SIGMAZ"),ABS(FE»; 
6800 
6900 
7000 FOR r:=1 STEP 1 UNTIL 5 DO 
7100 BEGIN SR:=SIGWARCZCIJ,Kl,K2,K3,MU,WD,H,HS);' 
7200 Qll=MU*SR; Q2:=MW*K1/2. 
7300 5Z:= IF ZCIJ)=H THEN IF Q2)Ql THEN Ql ELSE Q2 ELSE Q2~ 
7400 IF Z[IJ)H THEN WRITE(UIT,("WAND ·~4Fl0+2),RCIJ,Z[I],SR,SZ) 

7500 ~L5E WRITE(UIT,("HOEK ·,4Fl0.2>,RCIJ,ZCIJ,SR,SZ); 
7600 END; 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 

FOR 1:=5 STEP 1 UNTIL 10 DO 
BEGIN SR!=MW*SlGMAVL/SQRT(3); 

SZ:=-SIGBOZ(RCIJ,ZCIJ,X,Kl,K2,K3,MW,H,DS,WD); 
IF RCIJ)DS/2 THEN WRITE(UIT,<uHOEK u.4Fl0.2),R(!J,ZCI]ySR,SZ) 

ELSE WRITE(UIT,<uBODEMtt,4F10.2>rR[IJ,Z[IJ~SR,SZ)1 
8400 END. 
8500 END 
BAOO END 
8700 END. 
t 



PR~PAI""/A/t-'ATHIJS/B~STl~IVEf~<ZlRTE:IVERSl€ 

IRUNNlNG 1112 

GEEF' DE VOLGENOC MATEN VAN DE fw'ATRIJS: 
[)M"HI 
fI? 
100,,16 

GEEF' DE V0LGENDE PR00UCT GEGEVENS: 
~HS"WD"SIG~AVL"MW"MU"C"N 1? : 

PR0DUKT AF'HANKEL IJKE GEGEVENS 

MATRIJS/STEMPEL: PR0txJKT: 

DIAt-'ETER OM =100.00 
H MATRIJS HI = 16.00 
H STEMPEL HS = 4.00 

WANDDIKTE WD = 0.50 
B0DEMDIKTE H = 0.50 

DE BEN0DIGOC EXTRUSIEKRACHT F'E= 2.2477£+07 N 

DE BELASTING 0P DE MATRIJS CNIMM2) 

R Z SIGfw'AR SIGI'I'AZ 
WAND 50.00 4.50 0.00 0.00 
WAND 50.00 2.50 564.57 22.58 
H0EK 50.00 0.50 1129.14 22.58 
HOCK 50.00 0.25 1196.66 22.58 
H0EK 50.00 0.00 1264.18 22.58 
H0EK 50.00 0.00 22.58 -1038.36 
H0EK 49.75 0.00 22.58 -1038.36 
800EM 49.50 0.00 22.58 -1459.76 
80DEM 49.01 0.00 22.58 -1504.47 
800EM 24.75 0.00 22.58 -3695.46 
80DEM 0.00 0.00 22.58 -5931.15 
PR0DUKT AF'H4NKEl..IJKE GEGEVENS 

f1\TRIJS/STEMPEL: PR0DUKT: 

DIAMETER OM =100.00 
H MATRIJS HI = 16.00 
H STEMPEL HS = 4.00 

WANDDIKTE WD = 1.00 
80DEMDIKTE H = 0.50 

DE BEN0DIGDE EXTRUSIEKRACHT F'E = 1 .5723E+07 N 

DE 8EtASTING 0P DE MATRIJS (NhM2) 

R Z SIGtlAR SIGMAZ 
WAf'l) 50.00 4.50 0.00 0.00 
WAND 50.00 2.50 188.19 18.82 
H0EK 50.00 0.50 376.38 22.58 
HOCK 50.00 0.25 410.03 22.58 
HOCK 50.00 0.00 443.67 22.58 
H0EK 50.00 0.00 22.58 -217.84 
H0EK 49.50 0.00 22.58 -217.84 
80DEM 49.00 0.00 22.58 -639.25 
B0DEM 48.51 0.00 22.58 -683.51 
80DEM 24.50 0.00 . 22.58 -2852.36 
B0DEM 0.00 0.00 22.58 -5065.48 

!3IJl.AGl: 2 

Ul!l.'VVJ!ll\ l'iWLinru.,.i .... l.· 
, l'iATRIJ~ BELAST!UG 

V.L:lGWR'l'E V "::~{SIE 

I'I'A TERIMl..: 

SIGMAVL0EI SIGMAVL =195.57 
WRIJVINGSFAKT0R MW = 0.20 
WRIJVINGSC0EF' MJ = 0.10 

MATERIAAt.: 

SIGMAVL0EI SIGMAVL =195.57 . 
WHIJVINGSF'AKT0R MW = 0.20 
WRIJVINGSC0EF' MJ = 0.10 



PR00UKT AFHAt~IJKE GEGEVENS 

~ATRIJS/STEVPEL; 

DIAM!:TER OM =100.00 
H MATRIJS HI = 16.00 
H STEMPEL HS = 4.00 

PR0DUKT: 

WANOOIKTE t-W = 0.50 
B0DEMDIKTE H = 1.00 

DE BEN00IGOE EXTRUSIEKRACHT FE = 1.6353E+07 N 

DE BELASTI~ 0P DE MATRIJS CN/Mr-'2> 

R Z SIGMAR SIGMAZ 
WAND 50.00 5.00 0.00 0.00 
WAND 50.00 3.00 519.26 20.77 
HeEK 50.00 1.00 1038.53 20.77 
HOCK 50.00 0.50 1162.74 20.77 
H3EK 50.00 0.00 1286.94 20.77 
HeEK 50.00 0.00 20.77 -1079.24 
Hi3EK 49.75 0.00 20.77 -1079.24 
B2JDEM 49.50 0.00 20.77 -1466.82 
B0DEM 49.01 0.00 20.77 -1487.38 
B0DEM 24.75 0.00 20.77 -2494.96 
B0DEM 0.00 0.00 20.77 -3523.11 
PR0DUKT AFHANKELIJKE GEGEVENS 

VATRIJS/STEMPE:L: 

o IAtl£TER OM = 100.00 
H MATRIJS HI = 16.00 
H STEMPEL HS = 4.00 

PR0OUKT: 

WANOOIKTE WD = t.OO 
A0DEMDIKTE H = 1.00 

lE 8ENODIGDE EXTRUSIEKRACHT FE = 9.8098E:+06 N 

DE.BELASTING 0P DE MATRIJS CN/~M2) 

R Z SIGMAR SIGr-'AZ 
WAND 50.00 5.00 0.00 0.00 
1-1AND 50.00 3.00 173.09 17.31 
H0EK 50.00 1.00 346.18 20.77 
HOCK 50.00 0.50 4Q(h07 20.77 
HOCK 50.00 0.00 469.96 20.77 
H:~EK 50.00 0.00 20.77 -262.25 
H?lEK 49.50 0.00 20.77 -262.25 
80DEM 49.00 0.00 20.77 -649.84 
B3DEM 48.51 0.00 20.77 -670.19 
OODEM 24.50 0.00 20.77 -1667.60 
B3DEM 0.00 0.00 20.77 -2685.36 

MATERlAAL: 

SIGMAVLOCI SIG~AVL =179.88 
WRIJVINGSF'AKT0R MW = 0.20 
WRIJVINGSC0EF ~U = 0.10 

M!\ TERIAAL: 

SIGVAVL0EI SIGMAVL =179.88 
WRIJVINGSF'AKT3R MW = 0.20 
WRIJVINGSC0EF MU = 0.10 



PR0DUKT AFHANKELIJKE GEGEVENS 

MATRIJS/STEMPEL: 

DIAMETER OM =100.00 
H MATRIJS HI = 16.00 
H STE~P2L HS = 4.00 

PRt?JDUKT: 

WANDDIKTE WD = 0.50 
B00EMDIKTE H = 2.00 

DE BEN0DIGDE EXTRUSIEKRACHT FE = 1.3983E+07 N 

DE BELASTING 0P DE w\TRIJS (N/MM2) 

R Z SIGMAR SIGt-'AZ 
WAND 50.00 6.00 0.00 0.00 
WAND 50.00 4.00 464.62 18.58 
H~EK 50.00 2.00 929.24 18.58 
H~K 50.00 1.00 1151.51 18.58 
H0EK 50.00 0.00 1373.78 18.58 
HOEK 50.00 0.00 18.58 -1187 .93 
H~K' 49.75 0.00 18.58 -1187 .93 
OODEM 49.50 0.00 18.58 -1534.73 
Bt?JDEM 49.01 0.00 18.58 -1543.93 
OODEM 24.75. 0.00 18.58 -1994.71 
B0DEM 0.00 0.00 18.58 -2454.68 
PR0DUKT AFHANKELIJKE GEGEVENS 

fY'ATRIJS/STEtv'PEL: PR0DUKT: 

DIAMETER OM =100.00 \tJANDDIKTE vJO = 1.00 
H MATRIJS HI = 16.00 BOOEMDIKTE H = 2.00 
H STEMPEL HS = 4.00 

OC 8EN00IGDE EXTRJSIEKRACHT FE = 7.3232E+06 N 

IE ~STI(I() 0P DE MATRIJS (N/Mt-2) 

R Z' SlGMAR SIGf't'AZ 
WAND 50.00 6.00 0.00 0.00 
WAND 50.00 4.00 154.87 15.49 
H0EK 50.00 2.00 309.75 18.58 
HOCK 50.00 1.00 420.51 18.58 
HOCK 50.00 0.00 531.26 18.58 
HOCK 50.00 0.00 18.58 -345.41 
HOEK 49.50 0.00 18.58 -345.41 
B0DEM 49.00 0.00 18.58 -692.21 
B0DEM 48.51 0.00 18.58 -701.32 
B0DEM 24.50 0.00 18.58 -1147.54 
Bt?JDEM 0.00 0.00 18.58 -1602.87 

( 

SlGMAVL.0EI SIG~AVl. =160.95 
WRIJVINGSFAKT0R MW = 0.20 
WRIJVINGSCOEF MU = 0.10 

M4TERlAALt 

SIGMAVLOCI SIGMAVL =160.95 
WRIJVINGSFAKTOR MW = 0.20 
WRIJVINGSC0EF MU= 0.10 



Tabel 4.1. MATERIAALEIGENSCHAPPEN 

spec. verstev. elast. model 
Materiaal spanning exponent mod. vloeigrens due til i te i t 

e N/rrm 2 n E N/mm 2 N/mm 2 0 
O'vO 

Aluminium 99,5 % 130 0,30 7 104 
9 . 15 

Al - Mg - S i 420 0,20 6,8 104 120 3,5 . 
Koper-electro!. 410 0,10 12,5 104 220 1,8 
Koper-gegloeid 420 0,35 12,5 104 20 21 
KMS 58-1evertoest. 650 0,15 9 104 270 2,4 
KMS 58-gegloeid 650 0,25 9 104 125 5,2 , 

8,5 104 KMS 63 650 0,25 125 5, 1 

MS 72 780 0,45 8 104 18 44 
Staal C 15 720 0,25 21 104 110 6,6 

C 22 850 0,20 21 104 215 3,9 
e 35 930 0,22, 21 104 200 4,6 

104 I-

e 45 , 1030 0,22 21 230 4,5 
C 60 1100 0,15 21 104 430 2,5 

Molybdeen 900 0,08 - - -
Nikkel 1100 0,42 21 104 

25 45 
RVS ,18/8 1300 0,40 21 10

4 
45 30 

RVS dieptrekkwal. 1500 0,60 20,3 1/)4 

I 
1 ,0 1500 



.. 

G PROGRAMMA/SIGMAVLOEI/FUNKTIE/VAN/VERSTEVIGING 

tWORKFILE PROGRAMMA/SIGMAVLOEI/FUNKTIE/VAN/VERSTEVIGING: ALGOL, 15 RECORDS, SAVED 

LIST 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
<JOO 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
:1:. 

BEGIN REAL SIGMAVL,C,N,I,HPL,H,Ql,Q2,Q3; 
FILE OUT(KIND=REMOTE,MAXRECSIZE=14),IN(KIND=REMOTE); 
WRITE(OUT,(/"GEEF DE WAARDE VAN :SIGMAVL,C,N,EN HPL·»; 
READCIN,I,SIGMAVL,C,N,HPL); 
WRITE(OUT,(IIIRDE HOOGTE VAN DE PLATINE HPL ··,F6.211 

"DE VERSTEVIGINGS-EXPONENT N =·,F6.211 
"DE KONSTANTE C =",F8.211),HPL,N,C); 

WRITECOUT,(RDE BODEMDIKT~ H:·,X8,·NAT. REK:",X7,·SIGMAVLOEI:·/»9 
Q3:=SIGMAVL; 

FOR Ql!=l STEP 1 UNTIL 16 DO 
BEGIN H:::::Ql; 

SIGMAVL:=MAX«C*ABSCLNCH/HPL»**N),Q3)' 
WRITECOUT,(F9.2,X16,F6.2,X9,F8.2),H,ABS(LNCH/HPL»,SIGMAVL); 

END 
END. 

ALUMINIUM 99.5r. 

GEEF DE WAARDE VAN :SIGMAVL,C,N,EN HPL 
.• :1:1 

9,130,.3,16 

1)E HOOGTE VAN DE F'LATINE HPI_ :::: 16.00 

DE VERSTEVIGINGS-EXPONENT N :::: 0.30 

- DE I(ONSTANTE C - 130.00 
-. 

-: DE BODEMDIKTE HI NAT. REK: 

1.00 2.77 
2.00 2.08 
3.00 1.67 
4.00 1.39 
5.00 1.16 
6.00 0.98 
7.00 0.83 
8.00 0.69 
9.00 - 0.58 

10.00 o. -17 
... 11.00 . 0.37 

12.00 0.29 
13.00 0.21 
14.00 0.13 
15.00 0.06 
16.00 0.00 

. .. "--

.--

SIGMAVLOEI: 

176.53 
161.93 
151.73 
143.38 
136.03 
129.25 
122.78 
116.46 
110.14 
103.65 
.96.84 
89.46 
81.12 
71.06 
57.13 
9.00 

.:. 



200 

/ 
4 

/ 

.06 .13 .21 ,29 /37 /47 .sa .69 ,83 foa 

'\ 

161514 13 12 11 10 9 a 7 

/ 
4 

I 

1,16 1,39 \67 
£ I t:I il1.[~lsl .. , 

5 4 . 3 
• H lrom) • 

. , 

R.V.S--dieptrek kwal. 

2,08 

2 

Nik.kel 
e .... 

Aluminium 99-516 

2,77 

1 

3 
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TABEL1 

KONSTANT H 
)( O,ot :OM 

OM too 

MS' O,OLi DI1 

O~5 
MW O,l. 

- N a 100 1m"" 

1 

. ..2-
. 

. 

. 
4 

:;)001\ VL.HIA'J:' 1';:; V ....... 1 Db 

PliOlfJ,KTP A.Rl:..i,~l:.:lERS 
I 

WO FE 0"% 
'It 001. 'OM tKNl rN/".,~l1 

05 II .2.05 2.991.( 

1 ~.03C'.f 2.'S':I'5 

if>:' 't.6ss 2.5lB 

.t ;.~4-S 2.509 

.t,~ 'T. L!6~ .1l.iQ8 

3 ';.4115 . .tli '1t 

~5 1.31'34 2.419:J. 

~ 1.:!'sC; .!l{B4 

4.5 1.31.10 2,lIfH 

5 ·"·!>25 ~I.jtlo 

0,5 a. 13~}I 1931 

1. ;;;-.1;54 11./1 J 

15 ".Ol"!': 1419 

1. Ll.Fha 1~'3 4 

.1',5 LJ ~,.., 1:Hn 

S 4.b~~ l!>"'n 

3,5 4.bl 136!. 

l; l.4.osn , ... 1: 

4,5 Lt·'5'50 I~SA 

5' L(.~2q ,,51.1 

o,s A 1\"", 1504 

1- 1.;,6So 'U~I"'I 

1,5 .3q 3 ~ Bgq 

1 :1 b{.,~ 1'I{,3 

'-,5 3"',,/.. &"'1 

3 "140':: B2.":! 

.3,5 -~ ... ~ '!l AIO 

I; ,) 2~o l'U2.. 

4,5 .:\ 23q 8o~ 

5 3 2.0~ &o~ 

0,5 ,q.BlB l\.fqB 

1 "I.liH 8,:\1:; 

1,5 A q It. "J.o~ 

2 .3 \ibS 61<8 

lIS ~ '2.0"1 f..1'J. 

3 3. 01.2 '5'9n 
!,5 2 QII • -s'~", 

I.j , A, I 56? 

4,5 2~51 <553 

S 1..6q$ 'S1.f6 

(j (j vr 
r" /% "<1 r .. /~I <1 rN ~~ 
~~I 64~ 'Sn 

311 1..2.-'; 1<,32 

2.6'S ISo I"SS 

146 \b I 11.(4 

.2. ~G 1'51 131-

~l.q' 1"'4 1~3 

:U.4 '''''0 I~O 

2." 13"+ 11B 

2.fC~ 1~4 1.1.1 

1.1:J I!> 2.. /1.G 

800 1 1S' S11 
,345 lbl 191-

~lS'8 .to! 15& 

:t'.3 1'18 14\i 

2.l.4~ 165 131-

.2.40 Is6 13 ? 

234 ISO 130 

" 1'.3 1'-15 (2." 

:/,l.6 141 12.=( 

.z.z.~ "0,,,, 126 

'ns 854 -sn 
L.t1!5' .=1 ... 1"'1 192. 

<!.'!!.3 1.l.iq Ifill 

"",q~ ~" 11./4 

."A "in 13; 

.:It,J, 1"'8 I ~3 

4"'~ It,q !:l.n 

J.l4b 1'2. 128 

2,1.11 15"- 12:t, 

2~"J loSt 116 

a 15 f" '1 5'+4 

"'''', Y~R 192. 

l" "'t :Jl.(o '\58 

..365 ., It 1 i"l"l 

",>,,, , 1.;& l!>'+ 

':Io,q " .. 11'>3 

'l..q,2. ...... "l 130 

'LBo 195 12.8 

t,'=1o 1196 Ill-

1..63 1"18 I~b 



KONSTANT H \'I/O FE <Tz <T cr <r: 
'1(0 .. 'I. 1:>1>1 >< 0 o11>M LK"iJ CNI 1 11 f ~r /:-l:J, r"V.rI';;] r. }'l. .. rt 

0'5 1~.6qb 1910 I...,.f:q Ibt!l ~-=t1 
OM 100 

6.SQB cd.", &2.8 1-Y3 192--( 

1,5" 4.Q!,s ~I./R bo+ 5"'" \'S8 
HS 0,01./ .1)11 

by? ~n\ '- 4 I~B 11.j'1 

8 1,'5 ... t. t./,. '5&n Ln,q .354 , .... 
MW 0,1 

3'3R 3 ~ ~ 5"" 5,3'"1 3.\~ I!.,!\ 

0- 3.!S .'\ 1 ,,~ "<"i'" .... l.R 'lRI.I I.!.O 
100101/ ........ 

~ '2..q6q i..!RIQ I .~lt':l :Jbl. 128 

4;,; Z. t9 41 4"; .':t,q -'LI<S 12.~ 

5 Z'HB 45":) ~Ib :t 31 126 

0.5 21.BbS" .1.'3\.1b 2.9 =IS .2"'30 sri 
-{ lo.5~4 1449 13":J8 11 '34 1'91. 

:£5 1.511 lol.!) 9":11. BSd I'SB 

a: I 6.01"5 l<l.4< ":J':/"l 6E1'3 144 

16 P.;S SoilS "+2.':l /.....-;{.. "5' .ll 11":1 

oS 
I 

~·S'4 A4Q S=lS 4"l~ 133 

:liS Li.1I3 'S<'" .ro;" I..j,!>+ 130 

Ie 3.'1Qa S~I '-ISo 3~s 12& 

4,5 3.~'SL{ 5"18 41.jR .3h~ In 

'5 :&.3 ~, '-lSI '-1:12 • 307- 126 

. . 



TAJ3EL 2 

KONSTANT H FE Clz <Ji O"r, cr;. 
)(,0012:11'1 [KN1 ~N/~ .... tJ r N/';""q CNi"" .. n LN~""--l 

1 5.ltS4 141t .346 2.61 19.2. 
OM 100 

Iof.SSo "180 toll 5 ~.,.,o 192-2. 

3 Li 5QS (161 4B~ 39'3 1'3.2. 
WO 0,0.1 01'1 

~6s Ii It.SH &3'5 55"l 1'32-

5 5.1511 19Li+ b :LI 5~"; 1'32. HS 0,°"'01'1 b 5".6 JO R71B 6!3o bOS 192 

":I 6. \ z.q $.2.0 ":fS9 6"74 IS2. MW 0.1. 
6· SqS 192 S .9bQ 82B ~ ... -" 

a- 9 1·011 1022 G9{, 817 19~ 
100 N/",,J 

10 1· s 6-s lo~ q{,s A 1"1 1 1<32 

II B.oSe II ~:l 1(")"'4 C!49 rq, 
It 8.5S5 If qJ II/")~ 10lB B2 
I~ "'1.0036 125"q 11+] lOB":J 19' 
14 (loS 60 1~2' 12 L(b II "5b 191 

15 10.065 l~g5 I~oq \2.25 (e31 

Ib 10. 'S 72- 144q 1:!.18 \2.qy 1'32. -



TABEL "5 

KONSTANT H a- FE rNo;::.J.1 0"'% r~:...."..' 
cr;. 

XOO:10M fN/"" .... lJ rulJ"'l I r . .... 1.,,1-1 r"t/~,.n 

DM 100 
i tBB IO.l'5~ 2.T18 650 /..fer I 361 

1 ~ ':to 5 +.156 16'+1 ":10-:; '56, 32.B 

WD 
3 H:;IL~ "+ n~ Ib62 ..... 65 631 305 

0,01 DM 

" i4B 5 1. 2.~q 12.40 B:z.o 6q4 2B6 

HS 
5 1~q a '+346 IIBS S6B ":fSo 16q 

O,OI;PM 6 T Ljq I :tqq 1:?1 q II Sq q,o .254 

MW 0,1. ? 124 5 '1618 \I I.!'i q~~ /'1 ... q 2.~O 

R 11':1.1 -:'°U' " ,..f.. q':;l,., B:}o u6 
9 10C1 q ~.~ FIll I, 'Il ClFI!'i Bq~ .112-

10 10.2.6 'l "1 {,15 110+ qoi Qot! ICIB 

1/ CHi! ":t. t. 'i!. loBo CIS' Clo' IB3. 

11 /9(,.8 "!.HCI In:\c::; '1SR BB4 itS 7 

13 +~.f ":J ", .. I.. Q':;IR I q,t"l R~c:' ISO 

14 /'6R b.'>..Oq BB~ I9,Q "T':I:'\ \1q 

IS 52.1. 5.250 ,?,u 61'1.'1. baq 100 

,6 'IS !o 161B .122. .1 I I Iq~ .zq 

< • 



TABU 4 

KONS'I'ANT HS FE OZ Oil. a:: <r" 
'1<0,01 DM [KNJ eN/":'''';l [N/m.,.,,~J [N!.!...?..l D-v.!..J'!tl 

0,<;' 1;.3.42. ':f 64 '-IBI 3.93:. 12..:z.. 
OM 1..00 

r':J.l ~65' 4tLY. I 1..!.39?> I'2B 

WO 
I,; 4.~5t"> -:r~ 9 '-496 '-11/ r -a.'!' 

o,Oit>M 
t Li.514 ":f.B"J ")04 420. 144 

H 
%,05 Lj. SA:S .~q::J 

"" I~ Lng '",1.1 
0,041:11'1 

3 '-l.f..'+t"> t90B 525 -~~!:) .Jb~ 

MW 0,1. 
.35' t.I. "::II.,{) f}ln 53.1 45~ I :J8 

I.j 1;.19 ::j:~ B35' 5'5' L,6B 1'32. 

a- . 1.00N/ ... ..t 
Lj,S 5".009 853 1).10 '-IB~ .2.10 

5 'S.16"1 Bi4 "591 506 .231 

TABEL 5 

KONSTANT MW FE <7%, Oil Ci,.. 0"" 
[lOolJ [N/~ ... lJ [N/,....""lJ rN ;,:.,...,IJ rt-U!....,1J 

O,i "'.345 6"10 ~lq '-144 ,q.z 
OM 100 

4. tn.:, l'M5 ~,:;,. I.4!.B ,q,2. 01 

0,3 S. ~Oq 1000 '5:)6 /;"11 !<u 
WD o,o1tH1 

5'. '1:';0 116~ 59"1 514 0,4 ICj 2. 

OS 6.Lj~2. 1~2q bU ~';8 lql 
H O,O~t)M 06 '7.003 I '-let\.( 61./6 561 !q2. 

HS o,=, 1.5!5 (6s<? 66q S'B'I Iql 
O,OLl;t)M , 

C; 1. 00 H/ ... J 

t • 



GRAFIEK 1 

32 

28 

2.4 

12 

8 ... 

4 

o 

6;::U:P::/€'<.<FN VRN :z:::,.::= 

Pl\'~:DUKTCROUTIIED.EN 

\ 

\ .. 
I """'--· ... -------·-.. -.--.-.---H=O,005 OM 
I 

l 
\ 
\ 
\ 

\ \ 
\ 

\ 
\ 

1 

.WO X 100 
DM 

2. 3 4 5 

.. 
, . 

H=O.010M 

H:O,02. OM 

H:O,04DM 
H =O,16DM 
H =O.08DM 



GRAFIEK 2 18 

28 
GRUIEK "3 

26 

24 

22 

20 
I 

~I 
18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

, 

, . 

I 
• 

vetstev.iqinq 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

H 
DMX100 -----I ..... 

verstev '9 d 

• 

\ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

~Xl00 • 

. .... 



-GRAFIEK 4 

.. 

.. l:Y!Lx100 ---- _ 
OM· 



GRAFIEK 5 

I cr -if 

GRAFIEK 6 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

16 

14 

12 

10 

8 

-.- -,->j 

. '-'-'-'-'-'-'-~ 

1 2 

HS 
'5M~100-----.. 

3 4 5 

6 _+_+-+-+-+--+-+- -Z.2 

4 _ 0_0_0_0-0_0-0- " 

2 -0-0 -0 --0-0 . -D-O-

0,1 0,2 0.3 0.4 0,5 0,6 

MW-.---... 

- R2 I 
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HI 1:10 

&:8< 

GEGEVENS/V00k/DE/MESH/GENEkAT0H 

1IW0RKFlLE GEGEVe:NSIV~0RIOC/MESK/GENEAA10R: DATAl 28 HEC0RDSI SAVED 

LIST 

100 $INPUT "~TRIJSI002212n 
200 $8ASIS 
300 l:O,,-~OJ 

400 2:100 .. -80J 
500 3:100,,20; 
600 4:50,,20J 
700 5:50,,2; 
800 6:48,,2J 
900 7: 4,8., OJ 
1000 8:0,,0; 
1100 $C0,\ff0 
1200 tclk1..2RL3kL4R1..5C~-6.17RL8kl...l) 
1300 $SUAC0 
1400 tel) 
1500 $SURSTRUC 
1600 FEtviSYS 
1700 1 TRIAX3Cl) 
1800 $GRADI0(; 
1900 GIRI20 
2000 GVO.03C5,,7), 
2100 GVO.2(8) 
2200 GVO.2(4) 
2300 SRE'JJM 
2400 PR0F 

" 

2500 (lCMK1)(lCMK2)CICMK3)(lC~K4)(lCMKS)CIC~~7)(lCMK8) 
2600 S:}JT?UT 
2700 ALL C3P.lT0PJ 
~OO $STOP 
/I 

cJ "D = .2.00 .. 
d :1)1'11:::,00 

I Ii 3 
I 

tJ.2. ... 'Z I> ,.. 8 • 5 . 
~ r "I 

i 

l' .r. 



'InIH,riirilriin'fnWlriIWrniri'HIRIH'WiHIH1HfriiH,HIHIHIHI"'"IW'hIKIN'" 
Tn '" m TRI~~ U'OSIOft 'n.W.l0. UM:QlOEP TECHa~ ~ICA T .... E. '" 
119 .". 
Wril"'Hih.HiH'M'Hirifri,Hi"ln'RlftiHihiW'hlriih,"TK,niHIH'NIKfHiHIHiMIHiriihih'"'"lft 

CHMACTERISTl~ 011 r'IESH aTltIQlJNlDHlt8'T7""""IJlI.111 

OUTPUT AfW'TEt) rca '1"Wt FEftSVS GVSTEII 
ttUNa or SU:;STR~S • 1 

6UiSTRUC~ rco 1 
tfu"i'iiIER C$' NCl)Al. POINT'S t 313( 313 eo~ POtNTS • • "IDP01HTS ) 
BRUTO I'iATRIX CH~RACTEJn5TlC$ IA$(D ON em: DE~££ or: FREEDOH P£R POINT 
MU:otIlER OF t£(;.R££9 OF F'RaDOft IN THE SUiSTRUC'l'URE._ I 313 
IAN~UIDTH n~ I ~_ 

CRITERION CttCHOt.ESU-IAND DECOl'iPOSlTtO", I 1.371£" 
CRITERION calCHOt.£5U-BANl)-IIROf'ILE D£COI'IPOSJTIOtU • 1.338£'" 

HUl'ftEA OF EtEmrrS . I 503 
HUfta£R Of' SUBDOMII'tS. 1 

SUlJ)OI'lAltt HO 1 
ELEMENT TVFE ITRtAX3 
NU~BER OF ElEft£HT5 I 563 
HUftiER OF CORNER POIHT~ I 313 C "COArCR POINTS ON THE SUleoHTOUR , 



\ ' 

Mld'HlJS 2 •. 2.1.2. 

·UITVERGROTING VA~ DE HOEK 



l'In"fi'fA MA rR..~"0 I BELI9<i::/iNG 

+ ,,' 1 
LIST PROGRAMMA/MATRIJS/BELASTING 

*FILE (U3668S225)PROGRAMMA/MATRIJ8/BELASTING ON ,POOL 
100 
200 
~500 
400 
:500 
600 
700 
BOO 

BEGIN 

900 
:LOOO 
:l100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
:L 7VO 
:1.800 
:L90() 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2t>00 
2700 
2800 
2900, 
3000 
3100 
3200 
3:·WO 
3400 
35()0 
36()O 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
tl600 
4700 
4800 
4900 
~5000 
~) 1 00 
5200 
5:~00 

5400 
5500 
:5600 

. ~)700 
;)800 
~)900 

6000 
6100 

PROCEDURE SORTCN,A,I); 
VALUE N,l' INTEGER N,l. 
ARF~AY ALlYl); 
BEGIN INTEGER J,K,M; REAL HULP,MAX; 

FOR J:=i, STEP 1 UNTIL N DO 
BEGIN M:=J; MAX:=ACJ,IJ; 

FOR K:=Jtl STEP 1, UNTIL N DO 
IF ACK,IJ)MAX'THEN BEGINM:=K8 MAX:=ACK,IJ END; 

IF M)J THEN FOR K:=:L,2,3 DO 
BEGIN HULP:=A~JpKJ; ACJ,KJ:=ACMpKJ~ ACM,KJ:=HULP END 

EN,D 
END Sm~T; 

REAL RROCEDURE SIGWAZCZ,Kl,K2,K3,WD,H)9 
VALUE Z,Kl,K2vK3,WD,H; 
REAL Z;Kl,K2,K3,WD,H; 
SIGWAZ:~Kl*(K2*(H-Z)/(2*WD)tK3); 

REAL PROCEDURE SIGWAR(ZvK:I.,K2,K3,WD,H,HS). 
VALUE Z,Kl,K2,K3,WD,H,HS; 
REAL Z,Kl,K2,K3,WD,H,HS; 
SIGWAR:~ IF Z)=HtHS THEN 0 ELSE IF Z)H THEN 

Kl*(HStH-Z)/HS*(K3tl) ELSE 
Kl*Cl+K2*(H-Z)/(2*WD>tK3); 

REAL PROCEDURE SIGBOZ(R,Z,Kl,K2,K3,MW,H,DS,WD); 
VALUE R,Z,Kl,K2,K3,MW,H,DS,WD; 
REAL R,Z,Kl.K2,K3,MW.~,DS'WD~ 
SIGBOZ:= IF R)=DS/2 THEN 

Kl*(K2*(H-Z)/(2*WD)tK3) ELSE 
Kl*(ltSQRT(3)/2tMW*CDS/2-R)/HtK2*CH-Z)/(2*WD)tK3); 

REAL PROCEDURE SIGBDR{R,Z,Kl,K2,K3,MW,H,DS,WD" 
Vi~ILUt:. I~. 1..1 j,l. j\2, I\j, l'iW. ii 1 liS, WI! p 
REAL R,Z,Kl,K2,K3,MW,H,DS,WD; 
SIGBOR:·"IF R)~DS/2 THEN 

Kl*CltK2*(H-Z)/(2*WD)tK3) ELSE 
Kl*(1+K2*(H-Z)/(2*WD)tMW*(DS/2-R)/H+K3)~ 

FILE MESHCKIND=PACK,PACKNAME=-POOL.-,TITLE·ftCO.M, 
FILETYPE=7),OUTCKIND=REMOTE),INCKIND=REMOTE), 

SUPCKIND=DISKvMAXRECSIZE=15,BLOCKSIZE=450,AREASIZE-60,ARI~AS=30), 
MATCKIND=DISK,MAXRECSIZE=15,BLOCKSIZE=450,AREASIZE=60,AREAS=30. 

TITLE="LOADP1."); 
INTEGER I,Il,I2,I3,N,NlrK,J; 
REAL R,Rl,R2~Z.Zl,Z2,Al,A1R,A1ZvD,DM,DS,H,HB,HI,HS,HPL,RG1,ZGi,RO, 

WD,EPS,POR,POZ,P1R,P1Z,SIGMAVL,KR,KZ,PNR,PNZ,PSCHR,PSCHZ,PR,PZ, 
MW,MU,SPHI,CPHI,Kl,K2,K3,Ql,Q2,Q~?C,EX,Ir; 

REAL ARRAY BLDE1:100,1:3J,HTL,BDMC1:30,1:3J,PC1:100,1:2J; 

WRITECOUT,(I/I·GEEF HET AANTAL KNOOPPUNTEN IN DE MATRIJS :'», 
F~E(.ll)( Hh /, to ; 
WRITE(OUT,(/"GEEF DE VOLGENDE MATEN VAN DE MATRIJS:·I·DM1D7HB,RO·»~ 
READ(IN,I,DM7D,HB,RO); 
DM:=DM/2ID:=D/2; EPS:=9-2J 11:=13:=0; 12:=IP 
FOR r:=1 STEP 1 UNTIL (Ktl) DIV 2 DO 
BEGIN READ(MESH,(2(Il0,Xl,2(E12.5,Xl»),N,R,Z,Nl,Rl,Zl)P 

FOH .. J: r.n:! ,~! (I() 



6:~O() 

6400 
6500 
6600 
6700 
6EJOO 
6900 
7000 
7100 
7~~0() 

7300 
7400 
7!:'iOO 
71.100 
T100 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
B:300 
13400 
1:1500 
B600 
8700 
8800 
89()0 
9000 
9100 
IJ200 
9:')00 
9400 
9500 
1'1600 
9700 
9800 
(,900 
10000 
10100 
.l.O::~O() 

:/.03()0 
:1.0400 
:L 0500 
:1.0600 
10700 
:1.0800 
:1.0900 
J.:I.OOO 
:L:l.lOO 
:1.1 ;.~O() 
11300 
:L1400 
11500 
1:1.600 
11700 
1:J.(10() 
:1.:1.900 
:l.2000 
1;!1()0 
1220() 
12300 
12400 
1 ~~5()O 
12600 
:j~'1;10(~ 

HE b .i. I i .i. I .. J: :;1 HI:. N I, i:.l:i }. N N: =" I~ :I. V f~ ~ :::: f~:l , l ~ :::: l J EN 1.1 ; : L 
IF N)O THEN 
IF (ABSCR-DM)(EPS AND Z)=RO-EPS) OR (ABS(Z)(EPS AND 
R(=(DM-RO)tEPS) OR ABS«R-DMtRO)**2t(Z-RO)**2-RO**2)(EPS THEN 
BEGIN 11:=11+1; BLD[Il,lJ:=N~ BLD[Il,2J:.R~ BLDCI1v3J:=Z END 
ELSE IF ABS(R>(EPS THEN 
BEGIN 12:~I2t1PHTL[I2,lJ:~N; HTLCI2,2J:=Rf HTLCI2,3J:=Z END 
ELSE IF ABS(Z+HB)(EPS THEN 
BEGIN 13:=13+1; BDMCI3.1J!=N' BDMCI3,2J:=Rf BDMCI3,3J:=Z END 

END 
END; I3:::::I3+:1.; 

SORT(Il,BLD,3); SORT(I1,BLD,2); 
FOR J:=1,2,3 DO HTLC1,JJ:=BLDCll,JJ; 
SORT(I2,HTL,3)~ FOR J:=1,2,3 DO BDMCI3,JJ:=HTLCI2,JJf 
sma (13, BDM, 2) ; 

WRITE(OUT,(III"COORDINATEN VAN DE BELASTE KNOOPPUNTEN 1
// 

2(" N R Z M)// 
*C2(I4,2Fl0.3,X5)/)11),(I-l) DIV 2 + 1, 
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 11 DO BLDCI,*J)f 

WRITE(OUT,</"GEEF DE VOLGENDE PRODUCT GEGEVENS:-/ 
wH,HS,WD,HPL,SIGMAVL,MW,MU,C,N :U»; 

READ(IN,/,H,HS,WD,HPL,SIGMAVL,MW,MU,C,EX); 
H:=O.02*DM*H;HS!=O.02*DM*HS;WO'=O.02*DM*WU.HPL:=O.02*DM*HPL; 
DS:=(DM-WD)*2;II:=H/HPLf Q3:=SIGMAVLP 
SIGMAVL:=MAX«C*ABS(LN(II»**EX),Q3)~ 
Kl:=2*SIGMAVL/SQRT(3); 
K2:=MW*2*DM/(DS+WD)+DS/CDS+WD); 
K3:=IF WD-MU*HS)O THEN MU*HS/(WD-MU*HS) ELSE MW*HS/WDf 

K:::::I2 DIV 6; 
IF K)O THEN WRITE(SUP,<*(/6C R C-,I4,-:XJ "»),K, 

FOR r:=l STEP 1 UNTIL K*6 DO HTLer,1); 
1\: =I2-K*6 f 
IF K)O THEN WRITE(SUP,<*(UC H ,I4,·:XJ ·»,K, 

FOR I:=I2-K+l STEP 1 UNTIL 12 DO HTLCI,lJ)i 
K:::.~I3 DIV 6; 

IF K)O THEN WRITECSUP,<*(/6C G CU ,I4,-:ZJ ·»),K, 
F~R 1:=1 STEP 1 UNTIL K*6 DO BDMeI,l]); 

I', :: ~~ I ~5 '-/.) ;k r', ; 
IF K)O THEN WRITE(SUP,<*C ' CI,I4,":ZJ ·»,K, 

FOR I:=I3-Ktl STEP 1 UNTIL 13 DO BDMCI,lJ)i 
CLOSECSUP,CRUNCH)J 

Zl:=Z21=BlDCl,3J; POZ:=O; 
Rl:=R2:=BLDC112J~ POR:-O; 
WRITE(OUT,(IIXI0,·R",X9~·Z·,XB,nSIGMAR·,X4,aSIGMAZI/»~ 
:r:~::'I.; 

WHIL.E Z2>RD fin 
BEGIN Z2:=BLDCI+l,3];ZGl:=(Zl+Z2)/2~ Al:=(Zl-Z2)*DM; 

KRl=SIGWAR(ZG1,Kl,K2vK3.WD,H,HS); P1R:=KR*Ali 
Ql:=MU*KR*Alf Q2:=MW*K1/2*Al; 
P1Z:-PSCHZ:= IF ZG1>=H THEN IF 02)01 THEN Q1 ELSE Q2 

ELSE Q2; 
PCI,lJ:=CPORtP1R)/2; PCr,2J:=(POZ+PIZ)/2; I:=Itli 
IF ZG1)H TH~N WRITECOUT,(·WAND u,4FI0.2),Rl,ZG1,PlR/Al,PlZ/A1) 

ELSE WRITECOUT,(UHOEK ·,4F10.2),Rl,ZG1,P1R/A1,P1Z/A1); 
Zl:=Z2; POR:=P1R; POZ:=P1Z . 

END; 

WHILE R2)DM-RO DO 
BEGIN R2:=BLDCItl,2J' Z2:-BLDClt1,3JJ ZG1:=(Z1tZ2)/2; RG1:=(RltR2)/2; 

AIZ:=(Zl-l2)*RG1; A1R:=RG1*(RI-R2)~ Al:=SQRT(A1Z**2tAlR**2)P 
IF RG1)=DS/2 THEN BEGIN 
KR:·SIGWAR(ZG1,Kl,K2,K3,WD,H,HS)~ 



12800 
12900 
13000 
13100 
13200 
13300 
13400 
13500 
13600 
13700 
13800 
13900 
14000 
14100 
14200 
14300 
14400 
14500 
14600 
14700 
14800 
14900 
15000 
15100 
15200 
15300 
15400 
15500 
15600 
15700 
15800 
15900 
16000 
16100 
16200 
16300 
16400 

• 

KZ!=SIGWAZ(ZG1,K1,K2,K3vWD,H)~ 

END ELSE BEGIN 
KR:=SIGBOR(RG1,ZG1,K1vK2,K3~MWYH~DS,WD)~ 
KZ:=SIGBOZ(RG1,ZG1,Kl,K2,K3yMW,H,DS,WD) END~ 

PR:=KR*AIZf PZ:=KZ*AIRi 
SPHI:=(Zl-Z2)/SQRT(CRI-R2)**2t(Zl-Z2)**2)f 
CPHI:=(RI-R2)/SQRT«RI-R2)**2t(Zl-Z2)**2)' 
PNR!=(PR*SPHI+PZ*CPHI>*SPHI. 
PNZ:=-(PR*SPHI+PZ*CPHI)*CPHI; 
PSCHR:=(MW*Al*SIGMAVL/SQRTC3»*CPHI; 
PSCHZ:=(MW*Al*SIGMAVL/SQRT(3»*SPHl; 
P1R:=PNR+PSCHR; PIZ:=PNZ+PSCHZf 

IF ZG1)H THE~ WRITE(OUT,(UWAND ·,4Fl0.2),RG1,ZG1,P1R/A1Z,P1Z/A1R) 
ELSE 
IF RG1)DS/2 THEN WRITECOUT,("HOEK "v4FI0+2),RG1~ZG1,P1R/A1Z,PltIAlR 

ELSE WRITE(OUT,("BODEM",4Fl0.2),RG1,ZG1,PlR/AlZ,P1Z/A1R) 
PCI,lJ!=(PORtPIR)/2' PCI,2J:=(POZtPIZ)/29 I:=It1; 
Rl:=R2' Z1:=Z2; POR:=PIR; POZ!=PIZ 

END;ZG1:=O; 

WHILE R2) 0 DO 
BEGIN R2:=BLDCI+l,2J; RG1:=(Rl+R2)/2; A1R:=RG1*(Rl-R2)~ 

PIR:=PSCHR:=MW*AIR*SIGMAVL/SQRT(3); 
PIZ:=-SIGBOZCRGl,ZG1,Kl,K2,K3,MW?H,DS,WD)*AlR; 
PCI,lJI=(PORtPIR)/2f P[If2J:=(POZ+PIZ)/2~ 1:=1+1; 

IF RG1)DS/2 THEN WRITE(OUT,(UHOEK u,4FI0.2),RG1,ZG1,PIR/AIR,P1Z/A1R 
ELSE WRITE(OUT,(UBODEM u ,4FIO.2),RG1,ZG1,PIR/A1R,P1Z/A1R)P 

Rl:=R2; PORI=PIR; POZ:=P1Z 
END; . 
PCI,lJ:=PIR/2; PCI,2J:=PIZ/2' 

WRITECMAT,(*(/"C",I4,":XJ·,F12.3,K; C·,I4,":ZJ·,F12.3,-;·»,Il-1, 
FOR II=1 STEP 1 UNTIL 11-1 DOCBLDCI,1J,PCI,lJ, 
BLDCI,lJ,PCI,2JJ); 

WRITE(MAT,(·C·,I4,·:ZJ·,F12.3,·;·>,BLDCll,lJ,P[Il,2J)~ 

CLOSE(MAT,CRUNCH) 
END • 



• 

G ?ROOAAWA~TRIJSIBELASTING 

#W0RKF'ILE PR0GRAMY'A/~TRIJSIBELASrINGs ALGa.... 162 REC0RDS .. SAVED 
608JECT F'ILE PRESENT.. SAVED 

GEEF' HET AANTAL. KN00PPUNTEN IN DE ~rRIJS I 
6? 
363 

GEEF' DE V0LGEND£ ~rEN VAN DE ~TRIJS: 
OM.. D .. HB .. R0 

100 .. 200 .. 60 ... 2 

C00RDlNATEN VAN DE BELASTE KN00PPUNTEN 

N R 'Z N R 

229 50.000 20.000 259 50.000 
288 50.000 1"0.295 305 50.000 
325 50.000 6.133 339 50.000 
350 50.000 4.065 358 50.000 
362 50.000 2.636 363 50.000 
361 49.902 1.382 357 49.618 
349 49.176 0.382 338 48.618 
323 48.000 0.000 304 47.392 
280 46.780 0.000 251 46.160 
222 45.525 0.000 192 44.872 
160 44.195 0.000 133 43.487 
109 . 42.742 0.000 89 41.950 
71 41.101 0.000 58 40.182 
53 39.180 0.000 41 38.074 
40 36.841 0.000 28 35.452 
19 33.867 0.000 18 32.037 
8 29.901 0.000 5. 27.378 
6 24.374 0.000 11 20.787 

12 16.524 0.000 4 11.554 
2 5!963 0.000 1 0.000 

Z 

14.355 
7.771 
4.966 
3.310 
2.000 
0.824 
0.098 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 



GEEF DE V~GENDE PR0DUCT GEGEVENS: 
,H..HS"vJD" HPL"SIG~VL"MrJ" M,J" C"N : 

2.5"4,, 1.25" 16" 15.3 ... 2".1" 132" .34 
12697 CU3668S225 )SUP RE~10VED eN P00L. PK065. 

R Z Sl~R SIGMAZ 

\vANO 50.00 17.18 0.00 0.00 
t'JAND 50.00 12.33 0.00 0.00 
v1AND 50.00 9.03 0.00 0.00 
WAND .50.00 6.95 0.00 0.00 
WAND 50.00 5.55 65.63 6.56 

'"WAND 50.00 4.52 137.16 13.72 
i-lAND 50.00 3.69 194.52 18.81 
WAND 50.00 2.97 243.91 18.81 
HeEK 50.00 2.32 292.89 18.81 
H0EK 49.95 1.69 347.42 -225.70 
H0EK 49.76 1.10 372.47 -325.98 
H0E:K 49.40 0.60 371.20 -333.58 
H0EK 48.90 0.24 366.54 -320.04 
8:3DEM 48.31 0.05 780.36 -658.61 
8(3DEM 47.70 0.00 18.81 -679.18 
80DEM 47.09 0.00 18.81 - -688.36 
80DEM 46.47 0.00 18.81 -697.63 
80DEM 45.84 0.00 18.81 -707.08 
B0DEM 45.20 0.00 18.81 -716.76 
B0DEM 44.53 0.00 18.81 -726.77 
B0DEM 43.84 0.00 18.81 -737.19 
B0DEM 43.11 0.00 18.81 -748.13 
B0DEM 42.35 0.00 18.81 -759.70 
B0DEM 41.53 0.00 18.81 -772.04 
F30DEM 40.64 0.00 18.81 -785.34 
RODEM 39.68 0.00 18.81 -799.79 
80DEM 38.63 0.00 18.81 -815.65 
8eDEM 37.46 0.00 18.81 -833.25, 
80DEM 36.15 0.00 18.81 -852.98 
B0DEM 34.66 0.00 18.81 -875.36 
80DEM 32.95 0.00 18.81 -901.05 
B0DEM 30.97 0.00 18.81 -930.89 

. 80DEM 28.64 0.00 18.81. -965.95 
80DEM 25.88 0.00 18.81 -1007.53 
80DEM 22.58 0.00 18.81 -1057.12 
B0DEM 18.66 0.00 18.81 -1116.18 
80DEM 14.04 0.00 18.81 -1185.65 
B0DEM 8.76 0.00 18.81 -1265.11 

. B0DEfvl 2.98 0.00 18.81 -1352.04 
#ET=7.t36.8 PT=1.5 113=1.7 



60 

G SUP 
#W0RKFlLE SUP: DATA, 5 REC0RDS, SAVED 

l.IST 

100 
200 t ItXJ C 3:XJ t 10:Xl C 20:XJ t 21 :X] t 22:Xl 
300 
400' C . " 78:Zl t 77:Z1 ( 76:Zl t 7S:Zl C 73:ZJ C 6O:Z1 
500 C 47:Zl C 34:ZJ t 22:2:1 
# 

G l.0ADPl 
NW0RKFlLE LeAD?l: DATAl 41 REC0RDS.. SAVED 

L.IST 

100 
200 ( 229:XJ O.OOOS [ 229:ZJ O.OOOl 
300 ( 259:Xl 0.000) ( 259:Zl 0.000; 
400 [ 288:XJ 0.000; C 288:Zl 0.000; 
500 ( 305:XJ 0.000; t 305:Z] O.OOOl 
600 C 325:Xl 1911.410; C 325:Zl 191.14lJ 
700 C 339:XJ 5010.431; C 339:Zl 501.043J 
SOO C 350:Xl 6771.336; ( 350:Zl 665.007J 
900 [ 358:Xl 7776.832; ( 358:Zl 671.641 l 
1000 C 362:Xl 8764.462; ( 362:Z] 615.804; 
1100 [ 363:X] 10022.346,; C 363:Z1 -252.582) 

.. 1200 [ 361:Xl . . 10529.249J ( 36J:ZJ -2855.978l 
1300 ( 357:XJ . 9223.378l ( 357 :Zl -5948.982l 
1400 t 349:XJ 6602.276.; ( 349:Z] -8006.965) 

. 1500 [ 338:XJ 4390.949J C 331HZ] -14195.136.; 
1600 [ 323:Xl 2117.759; [ 323:Zl -19674.438J 
1700 [ 304:X] 543.575.; [ 304:Z1 -19759.572) 
1800 [ 280:X] 542.337 J ( 280:Z] -19981.021 J 
1 900 [ 251: X ] 544.834J [ 25l:Zl -20344.619; 
2000 C 222:XJ 551.057J C 222:ZJ -2()~57.686J 
2100 [ 192:Xl 561.134J C 192:ZJ -21533.360J 

• 2200 [ 160:Xl 575.435J [ 160:ZJ -22395.247 J 
2300 C 133:Xl 594.214; [ 133:Z] -23464.124) 
2400 C 109:XJ 617.870; ( 109:ZJ -24768.767 J 
2500 ( 89:Xl 647.065; [ 89:ZJ -26351.568l 
2600 ( 71:XJ 682.528) [ 71:ZJ -28262.367J 
2700.[ 58:XJ 725.090J [ 58:Z3 -30561.222J 
2800 C' 53:X] 775.810J ( 53:Zl -33326.181J 
2900 C 41 :X] 835. 944J [ 41:Z] -36655.480; 
3000 [ 40:XJ 906.664) C 40:ZJ -40659.509) 
3100 ( 28:XJ 989.026) C 28:Zl -45464.646J 
3200 t 19:Xl 1083.608J C 19:Z) -51202.6511 
3300 C 18:X] 1189.347 J C 18:Z] -57960.848; 
3400 I: 8:X] 1301.876J C 8:ZJ -65695.932; 
3500. C 5:Xl 1410.425J I: 5:Zl -74045.936; 
3600 I: 6:XJ 1492.784J ( 6:Z] -81968.061; 
3700 C 11 :XJ 1509.746; C I1:Zl -87196.551) 
3800 t 12:XJ 1404.140) C 12:ZJ -85745.827 ) 
3900 C 4:Xl 1116.821J t 4:Z) -72342.706) 
4000 t 2:XJ 62:1.763) t 2:Z1 -42994.877; 
4100 C 1:Z1 -12018.906J 
II 
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