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Voorwoord 

In het kader van de eindopdracht HTS Werktuigbouwkunde heb ik in 
de periode van 7 maart tjm 20 juni 1989 meegewerkt aan het 
IOP_Metalen project "Buigen van plaat". 

In deze periode heb ik mij beziggehouden met: ten eerste enkele 
voorbereidende werkzaamheden voor de z.g.n. vrijbuigproeven, 
ten tweede een korte literatuurstudie van het U-buigen, ten 
derde een analyse voor het zuiver buigen van plaat en ten vierde 
het uit deze analyse ontwikkelde model toetsen aan de praktijk. 

Deze opdracht werd uitgevoerd in het laboratorium voor 
Omvormtechnologie, Vakgroep WPA, TU-Eindhoven. 

Tenslotte wilde ik in dit voorwoord nog aIle medewerkers van het 
laboratorium bedanken voor de prettige samenwerking en met 
name L.J.A. Houtackers, J.A.H. Ramaekers, M. Th de Groot 
J. Jongenelen en M.J.H. Smeets. Ook wilde ik mijn begeleider van 
de Hogeschool Venlo, P.B.G. Peeters voor de goede begeleiding 
bedanken. 
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Samenvatting 

Als deelnemer aan het lOP Metalen "Buigen van Plaat" project 
gecoordineerd door het metaal instituut TNO, is men bij de TUE 
verantwoordelijk voor het opstellen van theoretische modellen 
die diverse buigprocessen beschrijven en het uitvoeren van 
experimenten om deze modellen te verifieren. 

Als deelnemer aan dit project heb ik enkele werkzaamheden ver
richt die in het nu volgende verslag zijn beschreven. 

Hoofdstuk 1 geeft een korte uitleg van de door mij verrichtte 
voorbereidende werkzaamheden voor de vrijbuigproeven. -
Hoofdstuk 2 beschrijft het U-buigen. In dit hoofdstuk wordt 
voornamelijk ingegaan op mogelijkheden om de terugvering bij 
het U-buigen te corrigeren. Een van deze correctie methoden is 
het concaaf maken van de stempelneus. 
Hoofdstuk 3 geeft een analyse van het elastisch star plastisch 
buigmodel voor het zuiver buigen van plaat. Dit model kan men 
toepassen om de terugvering van het gebolleerd tussenstuk bij 
het U-buigen te berekenen. 
Als laatste wordt in hoofdstuk 4 de toetsing van het model aan de 
praktijk beschreven. 
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Summary 

As a participant of the lOP Metal project, which is co-ordinated 
by the TNO Metal Institute,-the TUE is responsible for the devel
opment of theoretical models which describe various bending 
processes and for carrying out experiments to veryfy these 
models. 

As a participant of this project I carried out a number of 
experiments which are described in the following report. 

Chapter 1 gives a short explanation of the preparations I made 
for the "free-bending" experiments. . 
Chapter 2 describes the process of "U-bending". This chapter goes 
mainly into the problem of correcting the elastic repositioning 
after "U-bending". One of the solutions to this problem is to 
make the bottom-plane of the die concave-shaped. 
In chapter 3 the elastic/fixed-plastic bending model for pure 
bending of plate is analised. This model can be used to calculate 
the elastic repositioning of the cocave - shaped part of the 
bottom of the die at "U-bending". 
Finally, chapter 4 describes the testing of the model in 
practice. 
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AFSTUDEEROPDRACHT Pieter Dings H.S.V. 

lnleiding 

In het kader van het lOP-Metalen* wordt door het metaal insti
tuut THO een project "Bewerken van beklede plaat" uitgevoerd. 
Binnen dit project vindt een deelproject "buigmodellen" plaats 
dat door het metaal instituut is uitbesteed aan de vakgroep 
WPA, Lab. v. Omvormtechnologie van T.U. Eindhoven. Dit deelpro
ject wordt uitgevoerd, in een samenwerking tussen Lab. v. Omvorm
technologie door studenten en afgestudeerde van de TUE en 
eindstudenten van de Hogescholen Venlo, Eindhoven en Den Bosch. 
In het project "Buigmodellen tl worden een viertal buigprocessen 
nader onderzocht. (vrij-, strijk-, U- en matrijsbuigen) 
Theoretische modellen, die het verband aangeven tussen invoer
gegevens (materiaal eigenschappen en gereedschaps geometrie) en 
gewenste uitvoerdata (produkt geometrie), worden opgesteld en 
getoetst. De theoretische modellen die dit verband simuleren 
worden opgesteld door medewerkers van de TUE. V~~r een aantal 
aspekten (bv. uitgeslagen lengtes) zijn ook in de literatuur 
(vuist) formules te vinden. Experimentele verificatie en onder
zoek van de meer praktijk gerichte literatuur vindt plaats door 
eindstudenten van de HS'en. In dit kader wordt de volgende op
dracht gegeven: 

ONDERZOEK OPDRACHT Pieter Dings HSV 

~ Voer in het kader van het lOPM-buigen enkele voorbereidende 
werkzaambeden uit voor de buigproeven met name: 
1 gereedschappen: - gereedschaps codering 

- gereedschaps controle 
- gereedschaps inbouw onder de pers 
- gereedschaps ontwerp 

2 experimenten en metingen 

Z TERUGVERING BIJ U-BUlGEN 
* Maak een literatuurstudie van het U-buigen. 

* Maak een studie van het terugveren bij U-buigen, In het 
bijzonder de terugvering van de bodembollering. 
Het doel daarbij is het vinden van eenrelatie tussen de 
fQ belast en de rQ onbelast. 
D1t kan een funct1e z~n van : 

fu ( PbP, PbD' SO, C, n, lO' E) 

* Voer zelf enkele experimenten uit om deze theoretische 
relatie te verifieren. 

* Maak bij dit onderzoek gebruik van de gegevens van de 
thans ontwikkelde theorie en de door U gedane experimenten. 

* Schrijf een programma hiervoor (samen met M. Tran) 
(facultatief). 

* lOP lnovatiegericht Onderzoeks Programma ingesteld bij 
ministrieel besluit. 
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1 VRIJBUIGEN 

1.1. Inleiding 

Het vrijbuigproces is een buigproces waarbij de te buigen plaat 
op twee oplegpunten wordt gelegd en vervolgens in het midden 
tussen deze twee punten door een stempel naar beneden wordt 
gedrukt (zie fig. 1.1). 

matrijs 

fig. 1.1 

V~~r dit vrijbuigproces zijn buigmodellen en programma's ont
worpen door medewerkers van de TU Eindhoven. Deze modellen en 
programma's"moeten experimenteel geverifierd worden. Voordat 
deze buigexperimenten konden worden uitgevoerd dienden er enkele 
voorbereidende werkzaamheden worden verricht: 

1- Er is een meetrapport opgesteld. In dit rapport bevinden zich 
meetvoorschriften en meetbladen. Het rapport geeft aan welke 
metingen moeten worden gedaan, hoe deze moeten worden 
uitgevoerd en op welke wijze deze moeten worden opgeslagen. 

2- V~~r het vrijbuigen zijn gereedschappen ontworpen en vervaar
digd. 

3- De gereedschappen zijn op de.pers ingebouwd (zie fig. 1.2). 
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1.2. Gereedscbappen 

V~~r de buigproeven zijn speciaal daarvoor bestemde gereed
schappen ontworpen en gemaakt. V~~r het vrijbuigen zijn drie 
gereedscbaps setjes gemaakt. Een setje voor de TUE, een setje 
voor de HSV en een setje voor de HSE. (zie bijlage 1, lijst van 
gereedscbappen voor bet vrijbuigen) Het setje voor de HSE wordt 
niet voor bet vrijbuigen maar voor het strijkbuigen gebruikt. Elk 
setje bestaat uit 8 stempels, 4 paar matrijsblokjes en 6 matrijs
wijdte blokjes. reder gereedschap heeft verder zijn eigen code
nummer. oit nummer bestaat uit een plaats (set) aanduiding TUE, 
HSV of HSE en een maat aanduiding. 
- Bij de stempels wordt de radius van de stempelneus (Pp) aan

gegeven. 
- Bij de matrijzen worden de 2 radii van de matrijsrand CPo) aan

gegeven. 
- Bij de matrijswijdte blokjes wordt de maat (wo) aangegeven die 

men met dat blokje kan instellen. 

Het codenummer heeft tot doel: 

1- Oat men tijdens de verschillende buigproeven geen vergissing 
kan maken bij de montage van het voorgeschreven gereedschap. 

2- Ooor een eenduidige codering een gemakkelijke verwerking 
van de controlemetingen (zie H. 1.3) mogelijk te maken. 

1.3. Controle 

Van de vrijbuiggereedschappen z1Jn de maten gecontroleerd en de 
ruwheden gemeten. Mijn taak hier in was het opstellen van de 
meetvoorschriften en de meetbladen voor het controleren van de 
maten. 
Oe volgende voorschriften en controles zijn gemaakt en uit-
gevoerd: . 

1 Een meetvoorschrift voor het opmeten van de e maat van de 
matrijsblokjes. (zie bijlage 1, dikte meting van de matrijs 
blokjes) 

2 Meetbladen waarop men de meetgegevens van de diktemetingen 
van de matrijsblokjes noteert en verwerkt.(zie bijlage 1, 
meetb1ad voor het bepalen van de gemiddelde dikte egem) 
Wanneer dit blad geheel is ingevuld kan men de gemiddelde e 
maat bepalen. Het blad geeft verder een goede indikatie over de 
nauwkeurigheid van het blokje. 
Oe e maat·wordt opgemeten omdat deze bepalend is voor de 
w maat van de matrijswijdteblokjes (zie fig. 1.3) en deze w en 
e maat bepalen weer de nauwkeurigheid waarmee men de wo maat 
tijdens de buigproeven kan instellen. 

3 Het meetvoorschrift en meetblad voor de controle van de wo maat 
van de matrijswijdte blokjes. (zie bijlage 1, bepalen van de w 
maat van de matrijswijdteblokjes, meetblad voor het bepalen 
van de w maat van de matrijswijdteblokjes) 

4 Het bepalen van de grootste afwijking die in de wo maat kan 
ontstaan. (zie bijlage 1, het'bepalen van de grootste afwijking 
in de Wo maat) 
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1.4.1. Inbouw van het vrijbuiggereedschap op'de pers 
(toelichting op de samenstellingstekening fig. 1.2) 

De opstelling bestaat uit een machineklem (6) met twee bewegende 
bekken. Op deze bekken worden de matrijsblokjes gemonteerd. Door 
de bekken m.b.v. de spindel te verplaatsen kan men de wD maat 
verstellen. V~~r een nauwkeurige instelling klemt men een 
matrijswijdteblokje (5) tussen de bekken in. 

Onder de machineklem wordt een opvulblok geplaatst van tenminste 
90 mm hoogte. De hoogte is van belang i.v.m. de plaats die men 
voor de hoekmeter nodig heeft bij meten van de hoek onder be
lasting van de proefplaatjes. De klem en het opvulblok wordt 
m.b.v. kikkerplaten op de opspantafel van de pers vastgezet. 

Het stempel (4) wordt aan het bevestigingsblok (3) bevestigd. 
Dit blok wordt weer aan een tussenblok (2) met 2 bouten bevestigd 
en dit tussenblok monteert men weer aan een grote bevestigings
plaat (1). De grote bevestigingsplaat wordt nu m.b.v. kikker
platen tegen de bovenplaat van de pers getrokken. (1),(2),(3) en 
vier zijn onderling met elkaar verbonden d.m.v. bouten en pas
pennen. De paspennen hebben als functie een nauwkeurige 
positionering van de stempel te realiseren. De paspennen tussen 
het stempel en het bevestigingsblok (3) maken het verder mogelijk 
de verschillende stempels snel en nauwkeurig te wisselen. 
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1.4.2. Opmerkingen 

Het schranken van de k1em (zie bij1age 1, bet bepa1en van de 
grootste afwijking van de wD maat) bad men kunnen voorkomen 
door geen asymmetrische constructie toe te passen. Men had 
het matrijswijdteb10kje vo1gens de constructie van fig. 1.3 
moeten maken. Hierdoor was de asymmetrische be1asting 
verk1eind en had men de dubbe1e fout die men nu maakt bij het 
inste11en van de wQ maat voorkomen. De wD maat is bij de con
structie vo1gens f1g. 1.4 niet meer afhanke1ijk van de e maat 
van het de matrijsb1okjes. Deze constructie was echter'niet 
meer moge1ijk omdat het gereedschap a1 in bewerking was 
gegeven en er geen tijd meer was voor het vervaardigen van 
nieuw geree dschap. ,......-..... ,---. 

-
bekken van de machinek I em 

m~jS~es 
.,,-/' .......... 

ma trijswijdte-
- ---

. btokje 

fig- 1.4 
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2 U-BUIGER 

Onder U-buigen verstaat men het in een keer buigen van een plaat 
in een U-vormig onderdeel. De twee benen van het U-vormig onder
deel worden daarbij meestal tot 90· t.o.v. het tussenstuk gebo
gen. Het U-buigen kan men in twee groepen indelen. (zie fig. 2.1) 

- U-buigen zonder tegenhouder 
- U-buigen met tegenhouder 

st mpel plaat 

t .. ~ 
~a rlJs_ 

a U-buigen zonder tegenhouder R U-buigen met tegenhouder 

fig. 2.1 
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a) U-buigen zonder tegenhouder 

Bij het U-buigen kan men het buigen verdelen in verschillende 
gedeelten. 
* Wanneer de stempel de vlakke plaat raakt treedt er teneer

ste elastische buiging Ope De doorbuiging van het tussen
stuk is in verband met het momentenverloop circelvormig. 

* Bij verder doordrukken van de stempel klappen de benen van 
het U-vormig onderdeel op een relatief korte weg naar boven 
om (elastisch/plastisch buigen). Hierbij treedt een ver
dere kromming van het tussen stuk OPe 

* Na een langere procesweg, waarbij de plaat niet noemens
waardig verder buigt, treft de ronding van het tussenstuk 
de bodem van de matrijs. 

* Wanneer deze ronding de bodem van de matrijs treft, begint 
het nadrukken. (Wanneer er geen vlak tussenstuk vereist is 
dan is het nadrukken niet nodig.) Bij het nadrukken buigt 
het tussenstuk eerst in tegengestelde richting en wordt ten
slotte vlak gedrukt. Voor dit nadrukken is een kracht nodig 
die ongeveer drie maal zo groot is als de kracht die nodig 
is voor het eigenlijke buigen. 

b) U-buigen met tegenhouder. 

De tegenhouder zorgt er voor dat het tussenstuk van de plaat 
tijdens het hele buigproces tegen de onderkant van de stempel 
gedrukt wordt. De tegenhouder wordt met behulp van een veer, 
hydraulisch of pneumatisch tegen de stempel gedrukt. Het resul
taat van dit alles is dat het tussenstuk niet doorbuigt en er dus 
geen nadrukken nodig is. Voor de rest verloopt het buigproces het 
zelfde als bij het buigen zonder tegenhouder. De kracht die de 
tegenhouder benodigt is ongeveer eenderde van de kracht die nodig 
is voor het eigenlijke buigproces. 

2.1 Teruqverinq bij U-buiqen 

Bij het U-buigen met tegen~ouder treedt er in elk geval terug
vering Ope Het is dus bij het normale U-buigen met tegenhouder 
niet mogelijk een hoek van 90· te buigen. 
Dit terugveren kan men op verschillende manieren oplossen: 

1) Men kan na het U-buigen de benen van het u-vormig onderdeel 
met zijstempels verder als 90· doordrukken. Dit heeft als ge
volg dat na terugvering de benen precies in de haak staan. 
Het nadeel van dit systeem is dat er een extra bewerking nodig 
is en dat het gereedschap erg ingewikkeld en duur wordt. 

2) Men kan de plaat zo vervormen dat de vervormings en belas
tingsrichting in delen van de benen tegengesteld is. 
Deze partieele belastingswisseling kan men bereiken met het 
tweetraps U-buigen met tegenhouder (zie fig.2.2). 

1 1 
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stempel plaat 

tegenhouder 

elastisch 

--elas tisch/plas tisch ...-...1----

fig. 2.2 
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* Buigverloop tijdens de eerste trap_ 

- De stempel raakt de plaat en de tegenhouder drukt de plaat 
tegen de onderkant van de stempel (fig. 2.2a). 

- De plaat wordt gedeeltelijk elastisch gebogen (gearceerd 
fig. 2.2b) en gedeeltelijk ela~tisch/plastisch gebogen 
(gerasterd fig. 2.2b). 

* Buigverloop tijdens de tweede trap. 

- Het onderste gedeelte van de al elastisch/plastisch gebogen 
plaat wordt weer in de zelfde richting verder gebogen (fig. 
2.2c en 2.2d). 

- Het bovenste gedeelte van de al elastisch/plastisch gebogen 
plaat wordt, tijdens de laatste buigfase van de tweedetrap, in 
tegengestelde richting weer recht gebogen (zwart fig. 2.2d). 
Door deze terugbuiging ontstaat een belastingswisseling in dit 
gedeelte van de plaat waardoor dit gedeelte (zwart fig. 2.2d) 
van de plaat tegengesteld terugveert aan het eerder genoemde 
gedeelte (gerasterd fig. 2.2d). Als de terugvering van beide 
plaatdelen het zelfde is dan is de hoekuitslag van de benen 
90°. 

3) Men kan de bodem van de stempel en de tegenhouder bolleren. 
Het tussenstuk van het U-vormig onderdeel krijgt nu voor het 
U-buigen een bollering. Deze bollering blijft tijdens het U
buigen gehandhaafd door de drukkracht van de tegenhouder. 
De bollering is zo gekozen dat de terugvering tegengesteld en 
evengroot is aan de terugvering van de benen. Het gevolg hier
van is dat de benen in onbelaste toestand mooi in de haak 
staan. (zie fig. 2.3) 

1 3 



stempel F,= 
tegenhouder kracht 

F,,= 

F. + bUig kracht 

" -- be[ast 

fig. 2.3 
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3 • 1 Buigmodel 

Bij het buigen van plaat kunnen een aantal buigmodellen met een 
aantal materiaalmodellen worden gecombineerd. 
Oe modellen die bij deze opdracht zijn gecombineerd zijn: 

Materiaalmodel 

Er wordt aangenomen dat het materiaal exponentieel verstevigt. 

Buigmodel 

Er wordt aangenomen dat de plaat tijdens het buigen elastisch, 
star plastisch vervormt.(zie fig. 3.1) 

star plas ti sch 

elast i sch -!:.----4-<0 

- ---sparringsverdelinq onbelas t 

" belast 

fig. 3.1 
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3.2 Elastisch gedeeite (zie fig. 3.2) 

aanname: £z = 0 
a = 0 
a = C (to + l)n 
s = So = constant 
a, r = constant 

M 

fig. 3.2 

Er geldt dus: 

£x = In(l + YIp> ~ YIp (1) 

£x el. = ~ [ax - Q(ay '+ a z )] => 
E 

Yip = ~ (ax - a z ) = ~ (1 - (2)ax => 
E E 

16 
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3.3 star plastisch gedeelte 

Het star plastisch gedeelte heeft als resultaat: 

+ 

)3 p*2 ~(1 + €~ (n+1) (n+1 - lo.)-
(n + 1) (n + 2)L1J3 J~ )3 p* / 

(2~on~1 - ~2) + lo) (n+1) 
J3 E J(~ - b + 1) 

(2l0n(1 - ~2) en + 1) - lo)~ 
~ J3 E* J(ij2 - ij + 1) ) 

Deze relatie geldt voorals het materiaal vloeit dus: 

* 

(12) 

Deze afgeleide formule is afgeleidt door Ir. s. M. Hoogenboom. 

uit relatie 6 en 12 voIgt fig. 3.3 

fig. 3.3 
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3.4 Terugverinq 
(zie fig 3.3) 

De r.c. van hoek a 

De r.c. van hoek P 

M * 
1mb-e-I"*'* ----=-l/"7Ar o-n-b'wlr.') 

Hier uit volgt: 

1 = 1 
-=P""'Jll-b=-w,- -=-rb-=e-I"';l;* -

M * B 

Afleiding 13 geeft een grafiek vol gens fig. 3.4 

, 
Ji!b. 

.... (J* 
. \ bel. 

fig. 3.4 

19 

(13) 



3.5 Berekening v.d. teruqyering van de benen 

Berekening van de terugvering van de benen bij u-buigen t.g.v. 
de bollering in de stempel en de tegenhouder. (zie fig. 3.5) 

, 
I , 
I 
I , , , , , 

I , , , 
I 
I , 

\ , 
\ 

fig. 3.5 

I 
I , 
1 , , , , 

\ 
I 

De terugvering van de benen is enerzijds afhankelijk van de 
breedte b van het gereedschap en anderzijds de terugvering 
van de bollering Pbel en ronb' .De terugvering van de bollering 
is in het vorige hoofdstuk behandeld en uitgelegd. 

20 



berekening: zie fig. 3.6 

terugvering van de benen = a - p 

sin a = ~/2 
bel 

=> a = arcsin b (14) 

(boog)lengte van het middenvlak wordt belast en onbelast gelijk 
beschouwd. 

booglengte = rbel a 

p = 2 1r boo~leng:te => 
omtrekc1rcel bij r = fonb 

p 
= ~~~ a (15) 

terugvering van de benen = a - p = arcsin b (1 - ~) (16) 
21'bel 

fig. 3.6 
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4.1 Experimenten 

Om het in hoofdstuk 3 behandelde en uitgewerkte buigmodel te 
toetsen aan de praktijk zijn er enkele buigproeven gedaan. 
De proeven kan men verdelen in 3 gedeeltes. 

-1 Het bepalen van de materiaalconstantes van de proefplaatjes. 
M.b.v. trekproeven zijn E, n en eO bepaald. De trekproeven 
zijn uitgevoerd op de volautomatische Monsanto trekbank in 
het Lab. v. Omvormtechnologie, TUE. 
E en ~ zijn voor staal en aluminium opgezocht in de 
literatuur. 

-2 De proefplaatjes zijn volgens een zuivere radius gebogen. 
Om dit te bereiken is een proefopstelling vogens fig.4.1 
opgebouwd op de Sach & Kiesselbach pers in het TUE lab. v. 
omvormtechnologie. 

Proefopstelling 

De proefopstelling bestaat uit: 
- Sach & Kiesselbach pers. 
- V-bloke In dit blok worden de verschillende stukken ronde 

as gelegd waar de proefplaatjes omheen worden gebogen. 
Het V-blok zorgt er voor dat de as niet weg kan rollen. 

- Proefplaat. Het proefplaatje wordt zuiver om de as gedrukt 
door het latexrubberen bloke De afmetingen van het proef
plaatjes zijn 195x65x1 • 

- Latexrubberen bloke Dit blok wordt tijdens het buigen om de 
ronde as gedrukt. Het proefplaatje zit dan tussen het rubber 
blok en de as. (zie fig. 4.1 B). 

- Ronde as. De diameter van de as is bepalend voor Pbel. 

rbel = (diameter as + dikte v.d. plaat) 
2 

-3 Opde Mitotoyo coordinate measuring machine AE122 en het 
GEOPAK200-2 verwerkingsprogramma is Ponb bepaald. 
Bij het opmeten van de gebogen proefplaatjes is de inwendige 
radius opgemeten.Dit is op 9 plaatsen (meerpunts meting) op 
de helft van de breedte.van de plaatjes gebeurt.(zie fig. 4.2) 
Door deze 9 punten is dan door cirkelinterpolatie een cirkel 
berekend. V~~r ronb geldt nu: 

ronb = (circeldiameter + dikte v.d. plaat) 
2 

V~~r de uitdraai van de meetresultaten zie bijlage 3. 
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bovenpLaat v. d. pers 

praef pI a a t-_a!:::==~;::::::!::::::::;:;;;;;:::::::::==:::!::a 

A 

B 

v- blak 

as(stuk rand) 
gebruikt als 
stempel 

apspantafel (pluhjer) v.d. pers 

I 

I· 
fi 9. 4.1 
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oplegtafel 

taster "(d. meet ma chine 

24 

z 

Lx 
(oord inaten stelsel 

v.d. meetmachine 



4.2 Heetresultaten trekproef 

plaatcode/ materiaal E Q c EO n 
proefcode [N/rom2 ] [N/rom2 ] 

Fll029TO SP/D 2.1E5 0.28 526 0.001 0.251 
TF218907 

Al1029TO Al99.5 Sl 0.7E5 0.33 136 0.001 0.315 
TA218910 

4.3 Tabel met meetresultaten fbel en ronb 

plaatcode plaatdikte So r bel r onb 1/ r*bel 1/ ronb 
[rom] [rom] [rom] 

FI102810 0.98 210.50 446.34 4.66 2.20 
Fl102820 0.98 124.90 184.08 7.85 5.32 
F1102830 0.98 175.50 312.52 5.58 3.14 
Fll02840 0.98 162.75 278.22 6.02 3.52 
Fl102850 0.98 100.00 133.01 9.80 7.37 
Fl102860 0.98 110.90 152.59 8.84 6.42 
Fll02870 0.98 120.75 173.60 8.12 5.65 
Fll02880 0.98 390.50 1735.84 2.51 0.56 

A1102810 1.00 210.50 295.28 4.75 3.39 
A1102820 1.00 124.90 153.42 8.01 6.52 
Al102830 1.00 175.50 240.54 5.70 4.16 
A1102840 1.00 162.75 217.33 6.14 4.60 
A1102850 1.00 100.00 116.90 10.00 8.55 
A1102860 1.00 110.90 130.26 9.02 7.68 
A1102870 1.00 120.75 134.50 8.28 6.97 
A1102880 1.00 390.50 808.96 2.56. 1.24 
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4.4 Grafieken 

De nu volgende grafieken zijn gegenereerd door een programma dat 
geschreven is door Ir. A. Perduin. In de grafieken is l/~bel* 
tegen 1/ronb* uitgezet. Het programma werkt volgens het elastisch 
star plastisch buigmodel. 

~7~~:OnbeI7iof-3----'--------------------------------~ 

16 

B 

6 

4 .-

2 

o 
8 z 

________ ~ ____________ L_ _________ ___L, _______________ ~ 

4 6 
1/1'ho4Bel 110t-3 

8 18 

------_._._----------_ ..•........ ---------------------,------------------------~ 

staal: E = 
~ = 
C = 
n = 
EO = 

2.1E5 
0.28 
526 
0.251 
0.001 

fig. 4.3 
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17rh~nbeI7I8t-3-
18 -------------------------. 

B -

(, 

4 

2 

~--_______ L__ _________ ~ ________ ~ _____________ ~L._ .. _. ____________ ~ 

8 2 

Aluminium: E = 0.7E5 
~ = 0.33 
C = 136 
n = 0.315 
£0 = 0.001 

4 

27 

(, 

1/rhdlBei 118t-3 
8· 18 

* meetpunten aluminium 
vol gens tabel 
H 4.3 



4.5 De inyloed van C op het model. 

lirhdl oDbe1/18t-3 
18 ~--------------------------------------------, 

B 

6 

4 

2 

8 ~--~--~~------~--------~--------~--------~ 
8 2 

staal: E = 2.1E5 
Q = 0.28 
n - 0.251 
EO = 0.001 
C = 526 

4 

28 

. 6 
1/1'bJ.Be 1 118t-3 

8 18 

fig. 4.5 



4.6 De invloed van to op het model. 

l/r - Onbe1/18t-3 
18 ~----------------------------------------------. 

8 

6 

4 

2 

8 ~----~~~------~--------~--------~------~ 
8 z 

staal: E = 2.1E5 
tA = 0.28 
C = 526 
n = 0.251 
£0 = 0.001 

4 6 
1/rJJ.Be 1 l18t-3 

fig. 4.6 
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1/rhd ODbe1/18t-3 
18 ~------------------------------------------~ 

B 

(, -

4 

2 

8 L-~~~~ ________ ~ __ ~ ____ ~ ______ ~ ______ ~ 

B 2 

Aluminium: E = 0.7E5 
Q == 0.33 
C = 136 
·n == 0.315 
EO = 0.001 

4 . 6 B 1B 
1/1'W-BeI 118t-3 

fig. 4.7 
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4.7 Conclusie 

In fig. 4.3 en 4.4 is te zien dat de meetpunten een kleine 
afwijking hebben met het berekende model. Deze afwijking wordt 
naarmate men scherper buigt relatief gezien steeds kleiner. 
In de boven genoemde figuren wordt aIleen de terugvering bekeken 
bij zeer grote buigradii. De afwijking van de meetpunten zou te
verklaren zijn met fig. 4.6 en 4.7. Hier is te zien dat een lO 
verandering van enkele duizenste al invloed heeft op de terug
vering bij grote radii. Wanneer de fO waarde nu in werkelijk
heid een klein beetje hoger ligt dan de berekende waarde gan 
zouden de meetpunten ongeveer gelijk liggen met het model.' 
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5 SYHBOLENLIJST 

symbool eenheid omschrijving 

F N kracht 

a N/mm2 spanning 

C N/mm2 karakt. deform. 
weerstand 

E logaritqmische 
rek 

EO voordeformatie 

n verstevigings-
exponent 

s mm plaatdikte 

p mm straal 

E N/mm2 E-modulus 

M N/mm2 moment 

0 dwarscontractie 
coefficient 

r* dimensieloze 
straal 

E* dimensieloze 
E-modulus 

M* dimensieloze 
moment 

b mm breedte 
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plaatindeling in 
stroken 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

liZ Z.' 17' 

I 

j19 5 

1 

TUE 

strookindeling in proefstrips 
in drie richtingen 

T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

65 

T 

175 

0 

Trekproef De treks trips worden gemaakt uit de stroken 
Van deze stroken worden de stripnr's 3,4 en 

1,5 en 9. n0 A 
5 gebruikt. U,0/' ~" 

Phatcodering 

I I I I I I I I I I I I I 
T 

I I I I 

I I I 
MATERlAALSOORT PLAATDIKTt PLAATNR. STROOKNR. PROEFSTRlP RleHTING 

letter+volgnr. 07 ... 0,7mm 1,2,3 ... 1 t./fll. 0 POS.NR. o ... 0° 
10 - 1 mm 1 t./m 0 4 ... 45° 

F .. - staal 20 - 2 mm T-trekprf 9 - 90° 
A .. - aluminium 
K ..... koper 
M .. - messing 
R .. - r.v.s. 
D .. - diversen 

Opmerking De plaatcode dient aan de linker onderkant (braamzijde
binnen-voor) van de proefstrip geplaatst te worden. 

IJlI.<I?,.lecrll:! 
";'W\.nl.i~dt. 

c:: m eo 
A 

1 '2. ~ 



IOPM-BUIGEN-TUE 

Proefnummer 

0 
v ... Vrijbuigen • 5 II: q, 0,5 nun 
S ... Strijkbuigen · 8 -q, 0,8 mm 
U = U-buigen 1. .., q, 1.,0 nun 
~ = Matrijsbuigen E 5 ... q, 1.,5 nun 

~ 2 • .. <P 2,0 nun 
3 • .... q, 3,0 nun 
5 = <P 5,0 nun 
1. 0 "" q, 1.0,0 nun 

wD 

6 ... 60 nun 
5 ... 50 rom 
4 ... 40 :mrn 
3 ... 30 mm 
2 ... 20 In.'lt # 8 II: # 0,8 nun 
1. ... 1.0 In.'!'fl · 8 .. <P 0,8 nun 
- ... geen/leeg 1. · -<P 1.,0 nun 
R = Raster E 5 = <P 1.,5 nun 

2 • .. <P 2,0 nun 
3 · .... <P 3,0 nun 
5 "" q, 5,0 nun 
1. 0 II: <P 1.0,0 nun 

5 0 ... 50 nun 
4 0 = 40 nun 
3 0 = 30 nun 
2 0 = 20 nun 
1. 4 = 1.4 nun 
1. 0 = 1.0 nun 
0 5 = 5 nun 
0 1. = 1. nun 

laboratoriull yoor ollvor.~chIlOlo&it-tue 



MEETVOORSCHRIFT: IREKPROEF 

Merk: Monsanto (trekbank). 
Type: Tensometer type 'W', serie nr: 9817. 
Locatie: TUE-Lab. v. Omvormtechnologie 
Methode: lnduktieve opname, wordt versterkt, waarna de gegevens verwerkt 

worden met behulp van software. 

Meetopnemers: Kracht 
Breedte 
Dikte 

Werkwi1ze: 

Kistler type 902A, SN60699 (35 kN). 
HB indo verplaatsings opn. type W1T2. 
HB indo verplaatsings opn. type WIT2. 

Er wordt van uitgegaan dat de computer en andere verwerkings-apparatuur 
reeds aangesloten zijn. 

1. De meetapparatuur moet vroegtijdig aangezet worden om de 
elektronische circuits op bedrijfstemperatuur te brengen voordat de 
meting gestart wordt. Hiervoor moet ongeveer 20 minuten gerekend worden. 

2. Afmetingen trekstaaf: 

10 111m 

I lIIin: 160 111111 I 

3. De beginbreedte (bo) en de begindikte (so) moe ten gemeten worden met 
een micrometer. Dit moet zo nauwkeurig mogelijk gedaan worden. 

4. Om de trekstaaf in te kunnen zetten moet eerst de rechtse bek 
verplaatst worden met behulp van het handwiel. Wanneer de opnemers 
ver genoeg van elkaar afstaan, kan de trekstaaf in de spanbekken 
gep1aatst worden. Let hierbij op, dat de trekstaaf aIleen op het 
verbrede gedeelte van de trekstaaf klemt en niet op het smalle gedeelte. 

5. Wanneer de trekstaaf nog geen voorspanning heeft, moet het 
krachtsignaal op nul gezet worden door middel van een reset. De 
"reset"-knop bevindt zich op de ladingversterker. Deze Is verbonden 
met het piezokristal. 

6. Wanneer de trekstaaf recht is ingezet, dan kan met behulp van het 
handwiel een voorspanning aan de staaf gegeven worden. Deze 
voorspanning moet ongeveer 200 N (- 20 mV) zijn. 



7. Voor de verplaatsingsopnemers gelden de volgende handelingen: 

* AIle vier de opnemers moe ten eerst vrij liggen en geen contact 
maken met de staaf .. 

* Neem een van de twee dikte-opnemers en draai met de 
schroefspindel de opnemer naar de trekstaaf toe, totdat de 
millivolt-meter ongeveer -1500 mV aangeeft (~ 25 mV) . 

• Neem nu de andere dikte-opnemer en draai deze eveneens naar 
de staaf toe. totdat de millivolt-meter exact 0,000 mV aangeeft . 

• Volg dezelfde procedure voor de breedte-opnemers. 

Let. op: Doorloop cia speHns Vlltl da ac:hroefdr .. d alt.:ljd op en lllCliar, 

omeIat. .1' ancien afw1Jklnsan zu11en ont.at.aan 1D de lIu18t..111",. 

8. De voorbereidingen van de proef zijn nu getroffen, zodat het 
datataker trekproef-programma opgestart kan worden. Ken kiest voor de 
standaard proef. Dit programma moet doorlopen worden totdat de melding 
"computer + datataker standby" op het beeldscherm verschijnt. Dan kan 
de trekbank worden aangezet. De computer werkt nu "stand alone". 

9. Voor een verdere verwerking van de gegevens moeten de commando's 
(vragen) van het programma gevolgd worden. 



MEETVOORSCHRIFT: HOOGTEKETING 

Merk: TESA 
Type: MICRO-HITE I, 
Locatie: 

fabr.mod.nr: 9J 0126, type nr: 07.60018. 

Methode: 
Meetonnauwkeurigheid: 

'Werkwijze: 

HSE-Meetkamer. 
Mechanisch met digita1e weergave. 
Maxima1e afwijking van de maat, met gebruikmaking 
van standaard onderdelen - (3 + 0,006*1) pm met 1 
in millimeters. Imu- 200 mm - max. afw. < 5 pm. 
Maximale afwijking in de haaksheid - 3 pm, bij een 
hoogte van 500 mm. 

1. Zet de MICRO-HITE aan met de "ON"-knop aan de zijkant van het 
apparaat. 

2. Door op de zwarte drukknop aan de voorkant te drukken kan de 
MICRO-HITE verplaatst worden. Dit gebeurt door middel van een kleine 
compressor die een luchtkussen vormt. 

3. Met behulp van de grote knop onderaan het apparaat kan de meeteenheid 
verplaatst worden. Deze knop kan men b10kkeren met behulp van de zwarte 
ring. 

4. Beweeg de meeteenheid nu zo dat de zWarte pij1 (midden op de 
meeteenheid) de twee lijnen halverwege passeert. 

5. Op het display verschijnt nu 1t __ II __ ". 

6. Vervolgens moet de meter geijkt worden. 

7. Tik nu "20" in en druk vervolgens op de toets "SP". 

8. Pak nu de callibratie-standaard en zet deze voor de taster (kies een 
geschikte taster). Taster 1: nr: 07.60061, (Irondplaat alii referentie) 

Taster 2: nr: 07.60066.(vlak ala referant1e) 

Taster 1: Taster 2: 

9. Raak met de taster het ondervlak aan en draai voorzichtig door totdat 
men een pieptoon hoort. Beweeg nu de taster omhoog tegen het bovenv1ak. 
Draai nu weer door tot de pieptoon. Ga vervolgens weer naar beneden en 
herhaal deze handeling nog een keer (de afmeting van de inkeping wordt 
nu vergeleken met de ingetikte maat). 

De MICRO-HITE heeft nu een correctiefaktor berekend aan de hand van 
de ingetikte waarde. 
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Het meten: 

Met de MICRO-HITE 1 kan op de volgende manieren gemeten worden. Hiervoor 
heeft men twee mode's. 

* Mode 0; Dit is de callibratie-mode. Men tikt eerst een ·0" in, om aan 
te geven dat men in "mode 0" wil gaan werken. Hierna moet de 
callibratie-maat ingetikt worden, waarna men twee keer deze 
maat meet. 

Schematisch: 

20mm 

Aantasten van 
meetplaats 

a 
b 
a 
b 

Handeling 

b 

0'] 

MICRO-HITE inschakelen 
met "ON" -knop 

Meeteenheid met 
referentiepljl langs 
twee pijlen bewegen 

Referentlemaat 
intikken: 20 mm 

2 0 

SP 

Aandulding 

--II--

Data 0 

Data 0 

20,000 0 

0 
0 
0 

st 



* Mode 1: Men tikt eerst "1" in om aan te geven dat men in "mode 1" wil 
gaan werken. De maat die men nu het eerste meet wordt de 
oorsprong. Als men nu aantast (tot pieptoon) verschijnt de 
lengte, gemeten vanaf de oorsprong, op het display. 

Schematisch: 

Aantasten van 
meetplaats 

a 
b 
c 
d 

d 

Handeling 

1 

b 

Aanduiding 

0,000 
hi 
h2 
h3 

1 

1 
1 
1 
1 

Voor het automatisch uitprinten van de meetwaarden, moet de volgende 
handeling gedaan worden: I SHT I [[] . 

Om het automatisch uitprinten te stoppen, moet men deze handeling 
nogmaals uitvoeren. 



Meetopstel1ing voor bet meten van de 1engte (10) van de plaat: 

1 2 3 

1: Seusblok (marmer) 

2: Te matan plaatJe 

3: Tester van da boost.ater 

Meetopstelling voor het meten van de benen na de buiging o 
(buighoek: p ~ 90 ): 

\ 

1 2 3 

1: Seaksblok (mermer ) 

2: Te met.en (,ebo,en) plaatje 

3: Tester van de boost._ter 

Meetopsteillng voor het meten van de benen na de buiging 
o 

(buighoek: P > 90 ): 

1+------ pleet.je 

standeerd 

'I( II(I( ; II ( 

8 



Opmerking: 10 en a en b worden gemeten over het midden van de plaat. 

to 

f 

I 

I 



Het bepa1en van de uitges1agen 1engte vo1gens DIN 6935: 

Berekening van de uitges1agen lengte. 

Gestrekte 1engte 1 - a + b + v (v is een corrrectiefactor. die 
afbankelijk is van de buighoek). 

o 0 * Openingshoek p: 0 tIm 90 

(r + ~ • k) -2(r+s) 

o 0 * Openingshoek P> 90 tim 165 

( 

1800 _ P ) 
v - If 1800 • (r + + · k) - 2 ( r + s) . ~

1800 _ P) 
tan 

2 

a 

10 



o 0 * Openingshoek fJ> 165 tim 180 

v - 0 

De correctiefactor k geeft de ligging aan, van de neutrale lijn ten 
opzichte van de middellijn. 

~:S 5 
s 

1 r 
k - 0,65 + ~ log -s-

.§.. k 
2 ~>5 

s _ :J. neutrale l1Jn 

k - 1 ___________ -_-_-:.~=__I..-t- L IIliddellijn 

De norm bevat verder: r - Een grafiek waaruit k af te lezen is als funktie van --s 
r - Een tabe1 met afgeronde waarde van k, bij verschi11ende --s--verhoudingen. 

- Een grafiek waarmee als k bekend is, v bepaald kan worden. 

- Tabe11en waarin voor iedere buighoek van 150 tot 180
0 

op1opend met o 
15 • v is uitgerekend bij verschillende plaatdikte en buigradius. 

II 



IOPM buigen TUB 

MEETVOORSCHRIFT BETREFFENDE DE DIKTEMETING 

Gebruikte aRRaratuur 

Mitutoyo Digimatic Indicator, ID-130 M, serie No. 505929 
Verwerkingseenheid, Mitutoyo mini-processor, DP-1, serie 
No. 602388 
Lokatie: TUE-Lab. v. Lengtemeting. 
Nauwkeurigheid: ± 1 ~m. 

Korte beschrijving van de meetoRstelling. 

Het geheel bestaat uit een diktemeter en een verwerkingseenheid 
met papierrol. De diktemeter is aan een meetstatief gemonteerd. 

MeetoRstelling. 

DIGIMATI( 
INDICATOR 

o o 

DP - 1 

DODD 

J2 



De diktemeter. 

Als de diktemeter en de verwerkingseenheid is aangezet 

( modeschakelaar op I ) verschijnt er in het venster : 

It 0.00001 

Als t getoond wordt, dan is een verplaatsing naar boven positief. 
Wordt er ~ getoond, dan is het net andersom. Met de *-knop aan de 
zijkant kunt U dit eventueel omwisselen. 

Met de IzeroJ knop stelt U het nul punt in. 

Het meten 

Er worden 3 * 3 metingen gedaan 

en weI over de A, B en C lijn 

volgens nevenstaand figuur. 

Werkwi1ze : 

We gaan nu meten • Plaats het 

plaatje onder de diktemeter en 

manoeuvreer het plaatje zodanig 

dat punt Al onder de taster 

komt te liggen en laat de taster 

zakken. Als de uitlezing stabiel 

is drukt U op Idatal. 

PLAAT-CODE 

· · · · · · c---------------· · · • B---------------
• • : · · A---------------· : · · · : 
· · · • · · • · · · · · 1 2 3 

Na de drie metingen op de A-lijn drukt U eerst op I STAT 1 om de 

blad) en daarna statische verwerking te krijgen (v.b. zie 1aatste 

op~ om het geheugen 1eeg te maken • oit alles 

herhaalt U voor de punten op de lijnen B en C. 



Ben voorbeeld 

le,2e en 3e meting over lijn A 

Plaatcode nummer + letter van 
de te met en lijn 

Datum proefneming 

Nummer operator 

Aantal metingen 

De grootste gemeten waarde~ 

De kleinste gemeten waarde-, ~-------------------

Bet maximale verschil 

De gemiddelde waarde 

De standaardafwijking 

)'1 

• "wi ~ :_~ !·1 

3 • ';:13 .~ 

i'lH;, ~. 0:,;1 r" 

nI ''t :. ~(~t, i'l 



MEETVOORSCHRIFT: RUWHEIDSMETING 

Merk: Mitutoyo. 
Type: Surf test 401, serie nr.: 600601. 

Methode: Mechanisch, met e1ectronische verwerking en digitate weergave. 
Locatie: HSE-Meetkamer. 

Werkwijze: 

1. Zet de Surf test met randapparatuur aan met behu1p van de 
"ON"-knoppen. 

2. Vervo1gens wordt de tasterarm op de vo1gende wijze op het te meten 
opperv1ak gep1aatst: 

a) Werkstuk in meetpositie brengen. 
b) Klembout voor het roteren losdraaien (fig. 1): 

arotin.t.Uina 

..)~~~;;~~:::::::::-_.-ll..----' "'---- klembout vaal' roteren 

fil. 1: In.t..lknoppen. 

c) Draai met behulp van de fijninstelling de detector op het 
werkstuk. totdat de tasterarm zich parallel ten opzichte van het 
meetv1ak bevindt (fig. 2): 

fil. 2: Oplt.ellinl t.aat.erarm. 

d) Verstel de tasterarm nu zodanig, met de draaiknop, totdat er in de 
display de volgende driehoekjes verschijnen X (X en Ji:: zijn ook 
goed, fig. 3): 

fiS. 3: Draaiknop langs bet display. 

J5' 



3. De meetwaarden moeten ingesteld worden (fig. 4): 

1;\; MtTUTOYO 

D 5uftest.401 D 
STl\lIltSTOP s(}'tp 

Ra ... ... 
_ n t '<1,;.1." 

'0,[1 X 5 0.8 
JJm 

DOD 

fiS. ..: Bovenzijde van bet. apperaat.. 

- Parameter: 

- Meetbereik: 

Hier wordt de Ra-waarde gekozen. Druk de 
parameter-knop in, die overeen komt met de Ra-waarde. 

Dit is het bereik van de Ra-waarde. Druk op de 
"range"-knop en stel het bereik op 10. Als dit 
te klein is lichten aIle cijfers op (fig. 5): 

Ra HID X S 0.8 

.J ,~ l) CI 0 pm 
'_'.O.O.'_'.t.l 

fi8. 5: Display. 

- Cut-off lengte: Dit is de lengte waarover "gemiddeld" wordt (AC). 

- Meetlengte: 

Druk de "Ac"-knop in en stel deze op 0.8 mm. 

n'Ac, hiervoor moet de "n'Ac"-knop ingedrukt worden 
en n ingestel worden op 3 of 5. 

4. De meting kan, na het instellen van aIle parameters gastart worden 
met de "start/stop"-knop. De taster beweegt dan over het oppervlak en 
berekend dan de Ra-waarde. De gemeten waarde verschijnt op het display. 

5. Het automatisch printen van de gemeten waarde kan op de volgende 
wijze ingesteld worden: 

Druk eerst op de " break It 
-knop, daarna op de "print"-knop en set/reset: 

vervolgens op de "L"-knop. 



Deze methode wordt gebruikt voor het meten van de Ra-waarde van: 

a) Het plaatje voor het buigen (aan de buitenkant, codering is 
binnenkant). 

()t r-:1 
~ "'-1-- - ; : 

.,.. t-' III 

- L..--~~_-_~_--iJ-~+ ---- -- "lll-
b) Buigstempels. 

c) Matrijzen. 

,/ 
/' 

. 
10) 
• 

I I 
I · L_L-

;" . 

1'1 



KALIBREREN RUWHEIDSMETER: 

Merk: Mitutoyo. 
Type: Surf test 401, serie nr: 600601. 
Locatie: HSE-Meetkamer. 

Werkwijze: 

1. Voor het kalibreren gebruikt men het bijgeleverde ijkplaatje. 

2. De Surf test wordt op het plaatje ingesteld zoals in de 
meetvoorschriften omschreven is. 

3. De instelling van de parameters lui den als voIgt: 

- Parameter: 
Range 

- n'AC 
- AC 

Ra 
10 Io'm 
* 5 
0,8 rom 

4. Druk op de ftstart/stop"-knop. De meting wordt nu uitgevoerd. 

5. Nu moet gecontroleerd worden of de gemeten Ra-waarde overeenstemt met 
de waarde op het ijkplaatje. Komen beide waarden niet overeen, dan 
moet deze waarde bijgesteld worden met behulp van de 
ftGAINft-instelschroef (fig. 1). 

® 

Gjl.I .. 

@)-~~~~-J 
ETIIIC\IEI ( .. GUSH 

JISiISO I + DIN 

POWER 

'''TTEAY ON[jOfF 

ACAI)A'TER 
DC9V._ .. 

@~e 

@ 

tis. 1: GAIN verateUins 

GAIN 

(S: b ac:co 
verbosin& in daze ricbtin& 

GAIN 

~ C<reCD 
verlesin& in daze ricbtins . 

6. Deze handeling moet zo vaak herhaald worden totdat beide waarden 
overeensteromen. 

18 



DEFORMAIIE METING mbv DE RASTERIREPLICA HETHODE 

TUE-Lab. v Omvormtechnologie. 

WAT ZIJN RASTERS ? 

Een raster is een lijnennetwerk dat op een materiaal wordt 

aangebracht om de deformatiecomponenten te kunnen meten die 

ontstaan door een omvormende bewerking. De belangrijkste 

toepassing is de bewerking van plaatmateriaal. 

Het is slechts nodig twee deformatiecomponenten te meten, 

omdat bij plastische omvorming de volume invariantie van 

toepassing is. Er geldt namelijk £1 + £2 + E3 - O. 

Om twee componenten te kunnen meten moet een gunstig gekozen 

lijnennet op het oppervlak van het plaatmateriaal aangebracht 

worden. 

EEN RASTER MOET VOLDOEN AAN 

1 Het moet goed op het materiaal hechten. 

2 Het moet aIle deformaties volgen zonder te bars ten of te 

verdwijnen. 

3 De lijnen moe ten duidelijk zichtbaar zijn. 

4 De lijnen moeten zeer scherp begrensd zijn en bij 

deformatie ook blijven. 

5 Het netwerk moet maatvast zijn en zeer nauwkeurig op het 

materiaal overgebracht kunnen worden zodat de diverse 

afmetingen niet steeds opnieuw gemeten moe ten worden, 

voordat er de forma tie plaats heeft gevonden. 

6 De lijnen moeten geen kerfwerking veroorzaken. 

7 De methode van het aanbrengen van het netwerk mag geen 

corrosie van het oppervlak veroorzaken. 

8 De laagdikte van het netwerk moet klein zijn ten opzichte 

van de pIaatdikte. 

9 Het netwerk moet zo eenvoudig mogelijk zijn aan te 

brengen. 



5 Kleuren. 

Dompel het proefproduct ± 10 sec. in Clichodur 

(kleurstof) • daarna afspoelen en drogen De 

rasterlijnen zijn nu blauw of rood gekleurd. afbankelijk 

van de gebruikte kleurstof. 

6 Uitharden gevoelige laag. 

Het opgebrachte rooster moet minimaal 24 uur ultharden om 

voldoende slljtvast te zijn. 

Gebruikte materialen 

1 Fotovloeistof (vislijm). 

Clichosol Kopieerlossung. 

2 Cromeervloeistof. die 

lichtgevoelig maakt. 

na menging het clichosol 

eromierung fur Clichosol und Heliosol. 

3 Blauwe kleurstof. 

Clichodur Hartearblad. 

Chemicalieen. 

Fa Klimsch en Co Frankfurt/Hain 

Nederlandse vertegenwoordiging WIFAC 

Nijverheidsweg 6-9 

Postbus 175 

HET HETEN VAN RASTERS NA DEFORMATIE 

3640 AD Hijdrecht 

Tel. 02979-89691 

Na het vervormen van berasterde plaat door b.v. te buigen 

hebben de oorspronkelijke cike1rasters de elipsvorm 

gekregen. 

Om een juist inzicht te krijgen van de optredende rekken in 

de vervormde plaat, moeten de assen van de ellpsen worden 

gemeten. (Hoofdassen van de deformatie) 

Het meten direct vanaf het vervormde buigdeel kan uitgevoerd 

worden met een kleine handmicroscoop. 

f11.1.2 



HET AANBRENGEN VAN RASTERS M.B.V. DE KOPIEERMETHODE 

Dit is een methode die aan aIle gestelde eisen voldoet en die 

door ons voor de pro even wordt toegepast. 

Het principe van het procede. 

Op het metaaloppervlak wordt een dunne regelmatige laag van 

een emulsie aangebracht die lichtgevoelig is. Hiervoor wordt 

een mengsel van ammonium~bicromaat en bijvoorbeeld vislijm. 

eiwit, polyvinyl, alcohol of schellak gebruikt. Dit 

bicromaat vormt onder invloed van ultravioletlicht een oxide 

dat onoplosbaar is in water en dat goed hecht aan het metaal. 

De bewerking om een raster op het materiaal aan te brengen. 

1 Materiaal ontvetten en reinigen met VIM. 

D.m.v. vochtige watten de oxidelaag afschuren. 

2 Opbrengen gevoelige laag. 

Meng ammonium-bicromaat en vislijm in de verhouding 1:50 

Bevochtig het materiaal met water breng de 

fotovloeistof zo dun en zo gelijkmatig mogelijk op en 

droog deze daarna gelijkmatig met warme lucht (fohn). 

3 Belichten. 

4 

Rasternegatief aanleggen en overal goed 

glasplaat) . Gevoelige laag' bellchten 

kwiklamp (tijd 1 min. 10 sec.), 

aandrukken (met 

met hogedruk 

_~-hofacSruk klfikl~ 
ph lips BPR 12SW-

a v t. ,lasplaat. 

r a a t. eme,aUef 

,avoaU,a la8& 

proafprodukt. 

fiS.1.1 baUc:htan van rastara. 

Afspoelen. 

Het belichte oppervlak onder 

aIle onbelichte gedeelten 

verwijderd zijn. 

11 

stromend water afspoelen tot 

van de gevoelige laag 
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Voor naukeurig meten is de handmicroscoop niet geschikt. Er 

wordt namelijk niet 1angs het gekromde opperv1ak gemeten 

vo1gens de gebogen pij1 • maar men meet de directe afstand 

tussen het begin en het eind van de e1ips-as zoals de 

rechte pij1 aangeeft (fig 1.2). Bovendien wordt de 

meetnauwkeurigheid kleiner naarmate de circeldiameter groter 

wordt. 

Ook een sterkere kromming beinvloed de meetnauwkeurigheid 

ongunstig (fig 1.3). 

De procentuele meetfout is afhankelijk van de kromming (fig 

1.4 ). 

1: I ~- m 
U,.l.S 

L 

1.0 ~ 0.8 
• 100% 

0.6 I:!. 
- 1 

sin 1/2f 

0.4 
r .rp 112rp 

0.2 

0.1 0.2 O.S o • 4 0.5 

rad 

£1, 1.4 

Er komt nog een meetfout bij als de handmicroscoop niet 

loodrecht op het te meten oppervlak staat 

1. 6) . 

3.5 ~ 3.0 

I:!. 
L • 1001 2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

2 4 6 

u,. 1.5 fl,. 1.6 

II 

(fig 

8 10 

1.5 

I:!. 
L 

12 

+ fig 

- 1-cosa 

14 
00 



De nadelen van de directe meting met de handmicroscoop 

kunnen worden voorkomen door een afdruk van het raster te 

maken een zogenaamde replica • waarbij een strook maatvast 

materiaal de te meten vorm voIgt en een afdruk van het 

raster opneemt. 
~ 

De door ons gebruikte replica methode werkt als voIgt: 

Reinig vooraf het te meten oppervlak met een 

ontvettingsmiddel. 

Het te meten oppervlak wordt bestreken met een gekleurde 

striplak 

Voor een goed resultaat is het nodig deze lak zonder fohn of 

andere hulpmiddelen te laten drogen. 

Na het drogen wordt een transparante tape op de striplak 

gebracht en goed aangedrukt. Van de tape wordt dat deel 

uitgesneden dat de te meten vorm bedekt. 

Na het uitsnijden laat de tape met de daaraan klevende 

striplak na lichte aanraking uit zichzelf los en moet dan 

voorzichtig van de plaat worden genomen. Op de tape is nu 

een afdruk van het raster zichtbaar. 

De afgenomen tapes worden aan de uiteinden op een 

kunstofplaatje geplakt. M.b.v. een meetmicroscoop kunnen de 

cirkels met voldoende nauwkeurigheid worden opgemeten. 

Deze replica methode is de snelste en de eenvoudigste. 

Bovendien kan dezelfde meetplek meerdere malen op dezelfde 

wijze worden bewerkt. 

Te gebruiken replica materiaal: 

Strlplak blauw S 42/1 

Sikkens lakfabrieken N.V. 

Sasseribeim Holland. 

Llteratuur 

DE GROOT M.Th. de Groot Het fotochemisch aanbrengen 

van deformatier§sters. 

Rapport Nr 0223 TUE. Eindhoven. 



MEETPLAATSEN + COPE DEFORATIEMMETINGEN 

I = binnenzijde I 0= buitenzijde) 

C,H,J,L,M(idden),N,p,R,W (rij) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 ekolom) 

BUITENZIJDE G 
987 654 321 

i :!IQOOTAAJq 

10 10 

32.5 32.5 

we 10) 
R( 5) 
PC 3) 
N( 1) 

M(idden) (0) 
L(- 1) 
J(- 3) 
H(- 5) 
C(-10) 

y 

b.v. I M 1 

BINNENZIJDE ~ 

123 456 789 
III 

PWTCODE 

I 

N.B. De getallen 1 tim 9 (kolom) en de getallen tussen haakjes na 
de letters (rij) hebben betrekking op de onderlinge afstand 
tussen de meetplaatsen en geven aan in welke baan in X of Y 
richting in het cirkelraster wordt gemeten. 
De metingen hebben betrekking op de buitendiameter van het 
cirkelraster. 



IOPM buigen TUB 

MEETBLAP PEFQRMATIEMETINGEN m.b.v. rasters 

P;Laatcode I I I I I I I I I 

Operator 0 

Meetblad []] [[J [I] 

uitgangsdiameter onvervormd raster 

d. gem. 

* aIle maten in mm. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

X-richting 

DJ_ 

ITJ_ 

• 

• 

Y-richting 

• 

15 

datum I I I I 

apparaat 0 

§:EE§ §:EE§ . . 
x ----------- y -----------

o I I I lmm. 0 I I I lmm. 

X-richting Y-richting 

ITJ_ 



MEETVOORSCHRIFT HOEKMEl'ING 

Meetapparaat 

Werkwijze 

: Mitutoyo universele hoekmeter 
type 187-908 

. . 

TUE Lab. voor omvormtechnologie 
Lokatie: 1-TUE Lab. voor Omvormtechnologie 

2-HSV Lab. voor Produktietechniek 

1- Controleer of het plaatje haaks gebogen is, 
d.w.z. of de buiglijn loodrecht op de hart
lijn van het plaatje staat. 

2- Leg de benen van de hoekmeter langs het uit
einde van de benen van het plaatje. 

3- Lees de hoek af. 

Nauwkeurigheid De hoekmeter is tot op 5' nauwkeurig. 

Opmerking 

1- De hoekmeter serie 187-908 wordt uitgevoerd 
met verlengde benen om de meting te kunnen 
realiseren. 

2- Gemeten wordt ~ aan de buitenkant,zowel in 
belaste als onbelaste toestand, aan de 
"voorzijde" van de plaat. 



MEETVOORSCHRIFT PROFIELPROJECTQR 1 

Meetapparaat Profielprojector ISOMA 
+ bijbehorende hoekmeter 
nr.: WTOOOS 

Methode 

Werkwijze 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

TUE Lab. v. Lengte meting 

: Optische vergroting m.b.v. een 
lenzenstelsel.De contour wordt op een 
glasplaat geprojecteerd. 
Vergroting: lOx. 

. . 
Controleer of het plaatje Ifhaaks" gebogen is 
d.w.z. of de buiglijn haaks op de hartlijn van 
het plaatje staat. 

Zet de projector aan met de voorste on-knop. 
Er valt nu licht van boven op het 
oplegtafeltje. 

Plaats het op te meten plaatje/replica op het 
oplegtafeltje. 

Stel scherp m.b.v. het scherpstelwiel. 

Het contour staat nu scherp op het projectie
scherm. Er kan nu gemeten worden. 

Voor hoekmeting gebruikt men de bijbehorende 
hoekmeter. 

Voor lengte meting kan men de oplegtafel 
verplaatsen, de verplaatsing is dan op het 
wiel af te lezen. Dit kan zowel in de langs 
(y) als in de dwars(x) richting (zie ook 
tekening). 

Draai het beginpunt van de te meten lengte 
m.b.v. het wiel tot tegen een referentielijn 
op het projecteischerm. Lees de waarde op het 
wiel af. Draai vervolgens het eindpunt van de 
te meten lengte tot tegen de referentielijn en 
lees de waarde weer af, het verschil van deze 
twee waarden is de uiteindelijke lengte. 

11 



Nauwkeurigheid: De nauwkeurigheid waarmee gemeten wordt 
is onafhankelijk van de vergroting, 
maar weI afhankeIijk van het 
meetinstrument. 

V~~r hoekmeting is dit de 
nauwkeurigheid van de hoekmeter. Deze 
is tot op 5' nauwkeurig (zie 
voorschrift hoekmeting). 

V~~r Iengte meting is dit de 
nauwkeurigheid van het 
verplaatsingsmechanisme. Deze is tot op 
0,01 mm nauwkeurig (zie punt 7-
werkwijze). 

Schematische opstelling: 

©H-\ _______ SC."'ER.PSTE'I..WlEL 

'-o-g-~-_-_~-------Oe,.)tc..T\EF 
.--_______ OP\..1:C,"AFfL 
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MEETVOORSCHRIFT PROFIELPROJECTOR 2 

Meetapparaat: Profielprojector ISOMA Ml19 N met 
oplegtafel Zlll. 
HSV - lab. v Produktietechniek 

Meetmethode: optische vergroting m.b.v. een lenzen
stelsel. Het contour wordt met behulp 
van doorvallend licht op een glasplaat 
geprojecteerd. 
Vergroting 20x. 

Werkwijze 

1- Controleer of het plaatje "haaks" gebogen is, 
d.w.z. of de buiglijn haaks op de hartlijn van 
het plaatje staat. 

2- Zet de profielprojector aan met de bovenste 
draaiknop rechts van het apparaat. 

3- Plaats het op te meten plaatje/replica op de 
oplegtafel. 

4- Stel scherp m.b.v. het scherpstelwiel. 

5- Het contour staat nu scherp op het projectie
scherm. Er kan nu gemeten worden. 

6- Voor de hoekmeting wordt een van de benen van 
het gebogen plaatje in beeld gedraaid (met de 
langs- en dwarsverplaatsing van de oplegtafel) 
tegen het middelpunt op het projectiescherm. De 
buitenste 40 mID van het been wordt in beeld 
gebracht. De hoek wordt afgelezen op het 
projectiescherm. Vervolgens wordt op de zelfde 
manier het volgende been in beeld gedraaid. Ook 
hiervan wordt de hoek afgelezen op het 
projectiescherm. Het verschil tussen de twee 
hoeken is de openingshoek p onbelast van het 
gebogen plaatje. 



Nauwkeurigheid: Voor de hoekmeting is dit de nauwkeurigheid 
van het meetvel op het projectiescherm. 
Oit is op 15' nauwkeurig afleesbaar. 

De oplegtafel kan in de langsrichting (y) 
200 mm en in de dwarsrichting (x) 50 mm 
worden verplaatst. De nonius is afleesbaar 
op 0,001 mm. 

Schematische opstelling: 

©f+I-------SC.~EtPS,.E'I.WIEL 
'-rg-~~-_.....J ________ O&lt~T'fF 

r---------- OP~~GTAFfL 

L...-------lt?~'-----V'R.,LAAl~I .. t. ~A.,6UJ'ItTIN' t't) 
I "'ItPLM1SJNC. OWAll~Rlcl\r'N6 (X) 

..... I ". ,. 
....... I 

...... I 
". 

.; --- - ~- - - -
.; I ...... ,.,. ...... 

~.; I ...... 
..... 

01 



KEETVOORSClfRIFT CONTQURvMTLEGGING 

Apparatuur: A) Fotocamera merk: Nikon type: F2 
+ macro objectief + motordrive 
flitser merk BRAUN type 37 Bve 
film: AGFA ORTHO ASA 25 
TUE-WFW Lab. v. Biomechanica 

B) Fotocamera merk:' Polaroid 
Type: SLR 680 
TUE Lab. v. Omvormtechnologie 

Werkwijze: 1) Aan de voorzijde van de pers wordt vlak tegen het 
buiggereedschap een plexiglasplaat geplaatst. 
Aan de achterzijde van deze plaat is een raster en 
een vel tekenpapier geplakt. 

2) Op ongeveer 30 cm afstand, voor de plexiglasplaat, 
wordt de camera op een statief geplaatst. 

3) De achterbeschermplaat van de pers wordt verwijderd 
en vervangen door een matwitte plexiglasplaat. De 
flitser wordt op ± 20 cm achter deze plexiglasplaat 
opgesteld. 

4) Na het maken van opnamen van de gebogen contour van 
het buigplaatje in diverse buigstadia worden deze 
uitvergroot of als dia geprojecteerd. 

5) De contour wordt vervolgens langs de buiten kant 
van het gebogen produkt in het raster opgemeten en 
en eventueel via een curve-fitting programma vast
gelegd. 

Specificaties voor apparatuur A: 

Schematische opstelling: 

Flitser stand: VARIOPOWER 1/2 
camera asa 25 
sluiter I (rode streep) 
diafragma 8 cq 11 

~--+----LJers 

'-r----,fi""---- rna t pap i er 
ooven stempel ---"-~.u.------I- ras.ter 

plexiqlas pro?fstrip I~--- ___ -..r-.,.,.. 

flit~er 200 

mat plexiglas-----' 
ktem 

m atrij sbtokken---.. ------

300 

-camera 

afstand· 
bediening 



IOPM-Bl.llG~N TUE 

CODELIJST OPERATORS 

1 S. Arts HSB 

2 M. v Haren HSB 

3 H. v.d. Wie1 HSB 

4 F. Cardinaal HSE 

5 P. Dings HSV 

6 M. Tran HSV 

7 J. Kempen HSV 

8 P. Boonen HSV 

9 H. Smeets TUE 



IOPM-BUIGEN-TUE 

CODELIJST MEETAPPARATUUR en MACHINES 

1 Ruwheidsmeter 

MITUTOYO SURFTEST-401 

Serienr: 60061 

HSE-Meetkamer. 

2 Hoogtemeter 

TESA MICRO-HITE I 

Fabr.mod.nr: 9J 0126 

Typenr: 07.60018 

HSE-Meetkamer. 

3 Profielprojector 1 

I SOMA 

nr: WT 0008 

TUE-Lab. v Lengtemeting. 

4 Diktemeter 

MITUTOYO DIGlMATIC ID-130 M 

met presetter en DP-1 verwerkingseenheid 

serienr.: 505929 

TUE-Lab. v Lengtemeting 

5 Hoekmeter 1 

MlTUTOYO UNIVERSELE HOEKMETER 

Type: 187-908 

Lokatie: TUE-Lab. v Omvormtechnologie 

TUE-Lab. v Omvormtechnologie. 

6 Hoekmeter 2 

MlTUTOYO UNIVERSELE HOEKMETER 

Type: 187-908 

Lokatie: HSV-Lab. v Produktietechniek 

TUE-Lab. v Omvormtechnologie. 

7 Trekbank 

MONSATO TENSO W 

Serienr:9817 

TUE-Lab. v Omvormtechnologie 



IOPM-BUIGEN-TUE 

CODELIJST MEETAPPARATUUR en MACHINES 

8 Hydraulische pers 1 

SCHOENPERS 

Type: SH/LF 100/15 

Serienr: 2711 

TUE-Lab. v Omvormtechnologie. 

9 Hydraulische pers 2 

MULLER-PERS 

Type: CEZ-25-2-6, serienr. 4536. Baujahr 1963 

HSV-Lab. v Produktietechniek. 

10 Fotocamera 1 

POLAROID 

Type: SLR 680 

TUE-Lab. v Omvormtechnologie. 

11 Fotocamera 2 

NIKON 

Type: F2 

+ macro objectief + motordrive 

FLITSER: Braun, type: 37BVC 

film: AGFA ORTHO ASA 25 

TUE-Lab. v Biomechanica 

12 Profielprojector 2 

lSOMA M 119 N 

Oplegtafel Zln 

HSV-Lab. v Produktietechniek 



CODELIJST MATERIALEN 

FI -Staal 

Al 

opm. F- staal 
A- aluminium 
M- messing 
K- koper 
R- R.V.S. 
I)- diversen 

IOPM-BUIGEN TUE 

Euro 32-66 
Din 1623/24 
KSG 
Werkstofnr. 

Herkomst: 

FePOlMA 
ST12-13 
SP/D 
1.0330 

KeB-TUE mag. 

MeB AL.1S ( AL99.5 
zacht dieptrekkwaliteit 
Werkstofnr. 30255 

Herkomst: Hamel Diemen-TUE mag. 



IOPM-BUIGEN-TUE 

LIJST VAN GEREEDSCHAPPEN VOOR RET VRIJBUIGEN 

Voor het vrijbuigen worden er drie identieke setjes 
gereedschappen gemaakt. Een setje met de aanduiding TUE 
(Technische Universiteit Eindhoven), een setje met de aanduiding 
HSE (Hogeschool Eindhoven) en een setje met de aanduiding HSV 
(Hogeschool Venlo). 
Elk setje bestaat uit 8 stempels, 4 paar matrijsblokjes en 6 
matrijswijdteblokjes. 
De stempels en matrijsblokjes worden gemaakt van gereedschapstaal 
42 Cr Mo 4 en de matrijswijdteblokjes van st 37. 

Stempels: Materiaal 
Werkst.nr. 
Herkomst 

fig. 1 

pp [rom] 

TUE # 0.8 
TUE 

'" 
0.8 

TUE 1.0 
TUE 1.5 
TUE 2.0 
TUE 3.0 
TUE 5.0 
TUE 10.0 

Gereedschapstaal 42 Cr Mo 4 
1. 7225 
TNO-MI 

pp [rom] pp [rom] 

HSV # 0.8 HSE f 0.8 
HSV '" 0.8 HSE 

'" 
0.8 

HSV 1.0 HSE 1.0 
HSV 1.5 HSE 1.5 
HSV 2.0 HSE 2.0 
HSV 3.0 HSE 3.0 
HSV 5.0 HSE 5.0 
HSV 10.0 HSE 10.0 



IOPM-BUIGEN-TUE 

Matrijsblokjes: Materiaal 
Werkst.nr. 
Herkomst 

Gereedschapstaal 42 Cr Mo 4 
1.7225 
TNO-MI 

. 

o 

~-- -------
------l- --

9-::! 
" 

e 
fig.2 

[rom] r01 P02 POl P02 

TUE 10 0.5 0.5 10 
TUE 5 0.8 0.8 5 
TUE 3 1 1 3 
TUE 2 1.5 1.5 2 

HSV 10 0.5 0.5 10 
HSV 5 0.8 0.8 5 
HSV 3 1 1 3 
HSV 2 1.5 1.5 2 

HSE 10 0.5 0.5 10 
HSE 5 0.8 0.8 5 
HSE 3 1 1 3 
HSE 2 1.5 1.5 2 



IOPH-BUIGEN-TQE 

Matrijswijdteblokjes: Materiaal: st 37 
werkst.nr: 1.0036 
Herkomst : MCB 

oil merKstreeR 

Vl 
~ __ ~W~=~Wb~~e __ ~ __ ~ 

~ ________ ~D+l~ _____________ ~~ 

fig. 3 

wo [nun) wo [nun] 

TUE 60 HSV 60 HSE 
TUE 50 HSV 50 HSE 
TUE 40 HSV 40 HSE 
TUE 30 HSV 30 HSE 
TUE 20 HSV 20 HSE 
TUE 10 HSV 10 HSE 

egem= egem= egem= 

wo [nun] 

60 
50 
40 
30 
20 
10 



IOPM-builien-l1JE 

Meetblad ruwheid buigstempel: 

Buigstempel: D I e -
Operator D 

rom 

Datum D D LaJlj,--_.....J 

Apparaat D 

Ra(pm) A B 

1 

2 

3 

'(0 

C 



IOPM-buigen-TUE 

Meetblad ruwheid matrijs: 

Matrijs : D I LP- I I Re - I D I L(.>- I I Re - rom 

Operator: D D 
Datwn D D D D Ij 

Apparaat: D D 

Ra(pm) A B C Ra( ) A B 

1 1 

2 

3 3 

Ifl 



IOPM-BUIGEN-TYE 

DIKTBMETING VAN DE MATRIJSBLQKJES 

Bij deze meting wordt op 8 plaatsen de dikte van de 
matrijsblokjes gemeten (zie fig. 4). Van elk setje matrijzen 
worden de meetgegevens in een matrix ingevuld (zie matrix 1, 2 
of 3). Men kan nu van elk setje de gemiddelde dikte egem 
berekenen. Deze dikte is van belang bij het maken van de 
matrijswijdteblokjes (zie fig. 3). Als deze blokjes nauwkeurig 
zijn gemaakt kan men ook de matrijswijdte wD nauwkeurig 
instellen. 

fig. 4 

Meetyoorschrift: 

meettoestel: diktemeter 
merk : mitotoyo 
type : digimatic ID - 130M (met pre setter en een DP - 1 

verwerkingseenheid) 
plaats TUE lab. v. lengtemeting 
methode : mechanische opnemer en een weergave ~.m.v. een print 

uitdraai 
nauwkeurig-
heid : ± 1 ~m 



IOPM-BUIGEN-TUE 

Meetblad voor het bepalen van de gemiddelde dikte egem (zie 
fig, 4) van de matrijsblokjes, 

op D 
dat EJ EJ G 
ap D 

matrix 1 

matrijs 

r01 P02 • A~ A2 

10 0.5 

0.5 10 

5 0.8 

0.8 5 

3 I 

1 3 

? ........ 

1.5 2 

meetplaatsen 

A3 B1 B2 B3 C1 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

B3 is niet te meten inverband met een boutgat. 
AIle maten in mm. 

totaal 
egem = ----------

64 
=> egem == •••••• 

C2 C3 

totaal 

tot. 



IOPH-BUIGEN-TUE 

Meetblad yoor bet bepalen van de gemiddelde dikte egem (zie 
fig. 4) van de matrijsblokjes. 

op D 
dat EJ EJ G 
ap D 

matrix 2 

I mat "." 

POl P02 I A1 A2 

10 0.5 

0.5 10 

5 0.8 

0.8 5 

3 1 

1 3 

2 1.5 

1.5 2 

meetplaatsen 

A3 B1 B2 B3 C1 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

B3 is niet te meten inverband met een boutgat. 
Alle maten in mID. 

totaal 
egem = => egem = ...•.• 

64 

C2 C3 

totaal 

tot. 



IOPH-BUIGEN-TQE 

Meetblad voor bet bepalen van de gemiddelde dikte ega. (zie 
fig. 4) van de matrijsblok1es. 

op D 
dat EJ EJ G 
ap D 

matrix 3 

matrijs 

rDl PD2 A1 A2 

10 0.5 

0.5 10 

5 0.8 

0.8 5 

3 1 

1 3 

2 1.5 

1.5 2 

meetplaatsen 

A3 B1 B2 B3 C1 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

B3 is niet te meten inverband met een boutgat. 
Alle maten in rom. 

totaal 
egem - ----------

64 
-> egem - •••••• 

C2 C3 

totaal 

tot. 



lOPM-BUIGEN-TUE 

Bepalen van de w maat van de matrijswijdteblokjes 

[meetplaatsen zie fig. 5] 

meetvoorschrift: 

meettoestel 
merk : 
nauwkeurigheid: 
plaats : 
methode 

fig. 5 

micrometer (schroefmaat) 
Mahr 
± 10 #.'m 
TUE lab. v. lengtemeting 
mechanisch 



IQPH-BUIGEN-TUE 

Meetblad yoor het bepalen van de y .aat van de 
.atrijswiidteblokjes. 

~D 

datU D G 
aanduiding meetplaats 

A B C 

TUE 10 
TUE 20 
TUE 30 
TUE 40 
TUE 50 
TUE 60 

aanduiding meetplaats 

A B C 

HSV 10 
HSV 20 
HSV 30 
HSV 40 
HSV 50 
HSV 60 

aanduiding meetplaats 

A B C 

HSE 10 
HSE 20 
HSE 30 
HSE 40 
HSE 50 
HSE 60 

Wgem 

Wgem 

Wgem 



IOPM-BUIGEN-TUE 

Het bepalen van de grootste atwijking Van de wD maat. 

* Bepaal de gemiddelde dikte van elk matrijsblokje. 
*.Tel in elk setje (bv setje TUE) de diktes van de bij elkaar 

horende blokjes Ope 

t grootste positieve afwijking = 
[grootste w maat matrijswijdteblokjes -
kleinst som van de diktes van de matrijsblokjes - wO] 

t grootste negatieve afwijking = 
[kleinste w maat matrijswijdteblokjes -
grootste som van de diktes van de matrijsblokjes - WO] 

Conclusie: Oe Wo maat kan met een nauwkeurigheid van = 0,1 mm 
worden ingesteld. 

Opmerking: De wD maat kan ook afwijken ten gevolg van speling in 
de machineklem. Als gevolg van deze spelinq kunnen de 
twee bekken gaan schranken doordat de matrijswijdte
blokjes asymetrisch worden ingeklemd. 
Om dit schranken zoveelmogelijk tegen te gaan 
mag men de klem niet met de zwengel dicht draaien. 
Men dient de klem met de hand vast zetten. 
De maximale schuinstelling over de breedte (b = 76 mm) 
van de matrijsblokjes is dan nog maximaal 0,1 mm. 

(Deze afwijkinq is bepaald met een micrometer voor 
het meten van binnenmaten, merk Borletti Milano. 
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IOPM-buigen TOE 

LIJST MEETVOORSCHRIFTEN-MEETBLADEN 

1. Meetvoorschrift Ruwheidsmeting: 

* 'Mitutoyo Surftest-401 nauwk: ± 0.1 ~m 
- Ra meting strip over B-1ijn op ptn 1-2-3. 
- Ra meting stempels over At B, C 1ijn op ptn 1-2-3 .. 
- Ra meting matrijsblokjes over A, B. C 1ijn op ptn 1-2-3. 
- Voorbeeld meetbladen ruwheidmeting gereedschapsdelen. 

2. Meetvoorschrift Hoogtemeting: 

* Tesa Micro-Hite I nauwk: < 0,05 ~m 
- 10 meting strip over midden-langsrichti~. 
- 1 meting strip-benen a en b voor p S 90 over midden-1angsrichting. 

o 
- 1 meting strip-benen a en b voo p > 90 over midden-1angsrichting. 

3. Keetvoorschrift Profielprojektor 1: 

* ISOMA WT0008 

- p onbelast via contourblad + hoekmeter. 

nauwk: lengte < 0.01 ~m 
hoeken < 5' 

- Raster metingen x-y ri via verplaatsingsmechanisme. 

4. Meetvoorschrift Diktemeting: 

* Mitutoyo Digimatic ID-130M nauwk: ± 1 ~m 
- Diktemeting van strip so op ptn [A.B.C-1.2.3]. 
- Diktemeting van strip s op ptn [A,B.C-l.2.3] voor p ~ 90

0
• 

- Diktemeting van strip s op ptn [A.B.C-1,2.3] voor p < 90
0

• 

- Diktemeting gereedschapdelen (bepa1ing .). 
- Voorbeeld meetbladen diktemeting gereedschapsdelen. 

5. Keetvoorschrift Hoekmeting: 

* Mitutoyo Universele hoekmeter type 187-908 
met verlengde benen 
- p be last - onder pers. 
- p onbe1ast - onder profielprojektor. 

nauwk: < 5' 

6. Meetvoorschrift Deformatiemeting mbv RasterjReplica methode: 

- Wat zijn rasters / Waaraan moe ten ze voldoen? 
- Aanbrengen rasters / Maken van replica's. 
- Keten aan rasters in x en y ri mbv profie1projektor. 
- Meetplaatsen en code deformatiemetingen. 
- Voorbeeld meetblad rastermetingen. 

" 



LIJST MEETVOORSCHRIFTEN-MEETBLADEN . 
7. Meetvoorschrift Trekbank: 

* Monsanto Tensometer W 

- Werkwijze uitvoering van de trekproef. 
- Standaard uitvoer trekproef, 

nauwk: kracht ± 140 N 
weg ± 0,7 pm 

bepa1ing van C, n, EO en ra- (apart rapport). 

8. Meetvoorschrlft F-S meting TUE: 

* Schoenpers SH/LF 100/15 
- Standaard uitvoer persproef voor de F-S kromme en de bepa1ing van 

Fma%, SI, hoop en Stot (apart rapport). 

9. Meetvoorschrift F-S meting HSV: 

* Muller C frame-25 
- Standaard uitvoer persproef voor de F-S kromme en de bepa1ing van 

Fma%, SM, hoop en Stot (apart rapport). 

10. Meetvoorschrift Contourmeting TUE-B: 

* Polaroid Camera-SLR 680 
- Vastleggen van de contour dmv opnamen door een rasterfo1ie. 

11. Meetvoorschrift Contourmeting TUE-A: 

* NIKON fotocamera, type: F2 
+ macro objectief + motordrive 
Flitser merk: BRAUN, type: 37 BVC 
Film: AGFA ORTHO ASA 25 
- Vast1eggen van de contour dmv opnamen door een rasterfolie. 

12. Meetvoorschrift Profielprojektor 2: 

* ISOMA Mll9 N + oplegtafel Zlll 

- p onbelast via contourblad + meetraster. 

nauwk: lengte < 0,01 pm 
hoeken < 5' 

- Raster metingen x-y ri via verp1aatsingsmechanisme. 



J:OPK-BUJ:GEH-TUB 

lnvoergegevens Theoretisch Uitvoergeg. 
theoretisch Verw. Prog Theor. (ascii) 

(1) 

EXPERIMENTEN 

, J 
BUIGPROEF TREKPROEF .. 

i l l 
MEETBLADEN I PERSPROEF 1 data taker 
1 - 2 - 3 I 

trekproef prg , ~ • 
datataker vaste geg. FBS file 
prog. pers pers inv. 

MGG file r---

verwerk- persproef J 
progr. geg. Trekproef 

invu1blad analyse prg 

File •••• 

, 
overzicht f4- eNE file r---
gegevens 

SER file r--

.-
Persproef (standaard) Trekproef (std) 
Meetrapport/Diskette Meetrapp./Disk 

'--r-. Lijst gereeds. 
1 

DATABASE Lijst meetvoor. 

1 
Lijst app. 
Lijst mat. enz. 

DATABASE MANAGEMENT SYSTEEM: 
DBASEIII PLUS + APPL.PROGRAMMA lnvoer: 

• Menuscherm .. 
GEBRUlKER != uitvoer: 

r Scherm/printer 
t 

vb: Uitvoergeg. experimenten (ascii) (2) I VERGELJ:JKEN: - < 1(1) (2) I NORM 



DATABASE ALGEMEEN 

Een database systeem is een systeem t. b. v. het opbergen en 
onderhouden van gegevens. Een database systeem is samengesteld 
uit de volgende componenten. 

a- Een database: een verzameling van verschillende soorten 
gegevens die onderling verbanden hebben en opgeslagen zijn 
in een of meer gegevensbestanden. 
vb: De gegevensbestanden waarin de meetstaten van alle 

buigproeven wordt opgenomen is een voorbeeld van een 
database 

b- Een database management systeem: dit is software waarmee 
databases gedefinieerd kunnen worden en waarmee, op een 
gecontroleerde manier gegevens kunnen worden bewerkt. 
YQ: Een databasebewerking zou kunnen zijn: de begindikten 

van een proef uit de database halen en daar het 
gemiddelde van bepalen. 

c- De gebruikers-software: dit zijn programma's of interactieve 
bewerkingstalen waarmee gegevens op een eenvoudig manier 
door de gebruiker bewerkt kunnen worden. 
vb: Het zou natuurlijk heel mooi zijn als men gewoon tegen 

een database kan zeggen: Haal de begindikten van een 
proef x uit de database en geef de gemiddelde dikte op 
een duidelijke manier op het scherm weer! De gebruikers 
software die met een programmeertaal wordt geschreven 
maakt dit mogelijk. 

De bovenstaande begrippen vertalen naar de eindopdracht kunnen we 
het volgende onderscheiden: 

Database: Dit is de informatie die wordt opgeslagen. Tot deze 
groep behoort o.a.: de meetstaat van de buigproef; de 
meetvoorschriften, de meetmachines enz ••• 

Het database management systeem: Deze is in dit geval het 
DbaseIII Plus softwarepakket. Hiermee kan men gegevensbestanden 
definieren. Tevens stelt het pakket een stel commando's ter 
beschikking waarmee de gegevens op een gecontroleerde manier 
kunnen worden verwerkt. 

De gebruikerssoftware: dit zijn programma's waarmee de gebruiker 
in staat wordt gesteld om de gegevens te verwerken. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 soorten gebruikers: 

1- De toepassingsprogrammeurs: deze groep gebruikers maakt 
gebruik van de systeem software om programma's te schrijven. Deze 
programma's voeren bewerkingen uit op de opgeslagen gegevens. 

2- De eindgebruikers: deze maken gebruik van de programma's welke 
door de toepassingsprogrammeur zijn gemaakt, zij hoeven dus niets 
over de systeem software te weten. 



De eindqebruiker heeft alleen toeqanq tot de qeqevens welke door 
de toepassinqsproqrammeur beschikbaar zijn qesteld en niet meer~ 
dan dat. Tevens zijn de bewerkingen die de eindgebruiker met de 
database wil uitvoeren afhankelijk van de toepassingsprogrammeur, 
die deze bewerkingen toelaat of niet. 



DE GEGEVENSSTRUCTUUR 

Het inventariseren van de informatiebehoefte van de 
eindgebruiker, dus wat de eindgebruikers met de database willen 
doen, is de eerste stap die gevolgd moet worden bij het bouwen 
van de database. Dat vereist veel overleg tussen de 
databasebouwer en de uiteindelijke gebruiker. 
Dit blijkt in dit project niet mogelijk te zijn. Daarom is 
besloten om zoveel mogelijk basisgegevens op te slaan. Er worden 
programma's gemaakt, die de gebruiker een beperkt aantal 
databasesbewerkingen beschikbaar stelt. Mocht de eindgebruiker 
nog andere bewerkingen op de database willen uitvoeren of 
gegevens willen opvragen die weI opgeslagen zijn maar nog niet 
opvraagbaar zijn doordat deze bewerking nog niet is 
geprogrammeerd, dan kan dat nog altijd, mits men over enige 
kennis van dBaseIII beschikt. 

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de hoeveelheid gegevens 
die beschikbaar bij het vrijbuig project. Tevens wordt de aard en 
de essentie van deze informatie aangegeven. 

1- Het vrijbuigproject 

Het vrijbuigproject bestaat eigenlijk uit twee gedeelte: 

1.1- Het theoretische gedeelte 

Het buigproces wordt hierbij beschreven aan de hand van 
plasticiteitsmodellen. Bij dit gedeelte is er een computer 
programma dat aan de hand van enkele invoerparameters de uitvoer 
berekent. Een lijst van invoerparameters en uitvoerparameters van 
het computerprogramma is in bijlage 1 opgenomen. 

1.2- Het experimenteel gedeelte 

Bij dit gedeelte worden buigproeven uitgevoerd. De verkregen 
meetresultaten dienen ter ondersteuning van het theoretische 
model. Deze meetresultaten worden in de database opgeslagen. 

Per buigproef zijn de volgende informaties, die in aanmerking 
komen om in het database te worden opgeslagen, beschikbaar: 

1.2.1 De experimentele meetgegevens. 

Deze zijn afkomstig van de meetbladen 1 en 2 (zie bijlage 2a en 
2b). Op het meetblad zijn diverse metingen zoals: dikte, lengte, 
hoek, enz ••• weergegeven. Bij deze metingen zijn tevens de 
codenummers van de meetapparatuur, operator en de datum van de 
proef vermeld. 



1 . 2 • 2 De meetgegevens ui t het standaardmeetrapport Pers; (z ie 
bijlage 3). 

Per materiaalsoort en per proefstrip worden eventueel in 3 
richtingen persproeven uitgevoerd en in een meetrapport Pers 
vastgelegd. 
Deze be staat uit: 

- Een file met de meetwaarden van de kracht_weg kromme van 
het buigproces. 
- Een overz icht van de belangrij kste meetwaarden van de 
kracht_weg kromme. 
- Enkele vaste ingestelde gegevens van de pers. 
- Enkele proefgegevens. 

1.2.3 De meetgegevens uit het standaard meetrapport trekproef; 
(zie bijlage 4). 

Per materiaalsoort en per plaat worden drie trekproeven in 3 
richtingen uitgevoerd en in een meetrapport trekproef vastgelegd. 
Deze bestaat uit: 

- Een file met meetgegevens van de trekproef. 
- Een file met meetwaarden van de kracht_weg kromme van de 
trekproef «codetrek>.FBS). 
- Twee files met berekende waarden waarmee diverse grafieken 
kunnen worden getekend. 

1. 2 • 4 Lij sten. 
- Er zijn ook enkele lijsten met meetvoorschriften en andere 
statische gegevens; (zie bijlage 5). 

Er worden vrij veel buigproeven uitgevoerd, dUB het is een 
gigantisch grote hoeveelheid informatie, die opgeslagen moet 
worden. Voor dit doel is zelfs dBaseIII niet krachtig genoeg. 
Daarom wordt uit de eerdergenoemde informatie de essentiele 
gegevens geselecteerd en in de database opgeslagen. 

OPGESLAGEN GEGEVENS 

We onderscheiden eigenlijk twee soorten gegevens: 

statische gegevens: Dit zijn gegevens die per proef 
onveranderlijk blijven. 

vb: de vaste gegevens van de pers uit het standaard meetrapport 
pers is een voorbeeld van "statische gegevens"; (bijlage 3). 

Dynamische gegevens: Dit zijn gegevens die per proef veranderlijk 
kunnen zijn. 
vb: de meetresultaten op de meetstaat zijn een voorbeeld van 

"dynamische gegevens" (bijlage 6). 

Het verdient aanbeveling 
dynamische deel van de 
gegevens worden in het 
opgeslagen. 

aIleen de dynamische gegevens in het 
database op te slaan. De statische 
"statische deel". van de database 

• Dit dee I is aIleen geschikt voor naslag werk. Er kunnen dus 
geen bewerkingen op worden uitgevoerd. 

S8 



Afhankelijke en Onafhankelijke gegeyens 

Onafhankelijke gegevens zijn gegevens die zicb niet laten 
herleiden uit andere gegevens. Afhankelijke gegevens kan men uit 
d~ onafbankelijke gegevens afleiden. 

vb: De uitgeslagen lengte 1 kan men m.b.v. de lengten a en b en 
boek P, bepalen en is dus een afhankelijk gegeven. 

Ook hier bet voorstel om aIleen onafhankelijke gegevens in de 
database opslaan. 

Volgens de voorgaande richtlijnen worden per proef de volgende 
gegevens uitgefilterd en in de database opgeslagen: 

1 De meetbladen 1 en 2. 

Van deze meetbladen worden aIle gegevens in de database 
opgeslagen behalve de gemiddelde dikte en de standaardspreiding. 
De laatste twee zijn afhankelijke gegevens. 

2 Het standaard meetrapport Pers. 

uit het meetrapport worden opgenomen: 
De plaatcode, de perscode, de maximum kracht, de nominale 
procesweg, de afstand tot het ODP, de totale procesweg, en de 
opgenomen arbeid. Andere vaste gegevens (statische gegevens) 
worden via het programma " Datataker Pers" opgeslagen op 
floppies. Via de perscode zijn deze gegevens terug te vinden. 

Het standaard meetrapport Trekproef 

Ook bij de trekproef worden de trekproefcode, de datum, C, n, 
epsO ,r in de databases opgenomen. Andere gegevens worden via het 
programma "Datataker trekproef" opgeslagen en via de 
trekproefcode opgevraagd. 

Lijsten met voorschriften. apparaten en operators 

De meetvoorschriften zijn statische gegevens die in het statische 
deel van de database worden opgeslagen. 
De lijst met apparaten, operators worden als dynamiscbe gegevens 
opgeslagen, want in de meetbladen worden bi; elke meting bet 
meetapparaat-, bet operatornummer en de datum vermeld. Ze 
beboren dus indirect tot de dynamiscbe gegevens. 

De lijst van gereedschappen voor het vrijbuigen is weer een lijst 
met statische gegevens. Via het proefnummer, het apparaatnummer 
en/of het operatornummer kan men het gereedschapnummer en daarmee 
bet gereedschap waarmee de proef wordt gedaan achterhalen; 
(HSV,HSE of TOE). 



Bovenstaande wordt hieronder in een schema samenqevat. 

Geqevens In database Reden 

Meetstaat ja dynamisch 

Lijst met ja indo dynamisch 
apparaten 

Trekproef gedeelte dynamisch 

Buigproef gedeelte dynamisch 

Lijst met ja indo dynamisch 
operators 

Lijst van nee statisch 
gereedschappen 

Lijst meet_ nee statisch 
voorschriften 

Lijst van ma ja dynamisch 
terialen -

Er is vastgelegd welke gegevens in de computer worden ingevoerd. 

Oe volqende fase van het database ontwerp is het normaliseren 
van de meetgegevens. oit is een techniek om structuur in gegevens 
te brengen. Oit wordt gedaan om: 

1) Oe gegevens zo efficient mogelijk op te slaan. 
2) Bewerkinqen op deze gegevens op een eenvoudige manier uit te 

kunnen voeren. 

Na het normalisatie proces benadert de database het relationele 
model.Oit is een model dat het meest wordt qehanteerd bij het 
bouwen van een database. Het dBaseIII software pakket maakt ook 
van dit principe gebruikt, dUs het is geen overbodige luxe om de 
qegevens zo te structureren dat deze het relationele model omvat 
of minimaal benadert. 



Het relationele databasemodel 

Eerste vereiste is dat de gegevens in tabelvorm zijn opgeslagen. 
Een buigproef is in die tabel een rij • Onafhankelijke gegevens 
zoals proefcode, beginlengte enz zijn dan kolommen in de tabel. 
Vervolgens wordt deze grote tabel in kleinere tabellen gesplitst 
vol gens vastgelegde regels. 
Na het normaliseren ziet de structuur er als voIgt uit: 

patabase ontwerp versie (3,0) 

STATISCHE TAUELLEN 

APPARATUUR (appnr, appnaam, omschrijving) 

OPERATOR (opnr, opnaam) 

SOORTMETING (soortmetingcode, soortmeting) 

DYNAMISCHE TABEIJ~N . 

PLAATCODE (plaatcode) 

MEETRESULTAAT (plaatcode, soortmetingcode, plaats, res) 

MEETGEGEVEN (plaatcode, soortmetingcode, appnr, 
appnaam, datum) 

PERSPROEF (plaatcode, Perscode, F_Pmax, S_N, hOOP, 
s_tot, W) 

GEREEOS~ (plaatcode, proefnr, stempel_R, 
matrijs_R, matrijs_wO) 

TREKPROEF (plaatcode, Trekcode, C, n, epsO, r_gem) 



voorbeeld: 

APPARATUUR 

OPERATOR 

SOORTMETING 

PLAATCODE 

APPNR 

1 
2 
3 
4 
5 

OPPNR 

1 

10 

SRTMC 

LO 
RA1 
RA2 
RA3 
TOA 
TOB 
TOC 
TA 
TB 
TC 
B PR 
BWR 
L_A 
L_B 

PLAATCODE 

F1071119 
A2101110 

APPNAAM OMSCHRIJV 

OPERATOR 

Mother Goose 

Cudly Bear 

SOORTMETING 

BEGINLENGTE 
RUWHEID1 
RUWHEID2 
RUWHEID3 
BEGINDIKTEA 
BEGINDIKTEB 
BEGINDIKTEC 
EINDDIKTE A 
EINDDIKTE B 
EINDDIKTE C 
HOEKBELAST 
HOEKONTLAST 
BEENLENGTEA 
BEENLENGTEB 



MEETRESULTAAT 

PLAATCODE SRTMC PLAATS RESULTAAT 

Fl071119 La 1 191.34 
Fl071119 RAl 1 1.2222 
Fl071119 RA2 1 1.3332 
Fl071119 RA3 1 1.6667 
Fl071119 TOA 1 1.0000 
Fl071119 TOA 2 1.0000 
Fl071119 TOA 3 1.0017 
Fl071119 TOB 1 1.0077 
Fl071119 TOB 2 1. 0987 
Fl071119 TOB 3 1.0017 
Fl071119 TOC 1 1.0056 
Fl071119 TOC 2 1.0067 
Fl071119 TOC 3 1.0346 
Fl071119 RAl 1 1.0054 
F1071119 RA2 1 1.0677 
F1071119 RA3 1 1.0344 
Fl071119 TA 1 1. 0677 
F1071119 TA 2 1. 0008 
Fl071119 TA 3 1. 0447 
Fl071119 TB 1 1.0664 
Fl071119 TB 2 1. 0076 
F1071119 TB 3 1.0567 
F1071119 TC 1 1. 0976 
F1071119 TC 2 1.0767 
Fl071119 TC 3 1. 0717 
F1071119 B_PR 1 89.657 
Fl071119 B_WE 1 97.017 
Fl071119 L_A 1 87.987 
F1071119 L_B 1 86.157 



MEETGEGEVENS 

PLAATCODE SRTMC OPNR APPNR DATUM 

Fl071119 LO 1 1 120389 
F1071119 SO 2 3 120389 
Fl071119 S 2 5 120389 
F1071119 RA 1 7 120389 
F1071119 B 2 10 120389 
Fl071119 L_A 2 10 120389 
Fl071119 L_B 3 11 120389 

PERSPROEF 

PLAATCODE PERSCODE F_Pmax S_N hOOP s_tot W 

F1071119 PF880201 500.00 84.00 849.00 404.00 8737.00 

GEREEDSCHAP 

PLAATCODE PROEFNR STEM_R MATRI_R MATRIJ_WD 

Fl071119 V605#8E5 3.00 10.00 30.00 

TREKPROEF 

PLAATCODE TREKCODE C n epsO r_gem 
/ 

Fl0711T9 TF880201 500 .40 .0002 1.50 



tOPM buigen TUE MEETBlAD 1 

PLAATCODE I I I I I I I I I PROEFNR. I I I I I I I I I 
Lengte voor buigen: 10 (rom) 

I I I 1.1 I I I 
Ruwheid voor buigen: Ra (~m) 

2 D.OJOPrint 3 D.OJ 
Dikte voor buigen 

Dikte na buigen 

1 D.I;:::~~ 
2 D.I 
3 D.~I I~I~I 

A -----------------

X D.I I I I 
on-1 D .1 I I I 

So (rom) 

1 D.;:::I ~~ 
2 D.I 
3 D.I~ I~I~ 

B -----------------

x 0.1 I I I 
on-l D .1 I I I 

S (rom) 

1 D.I I 
2 D.I I 
3 D.I I 

B -----------------

X D.I I 
on-1 D .1 I I I 

Hoek tussen de benen: p (0) 

1 D. II..----....I--.i.....-J 
2 D.I 
3D.I~I~ 

C ---------.-------

x D . L--......I 1,---,---, 

On -1 D. 1.--1 1.-....1 L--.J 

o 

APO OPO Dati - _. 891 

APO OPO Dati - -'891 

onder belasting p OJ OJ 
o 

na ontlasten p OJ OJ 
Lengte benen na buigen : 1 (rom) 

a I I I I.IL--......I'---'---' b I I I 1.1· I I 
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TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANOAARO MEET RAPPORT TREKPROEF 

PROEFGEGEVENS: -

Codenaam: 
Moterioolsoort: 
WerkstoTTnummer: 
Herkomst materiaal: 
Plaotdikte (mm); 
Beginbreedte Bo (mm) : 
Begindikte 50 (mm): 
Richting (t.o.v. wolsricht.): 
Oatum proeT (jjmmdd): 
Aantal met1ngen: . 
Operator: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
5erienummer: 
DatatakerproeT (J/N): 

TFB92157 
SP/D 
1 • ~33~ 
MCB-TUE mag. 
~.9B 

9.97~ 

0.980 
~ 0 

89~526 
39 
P. Oings (5) 
11". L.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto HoundsTield 
Tensometer "type w" 
9817 
J 

Door Datataker gebrulkte commandoregels: 

Opmerkingen: 
IOPM-TUE 
F11029T0 

P22 .. 44 
P24=44 
1m In /u 
R155 1V 2V 3V 

Datum van wijziging: 89~526 
Naam w1jziger: P. Dings (5) 
Opmerkingen Wijziging: 

(Epseff tot 0.01 )en(Epseff bij Fmax) verwijderd 

MATERIAALPARAMETERS: -

Model 1: a = C * En : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : a - C * (ED + e)n 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
Voordeformatie ED : 

Anisotropiefactoren: r gem 
r (~. 1) 
r (0.2) 

6t 

525 (N/mm 2 ) 

0.251 (-) 

526 (N/mm2) 
0.251 (-) 
~. 00~ (-) 

1.45 
1. 5~ 
, .57 



TUE LABOAATOAIUM VOOA OMVOAMTECHNIEK 

l6~2 trc •• mM' I") 

'0 

20 

10 

5 

o 0 s 10 IS 20 
reI. Mtg SILo t-l 

30 W.2 

Fig. 1: Kracht-weg kromme. 

IOAl bertktMe 5pmi~g (C/ft/e~sO) (1,""2) 

to 

30 

15 

20 

15 

10 

5 

0 
• 5 10 IS 20 25 30 is \0 WI 

efftdieue sp;nnin~ (",",121 

Fig. 2: Berekende sp~nningen uitgezet tegan de gameten sp~nninaen. 
(In het ideale geval is dit een rechte lijn onder 45°) 



TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

10"t effectieue spannin; (1/nH2) 

.0 

)0 

25 

20 

15 

10 

5 

o 0 5 10 15 20 
effWim rek H 

Fi2. 3: Gemeten spannin29-rek kromme. 

1000.00 

500.000 

200.000 

100,000 0.010 .1.020 o .OSO 0,100 UOO uoo 1.000 
10; eHec'ieue rd (0) 

Fii. 4: Gemeten spenninis-rek kromme (in dubbelloi diairam). 



TUE LA8DRATDRIUM VDDR DMVDRMTECHNIEK 

10"1 'trdende mnn in~ «(,n,.psO) (H'KII2) 

" 
3S 

30 

2S 

20 

10 

S 

o 0 5 10 11 28 
effectitue rtk (.) 

Fig. 5: 8erekende spannings-rek kromme, 
met C,n en Eo als parameters. 

terUendt Spinnin, !t,ft/lpSO! (",""2) 
1000.00 

500.000 

200.COO 

100.000 0.010 0.020 o .OSO 1.100 0.200 
effec~ielJe re~ (.) 

0.500 1.000 

Fig. 6: 8erekende spannings-rek kromme (in dubbellog diagram) 
met C,n en Eo als parameters. 



TUE LABOAATOAIUM VOOA OMVOAMTECHNIEK 

lOA.! .mdh·n. (0) 

o 

'2 

., 

-8 

-10 

·8 ·1 ., ·5 
diUe·rU (.) 

Fi2_ ?: Verhoudin2 dikte-rek I breedte-rek. 
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TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANOAARD MEETRAPPORT TAEKPROEF 

PROEFGEGEVENS: -

Codenaam: 
Materiaalsoort: 
WerkstoTTnummer: 
Herkomst materiaal: 
Plaatdikte (mm): 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikte So (mm): 
Aichting (t.o.v. walsricht.): 
Datum proef (jjmmdd): 
Aantal metingen: 
Operator: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
Datatak.erproeT (J/N) : 

TA89216121 
AL99.5 
3121255 
Hamel Diemen-TUE mag. 
1. 1212 
9.94121 
, .1212121 

121 0 

89121526 
39 
P. Dings (5) 
ir. L.J.A. Houtackers 
121.16 
Monsanto HoundsTield 
Tensometer "type w" 
9817 
J 

Door Datataker gebruikte commandoregels: 

Opmerkingen: 
IOPM-TUE 
A1112129TI2I 

Datum van wijziging: 
Naam wijziger: 
Dpmerkingen Wijziging: 

(EpsefT tot 12I.12I1)en(Epseff 

P22-44 
P24-44 
1m In /u 
R15S 1V 2V 3V 

89121526 
P. Dings 

bij Fmax) verwijderd 

MATERIAALPARAMETERS: -

Model 1: a = C * En : 
Karakteristiek.e spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : a ~ C * {EO + E)n 
Karakteristiek.e spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
Voordeformatie Eo : 

AnisotropieTactoren: . r gem 
r (0. 1) 
r (121.2) 

136 (N/mm 2 ) 

121.315 (-) 

'36 (N/mm 2 ) 

121.315 (-) 
121.121121121 (-) 

121.56 
0.57 
121.61 



TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

10"1 trtUmM F (K) 

70 

1O 

SO 

•• 
30 

20 

10 

0 
0 5 10 15 20 

re I. Nt§ sILo ( .) 

FiE· 1 : Kracht-weE kromme. 

10"0 tm~tndt m~n inf (t,n,epsO) (M/MM21 

90 

10 

10 

10 

so 

to 

)0 

20 

o 0 10 to 30 to SO CO 
tffectitue spannin~ 'N/""2I 

t5 30 3S lOA.! 

10 10 10"0 

Fig. 2: Berekende spanningen uitgezet teaen de aemeten spanningen. 
(In het ideale aeval is dit een rechte lijn onder 45°) 



TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

10AO effectieue spmin~ IH,""21 

'0 

80 

7O 

'0 

50 

.0 

30 

20 

10 

o 0 5 10 15 
tfftc~ieue re~ (-) 

20 30 W-2 

Fig. 3: Gemeten spannings-rek kramme. 

10. efftctitut mnnin§ IK,""21 

100.000 

50.000 

20.000 

10.000 0.010 0.020 0.050 0.100 0.200 0.500 1.000 
lo~ effect itut re. (0) 

Fig. 4: Gemeten spannings-rek kramme (in dubbellag diagram). 
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TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

lOAO . btrdtn4t sp;nninf le,lI,epsO) (",""2) 

'0 

80 

10 

so 

20 

10 

o 0 5 10 15 to 
effect itue rtk (0) 

Fig. 5: Berekende spannings-rek kramme, 
met C,n en Eo als parameters. 

btrdendt mllll jn~ (C,n,tpSOI 'M/lld) 

100.000 

so .000 

20.000 

10.000 0.010 0.010 USO 8.100 0.200 
tffec~im r .. H 

!5 

1.500 1.000 

Fig. 6: Berekende spannings-rek kromme (in dubbellog diagram) 
met C,n en Eo als parameters. 
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1GA-l bmdte-rH (0) 

o 

., 

., 
-8 

·10 

-12 -10 ·f ·6 -2 
dikte'rel (0) 

Fi2. ?: Verhoud1n2 d1kte-rek / breedte-rek. 
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Res.Reg. Element Pnt 
Nr. Nr. 

X-koord Z-koord Diameter 
X-hoek Z-hoek Afst/hoek 

eid. 

-,-T-=o:..::.l..;;::p:.!..r-=a::.!..r-,-,lt:;,..!<.~F..:.;:t:::=-:::>.L~,_.!-"N:=c::,~m!.!.'_:c.\<J!!.r-=o~le=-.j:....-+~t::::.)'-/o~.---\:;.:::::-=.~---!l1J!.::p~I~.....!~:::..::.~~~'-Ir~d=e_.!:A!..!.f~"'~'-! • ....;./.....!·f~O::!.!L",-t+'::.~ ____ ....--!.mffl 

1 N0004 C I F:f:::EL 9 5. 34(~ -347.537 o. OO~) 891.692 

2 N0006 C I FJEL 9 1.079 367.1.8:2 

3 NOOO'i' C I F.:f>:EL 0.842 -210,,663 

':.:;:;5.464 

S N0015 CIRf<EL 9 4.125 -·23. 4·~t;:"· 265.044 

6 NOO 1 E:: C I Fi<EL 9 -44.246 30':1-.194 

7 N0021 9 0.000 346.2U: (). (J291 

8 NOO:::::4 CIF:KEL 

0.000 5E:9.551 

11 N003 i C I Rf::EL 9 251: (l68 

12 N0033 CIF:r::EL. -89.993 4E:O.OE:3 

9 30.142 -63.987 0.000 433. 65~) 

14 NO!)37 CIRf<EL 41.327 43.741 0.000 

15 N0039 C I F:KEL. 9 259.512 

16 NOO 41 C I F:r:::EL 9 10.802 (). ()()(; 

17 N0043 C I Rl<EL 9 144.792 -673.456 0.0408 
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