
 

Verbeteren meetgereedschap zuiver buigen

Citation for published version (APA):
Potters, M. A. M. (1993). Verbeteren meetgereedschap zuiver buigen. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde,
Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA1501). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1993

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/2c301d71-64ab-42f4-bbdf-ca7b59b3694b


Verbeteren meetgereedschap 

zuiver buigen 

M.A.M. Potters 

H.S.E.-Afstudeerverslag 

juni 1993 

Vf code: 01/03 WPA nr: 1501 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit der Werktuigbouwkunde 

Produktietechnologie & -Automatisering 

Laboratorium voor Omvormtechnologie 

Begeleider HSE : ir. AJ.M. van Beckum 

Begeleiders TUE : ir. S.M. Hoogenboom 

: ir. A.B. Perduijn 

scaniv
Text Box



SAMENVATTING 

Aan de Technische Universiteit te Eindhoven in het Laboratorium voor Omvormtechnologie 

wordt sinds 1988 onderzoek verricht naar het zuiver buigen van plaat. Met zuiver buigen 

wordt buigen enkel en alleen onder invloed van een buigend moment zonder bijkomende 

krachten of torsiemomenten bedoeld. Voor de experimentele toetsing van plaatbuigmodellen is 

een gereedschap ontworpen waarmee plaatdelen beproefd kunnen worden onder invloed van 

een zuiver buigende belasting. 

De huidige plaatbuigmachine heeft een aantal tekortkomingen. De inklemming van het 

proefplaat je is onvoldoende stijf, zodat tijdens het buigen de bek gaat openstaan. Mede 

daardoor kan slechts één millimeter plaat gebogen worden. Het aanbrengen van de kiemkracht 

is niet gebruikersvriendelijk en niet goed instel- en reproduceerbaar. Het aanbrengen van de 

belasting met behulp van staalbanden is statisch overbepaald. Om een proefstuk goed in te 

klemmen is een voorbewerking hiervan noodzakelijk. 

Voor de problemen met de inklemming zijn de volgende oplossingen bedacht. 

Omdat met vulplaatjes gewerkt wordt, is maar een kleine slag van de bek nodig. Hierdoor is 

het mogelijk om met gatscharnieren een overbrengverhouding in kracht te creëren. Door het 

dubbel uitvoeren van de inklemming kan tot 3 mm dikte en 100 mm breedte gebogen worden 

zonder gereedschapwisseling. Met behulp van een positioneringsapparaat kan een proefplaat je 

parallel en nauwkeurig ingeklemd worden. 

De bevestiging van de rollen aan het verbeterde inklemblok gebeurt met twee bouten. Zo 

wordt door wrijving van de raakvlakken spelingvrij het optredend moment van de inklemblok

ken naar de rollen overgebracht. De overbepaaldheid van de staal banden is afgenomen door 

het splitsen van de buitenste rollen en het doorvoeren van de bandjes door de rollen heen. 

Hierdoor is er in de rollen wel splitsing van het bandje noodzakelijk. Proeven hebben 

aangetoond dat het aan elkaar lijmen van de bandjes een sterke en stijve bevestigingsmethode 

is. Door het splitsen van de buitenste rollen wordt het opwekken van een verschil in 

trekkracht per bandje voorkomen zodat er geen wringend moment in de rol kan optreden. 

Met deze wijzigingen is het plaatbuiggereedschap op een hoger niveau gekomen. Dit meetge

reedschap kan ervoor zorgen dat het zuiver buigen een nieuwe materiaalproef wordt. 



VOORWOORD 

Dit rapport is geschreven ter afsluiting van de eindstudieopdracht voor de Hogeschool 

Eindhoven, afdeling Werktuigbouwkunde. De eindstudie heb ik doorgebracht aan de 

Technische Universiteit in Eindhoven, afdeling Produktietechnologie en -automatisering van 

de faculteit Werktuigbouwkunde. Daar heb ik me beziggehouden met verbeteringen aan een 

plaatbuigmachine die proefpJaatjes zuiver buigt. Met zuiver buigen wordt buigen enkel en 

alleen onder invloed van een buigend moment bedoeld, constant over de breedte en zonder 

bijkomende krachten of torsiemomenten. 

Cijfers tussen vierkante haken [ ] verwijzen naar de in de literatuurlijst opgenomen boeken en 

dictaten. Pagina's, tabellen, formules en figuren in de bijlagen zijn voor de duidelijkheid 

doorgenummerd. 

Hierbij wil ik Stan Hoogenboom en Noud van Beckum bedanken voor hun begeleiding en 

Armand Perduijn voor zijn hulp en interessante ideeën. 

Dank gaat ook uit naar Rik Smits voor de berekeningen met Abacus die hij voor mij heeft 

uitgevoerd. 

René Potters 
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1 INLEIDING 

1.1 Geschiedenis buiggereedschap 

Sinds 1988 wordt op de Technische Universiteit te Eindhoven onderzoek verricht naar het 

buigen van plaat. Het doel van dit onderzoek is om de invloed van materiaal, gereedschapgeo

metrie en procescondities op produkteigenschappen te bepalen. 

Het onderzoek kan opgesplitst worden in de volgende twee onderwerpen. 

- De beschrijving van het vervormingsgedrag van een 'klein' plaatdeeltje ten gevolge van een 

zuiver buigend moment. 

- De toepassing van dit vervormingselement in technische buigprocessen als matrijsbuigen, 

richten en vrijbuigen. 

Voor het zuiver buigen zijn met behulp van de plasticiteitsanalyse modellen gemaakt en zijn 

EEM-berekeningen uitgevoerd. Voor de experimentele toetsing van plaatbuigmodellen is in 

1990 door Somborst [1] een gereedschap ontworpen waarmee plaatdelen beproefd kunnen 

worden onder een zuiver buigende belasting. Met zuiver buigen wordt buigen enkel en alleen 

onder invloed van een buigend moment bedoeld, constant over de breedte en zonder 

bijkomende krachten of torsiemomenten. Een overzichtstekening van de plaatbuigmeetmachine 

is in figuur 2 gegeven. Dit geeft een correcte simulatie omdat een plaatbuigmodel ook uitgaat 

van een zuiver buigend moment. Er zijn reeds zo'n 150 experimenten uitgevoerd. De 

resultaten zijn dermate interessant dat het zuiver buigen wel eens een nieuwe materiaa]proef 

kan worden. Het heeft de volgende voordelen ten opzichte van een trekproef: 

- Voor een willekeurig materiaal zijn vervormingsrekken van 30 tot 40 procent bereikt. 

- Voorbewerking van het proefstuk is niet noodzakelijk. 

- De opnemers voor kracht en verplaatsing hoeven niet zeer nauwkeurig te zijn. 

- Doordat de spanningstoestand tweedimensionaal is, is impliciet in het krachtsignaal de 

invloed van de anisotropie meegenomen. 
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1.2 Omschrijving afstudeeropdracht 

De afstudeeropdracht bestaat uit het verbeteren van de plaatbuigmachine. Specifiek kunnen de 

volgende punten genoemd worden. 

- Ontwerp een inklemming voor plaatmateriaal van 1 tot 3 mm met instelbare en beheersbare 

aandrukkracht. 

- Ontwerp een alternatief om het koppel aan te brengen op de inklemming. Denk hierbij aan 

de overbepaaldheid. 

- Ontwerp hoofdafmetingen van de machine. 

- Toets de nieuwe inklemming aan de hand van experimenten. 

1.3 Indeling verslag 

Bij de volgorde van de hoofdstukken is uitgegaan van een thematische, probleemoplossende 

indeling. In het eerste hoofdstuk staat de geschiedenis van het buiggereedschap, de omschrij

ving van de afstudeeropdracht en de indeling van het verslag. Hoofdstuk twee gaat over de 

werking van de plaatbuigmachine met de voor- en nadelen hiervan. Het derde hoofdstuk 

behandelt de tekortkomingen van de huidige inklemming en geeft alternatieven voor verbete

ringen met alternatiefkeuze. Hoofdstuk vier gaat over de problemen en oplossingen van de 

plaatbuigmachine globaal. Het laatste hoofdstuk bevat conclusies en aanbevelingen tot verder 

onderzoek. 
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2 BUIGGEREEDSCHAP 

2.1 Beschouwing van zuiver buigen van plaat 

Stel een plaat van homogeen en verstevigend materiaal met dikte S en een onbeperkte breedte 

en lengte, beschouwd over een lengte L, wordt gebogen ten gevolge van een constant buigend 

moment Mb' waarvan de richting evenwijdig aan de breedterichting van het plaatdeel is. In de 

breedterichting zal dan geen vervorming optreden en de kromtestraal p zal constant zijn. 

Hiervoor geldt dan ook dat de randen van het plaatdeel, evenwijdig met de breedterichting 

(gezien als een lijn) recht zullen blijven, evenwijdig met elkaar en met de richting van het 

buigend moment en loodrecht op de lengterichting van het plaatdeel. De hoekverdraaiing a, 

gedefinieerd in het vlak loodrecht op het buigend moment Mb, zal dan over de hele breedte 

van de plaat constant zijn. Zie ook figuur 1. 

Figuur 1 

I 
\ 

.,_ .. ' 
Mb 

L 

) 
Mb 

Zuiver buigend plaatdeel 

In de praktijk zal de plaat niet geheel homogeen zijn. Binnen de plaat treden kleine diktever

schillen op. Ook zijn de breedte B en lengte L niet onbeperkt. Hierdoor zullen bovenstaande 

beweringen ten aanzien van de kromtestraal , de hoekverdraaiing a en de randen van het 

beschouwde plaatdeel niet meer gelden. 
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2.2 Werking plaatbuigmachine 

Bij de plaatbuigmachine wordt gebruik gemaakt van vier, even grote, in lijn geplaatste, rollen 

(zie figuur 2). De buitenste twee rollen werken als katrollen die de trekkracht in de horizonta

le richting gelijk over de trekbanden verdelen. Door de spanbanden aan de binnenste twee 

rollen te bevestigen, ontstaan in deze even grote, tegengestelde momenten. De translatie van 

de buitenste twee rollen wordt op deze manier omgezet in rotatie van de binnenste rollen en 

de trekkracht wordt omgezet in momenten. De afstand tussen de middelste rollen wordt niet 

door de grootte van de trekkracht opgelegd, maar alleen door de vrije vervorming van het 

proefplaat je! Dit is een vereiste voor het zuiver buigen omdat tijdens het buigen de rollen 

immers ten opzichte van elkaar bewegen. 

De opgewekte momenten in de rollen zijn gelijk en tegengesteld. Hierdoor kan een proefplaat

je door het in de middelste rollen in te klemmen, zuiver gebogen worden. 

Figuur 2 Principe plaatbuigmachine 

2.3 Tekortkomingen huidige ontwerp 

Het huidige ontwerp heeft duidelijk een aantal tekortkomingen. Deze zijn globaal gezien de 

inklemming van het proefplaatje en het aanbrengen van het moment op de rollen. 

Bij de inklemming van het proefplaat je komen de volgende problemen specifiek naar boven: 

- De inklemming is onvoldoende stijf. 

- Plaat van slechts 1 mm dikte kan gebogen worden. 

- Om een plaatje parallel in te spannen is met de huidige inklemming een voorbewerking 
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nodig. 

- Het aanbrengen van de kiemkracht is niet gebruikersvriendelijk. 

Het aanbrengen van het buigend moment op de rollen geeft de volgende problemen: 

- De staalbanden zijn overbepaald. 

- Uitlijnen van de staal banden is niet mogelijk. 

- De banden kunnen 3 mm buigen niet verdragen. 

Overige tekortkomingen zijn: 

- De inklemming en de machine vormen één geheel. 

- De machine is te klein uitgevoerd. 
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3 INKLEMMING 

3.1 Tekortkomingen inklemming proefplaatje 

Het huidig ontwerp van de inklemming heeft duidelijk een aantal tekortkomingen. 

- De inklemming is onvoldoende stijf. Tijdens het buigen gaat de bek openstaan. Dit heeft 

twee oorzaken: De veerstijfheid van de twee bouten (M6x55) is te klein en de arm van de 

kIemkracht is groot waardoor de doorbuiging van de klem vergroot wordt. 

- Om een plaatje parallel in te spannen is met de huidige inklemming een voorbewerking 

nodig, in de vorm van evenwijdig frezen en ontbramen van de eindvlakken. 

- Omdat de rollen ten opzichte van elkaar niet gefixeerd zijn, maar wel evenwijdig moeten 

lopen voor de beproeving, levert het inklemmen problemen op. 

- Het aanbrengen van de kiemkracht is niet gebruikersvriendelijk en niet goed instelbaar. Het 

. plaatje moet gepositioneerd worden evenals de rol die niet vastgeklemd kan worden. 

- De grootte van de kiemkracht en de krachtverdeling over de breedte van de inklemming is 

niet constant. Dit komt doordat maar op twee plaatsen gedrukt wordt en de klem niet 

oneindig stijf is. De grootte van de kiemkracht door middel van de twee bouten is niet 

goed reproduceerbaar. 

3.2 Oplossingsaanpak 

Zoals figuur 2 laat zien worden de proefplaat jes met twee bouten ingeklemd. Door het 

gebruik van kortere en dikkere klembouten zal de stijfheid van de bouten vergroot kunnen 

worden zodat de verlenging sterk vermindert. 

Bij het verbreden van de inklemming zal het probleem van de krachtverdeling echter een 

grotere rol gaan spelen. Dit is te ondervangen door over de gehele breedte van de inklemming 

een constante belasting te geven en/of door de kIemkracht op grote afstand van de inklemming 

in te leiden en de vervorming klein te houden. 

Bij meer bouten, bijvoorbeeld vier, zal de krachtverdeling groter zijn. Het probleem dat 

hierbij ontstaat, is het verschil van kiemkracht van de bouten onderling. Om een gelijkmatige 

krachtverdeling te krijgen, zal een andere oplossingsmethode gekozen moeten worden. 

10 



Bij de huidige inklemming is de overbrengverhouding 0,34. De geleverde kIemkracht bij de 

inklemming is dus 2,9 keer kleiner dan de benodigde kIemkracht bij de bouten. Er is dus 

behoefte aan een overbrengverhouding die veel groter is dan 1 zodat de grootte en de stijfheid 

bij het leveren van de drukkracht slechts een geringe rol spelen. Het probleem is dat een grote 

mechanische overbrengverhouding ook grote hefbomen en dus ruimte vereist. Om toch een 

grote overbrengverhouding te verkrijgen, kunnen twee hefbomen aan elkaar gekoppeld 

worden. Voor het aanbrengen van de relatief kleine drukkracht kan bijvoorbeeld voor een 

bout met ronde kartelmoer gebruikt worden. 

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een constructie met zogenaamde 'gatscharnieren ' 

[2]. In een dikwandige plaat worden twee gaten geboord op een hartafstand iets groter dan de 

boordiameter, zodat een dammetje blijft staan. De rest van het plaatstuk wordt losgezaagd, 

zodat het dammetje de enige verbinding vormt tussen twee delen plaat. Hierdoor wordt een 

extra vrijheidsgraad geschapen in de vorm van een rotatie. In figuur 3 is het principe van een 

gatscharnier getekend. 

De voordelen van gatscharnieren zijn: 

- Korte fabricagetijd en lage fabricagekosten vanwege de eenvoud. 

- Het uit één onderdeel kunnen maken van scharnieren zodat assemblage en positionering 

overbodig worden. Hierdoor wordt de hysterese van een boutverbinding vermeden. 

- Spelingvrij en wrijvingsloos instellen en positioneren van de hoekinstelling. 

D 

h hJrD. 
I 

Figuur 3 Ga/scharnier 

De hoekverdraaiing bij gatscharnieren is echter beperkt. Daarom moet eerst gecontroleerd 

worden of de maximale hoekverdraaiingen toelaatbaar zijn, oftewel of de scharnierpunten niet 
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plastisch vervormen. De maximale hoekverdraaiing kan berekend worden met formule 1 (2]: 

-~ Ob D 
'" =172--
'l'max • E h 

waarin <f>max = maximale hoek [rad] 

ä b = m~imale buigspanning [NI mm 2] 

E = elasticiteitsmodulus [NI mm 2] 

D = boordiameter [mm] 
h = damhoogte [mm] 

Bij reële waarden van de DIh-verhouding is de maximale hoekverdraaiing van een stalen 

gatscharnier maximaal ± 0,03 radiaal oftewel ± 1,7 graad. 

(1) 

Door nu een aantal gatscharnieren te combineren kunnen overbrengverhoudingen in kracht en 

verplaatsing gerealiseerd worden. In paragraaf 3.3 worden enkele mogelijkheden van 

gatscharniercombinaties voorgesteld. 

3.3 Alternatieven inklemblok 

Deze paragraaf bevat 6 alternatieven voor het combineren van gatscharnieren zodat een hoge 

overbrengverhouding bereikt wordt. Ieder alternatief wordt aan de hand van een tekening van 

het stangenstelsel verduidelijkt. Hierin wordt het werkingsprincipe uitgelegd, de exacte 

afmetingen van de damhoogten en de gatdiameters worden nog niet gegeven. Rechtsboven, 

net onder de afschuining, wordt het proefplaat je ingeklemd. Het kleine zwarte cirkeltje geeft 

aan waar de drukkracht geleverd dient te worden. In de begeleidende tekening wordt dit met 

een pijl op een stang aangegeven. Hierbij kan gedacht worden aan een bout met fijne spoed. 

Ter verduidelijking is rechts naast ieder alternatief het bijbehorende vervangend stangenstelsel 

getekend. Omdat naar een breedte van het proefplaat je van iOO mm wordt overgestapt, wordt 

ook de inklemming iOO mm breed. Voor de vervaardiging van het inklemblok is daarom 

draadvonken vereist in plaats van boren en zagen. Draadvonken is een nauwkeurige bewer

king met een lage oppervlakteruwheid. Het is mogelijk om sleuven van 0,5 mm breedte te 

maken met een draad van 0,3 mmo 

12 



3.3.1 Alternatief 1 

In figuur 4 is het eerste aJternatief getekend. 

c:::::=========:) 

Figuur 4 Alternatief 1 

1---- b---+- a., 
2~~------~~~ 

d 

J 
De overbrengverhouding O} van het stangenstelsel is gegeven in formule 2. 

F u" b 
F· u a 

d 
* -

c 

waarin F, u = kracht, verplaatsing bij inklemming [N, mm] 
F", u· ::; kracht, verplaatsing bij drukkracht [N, mm] 

a, b, c, d = afstand tussen scharnierpunten [mm] 

3.3.2 Alternatief 2 

(2) 

Zoals in figuur 4 te zien is, ontstaat bij alternatief 1 een tweestangenstelsel. Kleine verdraaiin-
, 

gen resulteren dan in grote afschuifkrachten in de scharnierpunten. Door scharnierpunt 2 te 

vervangen door een extra verticaal stangetje wordt de constructie statisch bepaald. 

2 
b 0-1 

( 

(:,'1 
:3 

d 

Figuur 5 Alternatief 2 
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3.3.3 Alternatief 3 

Er is een tweede manier om een extra stang te introduceren om de overbepaaldheid van 

alternatief 1 te verhelpen. Dit is in figuur 6 te zien. Het voordeel van dit alternatief is dat de 

extra stang geen lengtevermindering van de overige stangen opeist, zoals bij alternatief 2 het 

geval is. De formule voor de overbrengverhouding OJ is gelijk aan die van alternatief 1 en 2. 

1---- b----t 

2~-~---~-~ 

3 

Figuur 6 Alternatief 3 

3.3.4 Alternatief 4 

Het vierde alternatief is, net als alternatief 2, een combinatie van twee hefbomen (zie figuur 

7). Het verschil met alternatief 2 is dat stang d horizontaal ligt. Hierdoor worden in de 

scharnierpunten geen dwarskrachten opgewekt. Tevens komt de schroef aan de onderkant van 

het inklemblok te liggen. 

r -

( )( 

Figuur 7 

~ -
1---- b---t- 01 

2 +-------..,......-~ 

-+--- d--+-I 3 ~----:'""*-----_....: 

Alternatief 4 
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3.3.5 Alternatief 5 

Keuzemogelijkheid 5 bevat een hefboom en twee stangen en is dus eigenlijk een driestangen

stelsel. Dit heeft als voordeel dat de totale overbrengverhouding. afhankelijk van hoek a. een 

groot bereik kan beslaan. De overbrengverhouding is namelijk 

b d o = - *- *cosex 
S a c 

waarin Os = overbrengverhouding alternatief 5 

Figuur 8 

3.3.6 Alternatief 6 

a, b, c, d = afstand tussen scharnierpunten [mm] 
ex = hoek [rad] 

21---- b---+- a., 

d 

Alternatief 5 

(3) 

Als laatste alternatief is een combinatie van een gatscharnier en een wigvorm gebruikt. Het 

voordeel van het gebruik van een wig is, dat bij een kleine wighoek een zeer grote overbreng

verhouding gecreëerd kan worden. De drukkracht wordt over de hele breedte van de bek door 

de rolletjes ingeleid. Dit in tegenstelling tot de andere waarbij de kracht op één plaats wordt 

ingeleid. Het nadeel van dit alternatief is dat het uit meerdere onderdelen bestaat. 
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Figuur 9 Alternatief 6 

3.4 Pakket van eisen 

Bij het bepalen van het beste alternatief wordt met de volgende eisen rekening gehouden: 

- De moeilijkheidsgraad en hoeveelheid van de bewerkingen. 

- De positie en de manier van aanbrengen van de drukkracht. 

- De haalbare overbrengverhouding van verplaatsing in verhouding tot die van de hoekver-

draaiing. De gestreefde overbrengingsverhouding bedraagt ongeveer 20. Bij een veel 

grotere overbrengverhouding wordt de verplaatsing bij de externe kracht te groot. 

- Het positioneren en assembleren van de verschillende onderdelen. 

- De oppervlakte en vorm van de 'vaste aarde'. Deze bepalen namelijk de afstand tussen de 

bouten voor de bevestiging aan de rollen en zo de afschuifkrachten hierin. 

- De stijfheid van het stangenstelsel. Bij een slap stangenstelsel zal de inklemming door de 

krachten in de bek openstaan. 

- Het aantal scharnierpunten die op afschuiving belast worden. 

- De mogelijkheid tot het dubbel uitvoeren van de inklemming. Hierdoor kunnen zonder 

gereedschapwisseling plaatjes van 1 tot 3 mm beproefd worden. De tiphoogte mag 

maximaal 1,5 maal de plaatdikte zijn en de tiphoek maximaal 30° voor 'dubbelvouwen'. 

Als met dezelfde bek 1 tot 3 mm gebogen gaat worden, zal de tip dus anderhalve millime

ter dik mogen zijn. Bij 3 mm plaatbuigen zal de tip dan echter teveel openbuigen. 
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3.5 Alternatiefkeuze inklem blok 

Met de hierboven opgesomde criteria kan een definitieve alternatiefkeuze gemaakt worden. De 

verplaatsing van het tipje van de bovenste bek bedraagt 0,1 mmo Proeven met Abacus hebben 

uitgewezen dat voor een goede inklemming het proefstuk minimaal twee maal de plaatdikte 

ingeklemd moet worden (zie figuur 22 in bijlage 4). De afstand van bek-tip tot het draaipunt 

van het scharnier 1 bedraagt 2 * 3 + 4 mmo Deze 4 mm is de halve darnhoogte inclusief een 

beetje tussenruimte. Hieruit volgt dat scharnierpunt 1 0,01 rad oftewel 0,57 0 moet kunnen 

roteren. Met behulp van berekeningen en kartonnen modellen zijn de hieruit volgende hoeken 

voor de verschillende alternatieven bepaald (zie tabel 1). Het alternatief met de kleinste 

hoekverdraaiingen bij ieder scharnierpunt, rekening houdend met de werkende krachten, 

verdient de voorkeur omdat deze grotere damhoogten kan krijgen. Alternatieven met 

hoekverdraaiingen die groter zijn dan ongeveer 3 graden vallen af, omdat deze met een 

gatscharnier niet mogelijk zijn. Hoeken groter dan 1,7 0 verdienen echter niet de voorkeur, 

omdat deze in het belangrijke gedeelte naast trek ook op buiging belast worden. Het is 

namelijk de bedoeling om bij maximaal buigen en maximale kiemkracht geen buigbelasting in 

de scharnieren op te wekken. 

Tabel} 

2 

Alternatief 3 

4 

5 

6 

Hoekverdraaiing (in graden) van de scharnierpunten 

Scharnierpunt 

2 3 4 

0,57 0,86 2,00 -

0,57 0,49 1,15 1,48 

0,57 1,72 1,03 3,32 

0,57 0,50 2,14 2,43 

0,57 1,25 3,62 1,79 

0,57 - -

In tabel 1 kan afgelezen worden dat alternatief 3 en 5 allebei een scharnier bezitten die meer 

dan de maximaal toegestane hoek moet kunnen draaien. Deze vallen dus af. 
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De tweede selectie kan met het criterium gebeuren; welke scharnierpunten van de alternatie

ven worden op afschuiving belast? Het probleem is dat de stijfheid en sterkte van een 

gatscharnier bij afschuiving per definitie lager zijn dan bij trek. 

Een scharnierpunt dat in één richting door een resultante kracht wordt belast, kan theoretisch 

z6 geplaatst worden dat deze alleen op trek en druk wordt belast. Indien de resultante van de 

krachten van richting verandert, wordt het scharnier toch op afschuiving belast. De richtings

verandering kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een extra kracht vanuit een andere 

richting, zoals wrijvingskrachten bij de inklemming van het proefstukje. In tabel 2 is voor 

scharnier I, 2, 4 en 6 de mate van afschuiving gegeven. 

Tabel 2 Aj.'\chuiving van de scharnierpunten 

Scharnierpunt 

1 2 3 4 

1 ++ ++ -

2 + + + + 
Alternatief 

4 + 0 0 0 

6 + - - -

Op grond van afschuiving valt alternatief I af. 

niet van toepassing 

o geen aj.çchuiving 

+ enige afschuiving 

+ + veel aj.'îchuiving 

Alternatief 6 is minder geschikt omdat deze uit meerdere onderdelen bestaat die ten opzichte 

van elkaar gepositioneerd moeten zijn. Het voordeel van dit alternatief, namelijk het over de 

hele breedte invoeren van de kracht, is klein. Uit Gifts berekeningen volgt namelijk dat de 

kracht voorbij het eerste scharnier al voor een groot gedeelte over 80 procent van de breedte 

is ingeleid. In staaf 2-3 en 3-4 zal nog verdere uitdemping plaatsvinden. Bij de inklemming 

zal dan van een gelijkmatig verdeelde belasting over de breedte sprake zijn. De Gifts 

berekeningen staan vermeld in bijlage 1. 

Omdat de inklemming dubbel uitgevoerd gaat worden uit één staalblok moet bekeken worden 

of dit eenvoudig te realiseren is. In figuur 10 zijn de twee resterende alternatieven dubbel 

uitgevoerd. 

18 



c::::::=====::::....:~ 

Figuur JO Alrernarü{ 2 en 4 dubbel uitgevoerd 

Rechtsboven worden proefplaat jes van 2 tot 3 mm ingeklemd, linksonder die van 1 tot 2 mmo 

De tiphoogte is rechtsboven 3 mm en linksonder 1,5 mmo 

Alternatief 4 heeft enkele nadelen ten opzichte van alternatief 2. Hieronder zijn deze 

opgesomd. 

- Bij de enkele uitvoering van alternatief 4 worden drie en bij alternatief 2 maar twee zijden 

van het blok gebruikt. 

- De oppervlakte van de vaste aarde is minder massief en dus slapper. 

- Bijkomend geeft het bevestigen van de rollen aan de inklemblokken hierdoor problemen. 

- De drukkracht is eenvoudiger aan te brengen. 

- De scharnierpunten moeten bij alternatief 4 over een grotere hoek draaien. Hierdoor moet 

een grotere D/h-verhouding gekozen worden, wat leidt tot slappere scharnieren. 

Hieruit volgt dat alternatief 2 de beste keuze is. 

Wel hebben alle scharnieren van alternatief 2 afschuiving zoals uit tabel 2 blijkt. De afschui

ving wordt veroorzaakt door het bovendeel van de bek die door het buigen naar links wordt 
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gedrukt. Scharnierpunt 1 kan deze krachten niet goed opvangen omdat deze dan op afschui

ving wordt belast. Dit kan worden opgevangen door het plaatsen van een extra trekstang die 

met scharnieren aan de vaste aarde en aan stang a-b vastzit. In figuur 11 (blz. 25) wordt dit 

verduidelijkt. Doordat de trekstaaf alle afschuifkrachten opneemt, wordt geen enkel scharnier

punt nog op afschuiving belast. 

In de volgende paragraaf worden de exacte afmetingen van alternatief 2 bepaald. 

3.6 Bepaling van de afmetingen van bet inklem blok 

De definitieve uitvoering van het inklemblok is in figuur 11 getekend. Bij de bepaling van de 

hoofdafmetingen van het inklemblok is met de volgende gegevens rekening gehouden: 

Gestreefd wordt naar een klein en compact apparaat. 

- Plaatbreedten tot 100 mm moeten gebogen kunnen worden. De breedte van de inklemming 

is dus 100 mmo 

- De afmetingen hoeven niet groter te zijn dan de diameter van de rollen (60 mm). 

- Het buigmoment moet aan de binnenste rollen overgedragen worden. De grootte van de 

vaste aarde moet aan bepaalde afmetingen voldoen. Twee M8-tapgaten met een onderlinge 

afstand van 40 mm zijn noodzakelijk. 

- Een externe motor zorgt voor de trekkracht. De machine wordt dus niet in een bestaande 

trekbank geplaatst. 

- De sleutbreedte tussen de stangen die uit elkaar bewegen is afhankelijk van de dikte van de 

draadvonkdraad (0,3 mm). 

- Als materiaal is gereedschapsstaal met werkstofnummer 1.2343 gekozen. Voor de 

specificaties wordt verwezen naar bijlage 6. 

Omdat plaatdikten van 1 tot 3 mm gebogen wordt, is gekozen voor vulplaatjes. Hierdoor is de 

spleet voor iedere proef constant. Bij beide inklemmingen kan een dikteverschil van maximaal 

1 mm voorkomen. 

Een verstelbereik van ruim een millimeter is dus voldoende. Voor een traploze verstelling kan 

gekozen worden voor twee vulplaatjes met een kleine wighoek. De instelling noodzaakt een 

verschuiving ten opzichte van elkaar in de breedterichting van de inklemming. Omdat de 

staalbanden om de rollen lopen die tegen het inklemblok is geschroefd is hiervoor geen 
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ruimte. Daarom is gekozen voor vulplaatjes van constante dikte oplopend van 1,00 tot en met 

2,00 mm in stappen van 0,10 mm in combinatie met vulplaatjes met een dikte van 1,00 tot en 

met 1,09 mmo Zodoende is met 20 vulplaatjes een dikte realiseerbaar van 2,00 tot 3,09 mm 

oplopend met 0,01 mmo Omdat de dikte van het proefplaat je toch gemeten wordt voor 

buiging, is (bijna) geen extra tijd nodig voor het instellen. 

3.7 Bepaling van de damhoogte en gatdiameter 

In deze paragraaf worden de damhoogten en de gatdiameters voor ieder scharnierpunt 

bepaald. De nummering komt overeen met die van figuur 5. De twee nieuwe scharnieren die 

ontstaan bij het horizontaal trekstaafje zijn met 5 (links) en 6 (rechts) genummerd. Bij de 

bepaling van D en h wordt onder meer gebruik gemaakt van DDP 64 [2]. 

- Bij een combinatie van trek en afschuiving wordt de sterkte in de trekrichting kleiner. De 

bepaling van de scharnierrichting moet dus zo zijn dat bij de hoogste trekbelasting geen 

afschuiving optreedt. 

- De gaten in het inklemblok voor de scharnieren worden gedraadvonkt. Daardoor kan van 

ronde gaten afgestapt worden. 

Het is de bedoeling dat het voor het inklemmen de bek opengehouden wordt, en bij het 

dichtgaan de buigspanning terugloopt. Het voordeel hiervan is dat tijdens het buigen schar

nierpunt 1 niet op buiging maar alleen op trek wordt belast. De treksterkte is in combinatie 

met buiging lager omdat de buigspanning bij de trekspanning opgeteld dient te worden. De 

trekspanning in het dammetje kan berekend worden aan de hand van het maximaal optredend 

buigend moment (bij 3 mm RVS) van 162 Nm (zie bijlage 2). Met Abacus is aangetoond dat 

de gemiddelde 'arm' van de trekkrachten ruim één keer de plaatdikte oftewel 3 mm is. Bij de 

bek-tip heerst dus maximaal een kracht van 162000 Nmm /3 mm = 54000 N over de breedte 

van de inklemming. 

De Rpo.2 voor 1.2343 bedraagt na harden tot 45 RockweIl C 1150 N/mm2
• Met een veilig

heidsfactor van 1,2 (bij lichte stoten [4]) wordt de ontwerpspanning aontw 950 N/mm2. 
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Scharnierpunt 1 

Omdat scharnierpunt 1 maar over een hoek van 0,010 rad hoeft te roteren, kan voor een grote 

h/D-verhouding gekozen worden. Het praktisch toepassingsgebied loopt van 0,01 tot 0,36. 

Onder voorbehoud wordt gekozen voor een h/D-verhouding van 0,36. Omdat ruimte is voor 

een diameter 0 van 8 mm volgt hieruit een damhoogte van 2,88 mmo De buigspanning is dan 

720 N/mm2
• 

Ob " 0,57 * 4> * E * ~ ~ 
waarin <t> = ma.:timale hoek [rad] 

ob = maximale buigspanning [NI mm 2 ] 

(4) 

E = elasticiteitsmodulus [Nlmm 2 ] 

h '" damhoogte [mm] 
D = boordiameter [mm] 

Omdat het dammetje tijdens het buigen op trek wordt belast, wordt gecontroleerd of de 

trekspanningen toelaatbaar zijn. Tijdens het buigen zal in scharnierpunt 1 met een overbreng

verhouding van 1,2 een trekkracht van ongeveer 65 kN werken. 

Het dammetje zal op trek belast worden met een kerffactor voor trek van ~ I = 1,22 [2]. 

Ot * h * t 
~t '" F 

t 

waarin ~t = kerffactor voor trek [-] 

(1 t = trekspanning [NI mm 2] 

h = damhoogte [mm] 
t = plaatdikte = 100 [mm] 

Ft = trekkracht [N] 

De optredende trekspanning is 275 N/mm2• 

Scharnierpunt 2 

(5) 

De drukkracht onder invloed van het plaatbuigen is (0,2 * 54) 10,8 kNo Omdat hier geen 

sprake van twee gelijke gatdiameters is, is voor de berekening van het gatdiameter formule 6 

nodig. 
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2 
D 

waarin D = vervangende gatdiameter [mm] 
D A = gatdiameter 1 [mm] 
DB = gatdiameter 2 [mm] 

(6) 

Voor een gat DA op een afstand h van de rand (DB = (0) komt dit neer op 0 = 2 * DA• In 

figuur 3 zijn beide gatscharnieren even stijf. 

De buighoek is bij dit scharnierpunt kleiner dan bij scharnierpunt 1, zodat voor een gelijke 0 A 

gekozen wordt. De D/h-verhouding wordt hierdoor meer dan verdubbeld zodat het benodigd 

moment voor het buigen van het scharnierpunt kleiner wordt. Controle op druk is vanwege 

gelijke h en kleinere krachten ten opzichte van punt 1 overbodig. 

Scharnierpunt 3 

De buighoek is bij dit scharnierpunt 1,15 0 oftewel 0,020 rad. Met behulp van formule 5 

levert dit een h/D-verhouding op van 0,157. Omdat D A 8 mm is (D = 16 mm) levert dit een 

damhoogte op van 1,26 mmo 

Scharnierpunt 4 

Bij scharnier 4 is sprake van een buighoek van 0,026 rad. Hierdoor is bij een maximale 

ontwerpspanning van 950 N/mm2 een h/D-verhouding van 0,093. Bij een D van 8,89 mm (DA 

= 8 en DB = 10 mm in formule 6) geeft dit een h van 0,83 mm (formule 4). 

De trekspanning (~, = 1,08) wordt 140 N/mm2
• 

Voor de richtingbepaling van het scharnierpunt is de krachtverhouding tussen punt 3 en de 

externe kracht in figuur 5. Deze bedraagt ongeveer 3. De hoek is dan arctan Ys oftewel 18,4°. 

Scharnierpunt 5 

De trekkracht in de trekstang is maximaal 20 procent van de bek-tipkracht dus 10800 N. De 

hoekverdraaiing is kleiner dan die van scharnierpunt 1. Bij een D van 12 mm wordt h 4,32 

mmo Omdat de trekkracht in het scharnier klein is, wordt een h van 2 mm gekozen. 
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Scharnierpunt 6 

De buighoek is 1,5 keer zo groot (0,015 rad) dan die van scharnier 1. Bij een D van 12 mm 

wordt h 2 mmo 

Tabel 3 geeft een overzicht van de damhoogte en (vervangend) gatdiameter van ieder 

scharnierpunt. Ook staan hier de eventuele begin- en eindhoek (ab en a c) en de coördinaten 

van de middelpunten van i.edere cirkel of boog. Hierbij is de oorsprong (0,0) linksonder 

genomen in het verlengde van de linker- en onderkant. 

Tabel 3 -1.fmetingen van ieder scharnierpunt 

Scharnierpunt 

2 3 4 5 6 

h [mm] 2,88 2 1,26 0,83 2 2 

D [mm] 8 12 16 8,89 12 12 

8 8 00 6 00 8 8 10 6 00 6 00 

x-coör. 44,62 55,5 - 5 I - 5,26 5,26 14,59 13 - 38 -

y-coör. 70,54 70,54 - 72 - 63 63 59,9 74 - 67,5 -
300 120 - 120 - 0 0 102 0 - 30 -

151 240 - 270 - 360 360 254 360 - 150 -

Figuur 11 de definitieve uitvoering van de inklemming zonder bemating. In bijlage 7 is de 

tekening met bemating uitgevoerd. Voor maten die niet in bijlage 7 staan vermeld, wordt 

verwezen naar tabel 3. 
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6 

Figuur 11 Definitieve uitvoering inklemblok 
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4 WIJZIGINGEN PLAATBUIGMACHINE 

4.1 Tekortkomingen plaatbuigmachine 

De wijzigingen die aan het inkJemblok zijn doorgevoerd, hebben gevolgen voor de overige 

onderdelen van de plaatbuigmachine. De onderdelen zullen ook gewijzigd moeten worden om 

het verbeterde inklemblok en het groter optredend moment toe te kunnen passen. Bij het 

wijzigen van de overige onderdelen van de plaatbuigmachine wordt rekening gehouden met de 

onderstaande tekortkomingen. 

Het aanbrengen van het buigend moment op de rollen geeft de volgende problemen: 

- Het aanbrengen van de belasting met staalbanden is statisch overbepaald. De banden zijn in 

de breedterichting niet buigslap. 

- Doordat uitlijnen van de staal banden niet mogelijk is, vervormt de plaat niet altijd als een 

zuivere cirkelboog. 

- De banden kunnen 3 mm buigen niet verdragen. Ze zullen kapot getrokken worden. 

Overige tekortkomingen zijn: 

- De inklemming en de machine vormen één geheel. Hierdoor is het verwisselen van de 

inklemming niet mogelijk. 

- De machine is te klein uitgevoerd en is daardoor slecht toegankelijk. 

4.2 De bevestiging van de rollen aan de inklem blokken 

De bevestiging van de rollen aan het inklemblok moet aan de volgende eis voldoen: 

Spelingvrij het optredend moment doorvoeren van de inklemblokken naar de rollen. 

Door het dubbel uitvoeren van de bek wordt gereedschapwisseling overbodig. 

Er is dus geen snelklemmechanisme nodig. Met enkele sterke bouten kan het moment door 

wrijving van de raakvlakken overgebracht worden. Omdat de verbinding permanent is, kan 

een groot aanhaalmoment voor de bouten gebruikt worden. Uit de sterkteberekening in bijlage 

2 blijkt dat twee M8x40 imbusbouten met kwaliteit 12.9 voldoen. 
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4.3 Alternatieven voor de bevestiging van de trekbanden aan de rollen 

Om de overbepaaldheid onder invloed van de trekbanden te elimineren, zou kunnen worden 

overgestapt naar kabeltjes. Proeven met stalen en kunststoffen kabel~es lopen echter op niets 

uit, omdat de buigstijfheid veel te groot is. Hierdoor is een trekkracht nodig voor het 

rechttrekken van de kabeltjes. Daarom is niet gekozen naar een andere krachtoverbrengmedi

um, maar naar een andere bevestigingsmethode, zodat de overbepaaldheid vermindert. 

Er zijn drie manieren om de staal banden aan de rollen te bevestigen. In de volgende 

paragrafen zijn deze alternatieven opgesomd. 

4.3.1 Alternatief 1 

Bij alternatief 1 worden de banden met behulp van lijm vastgezet. 

Bij eventueel breken van een band zal vervanging problemen opleveren. Daarom is gekozen 

voor lijmen aan gerolde plaat die dan op de rol bevestigd wordt met een pasbout. Door het 

gebruik van een pasbout is een groter contactoppervlak en nauwkeuriger op lengte inklemmen 

mogelijk. 

Aan de hand van figuur 12 wordt het eerste alternatief verduidelijkt. 

Figuur 12 Alternatie! J 
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4.3.2 Alternatief 2 

Om de overbepaaldheid door lengteverschillen van de banden te elimineren, kan voor een 

doorverbinding gekozen worden. Er is namelijk geen krachtoverbrenging maar een moment

overbrenging naar de rol gewenst. De twee krachten zijn even groot en tegengesteld. 

Tijdens het buigen draait de rol maximaal een kwart, en bij het verwisselen van de bek moet 

de rol een halve slag gedraaid worden. Omdat de banden daarom (maximaal) driekwart rond 

gaan, is verspringing in de rol noodzakelijk. Om geen momenten op te wekken zal van één 

naar twee bandjes overgesprongen worden. Omdat in de rol deze overgang plaatsvindt, kan de 

rol meer dan een halve slag gedraaid worden zonder dat de bandjes kruisen. Het doorvoeren 

is mogelijk door een sleuf door de rol heen te frezen. Dit is zichtbaar in figuur 13. De twee 

pennen met een diameter van 10 mm zijn voor het soepel buigen van het bandje. Trekproeven 

hebben aangetoond dat bij een radius van 5 mm de buigspanning toelaatbaar is en maar 

geringe plastische vervorming veroorzaakt. 

1--- 30 ----I D001':mede A-A 

~--------60--------~ 

Figuur 13 Alternatief 2 

In de rol moet dus de bevestiging komen van de dubbele naar de enkele band. Uit proeven is 

gebleken (zie bijlage 3) dat Loctite Multi-Bond 330 voldoet aan de benodigde minimale 

afschuifspanning voor het verbinden van de trekbandjes. De twee gaten zijn voor de bevesti

ging van de rollen aan de inklemblokken. Het uitstekend deel aan de rechterzijde van 

doorsnede A-A is voor de bevestiging van een gelagerd wieltje. 
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4.3.3 Alternatief 3 

In plaats van twee bandjes kan voor één gekozen worden zolang het buigend moment dat 

opgewekt wordt, onderdrukt wordt. Door de sleuf in de rol net iets breder te maken dan het 

verbindingsstuk, wordt kantelen en het optreden van momenten voorkomen. 

Het voordeel van één bandje in plaats van twee is dat de overbepaaldheid afneemt. Er is 

immers geen lengteverschil meer mogelijk tussen twee bandjes aan een zijde van het 

inklemblok. 

4.4 Pakket van eisen 

De volgende eisen worden aan de bevestiging gesteld: 

- De bandjes moeten driekwart om de rol gelegd kunnen worden. Tijdens het buigen draait 

de rol maximaal een kwart, en bij het verwisselen van de bek moet de rol een halve slag 

gedraaid worden. 

- De bevestiging aan de rol moet sterker zijn dan de bandjes en zo stijf mogelijk. 

- De statische overbepaaldheid van de bandjes moet zo klein mogelijk zijn. 

- De kracht over de breedte van het bandje moet constant zijn. 

4.5 Alternatiefkeuze bevestiging trekbanden 

Alternatief 1 valt af vanwege het mogelijk lengteverschil van de bandjes links en rechts. 

Om de sleuf als geleider te gebruiken zal smering en ruwheid van het oppervlak een rol 

spelen. Hierdoor zullen wrijvingskrachten en kantelrnomenten optreden. Alternatief 3 is 

daarom minder geschikt. 

Hierdoor is alternatief 2 de beste keuze. Het verschil in lengte van de dubbele bandjes aan 

iedere zijde kan tijdens het lijmen zeer klein gehouden worden. Bij het buigen van 3 mm plaat 

zullen de banden zo ver mogelijk om de rollen gedraaid worden. 

De dikte van de rollen is afhankelijk van de breedte van de bandjes. De breedte van de 

bandjes is afhankelijk van het optredende trekkrachten. Uit formule 5 blijkt dat het maximaal 

optredend buigend moment 162 Nm bedraagt. Bij een roldiameter van 60 mm is de trekkracht 
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dan 2700 N. Omdat aan beide zijden aan het inklemblok trekbandjes zitten, moeten deze ieder 

1350 N aankunnen. Uit bijlage 5 blijkt dat de treksterkte van de bandjes minimaal 1200 

N/mm2 is. Bij een dikte van 0,1 mm levert dit een minimale breedte van 12 mm op. Bij 

splitsing van het bandje betekent dit twee keer 6 mm breedte. De sleutbreedte in de rol is bij 

drie doorgevoerde bandjes dan ongeveer 25 mmo De totale roldikte bedraagt daarom 30 mmo 

Het op elkaar leggen van twee staalbanden van 0,05 mm dikte voor een buigslappere band is 

niet mogelijk. Dit komt omdat de buighoek tijdens het buigen verandert. 

4.6 Splitsen buitenste rollen 

Door het splitsen van de buitenste rollen zal de overbepaaldheid door de spanbanden verder 

afnemen. Hierdoor wordt het opwekken van een verschil in trekkracht per bandje voorkomen. 

Nu is het immers zo dat een verschil in trekkracht van een bandje doorgevoerd kan worden 

naar de andere zijde van de rol. Hierdoor zou een wringend moment in de rol op kunnen 

treden die de proef uiteraard nadelig beïnvloedt. Omdat beide roJdelen op kogelscharnieren 

lopen, wordt over de breedte van de bandjes de kracht gelijkmatig verdeeld. Dit is belangrijk 

om scheuren van de bandjes te voorkomen. 

4.7 Parallel inklemmen van het proefstuk 

Om een plaatje parallel in te spannen is met de huidige inklemming een voorbewerking nodig. 

Omdat de rollen alleen met de bandjes vastzitten, is de positionering van de rollen tijdens het 

aanbrengen van de kIemkracht problematisch. 

De middellijn van de middelste rollen moeten parallel lopen en de rollen mogen ten opzichte 

van elkaar niet in axiale richting verschoven zijn. De afstand tussen de rollen is ook van 

belang omdat de buiglengte nauwkeurig instelbaar moet zijn. 

Er is dus behoefte aan een hulpmiddel die tijdens het inklemmen van het proefplaatje de rollen 

ten opzichte van elkaar positioneert. Het aanbrengen van dit hulpmiddel moet snel en accuraat 

gebeuren. Omdat de kopvlakken van de rollen gedraaid zijn, kunnen deze gebruikt worden 

voor het positioneren. Voor een positioneerapparaat kan gedacht worden aan een omgezette 

aluminium plaat van 4 mm dik. Deze plaat is aan de binnenzijde voorzien van kunststof om 

beschadiging te vermijden en een constante aandrukkracht te realiseren. Omdat de verplaat

sing klein is, kan voor een excenter gekozen worden zodat de kracht snel aan te brengen is. 
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De vier aangespitste sleuven in de flanken vallen op de wieltjes zodat de afstand tussen de 

rollen bepaald is. In dit geval is de buiglengte 10 mmo In figuur 14 is de uitslag van de 

aluminium positioneerplaat weergegeven. 

Vouwlijn 

6111-' -- 83 ---1--

130 70 - '----'-_...., 

1 

Figuur 14 Uitslag aluminium positioneer plaat 

Door het aanbrengen van de kiemkracht wordt evenwijdigheid van de rollen gegarandeerd. De 

twee V -vormige lippen zorgen voor de positionering van het proefplaat je in het midden van 

het inklemblok. Omdat de kiemkracht in tegenstelling tot de huidige van buitenaf gegeven 

wordt, mag de positioneerplaat dicht zijn. Een handvat aan de bovenzijde vergemakkelijkt het 

plaatsen en het tegenhouden bij het aandraaien van het excenter. 

84 ----I 

:30 

K II n ststof ---------o-t~ 

Figuur 15 Zijaanzicht posifioneerapparaat 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Voor de problemen met de inklemming zijn de volgende oplossingen bedacht. 

Omdat met vulplaatjes gewerkt wordt, is maar een kleine slag van de bek nodig. Hierdoor is 

het mogelijk om met gatscharnieren een overbrengverhouding in kracht te creëren. Door het 

dubbel uitvoeren van de inklemming kan gebogen worden zonder gereedschapwisseling. Met 

de ene bek van 1 tot 2 mm en door een halve slag draaien van het inklemblok komt de tweede 

bek boven voor 2 tot 3 mm dik buigen. Met behulp van een positioneringsapparaat kan een 

proefplaat je parallel en nauwkeurig ingeklemd worden. 

De bevestiging van de rollen aan het inklemblok gebeurt met twee M8x40-12.9 cilinderkop

schroeven met binnenzeskant. Zo wordt door wrijving van de raakvlakken spelingvrij het 

optredend moment van de inklemblokken naar de rollen overgebracht. 

Om de overbepaaldheid door de lengteverschillen van de staal banden te elimineren, kan voor 

een doorverbinding door de binnenste rollen gekozen worden. Hierdoor is we) splitsing van 

het bandje in de rol noodzakelijk. Omdat de afmetingen van de proefplaatjes naar maximaal 

100 mm breedte en 3 mm dikte gaan, is gekozen voor band van 0,1 bij 12 mm met werkstof

nummer 1. 0605. 

De overbepaaldheid van de bandjes is verder afgenomen door het splitsen van de buitenste 

rollen. Hierdoor is het ontstaan van een verschil in trekkracht per bandje onderdrukt zodat er 

geen wringend moment in de rol kan optreden. 

Omdat de bandjes nu uit een stuk bestaan is een verbinding noodzakelijk. Proeven met Loctite 

Multi-Bond 330 hebben aangetoond dat een grote afschuifspanning haalbaar is. Hierdoor is de 

mogelijke inklemlengte van ongeveer 40 mm ruim voldoende voor de bevestiging van bandjes 

van 0,1 mm dik. 

Uit de eerste set proeven blijkt dat een inklemlengte van 10 mm voldoende is, voor de 

bevestiging van bandjes van 0,1 mm dik. 

De stijfheid van de lijm is zeer groot. Deze is onder andere afhankelijk van de lijmdikte. Het 

is duidelijk dat zelfs bij een inklemdiepte van 5 mm de stijfheid van de lijm niet meer van 
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belang is voor de totale stijfheid. Bij gebruik van bandjes van 0,1 mm dikte is dit niet meer 

van belang omdat de stijfheid niet meer afhangt van de inklemdiepte maar van de stijfheid van 

het bandje zelf. 

Uit Gifts berekeningen volgt dat de drukkracht voorbij het eerste scharnier al voor een groot 

gedeelte over 80 procent van de breedte is ingeleid. Naar de inklemming toe zal nog verdere 

uitdemping plaatsvinden. Bij de inklemming zal dan van een gelijkmatig verdeelde belasting 

over de breedte sprake zijn. 

Berekeningen met het EEM-pakket Abacus hebben aangetoond dat het openbuigen van de bek

tip maximaal ongeveer 0,05 mm bedraagt. Ook is bewezen dat het overgangsgebied van recht 

naar zuiver buigen oftewel het inklemverschijnsel minder dan één maal de plaatdikte bedraagt. 

Berekeningen met Abacus hebben aangetoond dat voor een goede inklemming het proefstuk 

minimaal twee maal de plaatdikte ingeklemd moet zijn. 

5.2 Aanbevelingen tot verder onderzoek 

- Bekijken of de staalbanden aan één zijde aan te brengen zijn, zodat het mechaniek en de 

inklemming gescheiden worden. Hierdoor wordt het plaatsen van een proefplaat je 

eenvoudiger en kunnen de scherpe bandjes beter afgeschermd worden. Omdat alleen een 

moment via de rollen aan het plaatje wordt overgebracht, is eenzijdige uitvoering theore

tisch mogelijk. 

- Doordat de buitenste rollen gesplitst worden, wordt het mogelijk om de trekkracht in de 

middellijn van deze rollen in te voeren. Gekeken kan worden of dit, in combinatie met de 

bolscharnieren in de rollen, een verdere verkleining van de overbepaaldheid van de 

trekbanden oplevert. 

- Uitvoeren van een EEM-simulatie van de elastische vervorming van het inklemblok met de 

scharnieren. Hierbij kan gedacht worden aan Algor Interactive Systems. 

- Bepalen of het openbuigen van de bek inderdaad 0,05 mm bedraagt, zodat hiermee bij het 

interpreteren van de meetwaarden rekening gehouden kan worden. 
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Bijlage 1 Gifts berekeningen 

Geometrie 

Met de Gifts berekeningen is de mate van 'uitdempen' van de kracht bepaald. 

Ribben C en D uit figuur 4 worden benaderd door een L-vormig profiel met een wanddikte 

van 10 millimeter. De lengte van de ribben zijn respectievelijk 20 en 50 millimeter. Het 

profiel wordt met twee lijnscharnieren in de hoek en aan het uiteinde van de korte rib 

gepositioneerd. 

In het midden van het profiel van 100 millimeter wordt een kracht F in de lange rib loodrecht 

op het oppervlak ingeleid. De vraag is nu niet hoe groot de spanningen en doorbuiging zijn, 

maar hoe de kracht over de diepte van het profiel wordt ingeleid. Dit is namelijk van belang 

omdat een gelijkmatig verdeelde belasting bij de inklemming moet worden benaderd. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met Gifts versie 6.3.1 op een Cirp 80386DX40 met Weitek 

coprocessor. Om de rekentijd van ongeveer één uur te verminderen is het model gehalveerd 

omdat deze toch volledig symmetrisch is. Het onderdrukken van vrijheidsgraden in symme

trievlakken kan uitgevoerd worden met het commando SYM. Omdat dit problemen in de 

rotatievrijheden gaf, is hiervan afgezien. In plaats hiervan is lijn L3 in de 6-richting (de 

rotatie om de z-as) en LC 1 in de 4-richting vastgelegd. 

Hieronder staat vermeld wat in de pre-processor BULKM is ingevoerd. Commentaar is 

gegeven tussen accolades. 

JOB: wpa4 16-APR-93 15:08:48 

AUTOOFF 

ELMAT,3 

1 

1.0000E+02 2.1000E+OS 3.0000E-Ol 

ETH,l 

1.0000E+Ol 

{E = 210.000, Poisson constante p = 0,3} 

{dikte = 10 mm.} 

36 



KPOINT 

1 {punt 1 heeft de coördinaten 0,0,15} 

.OOOOE+OO 

2 

.OOOOE+OO 1.5000E+Ol 

.OOOOE+OO .OOOOE+OO .OOOOE+OO 

3 

4.5000E+Ol .OOOOE+OO .OOOOE+OO 

4 

.OOOOE+OO 5.0000E+Ol 1.5000E+Ol 

5 

.OOOOE+OO 5.0000E+Ol .OOOOE+OO 

6 

4.5000E+Ol 5.0000E+Ol .OOOOE+OO 

7 

4.0000E+Ol 5.0000E+Ol .OOOOE+OO 

SLINE 

L1 

1,2,4 

L2 

2,3,10 

L3 

4,5,4 

L4 

5,7,9 

L5 

7,6,2 

L6 

1,4,11 

L7 

2,5,11 

L8 

3,6,11 

{een lijn genaamd L1 tussen punt 1 en 2 

verdeeld in vier gedeelten} 
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GETY,O 

QB4 

1,1 

COMPLINE,O 

LCI 

L5,L4 

GRID4,O 

G1 

L1,L7,L3,L6 

G2 

L2,L8,LC 1,L 7 

{Quadrilateraal isoparametrisch 

Buigelement met 4 knooppunten} 

{samenvoegen van lijn L4 en L5 tot LCl} 

{een vierpunts raster tussen de genoemde lijnen} 

In pre-processor LOADBC wordt de belasting en de ondersteuning van de constructie 

vastgelegd. In LOADBC is dan de volgende element-verdeling zichtbaar. 

In LOADBC is het volgende ingegeven. 

JOB: wpa4 16-APR-93 15: 13:43 

AUTOOFF 

DISL,l 

L6 

.OOOOE+OO 

SUPL,l 

L7 

SUPL,2 

L7 

Lel 

L3 

SUPL,3 

L7 

{lijn L6 wordt een verplaatsing van 0 mm 

opgegeven} 

{lijn L7 wordt in de x-richting vastgelegd} 
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SUPL,4 

Lel 

SUPL,6 

L3 

LOADP,3 

7 

-1.0000E+03 

{in knooppunt 7 werkt een belasting van 

1000 N naar beneden} 

Het voordeel van DISL boven SUPL is dat de reactiekrachten in LOADBC opgevraagd 

kunnen worden. Wel kost dit een langere rekentijd, zodat hiervan zo weinig mogelijk gebruikt 

wordt. 

LOADS LOADING CA~E 

~x 
1.000E+03 

Gl 

( "J 
k 

MODEL 

~x 
5.000E+OO LOADS 

Figuur 16 Ingevoerde geometrie 

39 

LOAD PLOT 
RESULTANTS 

PT. LOADS 

LINE NAMES 
GRID NAMES 

VIEW DIRECT ION 

x 
y 

z 

50 -75 43 
VIEWING DI5T. 

1.000Et16 
PLOT LIMlTS 

.OOOEtOO 
4.500Et01 

.OOOEtOO 
5.001Et01 

OOOEtOO 
1.500Et01 

JOB: wpa4 
19-APR-93 11 :56 



Berekening 

Na het uitvoeren van MSTATIC zijn de volgende resultaten zichtbaar. De vervormingen zijn 

met behulp van het commando SCALEDN met een factor 2,5 vergroot. De gestippelde lijnen 

geven de onvervormde toestand weer. 

MODEl 

'\Lx 
5.aOOE+OO 

Figuur 17 

LOADING CA5E 

---------------------------------------7 

Gl 

G2 //' 

I 

I 
/ 

/ 

/ 
I 

I 

I 
I 

/ 

___________________________________ J 

OEFLEC1ION::i 

Vervormde toestand 

40 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
I 

I 

/ 
/ 

~ 

LINE NAMES 
GRID NAMES 

VIEW DIRECT ION 

x 

50 -75 43 
VIEWING 015T. 

1.000E.l0 
PLOT LIMITS 

.OOOE.OO 
4.S00E+01 

DOOE.OO 
DEFlS. y 5.001E.01 

~ ,yy xl-__ z~~~.O~O~OE~t~OO~~ ~ 1.S00E+Ol 
JOB: wpa4 

2.000E·02 15-APR-93 16:00 



LOADS LOADING CASE 

\Lx 
4,OOOE+02 

~ __ ~~~~~~~~~~~~6 
4 144 145 146 141 148 149 150 151 3 

3 136 137 138 139 HIJ 141 142 143 

1 120 121 122 123 124 125 126 127 0 
o 112 113 114 115 116 117 116 119 

9 104 lOS 106 107 108 109 110 111 B 

MODEL 

\Lx 
5.000E+OO REACllONS 

Figuur 18 Reactiekrachten 

LaAD PLOT 
RESULTANTS 

PT. LOADS 

POINT U5ER NO 
VIEW DIRECT ION 

50 ·75 43 

x 
y 

z 

VIEWING DIST. 
I,OOOE+16 

PLOT LIMlTS 
.OOOE+DO 

4,SOOEtOl 
.000EtOO 

5.001E+Ol 
,OOOEtOO 

I,SOOEtOl 
JOB: wpa4 

16·APR·93 16:07 

De reactiekrachten zijn in figuur 18 weergegeven. De numerieke uitdraai van de reactiekrach

ten in de knooppunten levert tabel 4 op. Hierbij valt op dat de reactiekracht in punt 4 klein is, 

terwijl de grootste kracht hier verwacht mag worden. Dit komt doordat deze alleen de kracht 

van een zijde moet opvangen en lijn L3 een symmetrielijn is. De derde kolom bevat de 

verhouding van de kracht ten opzichte van de reactiekracht van punt 4 in de x-richting 

genomen. 
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Tabel 4 

POINT 

1 

4 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Reactiekrachten in x-richting op lijn L6 

REACTIONS 

FORCE X (N) 

-9.757E+Ol 

-1.672E+02 

-1.577E+02 

-2.048~ 
-2.364E+02 

-2.598E+02 

I -2.793E+02 

-2.966E+02 

-3.118E+02 

-3.238E+02 

-3.316E+02 

(%) 

29,2 

100 

47,2 

61,2 

70,7 

77,7 

83,5 

88,2 

93,2 

96,8 

99,2 

Een controle berekening van de som van de momenten in de oorsprong om de y-as levert: 

L My(o.o.O) = 0 
F (punt7) * L3 + L reactiekrachten * IA = 0 

-lOOO(N) * 40 + 2667 (N) * 15= 0 

Hierin is L3 de arm van kracht Fen L4 die van de reactiekrachten. 

(7) 

Met behulp van LOTUS kan figuur 19 getekend worden. Hierin is goed te zien dat de 

spanningsuitdemping tot ongeveer 20 millimeter van de rand zeer groot is. Bij de rand is deze 

relatief klein. 
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Real't i ell'acht - I' nooppunt eN) 

110,-----------------------------------------------~ 

100 

90 r 

80 r 

70 

SC! 

50 

40 

:-1(1 

'10 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
5 10 15 20 25 30 ~5 40 45 50 55 60 65 70 75 BD B5 90 95 

Figuur 19 Relatieve reactiekrachten per knooppunt op lijn L6 

Uitdraai van WPA4.BOT 

De uitdraai van WPA4.BOT is hieronder gegeven. Het is de tekst die bij het draaien van 

mstatic in beeld verschijnt. 

MODULE:OPTIM JOB:wpa4 16-APR-93 15:21:00 

ORIGINAL WAVEFRONT. 

COMPUTATIONAL B.W.: 

MAXIMUM HALF B. W.: 

449.81290 

778 
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ENTER WAVEFRONT # 1 

WAVEFRONT COMPUTATJONAL MAX HALF BANDWIDTH 

ORIGINAL 449.8129 778 

RESEQUENCING NODES TO PLACE DELETED NODES AT END 

OF POINTS FILE. 

OPTIMIZA TION TIME -- 3.900 SEC. 

MODULE:DECOM JOB:wpa4 16-APR-93 15:24:33 

TOT AL NUMBER OF UNKNOWN GROUPS: 46 

INPUT LAST GROUP NUMBER TO BE DECOMPOSED. 

CONDENSING NODES: 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

GROUP 5 

CURRENT CPU - 2.200 SEC. 

ESTIMATED TOTAL CPU - 21.252 SEC. 

17, 18, 19, 20, 

21,22,23,24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33, 
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GROUP 10 

CURRENT CPU - 6.150 SEC. 

ESTIMATED TOTAL CPU - 29.704 SEC. 

34, 35, 36, 37, 

38, 39,40,41,42, 43, 

44,45, 46, 

47,48,49, 

50, 51,52, 

GROUP 15 

CURRENTCPU - 23.620 SEC. 

ESTIMATED TOTAL CPU - 76.056 SEC. 

53, 62, 63, 

64,65,66, 

67, 68, 69, 

70, 71, 72, 

73, 74, 75, 

GROUP 20 

CURRENT CPU - 82.170 SEC. 

ESTIMATED TOTAL CPU - 198.441 SEC. 

76, 77, 78, 

79, 80, 81, 

82, 83, 84, 

85, 86, 87, 

88, 89,90, 

GROUP 25 

CURRENT CPU - 144.180 SEC. 

ESTIMA TED TOT AL CPU - 278.556 SEC. 

91,92, 93, 

94,95,96, 

97, 98, 99, 

100, 101, 102, 

103, 104, 105, 
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GROUP 30 

CURRENT CPU - 176.200 SEC. 

ESTIMATED TOTAL CPU - 283.682 SEC. 

106, 107, 108, 

109, 110, 111, 

112, 113, 114, 

115, 116, 117, 

118, 119, 120, 

GROUP 35 

CURRENT CPU - 214.980 SEC. 

ESTIMATED TOTAL CPU - 296.672 SEC. 

121, 122, 123, 

124, 125, 126, 

127, 128, 129, 

130, 131, 132, 

133, 134, 135, 

GROUP 40 

CURRENT CPU - 240.080 SEC. 

ESTIMATED TOTAL CPU - 289.897 SEC. 

136, 137, 138, 

139, 140, 141, 

142, 143, 144, 

145, 146, 147, 

148, 149, 150, 

GROUP 45 

CURRENT CPU - 271.390 SEC. 

ESTIMATED TOT AL CPU - 291.292 SEC. 

151, 

NUMBER OF DIGITS ACCURACY LOST ON DECOMPOSITlON - .386 

DECOMPOSITlON TIME -- 275.010 SEC. 
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Bijlage 2 Sterkteberekening van bouten M8x40-12.9 

Bij de controle van de sterkteberekening wordt uitgegaan van twee M8 cilinderkopschroeven 

met binnenzeskant (kwaliteit 12.9) die verzonken in de schijven liggen. De schijven van C45-

2 hebben een dikte van 30 mmo De verzinking is 10 mm diep, zodat de bouten 20 mm in het 

inklemblok geschroefd worden. 

De twee bouten worden gebruikt om een kiemkracht te leveren met een zodanige grootte dat 

het over te brengen buigmoment door wrijving tussen de contactvlakken overgebracht wordt. 

Hierdoor worden ze alleen op trek en niet op afschuiving belast. Het over te brengen moment 

M is maximaal bij RVS met een plaatdikte van 3 en een breedte van 100 mmo 

IJ == 0,15 * s; * bo * C [Nmm] 

waarin So = dikte pku.lt = 100 [mm] (8) 
b = breedte plaat = 3 [mm] 
C = karakteristieke deformatieweerstand= 1200 [Nfmm 2] 

Het over te brengen moment wordt maximaal 162000 Nmm. Formule 6 levert de minimale 

totale kIemkracht per bout. Er wordt uitgegaan van twee bouten. 

waarin M = moment = 162000 [Nmm] 
m = aantal kontaktvlakken = 2 [-] 
11. = aantal bouten = 2 [-] 
J.L = wrijvingscoeffiint :;:; 0,15 [-] 
r = halve hartafstand tussen bouten = 20 [mm] 

De kiemkracht per bout FN wordt 13500 N. 

Hieronder volgt een sterkteberekening en controle van de bouten, ontleend aan [4]. 

Stap 1 Globale boutcontrole 

(9) 

De minimale kiemkracht is 13500 N per bout. Tabel A8-13 geeft richtwaarden voor globale 

boutdiameter bij een gegeven belasting. Voor een bout van 8 mm met kwaliteit 12.9 geeft 

deze een statische kIemkracht van maximaal 16 kNo 
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Stap 2 Bepaling van de benodigde voorspankracht 

Voor de berekening van de montage-voorspankracht moet eerst de krachtverhouding eI

bepaald worden: 

cp = q * 4> [-] 

waarin q = faktor VOOT krachtdooTVoering = 1 [-] 
4>' = vereenvoudigde krachtverhouding = 0,28 [-] 

(lKld ::: 2, DAldA = 1,5) 

Voor de montage-voorspankracht FVIn geldt formule 7. 

F vm = kA * kL * F N (1 - cp) [N] 

waarin kA. aanhaalfaktoT = 1,6 [-] 
kL = zetfalctor = 1,2 [-] 
F N = kIemkracht = 13500 [N] 

4> = krachtverhouding = 0,28 [-] 

(10) 

(11) 

Hierdoor wordt de montage-voorspankracht 18,66 kNo Bij een wrijvingscoëfficiënt van 0,12 

in de schroefdraad geldt een maximale voorspankracht Fsp van 29,5' kNo 

Stap 3 Bepaling van het aanbaalmoment 

Het aanhaalmoment MA kan berekend worden met formule 8. 

MA ::: 0,2 * FVM * d2 [Nmm] 

waarin F VM ;;; montage-voorspankracht = 18660 [N] 
d2 = flanlr.doorsnede ;;; 9 [mm] 

(12) 

Het minimaal aanhaalmoment wordt 33600 Nmm oftewel 33,6 Nm. Als maximum voor het 

montage-aanhaalmoment wordt 0,9 * Msp gegeven; dit komt neer op 35,7 Nm bij een gemid

delde wrijvingscoëfficiënt van 0,10. Bij een wrijvingscoëfficiënt van 0,14 is het aanhaalmo

ment 39,2 Nm. Het benodigde aanhaalmoment ligt dus tussen 33,6 en 35,7 Nm. In volgende 

berekeningen wordt uitgegaan van 35 Nm en van een montage-voorspankracht van 19,44 kNo 
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Stap 4 Controleberekening van bout op trekbelasting 

In de vierde stap wordt bekeken of de bout de trekbelasting aankan. 

Fsmax Fsp + FBS S Fo;J, [NJ 

waarin Fsmax = max. schroejkracht [NJ 
Fsp = max. spankracht = 29500 [NJ (13) 
FBS = extra toegestane kracht (Zusatzkraft) = 0 [NJ 
FO;l = trekbelasting op bout bij vloeigrens [NJ 
Fo;J, = As * RPO;J, = 36.6 [mm 1

] * 1080 [NlmmZ] 

De maximale schroefkracht is kleiner dan de trekbelasting van de bout bij vloei. Er is dus 

geen gevaar dat de bouten plastisch gaan vervormen. 

Stap 5 Controleberekening van de vlaktedruk 

In de laatste berekening wordt gekeken of de vlaktedruk van het te klemmen materiaal onder 

de boutkop niet boven de toelaatbare komt. 

waarin p :; vlaktedruk [Nlmm 2
] 

F wt = totale kracht [NJ 
Ap :; belasteschroefoppervlakte= 42 [mm 2] 

Fm = montage-voorspankracht = 19440 [N] 
F BWt = totale bedrijfskracht = 0 [N] 

Po = maximale vlaktedruk C 45 = 700 [Nlmm 2
] 

(14) 

De heersende vlaktedruk van ongeveer 450 N/mm2 is ruim lager dan de maximaal toelaatbare 

vlaktedruk van 700 N/mm2
• Een ring tussen de boutkop en de schijven is dus overbodig. Dit 

heeft als voordeel dat de stijfheid groter is. Gevaar voor beschadiging is klein omdat de 

bouten zelden losgenomen zullen worden. 

Uit de voorgaande controleberekeningen blijkt dat de bouten de belasting aankunnen. 

Omdat de afschuifkracht ongeveer zes maal zo klein is als de trekkracht zal afschuiving, die 

ontstaat bij te kleine voorspankracht, geen problemen opleveren. Hierdoor hoeft de veilig-
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heidsfactor van de bouten niet groot te zijn. 

De inschroefdiepte van de bouten in het inklemblok bedraagt ongeveer 20 mm oftewel 2,5 

maal de boutdiameter. Een inschroefdiepte van 2 maal de boutdiameter is in alle gevallen 

voldoende [5]. De vlaktedruk en afschuifkracht in het schroefdraad blijven ruim onder het 

maximaal toelaatbare, zodat een controle hierop overbodig is. 
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Bijlage 3 Proeven met Loctite Multi-Bond 330 

Doel van de proeven is het bepalen van de maXimale afschuifspanning van de lijm Loctite 

Multi-Bond 330. De lijmverbinding zit tussen 0,96 millimeter staalplaat en een staal bandje 

van 15 millimeter breedte. Ook wordt gekeken naar de stijfheid, rekgedrag en eventueel 

plastisch gedrag van het staal bandje. Tijdens het trekken wordt met een xlt-schrijver 

kracht/weg-krommen getekend. 

\' 
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Lt 

Figuur 20 Geometrie lijm proeven 

Volgens de Loctite Produktwijzer [6] bedraagt de afschuifspanning voor Multi-Bond 330 

16 N/mm2
• Zodoende kan er een voorspelling overeen minimaal verbonden oppervlak gedaan 

worden als de lijmverbinding sterker moet zijn dan het bandje. 

Voor de minimale inklemlengte L van de inklemming van het trekbandje in de staalplaat jes 

geldt: 

(1 IIIlIXSt * d * n = '" IIIlIXlijm * L * m 

waarin (1I11l1XSt = max. trekspanning van staalband = 1200 [Nlmm 2] 

d = dikte staalbandje = 0,05 [mm] (1S) 
n = aantal bandjes [-] 

"'lIIlIXlijm = verwachte afschuifspanning = 16 [Nfmm 2
] 

L = inklemlengte [mm] 
m = aantal zijden lijm = 2 [-] 

Bij de verwachte afschuifspanning is de inklemlengte 5 millimeter bij één trekbandje. Bij twee 

bandjes wordt deze 10 millimeter. 

In tabel 4 is de geometrie van alle proefstukken weergegeven. 
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Tabel 4 Geometrie proef.:\lukken 

Proef- Totale lengte Materiaal en Lengte Totale Dikte Dikte 

stuk bandje 4 afmetingen tussen inklem- links rechts 

bandje plaatjes lengte 2L 

1 47,2 1 x 0,05 mm C75 37,05 10,15 2,18 2,16 

2 52,8 Ix 0,05 mm C75 42,90 9,90 2,17 2,12 

3 49,0 2x 0,05 mm C75 29,35 19,65 2AO 2,29 

4 44,0 2x 0,05 mm C75 23,55 20A5 2,27 2,27 

5 47,2 Ix 0,05 mm C75 37,45 9,75 2,15 2,13 

6 43,0 0,8 mm St14-03 21,60 21,40 2,83 2,82 

7 43,0 0,8 mm St14-03 21,55 21A5 2,82 2,83 

8 43,0 0,8 mm Stl4-03 32,65 10,35 2,77 2,84 

9 43,0 0,8 mm St14-03 31,70 11,30 2,78 2,74 

Resultaten lijm proeven 1 t/m 5 

Tijdens het uit elkaar trekken van de koudgewalst veren staalband (zie bijlage 5) op de Zwick

trekbank blijkt dat bij proefstukje 2 tot en met 5 de trekbandjes ongeveer in het midden kapot 

getrokken worden. Er is geen plastische vervorming van de trekbandjes zichtbaar. Insnoering 

is bij een breedte/dikte-verhouding van 300 van het proefstuk niet waarschijnlijk. 

Bij proefstukje 1 wordt de lijmlaag aan een zijde uit de plaatjes getrokken. Dit komt omdat 

tijdens het boren van het gaatje het plaatje plastisch is vervormd. Het kromstaan heeft tot 

gevolg dat de lijmlaag sterk in dikte varieert zodat de sterkte duidelijk lager is. De conclusie 

die uit de eerste proeven getrokken kan worden, is dat de afschuifspanning hoger ligt dan de 

veronderstelde 16 N/mm2• Hiervoor dienen de te lijmen oppervlakten wel vetvrij te zijn en de 

dikte van de lijmlaag dient constant te zijn. 

Nu bekend is dat de lijm qua sterkte voldoet, moet tijdens de tweede proefsessie de stijfheid 

bekeken worden van de lijmverbinding als functie van de inklemdiepte. Elastisch vervormen 
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van de lijmlaag brengt namelijk een afwijking in de meetresultaten teweeg. 

Verwacht wordt namelijk dat de stijfheid van de lijmlaag rechtevenredig stijgt met de 

inklemdiepte. Dit geldt zolang de band zo stijf is dat de lijm over de hele inlijming meehelpt 

aan de krachtdoorvoering. 

Resultaten lijmproeven 6 t/m 9 

Omdat de bandjes knapten, is op dikkere 'bandjes' overgestapt. Proefstuk 6 tot en met 9 

bezitten een plaatje van 0,8 mm St 14-03. Hierdoor kan de elasticiteit van de lijm, afhankelijk 

van de inklemdiepte, gemeten kunnen worden. Nadeel van dikkere plaatjes is een verschillend 

elastisch gedrag en oppervlakteruwheid. 

Na het kapottrekken van de lijmlaag is plastische vervorming van proefplaat jes 6 en 7 

zichtbaar. De insnoering is maximaal 1,03 mmo Bij de inklemming is duidelijk te zien dat de 

lijm het insnoeren tegenhoudt. De lijm wordt hier dus ook in de breedterichting belast. 

De lijmlaag is gemiddeld ongeveer lh * (2,82 - 2 * 0,96 - 0,80) = 0,05 mm dik. Hierdoor is 

de stijfheid van de lijmlaag hoog. 

De (elastische en plastische) lengteverandering van het staalplaat je moet uit de resultaten 

weggefilterd worden, om de elasticiteit van de lijmlaag te weten te komen. 

Conclusie lijm proeven 

- De reproduceerbaarheid van alle proeven (op nummer 1 na) is groot. 

- Uit de eerste set proeven blijkt dat een inklemlengte van 10 mm voldoende is, voor de 

bevestiging van bandjes van 0,1 mm dik. 

- De breuksterkte van een bandje van 0,05 bij 15 mm bedraagt ongeveer 900 N. De 

breukspanning bedraagt dus ongeveer 1200 N/mm2
• Dit komt overeen met waarden uit de 

literatuur. 

- De afhankelijk van de inklemdiepte voor de stijfheid van de lijm is niet bewezen. Het is 

duidelijk dat zelfs bij een inklemdiepte van 5 mm de stijfheid van de lijm niet meer van 

belang is voor de totale stijfheid. Bij gebruik van bandjes van 0,1 mm dikte is dit niet meer 

van belang omdat de stijfheid niet meer afhangt van de inklemdiepte maar van de stijfheid 

van het bandje zelf. 
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Bijlage 4 Abacus berel<eningen 

Materiaalgegevens Blok E = 210000 [N/mm2
] 

v = 0,3 H 
Strip E = 190000 [N/mm2

] 

v = 0,3 [-] 

C = 1400 [N/mm2] 

n = 0,5 [-] 

fo = 0,03 [-] 

Geometrie 

De ingegeven geometrie is weergegeven in figuur 21. 

43.07 
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Figuur 21 Ingegeven geometrie Abacus 

De lengte van de strip is 7 mm waarvan 5 in de inklemming. De strip met een dikte van 1 

mm bestaat uit 8 bij 56 elementen. 

Het knooppunt ter plaatse van A kan niet in verticale richting bewegen. In punt B wordt een 

verticale verplaatsing voorgeschreven van 50 mmo 

De knooprij ter plaatse C kan alleen in verticale richting bewegen. Hierdoor wordt het blok 

een kwartslag rechtsom gedraaid en komt punt A boven B te liggen. Hierbij wordt de strip 
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gebogen over een hoek van 90 graden. Omdat knopenrij C in de verticale richting geen 

beperking in verplaatsing heeft en omdat in de horizontale richting geen krachten optreden, 

wordt zuiver gebogen. 

Het moment benodigd voor het buigen van de strip is afhankelijk van de buigradius. Er wordt 

gebogen met een radius die in de praktijk vanwege de bek-tiphoogte maximaal voor zal 

komen. Het buigend moment en de uitbuiging zal dus gelijk zijn aan de praktijk. 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd met 4- knoops plane strain elementen zowel voor het blok als 

voor de strip waarbij reduced integration is toegepast (CPE4R). Berekeningen met 8- knoops 

elementen stuiten op problemen bij het beschrijven van het contact. De interface elementen 

tussen het blok en de strip zijn geschikt voor het beschrijven van het contact tussen twee 

deformerende lichamen (ISL21). Ze zijn gedefinieerd ten opzichte van de stripelementen. De 

knopen van het blok die in contact kunnen komen met de strip zijn gegroepeerd in zoge

naamde slide Hnes. 

In figuur 22 is de plot van de gedeformeerde geometrie in de inklemming en daarin de Von 

Mises spanning. 
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Figuur 22 Gedeformeerde geometrie in de inklemming 
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Om de vier elementen van het blok is de afstand tussen de onder- en bovenkant van het blok 

bekeken. Omdat de onderkant als stijf wordt beschouwd, is de afstand gelijk aan de uitbuiging 

van de bek-tip. Zoals uit figuur 23 is af te lezen is bij de bek-tip de uitbuiging 0,036 mmo 
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Opmerkingen en conclusies 
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OpenSlaan bek 

- In de berekeningen wordt alleen rekening gehouden met de doorbuiging van de bek-tip. 

Het buigen en indmkken van de stangen wordt hier niet bekeken. 

- Omdat de diepte van de inklemming in de berekeningen maar 5,5 mm is, zal de stijfheid 

echter afnemen. De grootte van de uitbuiging is dus niet exact, maar de orde wel. 

- Bij het buigen van 2 mm plaat zal het buigend moment en de doorbuiging vier keer zo 

groot zijn. Boven 2 mm wordt de andere inklemming met een bek-tiphoogte van 3 mm 

gebogen. 

- Het overgangsgebied van recht naar zuiver buigen oftewel het inklemverschijnsel is minder 

dan één maal de plaatdikte. 

- De berekeningen hebben aangetoond dat voor een goede inklemming het proefstuk 

minimaal twee maal de plaatdikte ingeklemd moet worden. 
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Bijlage 5 Specificaties trekband 

Hieronder volgen de specificaties [7] van de gebruikte trekband: 

Normaanduidingen volgens: DIN 17222 Euronorm 

Werkstofnummer: 

Aanduiding: 

Benaming: 

Leveringstoestand : 

1.0605 

C 75 

Veren bandstaal koudgewalst 

Natuurhard en gepolijst 

Chemische samenstelling [gewicht%]: 

C 0,70 - 0,80 

Si 0,15 - 0,40 

Mn 0,60 - 0,80 

p ::; 0,035 

S ::; 0,035 

Eigenschappen (in leveringstoestand): 

Treksterkte: 1200 - 1600 [N/mm2
] 

Elasticiteitsmod u lus: 210000 fN/mm2
] 

0,2 Rekgrens: 1100 [N/mm2] 

Breukrek (1..0 = 5 * do): 6 [%] 

Dichtheid: 7900 [kg/m3
] 
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Bijlage 6 Specificaties gereedschapsstaal 

Hieronder volgen de specificaties [7] van het inklemblok: 

Normaanduidingen volgens: DIN 17350 Euronorm 

Werkstofnummer: 

Aanduiding: 

Benaming: 

Leveringstoestand : 

1.2343 

35CrMoV5 

Warmmatrijzenstaal 

Oliegehard, geslepen en gepolijst 

Chemische samenstelling [gewicht%]: 

C 0,36 - 0,42 

Si 0,9 - 1,2 

Mn 0,3 - 0,5 

p s; 0,030 

S s; 0,030 

Cr 4,8 - 5,5 

Ma 1,1 - 1,4 

V 0,25 - 0,50 

Eigenschappen (in Jevel'Îngstoestand): 

Treksterkte: 1180 - 1770 [N/mm2] 

Elasticiteitsmodulus: 210000 [N/mm2] 

0,2 Rekgrens: 450 [N/mm2] 

Dichtheid: 7900 [kg/m3] 

na harden 45 RockweIl C 

0,2 Rekgrens: 1150 [N/mm2] 
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Bijlage 7 Definitieve uitvoering inklemblok met bemating 

~~ """~ __ 30,4 _6_0:------i 

TT 
19 15,5 

Figuur 24 D~finilieve uirvoering inklemblok met bemating 
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