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Samenvatting 

Om produkten door massiefomvormen te vervaardigen wordt gebruik gemaakt van universele persen met 
specifieke gereedschappen. 

Een van de problemen die een produktieleider tijdens de produktie kan tegenkomen, is dat een gereed
schap faalt. De standtijd van het gereedschap is dan korter dan de seriegrootte. 

Ondanks de produktgerichtheid van de gereedschappen treedt vaak een herkenbaar faalgedrag op. De 
faaltypen zijn in drie hoofdgroepen onder te verdelen. 

a. Overbelastingsbreuk. 

b. Vermoeiingsscheur. 

c. Slijtage. 

Door een slechte materiaalkeuze en een slechte macro-geometrie van het 

gereedschap ontstaat een langsscheur in het gereedschap. Dit breuktype 
treedt op na de produktie van een gering aantal produkten. 

Door een slechte materiaalkeuze en een slechte micro-geometrie zal bij 
wisselende belasting een kerf of afronding eerder uitgroeien tot een 

dwarsscheur. 
Door de tijdens het omvormproces optredende wrijving is het gereedschap 

aan abrasieve en/of adhesieve slijtage onderhevig. De nauwkeurigheid van 
de gevormde produkten of halffabrikaten neemt af waardoor op een 
bepaald moment niet meer aan de kwaliteitseisen van het produkt wordt 

voldaan. 

In een klein bedrijf behoren de materiaalkeuze en het vasdeggen van de macro- en micro-geometrie vaak 

tot de verantwoordelijkheid van de gereedschapmaker. Deze beschikt meestal over onvoldoende 
theoretische kennis, waardoor de overbelastingsbreuk en vermoeiingsscheur relatief te vaak voorkomen. 

Om voor een produktgericht gereedschap toch tot een optimale keuze met betrekking tot de overbelas
tingsbreuk en vermoeiingsscheur te komen, zijn in deze studie voor deze drie aspecten richtlijnen 
opgesteld. 

1. Materiaalkeuze. Voor vier geselecteerde gereedschapmaterialen zijn op experimentele wijze de voor 
het massiefomvormen belangrijke eigenschappen bepaald. Er is een tabel opge

steId waarin wordt aangegeven welk materiaa! voor welke gereedschaptoepassing 

het meest geschikt is. 
2. Macro-geometrie. Er is een analyse opgesteld voor het bepalen van de optimale gereedschapconfigu

ratie. Voor het geval dat uit deze analyse blijkt dat gebruik moet worden gemaakt 
van krimpringen is het programma BOOM ontwikkeld. Als de produktafinetingen 
en de gereedschapmateriaalparameters bekend zijn, bepaald dit programma de 

optimale geometrie. 
3. Micro-geometrie. De invloed van afrondingen, kerven en oppervlaktegesteldheid op de scheurinitiatie 

wordt bestudeerd. 

Tenslotte is er een gereedschap-informatiesysteem (GIS) ontwikkeld waar aIle gereedschapgegevens, van 
materiaalselectie tot faalgedrag, in opgeslagen kunnen worden. Door het gedrag te analyseren kan bekeken 
worden of de gemaakte keuzen optimaal zijn geweest. Toekomstige beslissingen kunnen beter genomen en 
onderbouwd worden. 

- 2 -



Voorwoord 

In het kader van mijn afstudeerwerk ben ik op 26 juni 1993 met dit project gestart. Na een inwerkperiode, 
orientatie en inventarisatie van twee maanden bij metaalbewerkingsbedrijf Van der Wal Benschop RV. 
werd het tijd om mijn ideeen uit te gaan werken en te implementeren. Helaas werd ik toen door een klein 
ongeval getroffen waardoor ik anderhalve maand op non-actief stond. 

Gelukkig waren er daarna genoeg mens en die meehielpen om de schade in te halen. Mijn dank gaat dan 
ook uit naar iedereen die me daarbij heeft geholpen. In het bijzonder bedank ik de gehele familie Vander 
Wal, Mark van Eldik, Wilbert Boere (metaalbewerkingsbedrijj Van der Wal Benschop B. V.), prof. ir. 
Kals, dr. ir. Ramaekers, ir. Mark Kessels, Jos Manders, Wim van Aalten, ir. Roland Sniekers, Martijn 

van Tol en ing. Kees Bovee (Technische Universiteit Eindhoven). 

In Benschop heb ik veel ervaring opgedaan en ik hoop ook mijn steentje te hebben bijgedragen aan dit 
prachtige bedrijf. 

Frans van Dommelen 
Benschop, mei 1994 

- 3 -



EINDSTUPIEOPDRACHT 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
Faculteit Werktuigbouwkunde 

22 november 1993 

Vakgroep WP A 

Student 

Hoogleraar 

Begeleiders 

Start 
Einde 

Titel 

Onderwerp 

F.T.G. van Dommelen 

Prof.ir. I.A.G. Kals 

Jr. M.W.H. Kessels - T.U.E 
A. van der Wal - Metaalbewerkingsbedrijf 
Benschop B. V. 

1 augustus 1993 
31 mei 1994 

Optimaal materiaal gebruik in koud-massief-omvorm
gereedschappen. 

Koud-massief-omvormen is een proces in ontwikkeling. Steeds vaker wordt op dit proces 
overgegaan; het is immers een relatief snel proces met weinig materiaalafyal en lage 
energiekosten. 
In de literatuur is veel te vinden over deelsystemen en -processen binnen het koud
massief-omvormen. Weinig is helaas objektief bekend over de toe te passen gereedschap
materialen en de bijbehorende geometrieen van de gereedschappen. 

Metaalbewerkingsbedrijf Van der Wal Benschop B.V. wordt dagelijks met deze problema
tiek geconfronteerd. Gereedschap-materialen worden uitgekozen zonder duidelijke 
selectie-criteria en de maatvoering van de gereedschappen is vaak overgedimensioneerd. 

Opdracht 
, 1. Maak kennis met de firma Van der Wal en zoek mogelijke problem en op. Bekijk 

verder of samenwerking op langere termijn mogelijk is. 
2. Coordineer de samenwerkingsprojecten tussen de firma Van def Wal en de T. U.E .. 
3. Stel een aantal richtlijnen op die : 

a. de selectie van een gereedschap-materiaal vereenvoudigt 
b. de geometrieen van de gereedschappen voorschrijft, zodat optimaal 

geconstrueerd wordt. 

Dit laatste punt zal worden onderbouwd door o.a. de resultaten van trek- en vennoei
ingsproeven op verschillende gereedschap-materialen geprepareerd in de gebruikstoe
stand. 

ProUr. I.A.G. Kals fr. M.W.H.Kessels G7I#7
W

,: 

7$4 ."t" , .. :~ 

I • 

I 

! I" 
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Symbolenlijst 

spanningen 

p,O' optredende spanning [N/mm2] 

Sv vermoeiingsgrens ongekeifd staafje [N/mm2] 

SVt vermoeiingsgrens gekeifd staafje [N/mm2] 

O'krit vermoeiingsgrens [N/mm2] 

Rm treksterkte [N/mm2] 

RPO.2 0.2% rekgrens [N/mm2] 

E elasticiteitsmodulus [N/mm2] 

kosten 

Kg totale gereedschapkosten [guldens] 

Kg,m materiaalkosten van het gereedschap [guldens] 

Kg,b bewerkingskosten van het gereedschap [guldens] 

Kg,o onderhoudskosten van het gereedschap [guldens] 

geometrie 

d, D diameter van het gereedschap [mm] 

r, R straal van het gereedschap [mm] 

p ajrondingsstraal [mm] 

H.L hoogte van het gereedschap [mm] 

u verpiaatsing [mm] 

A opperviakte [mm2] 

V volume [mm3] 
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diversen 

St standtijd van het gereedschap [produkten] 

N,n aantal produkten [produkten) 

t tijd [uren) 

f: optredende rek [-] 

v constante van Poisson [-] 

~ spanningsconcentratie!actor [-] 

T temperatuur [0C] 

indices 

i inwendig 

u uitwendig 

m matrijs 

k krimpring 

a axiaal 

r radiaal 

q, tangentiaal 

0 begintoestand 

1 matrijs, uitwendig 
krimpring, inwendig 

2 krimpring, uitwendig 

tot totaal 

eff effectie! 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Massiefomvormen is het planmatig vervormen van vaste lichamen in aIle drie de coordinaatrichtingedl1 . 
Voordelen van het koudmassiefomvormen zijn : 

1. geen materiaalafval 

2. hoge maatnauwkeurigheid 

3. energiebesparing 
4. koudversteviging van het produkt 

5. goede reproduceerbaarheid 

Er zijn echter ook nadelen : 

1. hoge mechanische belasting 

2. beperkte omvormbaarheid fig 1. massiejomvormprodukten 

Een aantal produkten, geproduceerd door middel van het koud-massiefomvormproces, is weergegeven in 
figuur 1. 

nippel --.l'\~

krimpring 

matrijs --"""""" 

gereedschap 

fig 2. de koppeling tussen het produkt en de machine vormt het gereedschap 

Om produkten op deze wijze te vervaardigen is een universele pers met specifieke gereedschappen nodig, 

zie figuur 2. Over investeringsanalyses en het rendement van universele produktiemiddelen is veel bekend 

(onder andere bezettingsgraad, wachttijdtheorie, terugverdientijd)f21. Ook is er enige informatie bekend 

over welke defecten er kunnen optreden en hoe deze vermeden moeten worden bij het tot stand komen 
van het produkt of halffabrikaat[31. 

Ondanks het feit dat gereedschappen een essentieel onderdeel van de produktie vormen en er in 
gereedschappen in dezelfde omvang wordt geinvesteerd als in machines (artikel 1[4]), is er helaas weinig 
bekend over optimale gereedschapconstructies. 

Metalektro investeert 
stukken minder 

De. Nederlandse meta al- en 
elektrn!echniscbe lndustrie 
hccltin 1993152miljnengulden 
minder ge'investeerrl in machI
nes en gercedschappen dan in 
1992. Dit blijkt uit de orderont
vang.ten van de bij de Vereni
ging van tmporteurs va~ Machi
nesen Gereedschappen voorde 
Metaalindustrie (Vimag) aange· 
sloten importeurs. 
DelmporteursvandeVimagno
tccrden in 1993 cen bedrag vall 

332 miliaen gulden aan orders, 
tegen 484 miljnen in 1992. De 
dalingdiezich in deeerstenegen 
maanden van 1993 aftekende is 
in het vierde kwartaal echler 
lichlafgenomenmet3,6%. 
De Qrderontvangsten in het 
vierde kwartaal van 1993 gaven 
len opzichte van die in het vier~ 
de kwartaal van 1992 een terug
ganglezien van 19.5 %:89 mil
joen in 1993tegen HI miljoen 
in 1992. • 

Orders machines 
1991 - 1993 

Orders gereedscbappcn 
1991 - 1993 

""-: ~~ .... ~-... ~ 

t . .., 
-"" ... 

artikel 1. investeringsverhouding tussen machines en gereedschappen 
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De standtijd van een gereedschap is een maat voor de levensduur. Deze geeft het aantal produkten aan dat 

binnen de gestelde eisen gevormd kan worden. De standtijd is athankelijk van het faalgedrag. Vit de 

literatuur en uit ervaring in een metaalbewerkingsbedrijf is bekend dat er drie faalvormen kunnen worden 

onderscheiden: overbelastingsbreuk, vermoeiingsscheur en slijtage. 

Als een vergelijking wordt gemaakt tussen de in de literatuur[SI aangetroffen faalvormverhoudingen (figuur 

3) en de verhoudingen in een klein metaalbewerkingsbedrijf (figuur 4) blijkt er een echt opmerkelijk 

verschil te zijn. Dit is de frequentie van de overbelastingsbreuk. Een tweede, relatief veel kleiner verschil 

is de frequentie van de vermoeiingsscheur. Beide verschillen zijn hoofdzakelijk te wijten aan een gebrek 

aan theoretische kennis binnen het metaalbewerkingsbedrijf. 

100 

%80 
60 

fig 3. faalverhoudingen uit literatuur 

1.2 Doelstelling 

~- overbelasting 

- _.. vermoeiing 

100 

%80 
60 

fig 4. faalverhoudingen uit een klein bedrijf 

faal 
kans 

.. slijtage 

Als een gereedschap faalt, brengt dit extra kosten met 

zich mee. Natuurlijk wordt er gestreefd naar minimale 

kosten per tijdseenbeid. De kosten die een overbelas

tingsbreuk met zich meebrengt zijn verreweg het 

hoogst vanwege het onverwachte optreden. Wordt 

daarnaast gekeken naar de invloed van de verschillen

de faalvormen op de gemiddelde standtijd, dan blijkt 

dat in een klein bedrijf het veelvuldig optreden van de 

overbelastingsbreuk een sterk negatieve invloed heeft 

(grafiek 1). 

[%] totaal 
gemiddelde 

\ 

\ .... 

! 
I 

I 
;' ,I 

/ 

\ .; 

o TTITITnnrl'lill\ii\illll(rl:;;;l---~--· ----rrrpnn~n';1f 

10' 1()2 1()1 10' 10' 
n [aantal produkten1 

grafiek 1. de faalkans van een willekeurig gereedschap 

Het hoofddoel van dit onderzoek is dan ook het sterk reduceren van het optreden van een overbelastings

breuk. Een tweede doel is te onderzoeken hoe de vermoeiingsscheurfrequentie meer in overeenstemming 

kan worden gebracht met de in de literatuur gevonden frequenties. Daarnaast is het belangrijk dat de 

vergaarde kennins wordt overgedragen zodat ook in de toekomst deze faalvormen minder voorkomen. 
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Hoofdstuk 2 . Gereedschapkosten 

7% gereedschap
kosten 

diagram 1. gereedschapkosten 

/"7'-7"-7+t-- V tot 

fig 5. uitgangsvo[ume 

fig 6. ajvalvolume 

fig 7. vervaardigde matrijs 

Binnen een metaalbewerkingsbedrijf wordt ongeveer 7 % van de totale 
uitgaven besteed aan gereedschappen. Verder worden een aantal andere 
kosten zoals materiaal-, fabricage- en onderhoudsafhankelijke kosten[6J, 

rechtstreeks beinvloed door de gereedschapkeuze. 

De totale gereedschapkosten, ~, zijn in een drietal hoofdgroepen te 
splitsen, namelijk : 

A. materiaalkosten van de gereedschappen (Kg,.J. Het gereedschapstaal is 

ongeveer een factor 10 duurder dan het produktmateriaal. Bij kleine 

series werkt een materiaalbesparing van het gereedschap sterk reducerend 

door in de kostprijs. De som van Veff en Vafval ' ontstaan door de fabricage 
van de totale gereedschappenset, moet minimaal zijn. 

B. bewerkingskosten van de gereedschappen (Kg.J. Om van VIfJI. naar Veff 

te komen, moet er een aantal handelingen worden verricht, bijvoorbeeld 

draaien, frezen, vonken, slijpen, sinteren, coaten, enzovoorts. Het is van 

belang om met minimale inspanning het eindresultaat, Veff en Aeff, te 

verkrijgen. 

C. onderhoudskosten van de gereedschappen (Kg,J. Ais het mogelijk is 

een gereedschap door een korte revisie weer aan de eisen te laten voldoen 

kan vervanging voorkomen worden. Om ~ff weer op pei! te brengen 

worden onderhoudsuitvoerende kosten gemaakt. 

Hoe groot de totale gereedschapkosten per tijdseenheid zijn, is onder andere afhankelijk van de standtijd 

(SJ van het betreffende gereedschap. Theoretisch is dit weer te geven als : 

[Hfl/uur] [Hfl/produkt] (1) 

Het is onmogelijk om (Kg,m + Kg,b + Kg,o) minimaal en tevens St maximaal te krijgen; er zullen concessies 
gedaan moeten worden. Dit betekent dat aIle investeringen waarvoor geldt : 

llKg Kg >
llSt; St 

[Hfl/produkt] (2) 

onverantwoorde uitgaven zijn geweest en beter aan het opvolgende gereedschap uitgegeven hadden kunnen 
worden. 

In het volgende hoofdstuk wordt bekeken welke factoren de standtijd bepalen. 
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Hoofdstuk 3 : Faalgedrag en faaloorzaken van gereedscbappen 

3.1 Het faalgedrag 

Bij massiefomvormen zijn de optredende contactspanningen meestal hoog (200 < Pi [N/mm2] < 1800). 

Dit vergt dan ook veel van de toe te passen gereedschappen. Als het einde van de levensduur van een 

gereedschap tijdens een zekere serie wordt bereikt en er is niet preventief ingegrepen, zal het gereedschap 

tijdens de produktie falen. Het gereedschap kan zijn functie niet meer vervullen doordat het een van de 

gebreken uit onderstaande figuur vertoont[7] : 

overbelastings
breuk 

(langBBcneur J 

vermoeiings
scheur 

(4wur8SCMur) 

fig 8. de drie faaltypen 

slijtage 

diagram 2. de jrequenties van de !aaltypen 

Het bovenstaande diagram geeft de percentages weer van de verschillende faaloorzaken in een klein 

metaalbewerkingsbedrijf dat gereedschappen aIleen op praktische ervaring construeert. 

De overbelastingsbreuk : 

fig 9. de overbelastingsbreuk 

R~-

grafiek 2. het faalmoment 

Kenmerkend voor de overbelastingsbreuk is dat ten gevolge van de 

inwendige belasting Pi de in het gereedschap optredende trekspanning (lop 

groter is dan de treksterkte Rm van het toegepaste gereedschapstaal. Het 

gereedschap scheurt in langsrichting. 

De breuk treedt in de meeste gevallen op tijdens een van de eerste 

persingen (10° < n [produkten] < 5'1<f) doordat de processpanning 

hoger uitvalt dan verwacht. Deze situatie kan volledig worden geelimi

neerd door in de werkvoorbereidingsfase het juiste gereedschapstaal te 

selecteren en daarbij de optimale macro-geometrie te berekenen. 

Ook kan overbelasting optreden als tijdens de serie een produkt verkeerd 

in de matrijs wordt gepositioneerd. Als de pers zijn slag doorzet verloopt 

het proces ongecontroleerd. 

Dit type faalgedrag haalt de gemiddelde standtijd van de gereedschap

penset drastisch omlaag. 
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De vermoeiingsscheur : 

fig 10. de vermoeiingsscheur 

De vermoeiingsscheur is een dwarsscheur. Deze dwarsscheur treedt op na 

een aantal wisselingen als de axiale spanning (1a groter is dan de vermoei
ingsgrens (1krit. Het exacte aantal (5'1()3 < n [produkten] < 1()6) wordt 

bepaald door de (1a' De grootte van (1krit is athankelijk van een aantal 
factoren te weten: de cyc1ische belastingsgeschiedenis, de micro-geome

trie, de materiaalkeuze, de oppervlakteruwheid en de oppervlaktebehan
deling. Bij zwaarbelaste gereedschappen is het onmogelijk om de optre

dende spanningen onder de kritische spanningsgrens te houden. 

De vermoeiingsscheur is een groeiproces en is bij het ontstaan, de initia

tiefase, nog niet fataal. 

Scheurinitiatie is de fase waarin door wissel end glijden in de glijzones 

een scheur op micro-niveau ontstaat. 

Bij verdere uitbreiding, de scheurgroei, komt er een moment waarop de 
matrijs zijn functie niet meer kan vervullen. Scheurgroei is optisch waar 

te nemen. De voortschrijding van de scheur is sterk afhankelijk van de 

materiaaleigenschappen van het gereedschapstaal. 

Door alle invloedsfactoren optimaal te kiezen kan de (1krit met bijbehorend 

aantal produkten zeer gunstig worden gepositioneerd in het Smith-ver-
grafiek 3. Het Smith-diagram moeiingsdiagram[8] (grafiek 3). 

Sliitage : 

fig 11. slijtage 

fig 12. abrasie 

Bij processen met mechanisch contact treedt altijd slijtage op. Net als de 

vermoeiingsscheur is slijtage een continu groeiproces. De tussen het 

gereedschap en het werkstuk optredende wrijving veroorzaakt adhesie 
enlof abrasie[9J. 

Adhesie is een plakproces, gestimuleerd door de oppervlakte-energieen 

van en tussen de matrijs en het werkstuk. Door een juiste materiaalcom
binatie kan de lokale binding worden geminimaliseerd. 

Hoe groter de ruwheden zijn en hoe groter het hardheidsverschil tussen 

de twee aan elkaar grenzende oppervlakken is, des te meer abrasie treedt 
op. Abrasie is een ploegeffect dat als het optreedt zo veel mogelijk bij het 

werkstuk moet plaatsvinden, zonder dat het produkt buiten het tolerantie

gebied vall. Het gereedschap komt namelijk elke keer in aanraking met 

een nieuw produkt. Door een juiste oppervlaktegesteldheid en een goede 
materiaalcombinatie kunnen beide slijtageverschijnselen worden vermin
derd. Het afk:euren van het gereedschap op slijtage is sterk afhankelijk 

van de gevraagde oppervlaktekwaliteit van het produkt. 
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3.2 De faaloorzaken 

Het faalgedrag van gereedschappen wordt belnvIoed door vele factoren. De belangrijkste staan in figuur 
13 (gebaseerd op Lange[lO]) : 

produkt
toleranties 

gereedschaps
inspanning 

fig 13. de verschillende /aaioorzaken 

keuze 
gereedschapsstaal 

warmtebehandeling 

aandrijf 
principe 

Vanwege de grote interactie die er bestaat tussen de verschillende faaloorzaken[ll], zie figuur 14, is het 
moeilijk om de specifieke invloed van eike faaloorzaak te achterhalen en om voorspellingen te doen 

omtrent de Ievensduur van de gereedschappen. Het is weI mogeUjk om te kijken naar welke faaloorzaken 

door de gereedschapmaker op korte termijn relatief eenvoudig te beinvloeden zijn en welke niet. Dit wordt 

gedaan aan de hand van figuur 13. 

fig 14. de correlaties tussen de verschillende /aaioorzaken en invloeden 
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3.2.1 De door de gereedschapmaker niet beinvloedbare oorzaken 

Het aandrijJjJrincipe wordt bepaald door de toegepaste pers. De pers behoort binnen een metaalbewer
kingsbedrijf tot de groep duurzame vaste activa. Deze is zo universeel mogelijk gebouwd en bevat dan 
ook geen produktspecifieke informatie. Dit maakt dat de machine op korte termijn als een gegeven moet 
worden beschouwd. 

Het doel van de produktie wordt bepaald door de produkttekening. Vastgelegd zijn : het produktmateriaal 
en hiermee de vloeispanning van het werkstuk, de produkttoleranties, de oppervlaktegesteldheid van het 
werkstuk en deels de gereedschapgeometrie. Veranderingen aan het produkt ten gunste van het fabricage

proces kunnen alleen in overleg met de klant worden doorgevoerd. Eventuele mogelijkheden tot 
wijzigingen moeten voor de opstartserie worden bekeken. Ais er al produkten op de markt zijn zal de 
afnemer geen veranderingen meer toestaan in verband met de herkenbaarheid van zijn produkt. 

De omgeving (onderhoudsstrategie, cultuur van de produktie en dergelijke) waarin de produktie 
plaatsvindt heeft invloed op de procestemperatuur, het onderhoud en het herstel. 

3.2.2 De door de gereedschapmaker beinvloedbare oorzaken 

De link tussen de machine en het produkt wordt gelegd door het gereedschap. In een klein bedrijf heeft de 

gereedschapmaker rechtstreeks invloed op de selectie van het gereedschapstaal met bijbehorende 
warmtebehandeling, de gereedschapgeometrie, de gereedschapinspanning en de oppervlaktegesteldheid van 
het gereedschap. 
De gereedschapmaker selecteert het gereedschapmateriaal en bepaalt vervolgens de warmtebehandeling 
(onder andere hardingstemperatuur en -tijd, afschrikmedium en ontlaattemperatuur en -tijd). De gereed
schapgeometrie, deels micro- en deels macro-geometrie, wordt waar nodig op het produkt afgestemd. Af
metingen die vrij te kiezen zijn moeten zo gunstig mogelijk worden gekozen. De gereedschapinspanning is 
een macro-geometrisch aspect en de oppervlaktegesteldheid een micro-geometrisch. 

In paragraaf 3.1 is geconstateerd dat de gereedschapmateriaalkeuze en de macro- en micro-geometrie het 

optreden van de overbelastingsbreuk en vermoeiingsscheur voor een groot deel bepalen. Zojuist is 
gebleken dat de gereedschapmaker hier eenvoudig invloed op uit kan oefenen. Om er voor te zorgen dat 
hij zijn keuzen zo goed mogelijk maakt, worden in het volgende hoofdstuk "theoretische" richtlijnen ten 
aanzien van materiaalkeuze, macro- en micro-geometrie opgesteld. In hoofdstuk 5 zal een hulpmiddel 
worden aangeboden waarin aIle relevante, praktische gereedschapgegevens kunnen worden opgeslagen. 
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Hoofdstuk 4 : Richtlijnen voor de gereedschapmaker 

4.1 De keuze van het gereedschapstaal 

unW 
Iaop ..... _ ~ 

l1li !>out 12 
ab&f'houder 2: tnloo_"'....,... 4-
kia_I... 2 
rekopneme,. 2 tn ... \.<., 1 

Om tot een onderbouwde gereedschapstaalselectie te komen, zuBen de 
eigenschappen van het materiaal in gebruikstoestand bekend moeten zijn. 
Aangezien de leverancier alleen parameters voor de gegloeide toestand 
van de material en wit verstrekkenl121 , harderijen aIleen de hardheid 
willen garanderen en andere gebruikers terughoudend zijn met het 
verstrekken van concurrerende gegevens, zullen deze absolute waarden 
zelf achterhaald moeten worden. Dit kan onder andere door hardheids
metingen en trekproeven te verrichten aan in gebruikstoestand geprepa
reerde materialenl131 • Aan de hand van gesprekken met leveranciers en 
literatuUJ:1141 zijn vier veel verkochte en gebruikte gereedschapstalen 
geselecteerd (tabel 1). Om in gebuikstoestand te komen hebben de 
geselecteerde materialen een warmtebehandeling[l5] volgens tabel 2 
ondergaan. Materiaal 1.2379 is in twee verschiIlende toestanden be
proefd. De na de warmtebehandeling verkregen hardheden en diameter
veranderingen zijn samen met andere belangrijke gegevens opgenomen 
in tabel 3. De hardheid van de materialen is zo hoog, dat er een speciale 
inklemming (figuur 15) ontworpen moest worden voor de Zwick trek
bank (100 kN). Van elke materiaaltoestand zijn vier trekstaafjes be
proefd. De samenvattende resultaten zijn weergegeven in tabel4. 

fig 15. de speciale inklemming 

werkstofnr . 1.2379 1.2550 1.2721 1.3343 

DIN-aand. X155CrVMo12.1 6OWCrV7 50NiCr13 S6-5-2 

tabel 1. de beproefde materialen 

warmtebehandeling 
materiaal 

voorverwarmen hardingstemp. afschrikmedium ontlaattemp. 
°C DC °C 

1.2379A niet 1000-1020 olie 290-310 

1.2379B niet 1000-1020 olie 520-540 

1.2550 niet 870-900 olie 190-210 

1.2721 niet 840-860 otie 180-200 

1.3343 850 1180-1220 olie 560-580 

tabel 2. de warmtebehandelingen 
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andere eigenschappen 
materialen 

hardheid kostprijs diametervariatie relatieve 
HR., Hfl/kg, eind 1993 door warmtebeh. % verspaanbaarheid 

1.2379A 57 9.80 98.6 1 

1.2379B 55 9.80 98.2 1 

1.2550 58 9.45 99.7 1 

1.2721 52 8.50 99.9 1,2 

1.3343 63 18.65 96.9 1,4 

tabel3. algemene eigenschappen van de materialen 

de trekkrommen van de materialen 
gegevens uit de trekproef 

Sp.wmil'l9: NI-a 
materialen 

ZZ5D RPO.2 Rm 

S, [N/mm2] [N/mm2] 

3'{'/.1· 1.2379A 1200 1700 

1800- t,.. 
1.2379B 1700 2000 

V 1.2550 1750 1850 

1351)- 1.2721 1550 2150 

1.3343 2000 2000 

900- E-mod. faal-

1 : 1.2379A [kN/mm2] proces 

2 : 1.2379B 
3 : 1.2550 1.2379A 200 taai 

450 4: 1.2721 1. 2379B 200 I bros 
5 : .1.3343 

1.2550 215 bros 
AeIt:;( 

8, 
2 4 , 8 10 1.2721 190 taai 

i 0 
Zwick PC - Software Z700S 

1.3343 180 splinters 

tabel 4. gegevens uit de trekproef 

Doordat aan elk gereedschap andere eisen worden gesteld, zal eerst worden aangegeven waar welke 
gereedschapmaterialen aan moeten voldoen. 
Als een matrijs zonder krimpring wordt gebruikt is het belangrijk dat het matrijsmateriaal een groot 
elastisch gebied en een zekere taaiheid bezit. De optredende inwendige spanningen zullen immers zelf 
weerstaan moeten worden. 
Het gereedschapstaal van matrijzen die voorgespannenzijn door een ring behoeft nietzo'n grote taaiheid 
te bezitten. De krimpring neemt immers een deel van de op te vangen spanningen voor zijn rekening. De 
hardheid speelt nu een belangrijke rol. 
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Als krimpringmateriaal voldoet een gereedschapstaal met een redelijke taaiheid het beste. De hardheid van 

het krimpringmateriaal moet lager zijn dan die van de matrijs. 

Nippels nemen in hoofdzaak drukspanningen op. Daarom is het van belang dat het materiaal waarvan ze 

gemaakt worden weinig inveert en hard is. 

Ais de resultaten van de trekproeven en de hardheidsmetingen met bovenstaande eisen worden vergeleken, 

kan een tabel worden opgesteld waarin aangegeven wordt of een materiaal al dan niet voor een toepassing 

geschikt is. 

+ + zeer geschikt 
+ geschikt 
o ongeschikt 

toepassing van matrijs matrijs krimpring nippel 
het materiaal (zonder krimpring) (met krimpring) 

1.2379A + + + 

1.2379B + + + 

1.2550 ++ + 

1.2721 0 0 ++ 0 

1.3343 0 ++ 0 ++ 

tabel 5. toepassingsgebieden van de materialen 

4.2 De macro-geometrie van de gereedschapconfiguratie 

4.2.1 Algemeen 

fig 16. het voorspannen door 
middel van inpersen 

fig 17. modellering matrijs 

Zodra het gereedschapmateriaaI inclusief mechanische eigenschappen 

bekend is, kan de macro-geometrie worden bepaald. Uit spanningsverge
lijkingen voIgt of de matrijs al dan niet onder voorspanning moet worden 

gebracht om een overbelastingsscheur te vermijden. 

Het bepalen van de totale macro-geometrie gebeurt in twee stappen : 
(1) : bepating van de g]oba]e geometrie (nauwkeurigheid 1 mm) 
(2) : bepating van de exacte geometrie (nauwkeurigheid 0,01 mm). 

De globale geometrie geeft een indicatie van de gereedschapafmeting. De 

exacte geometrie ligt in de buurt van de globale geometrie. De exacte 

geometrie is een op de omgeving (stempelhuis, klemring, krimpring) 

afgestemde globale geometrie. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee vergelijkingen uit de dikwandige 
buizentheorie[16], namelijk : 
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* de spanningsvergelijking : 

[N/mm2] (3) 

* de verplaatsing ten gevolge van belastingen : 

[mm] (4) 

In de praktijk zijn er drie gereedschapconfiguraties voor een matrijs denkbaar : 
(A) : matrijs zonder voorspanning 

(B) : matrijs onder voorspanning door een conventionele krimpring 

(C) : matrijs onder voorspanning door een StreconR wikkelmatrijs 

Welke configuratie noodzakelijk is, is afuankelijk van de optredende spanning Pi[l7]. de moeilijkheidsgraad 

van het proces en de ervaring met voorspantechnieken. De bepaling van de macro-geometrie voor de 

mogelijke configuraties wordt in de volgende paragrafen besproken. 

§4.2.2 De matrijs zonder voorspanning 

1 1'10. triJ5 

Ri 

Rl 

fig 18. matrijs zonder ring 

10 

0. 
• 

Ii 
• 

-- .... t1.3 

.... .". 

In deze configuratie wordt eerst de globale geometrie berekend. Met 

behulp van de spanningsvergelijking voor de matrijs is de buitendiameter 

te bepalen. Br geldt : 

algemeen: (5) 

uitgewerkt : (6) 

Ais deze vergelijking dimensieloos wordt gemaakt en weergegeven als 

functie van de dimensieloze factor R' = ririo dan is te zien dat een 

nagenoeg optimale buitendiameter twee maal zo groot is als de binnendia

meter[161• Ben relatief grotere buitendiameter verandert weinig aan de 

optredende spanningen . 

De binnendiameter is rechtstreeks gerelateerd aan het produkt (Rt = RJ. 

Nadat dit bekend is kan met dezelfde formule bekeken worden of de 

I ~=~~.::;.;.;;.;.:;.;;;;;.;;;::,:.:;;:;;;;;;:.;.;;,.. matrijs in staat is zelf de spanningen op te nemen. Is dit niet het geval, or-
2 i [-J • dan zal de matrijs onder een voorspanning gebracht moeten worden. 

grafiek 4. spanningsverloop 
als functie van r Ir; 

Na de globale geometrie kan de exacte geometrie bepaald worden. De exacte buitengeometrie wordt 

bepaald door de inklemming_ De exacte binnengeometrie wordt optimaal op het omvormproces afgestemd. 

- 18 -



4.2.3 De matrijs met een conventionele krimpring 

4.2.3.1. Algemeen 

1 f"\o.-trljS 
2 krlMprlng 

fig 19. matrijs met ring 

fig 20. de optredende 
voorspanning 

Een krimpring heeft de functie een voorspanning ter plaatse r = Rl te 

creeren. Doordat de matrijs, naast hetgeen dat deze zelf in staat is om op 
te nemen, extra drukspanningen van de ring krijgt, is de samenstelling in 

staat om hogere Pi op te nemen. Dit alles zonder dat RPO.2,m en RPO.2,k 
worden overschreden. De voorspanning wordt aangebracht door de 

matrijs met een overmaat ten opzichte van de krimpring te vervaardigen 

en vervolgens de matrijs in de ring te persen of de ring om de matrijs te 
krimpen. 

De globale geometrie is weer op dezelfde wijze te bepalen als voor 

situatie (A). Dit houdt in dat de optimale diameterverhoudingen Di:DJ:D2 
= 1 :2:4 zijn. 

De exacte geometrie wordt bepaald door de voorspanning die maximaal gecreeerd mag worden. De 
voorspanning met bijbehorende overmaat zijn als voIgt te bepaIenl18] : 

a1gemeen: 

Tijdens het persen geldt : 

p~ (r=R~) = Po~ (r=R1 ) + Pkrimp (r=R1 ) 

met PI = de optredende totaalspanning 
POI = de optredende processpanning 

Pkrimp = de optredende voorspanning 

De maximale krimpspanning is dan : 

PI,max voIgt eenvoudig uit de spanningsvergelijking van de krimpring : 

[N/mm2] 

[N/mm2] 

[N/mm2] 

Om POI,max te bepalen moet het verplaatsingsevenwicht op r = Rl opgesteld worden : 

[mm] 
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met [mm] 

[mm] 

Hieruit voIgt : 

[N/mm2] (11) 

[N/mm2] (12) 

De spanningsvergelijking van de matrijs geeft : 

Pi = Pi (R i ' R1 , Rpo .., t P 1 ) max max .b,m max 
(13) 

Substitutie van (13) in (12) levert : 

(14) 

Met vergelijking (9) geeft dit : 

(15) 

Als vergelijking (15) en (9) in (8) ingevuld worden geeft dat : 

[N/mm2] (16) 

Als Pkrimp bepaald is kan de overmaat dR worden bepaald : 

AR = IARml + IARkl [mm] (17) 

Invullen van de verplaatsingen van de matrijs en de krimpring : 

ARm = ARm(vmtEm,Ri,RlIPkIiIIII;,) [mm] (18) 

[mm] (19) 

geeft: 

[mm] (20) 
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Vergelijking (16) en (20) uitgewerkt levert het eindresultaat : 

[ 

l-Vm 2 1 +Vm 2 
--R1 +--R· 

E E ~ 
dR = m m + 

R2_R~ 
1 .1 

* (21) 

[nun] (22) 

Al deze parameters zijn reeds bepaald door de keuze van het gereedschapmateriaal en de globale 

geometrie. Mochten deze materiaalparameters niet bekend zijn, dan kunnen deze door een eenvoudige 

trekproef worden bepaald. 

4.2.3.2. Het Pascalprogramma BOOM 

Om de geometrie snel te bepalen is het Pascal-programma BOOM (be paling optimale overmaat) 

ontwikkeld[191. Dit programma is als voIgt opgebouwd : 

Input Output 

produkt-diameter advies globale buitendiameter matrijs 

globale buitendiameter matrijs advies globale buitendiameter krimpring 

giobale buitendiameter krimpring overmaat !J.D 
materiaalparameters matrijs optredende voorspanning 

materiaalparameters krimpring exacte diameter matrijs 

of selectie uit beproefde materialen exacte diameter krimpring 

tabel 6. de opbouw van het programma BOOM 
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4.2.4. De matrijs met een wikkelmatrijs 

fig 21. Een wikkelmatrijs 

+ 

Een StreconR wikkelmatrijs wordt vervaardigd door om een hardmetalen 

kern een strip met hoge sterkte te winden. Tijdens het winden wordt een 

gecontroleerde trekspanning aan de strip opgelegd. Dit heeft hetzelfde 

effect als een 'honderdtal' kleine krimpringen rond een kern. Danfoss in 

Denemarken is als enige bedrijf in de wereld in staat deze gecontroleerde 

voorspanning te beheersen. Ze zijn dan ook de enige leverancier van 
deze ringen[201• 

Bij de (dure) aanschaf van een StreconR-wikkelmatrijs koopt de afnemer 

niet aIleen de ring maar ook een flinke brok technologie. Een groot deel 

van de prijs wordt bepaald door het feit dat de StreconR-leverancier de 

produkttekening van de klant vraagt en een compleet uitgewerkte gereed

schapconstructie inclusief overmaat en werkwijze terugzendt. 

Pi = 1S00 N/mm
a 

Pi '" 2500 N/mut 

fig 22. voorkoming van trekspanningen 
door grote overmaat 

fig 23. een vergelijking met de 
conventionele voorspanmethode 

Door de grote radiale sterkte van de ring kan in de kern een matrijs met een relatief grote overmaat (8-

12 %0) worden geperst. De voorspanning die nu ontstaat is zo hoog, dat tijdens het persen de matrijs zelfs 
geen trekspanning ondergaat. 

Dit betekent dat naast de gebruikelijke gereedschap- en H.S.S.-materialen ook materialen gebruikt kunnen 

worden die door bros gedrag geen trekspanningen op kunnen nemen. Voorbeelden zijn karbiden, P.M.- of 

keramische material en. Dit zijn gereedschapmaterialen die zich kenmerken door hun hoge slijtvastheid. 

Zoals figuur 23 aangeeft, zijn wikkelmatrijzen ook uitermate geschikt in situaties waar extreem hoge 

inwendige spanningen ontstaan of waar weinig ruimte voor een inspanning wordt geboden. De spanning 

die per volume-eenheid opgenomen kan worden is bij deze techniek vele malen groter dan bij de 
conventionele ringen. 

- 22 -



4.3 De micro-geometrie van de gereedscbappen 

fig 24. matrijs en nippel 
vormen het produkt 

,iD3 

fig 25. essentiiJle maten 
van het gereedschap 

I D 

.. 

De micro-geometrie wordt tijdens de bewerkingsfase vastgelegd. De 

totale geometrie van het gereedschap is opgebouwd uit verschillende 

maten: 

la. produktafhankelijke maten die essentieel zijn voor de functiona

liteH 

lb. produktafuankelijke maten die niet essentieel zijn voor de functi

onaliteit 

2 . produktonalliankelijke maten. 

De dimensies uit groep la (in figuur 2S de dikke lijnen) Iiggen vast. 

Rieraan dient de gereedschapmaker zich te houden. 

In de andere twee groepen zitten de gereedschapmaten die niets met de 

werking van het produkt te maken hebben. De maten in groep 2 zijn vrij 

te kiezen en dienen zo optimaal mogelijk geconstrueerd te worden ten 

aanzien van vermoeiing. De dimensies uit groep Ib moeten, als deze een 

grote invloed hebben op de levensduur van de matrijs, in samenspraak 

met de afnemer gunstig gekozen worden. Zeker bij produkten die lang 

gaan lopen is het de moeite waard om dit voor het opstarten met de klant 

te bekijken. 

Grote invloed op de ligging van de vermoeiingscurve hebben afrondingen 

en de oppervlaktegesteldheid. 

Afrondingen en scherpe overgangen zorgen plaatselijk voor een verhoog

de spanning. De mate waarin dit gebeurt is afuankelijk van de afronding 

en wordt uitgedrukt in een spanningsconcentratiefactor K/21
]. Deze factor 

geeft de verhouding tussen de vermoeiingsgrens van een gekerfd en een 

ongekerfd staafje weer: 

[-] (23) 

Volgens Forrest[22J geldt Sv -= O,S·Rut. Wordt dit in bovenstaande relatie 

gesubstitueerd dan ontstaat de eenvoudige relatie : 

[N/mm2] (24) ~ 
varierend tus.en 0 en Pi 

.. 
0.00 0.05 0.10 

radius/diameter [-J 

grafiek 5. de spannings
concentratiejactor 

De vermoeiingsgrens bIijkt evenredig met de treksterkte (materiaalpa

rameter) en omgekeerd evenredig met de spanningsconcentratiefactor 
0.15 (micro-geometrie). 

In de spanningsconcentratiegrafiek, grafiek 5 is duidelijk te zien dat 
scherpe overgangen fataal zijn. Waar mogelijk moet een afrondingsstraal 

groter dan 0,08-D worden aangebracht. 
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fig 26. aanbrengen van 
een ajronding 

Ook een afronding moet goed worden aangebracht. Wordt namelijk niet 

diep genoeg of te hoog ingestoken, dan valt het begin van de afronding 

niet evenwijdig aan het vlak en ontstaat naast de afronding een scherpe 

overgang. De afronding kan beter iets dieper ingesneden zijn. 

De oppervlakte-gesteldheid zorgt voor het ontstaan van eventuele micro

scheuren. Hoe gladder het oppervlak en hoe minder scherpe kerven, des 

te moeilijker wordt een scheur gevormd. Ben maat voor de oppervlakte

ruwheid en derhalve voor de oppervlaktekwaliteit is Rp3J; per bewer

kingssoort is aan te geven welke gladheid maximaal haalbaar is[24J. In 

onderstaande tabel is te zien dat nauwkeurig naslijpen altijd zorgt voor 

een verhoogde oppervlaktekwaliteit. Op plaatsen waar het gereedschap

materiaal met een ander materiaal in aanraking komt, moet dan ook altijd 

worden nageslepen. 

fig 27. joutieve aanbrenging 
ajronding 

t2J fijn 

normaal 

~ grof 

vonkverspanen 

frezen 

draaien 

ruimen 

slijpen 

Ra 
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Hoofdstuk 5 : Gereedschapregistratie 

5.1 Algemeen 

Om van gemaakte fouten te leren en om de levensduur van een nieuw gereedschap te kunnen voorspellen 
is het belangrijk dat de levenscyc1i van de gereedschappen (van materiaalkeuze tot falen) goed worden 

geregistreerd en bewaard. 

Na het falen kan het gereedschapgedrag aan de hand van de opgeslagen gegevens worden geanalyseerd. 

Op grond hiervan kunnen in de toekomst wijzigingen aan gereedschappen worden aangebracht. Het 

resultaat van de wijziging kan nu achteraf worden getoetst. 

Het voorspellen van het faalgedrag en de standtijd van een matrijs is onmogelijk als er geen ervaringsge
tallen beschikbaar zijn in de gereedschapmakerij. Dautzenberg heeft een statistisch model ontwikkeld 

waarmee aan de hand van minimaal vijf ervaringsgetallen van identieke gereedschappen de verwachte 

levensduur van een nieuwe gereedschap wordt bepaaldl251. Dit is een tweede reden waarom het van belang 

is om gereedschappen te registreren. 

5.2 Het softwarepakket GIS 

De realisatie van een gereedschap-informatiesysteem is tot stand gekomen in het pakket GIS[26] (gereed
schap-injormatiesysteem). Hierin kunnen de gegevens volgens tabel 7 worden opgeslagen. In dit systeem 

is tevens een voorraadregistratie van de gereedschappen opgenomen. 

gereedschapnummer gereedschapmateriaal # geproduceerde produkten 

gereedschapnaam warmtebehandeling faalgedrag 

produkt of tekeningnummer hardheid in gebruikstoestand machinenummer 

produktnaam plaats in stelling 

tabel 7. de opbouw van het programma GIS 

In het pakket kan een gereedschap worden teruggevonden op: 
1. gereedschapnummer 

2. gereedschapnaam 

3. produktnummer of 
4. produktnaam. 

Bij deze laatste twee categorieen kunnen er meerdere gereedschappen in beeld verschijnen. 
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Hoofdstuk 6 : Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conc1usies 

De gereedschapmaker kan een positieve invloed uitoefenen op de levensduur van de gereedschappen. Door 
gebruik te maken van de richtlijnen ten aanzien van de materiaalkeuze, micro- en macro-geometrie is het 

mogelijk om de standtijd aanzienlijk te vergroten tegen geringe meerkosten. 

faal 
kans 

[%] 

o 

ovarbalasting 

vermoeiing 

slijlage 

....... totaal 
geroiddelde 

:' /\ \ 
. I \ ~ 

\ . 

• .... 1· .. '" """"""1' 
10' 10' 

grafiek 6. Gemiddelde standtijd bij weinig overbelastingsbreuken 

Gereedschappen kunnen op verschillende manieren falen. Bij een klein produktiebedrijf is gebleken dat de 

overbelastingsbreuk het meest voorkomt en de meeste kosten met zich meebrengt. Door een juiste materi

aalkeuze en optimale voorspanning kan deze breuk vaak worden voorkomen. Grafiek 6 geeft aan dat de 

gemiddelde levensduur sterk stijgt als een overbelastingsbreuk alleen optreedt ten gevolge van fout positio
neren. 

De frequentieverhouding van de faalvormen is een maat voor de theoretische kennis die in de gereed

schapmakerij van een metaalbewerkingsbedrijf aanwezig is. 

Elk gereedschapmateriaal bezit specifieke eigenschappen. Door beproevingen zijn de eigenschappen van 
een aantal gereedschapmaterialen bekend geworden. Aan de hand van de resultaten is tabel 5 opgesteld 
waarin wordt aangegeven welke material en voor welke gereedschaptoepassing kan worden gebruikt. 

Door een eenvoudige berekening kan bepaald worden of een matrijs al dan niet onder voorspanning 

gebracht moet worden om de contactspanningen te weerstaan. Als blijkt dat de matrijs voorgespannen 
moet worden is er het programma BOOM beschikbaar waarmee de benodigde overmaat tussen de matrijs 

en de krimpring eenvoudig kan worden bepaald. 

De vermoeiingsgrens is evenredig met de treksterkte van het gereedschapmateriaal en omgekeerd 
evenredig met de spanningsconcentratiefactor. Deze wordt voornamelijk bepaald door de oppervlaktege
steldheid en afrondingen. Niet essentiele afrondingen moeten minstens 0,08 maal de diameter zijn om een 
lange levensduur te garanderen. 
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Het doen van voorspellingen omtrent de levensduur van een gereedschap en het analyseren van fouten is 
alleen mogelijk als ervaringsgetallen beschikbaar zijn. Daarom is het gereedschap-registratiesysteem GIS 
ontwikkeld. Met dit softwarepakket moet het in de toekomst mogelijk zijn om een afschatting van de 
standtijd te maken. 

6.2 Aanbevelingen 

In deze studie is aangegeven hoe door een juiste materiaalselectie en berekening van de macro- en micro
geometrie het optreden van een overbelastingsbreuk en een vermoeiingsscheur kan worden beperkt. Figuur 
13 geeft aan dat er nog veel meer factoren zijn die van invloed zijn op het faalgedrag van een gereed
schap. 

Het is aan te bevelen om : 

1. te bekijken welke aspecten slijtage belnvloeden. Hierbij kan gedacht worden aan de gereedschap

materiaalstructuur, de warmtebehandeling van het gereedschap en de oppervlaktebehandeling van 
het gereedschap. 

2. te bekijken of er nog meer factoren zijn die de overbelastingsbreuk en de vermoeiingsscheur 
belnvloeden. Hierbij kan gedacht worden aan de produktpositionering en het aandrijfprincipe. 
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bijlage 1 : Schatting van de benodigde kracht, de optredende kracht 

en de contactspanning 

onderstaande tekst is overgenomen uit : 
"Richtlijnen voor het maken van een offerte, het berekenen en ontwerpen van 
massiefomvormgereedschap" 
metaalinstituut TN 0 

Samengesteld door: ir. W. Husslage, C.J. Erkelens, A.R. Noortman 
juni '85 

Specijieke spanning p 

Voor de vervorming van het materiaal wordt er door middel van een stempel een 
perskracht F uitgeoefend. Deze perskracht moet zo groot zijn dat het werkstukmateriaal 

gaat vloeien. In het werkstuk moet de vloeigrens Uvl derhalve worden overschreden. 
Deze vloeispanning is uiteraard werkstukmateriaal afllankelijk. 
Daarnaast is van invloed op de perskracht de toegepaste omvormmethode alsmede de 
geometrie van matrijs en stempel. 

De specifieke spanning p is de spanning die op het oppervlak van de doorsnede van het 
uitgangsmateriaal moet worden uitgeoefend. Voor de bepaling van de specifieke spanning 
kan als goede benadering de formule van Boes en Pouw worden toegepast : 

of 

Hierin is Rm de treksterkte van het werkstukmateriaal, Ao de begindoorsnede, At de 
doorsnede na het proces, CPf de vervormingsgraad en a en b constanten, die in waarden 
voor staal en non-ferro metalen kunnen worden onderscheiden, volgens de volgende tabel. 
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a b 

staal 2.80 0.75 

non-ferro metalen 3.14 0.80 

In het algemeen is de berekening van de specifieke spanning voldoende nauwkeurig om 
een gereedschap op te kunnen baseren en een offerte uit te brengen. 
In bijzondere gevallen kunnen nauwkeurigere berekeningen noodzakelijk zijn. In die 
berekeningen wordt meer rekening gehouden met de versteviging van het materiaal dat 
bij het optreden optreedt en de wrijving die tussen werkstukmateriaal en gereedschap 
plaatsvindt. Met name door de ontwikkeling van numerieke rekenprogramma's (bijvoor
beeld eindige elementen methodes) kunnen de spanningen beter bepaald worden. Deze 
procedure vereist weI meer wiskundige achtergrondinformatie. Zie hiervoor publikaties 
van Kudo, Koboyashi, Lange, Avitzur. 

Inwendige spanning Pi 

De perskracht F brengt niet aIleen het werkstukmateriaal maar ook de gereedschaponder
delen onder spanning. De perskracht die door middel van de stempel op het werkstukma
teriaal wordt uitgeoefend, veroorzaakt een inwendige spanning op de matrijswand 
waardoor een relatief grote tangentiale trekspanning in de matrijs kan ontstaan. 
Berekening van deze spanningen is van groot belang voor het ontwerp van de matrijs en 
de toepassing van eventuele krimpringen, waarmee de matrijs onder drukspanning wordt 
gebracht. 

Benodigde perskracht F 

De benodigde perskracht is belangrijk in verband met de grootte van de pers waarop het 
gevraagde produkt moet worden vervaardigd. Per definitie is 

F = p'Ao [N] 

De bepaling van F op deze wijze valt onder de categorie bovengrensbenaderingen; de 
kracht zal meestal niet hoger zijn. 

AIleen voor speciale stempelgeometrieen en voor een lange billet zal de benodigde 
perskracht groter moeten zijn. 

Op de volgende bladzijden zijn enkele voorbeelden opgenomen. 
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Hulsextrusie 

Ii 

De vervormingsgraad 
Ao n/Q d o2 

<P
f 

• In 
d 2 

o 
In dol: _ d 2 

1 

• In 

Doordat d1 < do is <P f positief. 

Specifieke spanning 

p ~ Rm (a. <P
f 

+ b) 

Inwendige spanning 

De perskracht 

F = p. A o 

De stempelbelasting 

F 
Pst - 1I/l.jd 1

2 
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Stangextrusie 

Stuiken 

De vervormingsgraad 

do 2 do 

1n ~ - 21n ~ 

Doordat do> d l is $f positief 

De specifieke spanning 

Ao 
P • R (a 1n -- + b) 

m Al 

of p ~ Rm (a. ~f + b) 

De inwendige spanning bedraagt 

Pi c P - O'v1 

De benodigde perskracht is 

F = p.Ao 

De vervormingsgraad 

= 1n 

Doordat d l > do wordt $f negatief. 

Bij het noemen van de vervormingsgraad 

wordt het mlnteken wegge1aten. 

De specifieke spanning 

De Inwendlge spanning 

Pi - p 
De benodigde perskracht 
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bijlage 2: Spannings- en vervormingsrelaties van een dikwandige cilinder 

Een methode om de spannings- en vervormingsrelaties van een matrijs met eventuele 
krimpringen te modelleren is door middel van de dikwandige buizen theorie. 

Afleiding van spannings- en vervormingsrelaties in een dikwandige cilinder 

Aannamen: 

* dikwandige cilinder 

* cilinder oneindig lang 

* axiaal symmetrisch 

* geen plastische vervormingen 

Fig 1. doorsnede dikwandige cilinder 

Bij deze aannamen geldt een rotatiesymmetrische vlakspanningstoestand; aile 
spanningen heersen in het (r,¢)-vlak, dus : 
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Omdat de optredende vervormingen klein en elastisch zijn geldt algemeen: 

au, 
E =-, ar 

1 
E", =-u ... r' 

H 

[-] 

( 1 ) 

( 2 ) 

Volgens de lineariteitswetten van Hooke geldt in geval van een vlakspannings

toestand : 

[-] 

Ut; - VU, 
E = ---.:.. ____ --

'" E 
[-] 

Substitutie van ( 1 ) en ( 2 ) in ( 3 ) en ( 4 ) geeft de volgende relaties : 

E au, u, 
U = (- + v-) 

, 1 - v2 ar r 

E au, 
---(v-
1 - v2 ar 

- 8 -

u,) 
+-

r 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 



Het spanningsevenwicht kan voor een klein elementje van de schijf afgeleid 

worden ( zie figuur 2 ) : 

.---- / 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

)- --

Fig 2. Spanningstoestand van een eiementje 

Evenwichtsvergelijking van het elementje met afmetingen (dr,dc;b,dz) 

in r-richting : 

(ur + du,) * (r + dr)dt/Jdz - u,rdt/Jdz = u",drdt/Jdz 

Verwaarlozing van de hogere orde term en uitwerking levert : 

u,dr + rdu, 
0' = # 

tfJ dr 

Substitutie van ( 7 ) in ( 5 ) levert : 

d 
utfJ = -(ru,) 

dr 

d E * (au, (J2u, au,) -(ru)=u = + r-- + v-
dr' tfJ 1 - v2 ar ar2 ar 
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= ~, 

Combinatie van ( 8 ) en ( 6 ) geeft de volgende differentiaalvergelijking : 

Aanname: 

Hieruit voigt : 

au, (fu, u, = 0 
+ r-

ar ar2 r 

* achteraf contro/eren of de aanname juist is * 

aUr = c _ C2 
1 -ar r2 

u, = -C C2 
- 1 r 

Invullen van ( 10 ) in ( 5 ) en ( 6 ) geeft : 

E C 
ur = --{{ 1 +v)C1 -(1 -v)2) 

1-v2 r 2 

E C 
u", = --«1 +v)C1 +(1 _V)_2) 

1-v2 r2 
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Bepalen van C, en C2 met behulp van de geldende randvoorwaarden : 

[N/mm2J (13) 

[N/mm2J (14) 

Substitutie in ( 11 ) en ( 12 ) en vervolgens optellen, respectievelijk aftrekken : 

( 15 ) 

2 2 
C = 1 + v ( Ri Ru ( _.) ) 

2 2 2 Pu P, 
R -R I u 

( 16 ) 

Deze waarden invullen in ( 10 ), ( 11 ) en ( 12 ) levert achtereenvolgens 

* 

[mmJ ( 17 ) 

[N/mm2) (18) 

[N/mm2J (1 9 ) 

Na vergelijken van ( 17 ) met ( 10) valt te zien dat de aanname correct is 

en weI omdat o.a. de functie van dezelfde graad is 
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8epaling van de maximale spanningen en de optimale Ru : Rj - verhouding 

Om beide grootheden te bepalen is het handig om vergelijking ( 18 ) en ( 19 ) 

dimensieloos te schrijven, en wei met: 

rl =.!... 
R; 

[-] 

Beiden worden dan achtereenvolgens : 

[-] (20) 

R I2 1 ci. :::: (1_pl) (1 +-)-1 
</J R12_1 rl2 

[-] (21) 

Worden nu de grafieken ur' = u/(r') en u/ = uq/(r'} getekend voor bepaalde 
waarden van R' en p' dan ontstaan de volgende grafieken. 

1,5 -

0; 
- R'-2 p'-o,3 

[-J 
... R'-3 p'-o,3 

0,5 
R'-2 p'-o,8 

R'-3 p'-o,8 

0 

.{),5 

2 r' 3 I-I 4 5 

Grafiek 1. u,' als functie van r' 
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- R'-2 p'-o.3 

R'-3 p'-o.3 

R'w2 p'-o,8 

R'-3 p'-o,8 

2 r 3 [-) 4 5 

Grafiek 2. 0' tfJ' als functie van r' 

De vloeivoorwaarde van Tresca wordt ingevuld en dat levert : 

la t -at I < at 
4>max rmax f 

[-] ( 22 ) 

Zoals in de grafieken 1 en 2 te zien is, treedt de maximale waarde van het 
linkerlid van ( 22 ) op voor r' = 1; hier zullen dan ook de grootste spanningen 

optreden. Met deze gegevens kan een spanningscriterium opgesteld worden en 

wei door ( 20 ) en ( 21 ) in ( 22 ) in te vullen met r' = 1 : 

[-] ( 23 ) 
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Wordt het linkerlid van deze vergelijking grafisch weergegeven dan ontstaat de 

volgende grafiek : 

14 

12 

p'-O,3 

..... p'-O,B 

2 R' 3 (-J 4 

Grafiek 3. 0", max(R') voor verschillende waarden van p' 

Uit de grafiek blijkt dat de optimale diameterverhouding R' = 2 voor de gereed

schappen, immers vanaf deze waarde lopen de curves vrij constant en neemt 

a/max niet vee I meer at. 

Het voorgaande samengevat en geschreven in niet dimensieloze grootheden 
levert het volgende overzicht : 

* maximale spanning op r = Rj 

* 

* 

* 

* optimale diameterverhouding Ru = 2 
Ri 

- , 4 -

( 24 ) 

( 25 ) 

[N/mm2] (26) 

H ( 27 ) 



bijlage 3: Bepaling van de optimale overmaat 

Om tot een overmaat LlD te komen, zal eerst de optimale voorspanning bere

kend moeten worden. 

Dit wordt gedaan met behulp van in de vorige bjjlage besproken dikwandige 

buizentheorie. 

De benodigde relaties uit de dikwandige-buizentheorie zijn : 

Ter vereenvoudiging worden de volgende variabelen ingevoerd : 

1 +v B= __ m 

Em 
D = 1 +Vk 

Ek 

E 

F 

De bepaling van de maximale voorspanning gaat als voigt: 

(1) 

[mm] (2) 

(3) 

(4) 

Ais eerst wordt P1 bepaald, vervolgens POl . Zijn beiden bekend, dan 
max max 

kan eenvoudig Pkrimp afgeleid worden. 
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Bepaling van P1 max 

P1 is volledig afhankelijk van wat de krimpring op kan nemen. Dit is te 
max 

bepalen uit de spanningsvergelijking voor de krimpring : 

(5) 

2 2 

P1 = 
RpO.2JR2 - R1 ) 

[N/mm2] (6) 
max 

2Ri 

p E [N/mm2] (7) = --Rp02 1 max 2Ri . k 

Bepaling van POl 
max 

POl is te bepalen uit het verplaatsingsevenwicht ter plaatse r = Rl : 
max 

Ur (r= Rl ) = ur (r= R1) 
m k 

[mm] (a) 

met 

[mm] (9) 

[mm] (10) 
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en 

[mm] (11) 

[mm] (12) 

geeft : 

R; Ri R; Ri R2 R2 A(F -1)P/+ B-f=P' = AF P01 + BF P01 + e-t-P01 + D ; P01 [N/mm2] (13) 

(14) 

(15) 

Aileen Pimax moet nog bepaald worden. Dit gebeurt met de spanningsvergelij-

king van de matrijs. 

R; 
2(P1 - Pi) < R..n2 

R 2 R1 IA" m 
i - 2 

(16) 

met de gesubstitueerde variabele 

F Pi = R +P max 2 pO.2m 1max 
2R1 

(17) 

met (6) geeft dit : 

F E Pi = --R +--R 
max 2 2 pO.2 m 2 pO.2 k 

R1 2R2 
(18) 
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P01 wordt nu als voigt: 
max 

(19) 

(19) en (7) in (4) levert : 

Als Pkrimp bekend is, kan eenvoudig de maximale overmaat bepaald worden: 

[mm] (21) 

met 

[mm] (22) 

2 2 AR1 +BR; 
- RP F 1 krimpmax 

[mm] (23) 

1 - v k( Ri 1 1 + v k( Ri 1 en ARk = -- -P . -P . R +-- -P . R E knmpmax 2 2 knmPmax 1 E krimPmax 2 2 1 
k R1 R2 k R1 - R2 

(24) 

[mm] (25) 

wordt dit : 

[mm] (26) 
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De overmaat AD is vanzelfsprekend 2 keer zo groot : 

/::,.D = 2. AR1 +BR; + CR1 +DR2 R P . [ 
2 2 2 2] 

max F E 1 knmpmax 
[mm) (27) 

De formules Pkrimp en AD volledig uitgeschreven levert : 

* 

[N/mm2] (28) 

[mm] (29) 
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bijlage 4: Ontwerp Pascalprogramma BOOM 

Aangezien de kans op een rekenfout tijdens het invullen van de formules redelijk 

groot is, is een eenvoudig Pascal programma met de naam BOOM (Bepaling 

Optimale OverMaat) geschreven. Omdat de invoerparameters vrij beperkt zijn 

(dj , d 11 d2, Emt Ekl RPO.2,ml RPO.2,k) kunnen zowel de invoer als de uitvoer gelijktij
dig op een scherm getoond worden. 

De opzet van het programma is als voigt: 

Input Output 

produkt-diameter ad vies globale buitendiameter matrijs 

globale buitendiameter matrijs advies globale buitendiameter krimpring 

globale buitendiameter krimpring overmaat aD 
materiaalparameters matrijs optredende voorspanning 

materiaalparameters krimpring exacte diameter matrijs 

of selectie uit beproefde materialen exacte diameter krimpring 

Een voorbeeldscherm is hieronder weergegeven : 

°Globale diameters 
TUE Bepaling optimale overmaat 

o 

° di : 23 
° d1 : 50 
° d2 : 100 
° 

{advies 46 
{advies : 100 

° Materiaalkeuze matrijs 
° 
0 Materiaalkeuze krimpring 
° 

.oOvermaat 0.22 [mm] 

E 
RpO.2 
E 
RpO.2 

{ produkt diameter [rom] } 
{ buitendiameter matrijs [rom]} 
{ buitendiameter krimpring [rom] } 

190 [kN/mm2] 
1550 [N/mm2] 
190 [kN/mm2] 
1550 [N/rom2] 

oVoorspanning . 381 [N/mm2] . 
0 

-OExacte diameters . matrijs di 23 [rom] krimpring d1 . 50.00 . . 
° d1 50.22 (mm] d2 100 

- 20-
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Werking van het programma: 

Ais eerste wordt de diameter van het produkt ingevoerd. Dit wordt tevens de 

exacte binnengeometrie van de matrijs. Ais reactie hierop geeft het programma 

de optimale buitendiameter van de matrijs en de krimpring. Vervolgens kan de 

buitengeometrie van de matrijs (die globaal gezien hetzelfde is als de binnendia

meter van de krimpring) ingevuld worden. Hier kan dus van de optimale diame

ter afgeweken worden. De reactie is nu een optimale buitendiameter van de 

krimpring. Ais laatste geometrieparameter wordt de exacte buitendiameter van 
de krimpring ingevoerd. 

Nadat de geometrie vastgelegd is, wordt om de materiaalkeuze gevraagd van 

zowel de matrijs als de krimpring. Er kan een selectie gemaakt worden uit een 

aantal materialen .. Wenst men een ander materiaal toe te passen, dan geeft men 
de E-modulus en het elastisch gebied in. Ais richtlijn voor het elastisch gebied 

wordt bij gereedschapmaterialen de RpO.2 gebruikt. Beide waarden zijn uit een 
eenvoudige trekproef te halen. 

Is dit alles ingevoerd, dan toont het programma de exacte geometrie van zowel 

de matrijs als de krimpring. Aangezien een krimpring standaard aanwezig kan 

zijn, wordt de berekende overmaat bij de buitenmaat van de matrijs opgeteld. 

Ook de optredende voorspanning wordt weergegeven. 

De listing van het programma BOOM IS opgenomen in WPA rapport 120008, 
deel V. 
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bijlage 5: Wikkelmatrijzen 

Een manier om een matrijs voor te spannen is met behulp van een wikkelmatrijs. 

De wikkelmatrijs is een vondst van de firma Danfoss te Denemarken. Door op 

een gecontroleerde wijze strip rond een harde kern te spannen wordt het effect 
van een 'honderdtal' kleine krimpringen bereikt. Er loopt een patent op dit 

principe, dat door Danfoss als "de Strecon Technology" wordt aangeduid. 

Een wikkelmatrijs biedt voordelen als : 

1. weinig ruimte voor de inspanning geboden wordt. 

2. de processpanningen extreem hoog zijn. Zijn de processen zo zwaar dat 
een overbelastingsscheur vaak optreedt, dan is een wikkelmatrijs een 

goed alternatief. 

De voorspanning die per volume-eenheid aangelegd kan worden is op conventio
nele wijze nooit te evenaren. 

Een wikkelmatrijs is een duur gereedschap. Dit komt omdat Danfoss naast de 

wikkelmatrijs ook informatie verstrekt over de toepassingsmogelijkheden, ook 

als deze pas in de toekomst ontstaan. 

Op de volgende pagina's is algemene informatie opgenomen over de Strecon
ringen. 

Meer informatie over deze voorspantechniek is te verkrijgen bij : 

Erik Blem Nielsen 

M.Sc. Mech. Eng. 

StreconR Technology 

Direct dailing : + 45 74 88 33 1 9 

Stig Tetnder 
B.Sc (Eng.) 

Sales Manager 

StreconR technology 
Direct dailing : + 45 74 88 23 95 

Het adres van de firma Danfoss is als voigt: 
Danfoss A/S 

DK 6430 Nordborg. Denmark 

Phone: International +45 74 88 22 22 

Telefax: International +45 7488 17 12 
Telex: 50599 
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STRECON® 
prestressed containers for cold forging tools 

Unique in engineering and performance 

- 23 -

, 

I 
I 

I 
, 



T .. 

smECON~ 

2 

Range of STRECON~ prestressed containers for cold 
forging applications. 0 

STRECON~ is a trademark for Danfoss stripwound 
prestressed containers. 
Patented 
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STRECONI!I) 

STRECONI!I) 
prestressed 
containers 

FInIshed container and 
materials 

The STRECON prestre.ssed containers are finished design 
elements, into which the customer mounts his own 
design of die insert. 

Optimum stress distribution is obtained 
by varying the winding load from layer to 
layer. The prestressed condition in the 

. wound coil is equal to a conventional 
construction with "several hundred" 
stress rings. 

( 

Fig. 2 

The finished wound coil is protected by a casing which retains the outer geometlY of 
the container. 

The STRECON prestressed container is designed for application in highly productive 
industrial environments. 

CORE COILED STRIP. 

Materials are selected to suit particular applications. 

Core materials have a structure and hardness which can withstand high prestress and 
cyclic working loads. 

The strip is made from specially developed steels with an optimum combination of 
physical properties. 

The protective casing of hardened tool steel is machinable in normal toolmaking 
processes. 

The STRECON prestressed container is supplied fully machined on a/l surfaces. 
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STRECONe 

STRECON fitted dies 

Ole-Insert materials 

Interference 

4 

STRECON prestressed containers are manufactured with a high precision internal 
tapered bore to allow press fitting of the die inserts. 

The strength of the STRECON prestressed container, combined with the hardness 
and properties of the winding core, allows very high interference fits for multiple 
replacements of the die inserts. 

Ag.4 

STRECON 
prestressed contelner 

Die Insert 

STRECON 
prestressed container 
with pressed die Insert 

A greater interference fit allows the use of die inserts of various materials; 

• Tool steels 
• High speed steels (including PM-types) 
• Carbides 
• Ceramics 

The excellent properties of these advanced materials can be fully utilized when 
combined with STRECON prestressed containers. 

The advantages of cold forging are 
restricted by the permissible internal PI 

pressure of the tooling. 2400 

N/mm .2 

I I I I ! I I I I I I 

In conventionally assembled dies, the 2300 
II> 

strength of the die insert is often (.. 
;J 

comparable to the working load. This Ul 2200 .. .. 
restricts the process and leads to l.. 
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~ I I I !I~I I 

I I I ! i ~ I , I 
I I I I I I I I ":"1 I I I , 

I I I i I I I , 
I 

I I , , I I I I I I 
I ~i I I I I i I 

c: 
The STRECON assembled die allows l.. 2000 " ... 
greater ~ermissible interference and thus c 
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Interferences in the range of 8-12%0 are .. 1800 
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Internal 
pressure 

Utilization of hIgher 
pressure 

. Enhanced safety 
aspect 

The permissible internal pressure for die 
inserts prestressed with STRECON Pi 2 

prestressed containers can be N/mm .. 3500 considerably higher than for die inserts L 
;, 

prestressed by one or two conventional "' ., 
3000 " stress rings. L 

0. 

C 2500 
The figure shows the permissible internal c: 

L 

pressure for cylindrical dies loaded with GO ... 2000 

internal pressure over the full height of :: 
the container. .. 

1500 
.0 

"' By using STRECON prestressed !! 1000 
e 

containers, the permissible internal I.. 

" pressure can be increased by 50-70% or 
a. 500 

the outer dimension can be reduced by 
30-50%. 2 3 5 o/d 

~iameter retlo 00/10 

Fig. 6 

Fig. 7 
Pi = 1500 N/mm2 

When applying STRECON prestressed containers. it is important to consider how the 
improved internal loading can be utilized. 

Die assemblies with high .!nternal pre~sure capacity and equal dimensions can be 
used where overloading. poor die lITe. die life variations. or variations in component 
dimensions OCCUL 

In general, conventional stress rings for cold forging can only be produced with a 
limited safety factor. 
The increased internal pressure ability of STRECON prestressed containers provides 
adequate safety margins. 

Because of internally stored energy. overloading of dies causes conventional stress 
rings to rupture in an explosive fashion. 
An overloaded STRECON prestressed container will only rupture in stages. 

This is a considerable safety factor. 

- 27 -
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STRECON(!I) 

Dimensional 
stability 

The very high working pressure in _cold forging tools causes deflection which limits the 
possibility of producing components with close tolerances. 

These deflections are connected with the elastic properties of the materials used for 
die inserts and stress rings, and also with the stress variation pattem. 

The dimensional stability of components manufactured with die inserts in STRECON 
assembled dies is superior to those manufactured in conventionally assembled dies 
for equivalent die insert materials. 

The deflection of the die is related to 
Hooke's curve of the materials used. 

In the actual working range of stress ring 
materials, Hooke's curve is often only 
partly linear; 

Hooke's curve for materials used for 
STRECON prestressed containers shows 
an extended linear portion. 

The peak load in conventional cold 
forging dies lies in the non-linear part of 
the curve. 

With STRECON prestressed containers. 
the peak stress will still be in the linear 
part of the curve, resulting in reduced 
deflection. 

d 

Fig. 8 

STRECON 

Conventional 
stress rfno 
materials 

• y r e [d po i nt 

+ Proport 1 ona 1 I ty 
[Iml t 

Strain 

In conventionally assembled dies. a slight plastic deformation of the die insert is often 
observed within the first few hundred press cycles. This is because the yield point is 
exceeded locally. 

Tolerance band 

ConventIonal 

Upper 
limit -------t.~e~~/~-.. =---

Fig. 9 

Lower 
limit 

---

\ STREeDN 
assembled die 

Number of components n 

This plastic deformation uses a considerable part of the tolerance band and redJlces 
the abilffy of close-tolerance production. 

Die inserts in STRECON prestressed containers do not show this initial plastic 
deformation. 

A larger number of parts can be produced before the tolerance limit is exceeded. or 
the tolerances can be reduced. 
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Ole life 
Improvement 

Die life statistics 

TheSTRECON 
FACTOR 

Generally, die inserts are fitted into STRECON prestressed containers with higher 
interferences than in conventional stress rings. This gives a more compressive state 
of stress in the die insert. 

In cyclic working pressures, the stress variation curve is moved to a lower level. thus 
reducing the critical tensile part of the curve. ' 

This results in a considerably longer die life than for conventionally assembled dies. 
This is an important feature of using STRECON prestressed containers. 

d 

.. 

Fig. 10 

Conventional 
assembled die 

STRECON 

The reduced tensile part of the stress-variation curve widens the application possjbility 
of highly wear-resistant materials. such as ceramics and carbides 
This is due to the suppression of critical effects caused by the brittle behavjolJ( of 
these materials. 

STRECON prestressed containers applied in high-VOlume production of complicated 
cold forgings prolong the die life considerably. 

These theoretical considerations are verified by the analysis of die-life statistics 
collected over extended production experiences. 

Results of die-life statistics: 

• The wide variation in dje IHe typical of 
cold forging dies. is considerably . 
reduced 

• The average die life is increased 

10 20 30 40 50 xl0 3 n 

Die-I ife distribution 

Fig. 11 

Comparison of industrial records of die lives of die inserts in conventional stress rings 
and die inserts in STRECON prestressed containers shows that improvements of up 
to 10 times or more are possible. 

This is known as the STRECON FACTOR. 

7 
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Economic 
aspects 

Total die costs 

UnHary die costs 

B 

The costs for manufacturing and maintenance of dies considerably contribute to the 
total costs involved in cold-forging production. 
Die-life improvement is an important factor when evaluating the economic aspects of 
industrial cold forging. 
The STRECON prestressed container provides this benefit and the STRECON 
FACTOR describes the improvement compared to conventional stress rings. 

The total die costs are made up of the costs for the die insert itself and the costs for 
the prestressing system, this being a conventional stress ring or a STRECON 
prestressed container. 

The initial costs for STRECON prestressed containers are quickly offset by the 
reduced number of die inserts and stress rings required when compared to 
conventional stress rings. 

150 

100 

Fig. 12 

Accumulated 
die cpst 

Conventional 
assembled die 

In high-volume cold forging production, 
die costs per component is a very 
important factor. 

The die-life improvements described by 
the STRECON FACTOR lead to 
considerable cost savings. 

- 30 -
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STRECON 
assembled die 

3 x tOn Pes. 

Ole costs 
per component 

Conventional 

----- STRECON 
FACTOR-I.5 

STRECON 
FACTOR-5 

-~4'---+--~1 --~I-----

1 2 4 x IOn Pes 

Fig. 13 
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Exchangeability of die 
Insert 

- Tool Inventory 

Presses 

Productivity 
benefits 

In addition to improved die life. the design of STRECON prestressed containers 
extends the number of times a die insert can be exchanged when compared to 
conventional stress rings. 

Statistical analysis has shown that die life is more predictable allowing production 
planning to be more accurate. thus reducing tool inventory. 

The STRECON prestressed containers are applicable in ordinary presses used for 
cold forging. ranging from small horizontal multistage presses to large hydraulic 
vertical presses. 

The ability to deSign the STRECON prestressed container to the highest strength, 
allows the utilization of single stage presses beyond the present limits of component 
size and intemal pressure. 

. On multistage presses. an improvement in die life is extremely important. 

Stoppages caused by tool problems can be considerably reduced as shown in the 
statistical data below. 

Stoppage for multistage press 

Conventional 

Station t 

Stat I on 2 I I I I I I I I I. I 

Station 3 

Station 4 

Summ ar I zed '-t--f--H--+-+++++-+--+I--+--i
No. of stops t 5 

Fig. 14 

STRECON 
station 2 + 3 

9 

Reliable production is another important aspect of the STRECON FACTOR. 

For dies fitted into STRECON prestressed containers the stable prod! ,dian period is 
multiplied by the STRECON FACTOR. 

Longer production runs mean higher productivity. lower costs. and fewer rejects due 
to fewer stops and set-up adjustments. 

9 
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Cold forging 
applications 

10 

STRECON prestressed containers can be applied in a number of high pressure 
processes within cold forging and related industries, such as: 

• Cold forging of structual parts 

• Upsetting 

• Forging of bearing rollers 

• Bolt/nut forming 

The related industries are characterized by similar working conditions and process 
equipment. 

STRECON prestressed containers meet the requirements of performance and design 
within this group of industries. 

STRECON prestressed containers are high-precision design elements manufactured 
in accordance with customer requirements and speCifications. 

The dimensions and geometries of STRECON prestressed containers can be 
designed to meet Cllstomer requirements relating to tool mounting and die-insert 
design 

Fig. 15 

Examples of STRECON prestressed containers with different outer casing deSign. 
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Tool applications 
(Examples) 

• Starter pinion 

Gear box shaft 

STRECON prestressed containers offer a range of possibilities in the design and 
strength of dies for the cold forging process. 

The following application examples show how STRECON prestressed containers are 
applied. 

COld forging of the gear profile on starter 
pinions is a process with considerable 
requirement to the dimension accuracy 
of the shape of the die insert. 

The gear shape of the die insert leads to 
high local stresses, often exceeding the 
design strength of the die insert. 

SmECON prestressed containers 
contain the gear-shaped die Insert 
more rigidly than conventional stress 
rings. 

This results in longer die life and closer 
tolerance of the component. 

Fig. 16 

Gear~box shafts for automotive use constitute a group of cold forging products with 
high weight and production volumes requiring capital intensive press equipment. 

Gear~box shafts for trucks are important parts of the transmission system with weight 
and strength being important design parameters. 

STRECON prestressed containers enable even heavy-weight truck shafts to be 
economically manufactured on multfstage presses. 

The combination of high strength and reduced outside diameter of STRECON 
prestressed containers allows small stage lay-outs, fully utilizing all stages and the full 
capacity of the press. 

Fig. 17 

The die lay-out for STRECON prestressed containers on a 2000 T hydraulic press 
enables the production of gear box shafts weighing 10-12 kg each with a cycle time 
as low as 8 sec. per component. 

11 
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STRECON411 

MultIstage 
presses 

Boltmaklng 

12 

Modern multistage presses run at high speeds and are often equipped with 
integrated tool-changing systems for productivity improvement. 

But even so, die life of the individual station is of considerable importance for the 
total productivity. 

STRECON prestressed containers installed in all stages or only in the stages with 
the most critical dies improve the performance, by reducing the number of stoppages 
and by allowing longer production runs. 

Parts weighing up to approx. 100 g are 
produced at speeds of 130 pes per 
minute. 

The application of STRECON 
prestressed containers Improves the 
performance of hlgh·speed 
multistage presses. 

Fig. 18 

Bolt making and similar types of forming are high volume processes. 

Modern types of bolts with integrated flange in the heads require forming dies both 
on the sliding punch side and on the fixed shaft side. 

The die shape and necessary prestressing, combined with the restricted 
dimensions of the punch die, makes STRECON prestressed containers an Ideal 
solution for this method of forming. 

By using STRECON prestressed containers, the carbide die inserts typically used for 
the shaft-side die inserts can be optimally prestressed. 
This results in improved dimensional accuracy and longer die life. 

Fig. 19 
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Upsetting 
processes 

New possibilitIes 

Other high pressure 
applications 

Upsetting can be a preforming step for subsequent cold forging operations or part of 
a precision forming process. 

Precision-type upsetting dies are typically highly stressed and subjected to high local 
wear. 

Upsetting of conical rollers is 
characterized by very high internal loads 
due to the wedge effect of the conical 
shape and local wear at the impact zone 
of the slugs. 

STRECON prestressed contaIners 
allow the utilization of die Inserts Of 
ver:y hIgh wear-resIstant materials 
such as pgwder metallurgical 
high-speed steels or carbIdes. 

The advantages of die inserts in STRECON prestressed containers open up for new 
features within the cold forging technology. 

• Cold forging processes with an extremely high degree of deformation such as 90% 
or more, in backward extruSion of steel. 

• Cold forging of components with complicated shapes to close tolerances and net 
shape. 

• Cold forging of steel components with complicated, combined flow. 

Fig. 21 

The STRECON technique can be applied to other interesting applications where high 
pressure conditions are present, such as: 

• !ronlng, Close tolerances can be obtained on parts such as shock absorbers, 
beverage cans, filter housings, etc. 

• Deep drawing. Dies for thick sheet components such as wheel rims can be 
effectively prestressed. 

• Powder metal pans. Calibration at high pressure can be performed on parts such 
as synchronizing rings and gear wheels. 

• Water jet cutting, High-pressure chambers with design pressures reaching 10.000 
bar or more can be designed. 

• Diamond syntheSiS .. Ultra-high pressure dies can be designed with working 
pressures reaching 75.000 bar or more. 

- 35 -
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Cold forging tools 

Stress distribution In 
10015 

14 

Tools for cold forging and metal-forming processes generally consist of a number of 
active and passive elements. 
The active elements. dies and punches. are in direct contact with the workpiece. 
The passive elements, stress rings. back-up-plates, etc .• supPOrt and guide the active 
elements and transfer the high process loads to the frame of the press. 

The tool life depends on the strength and stability of the passive elements and here 
the stress ring is one of the most important passive elements. 
It must contain the die insert in such a way that the die insert can withstand the high 
internal process loads. 

Conventionally assembled die 

Fig. 22 

The stress distribution in a conventionally 
assambled die is characterized by the 
curve for equivalent stress. 

Under working conditions with internal 
pressure Pi. the equivalent stress curve 
shows that the stress ring material is only 
utilized to the elastic limit of the inside of 
the stress ring. 

On the outside of the stress ring. only a 
small part of the load capacity of the 
material is utilized. 

~ 36 -

STRECON assembled die 

2 
P 1- 2200 N/mm 

. 13 

The stress distribution in a STRECON 
assembled die is characterized by the 
constant equivalent stress in the coil 
element acting at design pressure Pi, 

Thus the full elastic loading capacity of 
the strip material is utilized over the 
whole coil section. 

The marked area shows that the gain in 
material utilization reaches values in the 
range of 40-70% compared to a 
conventionally assembled die. 
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STRECON<!p 

Dimensions 

Features 

Benefits 

o -----e>j 
Fig. 23 

STRECON prestressed containers are manufactured within the following dimensional 
parameters. 

I Min Max f' 

Diameter (0) m" I ",0 600 

Height (H) mm I 15 500 

In general, the diameter/height ratio should not exceed 8-10. depending on the specific 
application. 

STRECON prestressed containers are manufactured using a unique winding 
technology. This gives features which are not present in conventionally assembled 
dies. 

• High pressure capacHy for equivalent size of container 

• Small containers with equal pressure capacity 

• Improved compressive state of stress In the die Insert 

• Enhanced safety due to reduced overloading possibilities 

Th~ application of STRECON prestressed containers benefits the user 

• Reduced tooling costs per produced comoonent 

• Improved die life and die life predlctabilHy 

• High productivity and enhanced dimensional stability of components 

• Extended number of times that die Inserts can be exchanged 

• . Possibility for production of more advanced components 

- 37 -
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With STRECON® prestressed containers 
today's cold forging tools 
are ready for the future 

• Reduced tooling costs 

• 
High productivity 

• Advanced components 

~-
STRECON® 

OanfossAiS 
STRECON'" Technology 
DK·6430 Nordborg 
Denmark 
Telephone: +4574882222 
Telex: 50599 danfss dk 
Telefax: + 45 74491712 
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Wikkelmatrijzen zijn in tal van uitvoeringen leverbaar. Danfoss zoekt steeds 

klantgericht een oplossing om via wikkelen optimaal voor te spannen. 

Naast de ' gewone' wikkelmatrijzen, waarover enige informatie op de vorige 

bladzijden staat, zijn er bijvoorbeeld ook uitvoeringen verkrijgbaar die : 

1. axiaal en radiaal voorspanning (Strecon axi-fit) 

2. 2.5 keer zo stijf zijn als normale inspanningen (Strecon E+) 

3. een in hoogte wisselend axiale voorspanning aanbrengen. (Strecon Opti-fit) 

Enige informatie over deze typen is op de volgende bladzijden te vinden : 
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STRECON® prestressed containers 
Combined radial and axial prestress 
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STRECON® Technology 

STRECON® prestressed containers for combined radial and axial prestressing of die inserts 

In cold-forging dies with internal diameter variations in longitudinal direction, such as undivided forward
extrusion dies, there is a tendency to transverse cracks in the reduction areas. 

The occurrence and propagation of fatigue cracks in dies can be excellently described through FEM 
analyses and damage mechanics. The FEM analyses show that a controlled, high, axial prestress combined 
with a high, radial prestress counteracts the occurrence and propagation of cracks. 

The STRECON® AXI-FIT prestressed container integrates the possibility of combined radial and axial 
prestress and has proved its ability in practice. 

Fig. 1. STRECON@ AXI-FIT prestressed 
container with combined radial 
and axial prestress 

Through the FEM concept and related definitions, the load conditions in the container and die insert can be 
described and calculated. 

2 
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OAHf'OSS 
A198G51.1C1.10.02 

A. STRECO~AXI-FIT 
prestressed container 

8. RS in die insert 

Fig. 2 Die-life optimization of a forward-extrusion cold-forging die by means of a 
STRECON® AXI-FIT prestressed container 

Based on FEM calculations, the die insert shown in Fig. 2 is mounted and loaded with an additional axial 
force creating additional prestress in the RS area where the cracks occur. 

The direct insertion force amounts to 75 tons, and the additional prestress load of 75 tons is added, result
ing in a total force of 150 tons. This means that the die insert is subject to high axial prestresses when the 
locking nut is tightened. 

The stress distribution in the critical radius is shown in Fig. 3: 

l '~T~:;:,-------l 
i °t· .. · .. ·_ .. ··· .. ·············_ .. · ___ · .. " .. ····· .... ··_··· .. ·· .. · .... ··1 

~ -500+ ................. _ ............................................ . 
I 

.FE I 
~ j i stress in ;u.sem.. 
~ -1 OOOi ... ··· ..... ···•· .. · .. •··· ... ··•·• .. ····· .. ·· .. ~ bled condi~,," 

en -,50oL~ ................ . 
/1 SIreSS"JllderfUll' 
I ~ mounting toad 

-2000! I 

~ ~ G ~ a ~ ~ ~ ~ 
Nodenr. 

Fig. 3 FEM-calculated stresses in RS 
with add. axial force 

46 4S 50 52 54 56 58 60 
Nodenr. 

Fig. 4 FEM-calculated stresses in RS 
without add. axial fprce 
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STRECON® Technology 

upper ~r.ve - operational stresses at internal pressure of Pi = 1 500 N/mm2 .. . ""'~~.' :Jf . ,.:1" 
middl;J£.te - stress in mounted condition, shown along the radius RS represented by node no. 45 
(at the extrusion shoulder) to node no. 60 (at the inlet cylinder). 

lower curve - nominal stress, generated by the insertion force and the additional axial force of 75 
tons, a total of 1 50 tons. 

The operational stress is only about 250 N/mm2, and a die life of 60,000 pes. was achieved before the die 
failed due to wear. 

Rg. 4 shows the curves for a die assembly where no additional axial force was applied. Compared with the 
above, it can be noticed that the operational stress is much higher here, about 650 N/mm2. For this 
application, a die life of only 6,000 pcs. was registered, and the die failed due to cracks in the radius area. 

The results of the die-life performance of the two applications are shown in Rg. 5. 

70 

....... 60 
0 g 50 

x 40 ...... 
.! 30 

G) 20 
i5 10 

0 
A B 

Fig. 5 Die-life results 

This die-life improvement, by a factor of 10, clearly illustrates the benefit of the combined radial and axial 
prestress of the STRECON® AXI-FIT prestressed container. 

Donfoss cln ICcept no r_""';bility for possible ."...., in c.lIOO'-. broclu __ other printed materi •• 

Donfoss r .. rves the right to .ter its products without notice. This ..... applies to products .re..:ly on order provided that such 
Ilt ... tions con be m..:le without sw.quentill chlnges being necessery in specifi_iorw .re..:ly ogreed. 

Danfoss A/S 
STRECON8 Technology 
DK-6430 Nordborg 
Denmark 
Telephone: +45 74 88 22 22 
Telex: 50 599 danfss dk 
Telefax: +457449 17 12 

NC.11.A1.02 
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STRECON® prestressed containers 
High stiffness. 
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STRECON® Technology 

.STRECON® prestressed containers with high "Young's modulus" 

Cold-forging dies with internal grooves such as gear profiles, splines, or slots have a tendency to cracks in 
rthe comers. 

Analyses supported by FEM calculations show that cracks in the critical sections of such dies are 
generated by cyclic loads and plastification in compression, as well as tension mode .• 

STRESS 

A 

Wp=Plasflc strain 
energy 

STRESS 

B 

t.T 

STRAIN 

c 

W £.1 = Elostic strain ) 
energy (Tension 

Fig. 1 Elastic-plastic stress-strain curves for one load cycle 

STRESS 

In Fig. 1 the stress-strain cycle under operational load is illustrated, and Fig. 1 A shows the stress-strain 
curve for one press cycle in a die insert mounted in a conventional stress ring. 

Increased prestress will improve the performance of the die insert, as the damaging tensile work 
contribution (WE,T) will be reduced, and the plastic hysteresis area (Wp ) will be displaced further into the 
compression section, Fig. 1 B. 

The plastic work contribution (Wp ) from the cyclic load can be lowered considerably by reducing the 
tangential stress contribution generated by the internal pressure. To achieve this - the Young's modulus -
the stiffness of the container must be increased, Fig. 1 C. 

The stiffness property and Young's modulus of a STRECON® E+ prestressed container corresponds to that 
of a stress ring made entirely of cemented carbide. 

This results in the lowest possible tangential stress contribution per internal pressure unit on the internal 
surface of the die. 

~g. 2. STRECON® E+ prestressed container with die. 

2 

Young's modulus for the STRECON® E+ 
prestressed container: 527,000 N/mm2 
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STRECON~ Technology 

The basic design of the STRECON® E + prestressed container consists of a rather thick-walled cemented 
carbide cylinder prestressed by stripwinding. The carbide cylinder has a very high Young's modulus and is 
so heavily prestressed that it will not be exposed to tensile stress and strain under fitting prestress and 
working load. 

The die insert is mounted by a normal press fit into the cone of the carbide ring in the finished container. 

DANFOSS 
AI t8GS3.1 0.1 0.02 

Fig. 3A STRECON® E+ prestressed container Fig. 38 Cross-section of die insert 

In an application, where an almost round slug is pressed to an almost square shape, the die in a conventio
nal stress ring shows at a very early stage a tendency to longitudinal fatigue cracks in the transition area 
from round to square with low die life as a result, 8000 pes. on average. 

FEM calculations show that the reason for failure is cyclic, elastic-plastic stress-strain influences leading to 
very high stress conditions under operational load. The calculations also show that the operational stress in 
the die can be reduced and kept within acceptable limits in a container with higher stiffness - higher 
Young's modulus. 

A STRECON® E+ prestressed container is shown in Fig. 3A. Fig. 36 shows the cross section in the middle 
of the transition area. The R3.1 arrow points to the critical area. 
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Fig. 4 Tangential stress 
STRECON E+ prestressed container 

Fig. 5 Tangential stress 
conventional stress ring 
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STRECONfI Technology 

The calculated condition and the stress distribution in the critical transition area are represented by the 
curves in Fig. 4: 

- upper curve - contribution from internal pressure 
- middle curve - operational stress 
- lower curve - prestress 

The prestress influence along the quarter cross sectional cut, shown in Fig. 38, is represented by node no. 
o at "'34 mm - to node no. 40 at 20 mm. 

The maximum calculated tangential stress under operation shown at node no. 20 is approx. -200 N/mm2 
which means that the internal surface is still under compressive stress. 

Compared to a conventional stress ring, the above figure would be + 1200 N/mm2 or more, meaning that 
the internal surface is subject to damaging tensile stress~s and strains, see Fig. 5. 

With the STRECONfI E+ prestressed container, die life is increased from 8,000 to approx. 70,000 pes., Fig. 
6. 

Compared to conventional stress rings, the STRECONfI E+ prestressed container shows its cost effective
ness. 

70 

60 
g 50 
o 
x 40 -.! 30 

~ 20 
2i 10 

o~~~~--~~----
Conv.S.R. 
W1.25~ 
56 HRc 

StNco~E+ 
I'W-HSS 
60112HRe 

100 

Conv.s.R. 
Wl.25<42 
56 HRe 

StNcon E+ 
I'W-HSS 
601I2HRc 

Fig. 6 Die-life comparison Fig. 7 Relative price per unit 

The low production costs per produced part are proved by the considerable die-life increase and reuse of 
the container, Fig. 7. 

Use of STRECON® E+ prestressed containers means cost saving and improved competitivness. 
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DK-6430 Nordborg 
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STRECON® Technology 
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STREeo". Technology 

STRECON® prestressed containers with optimized prestress distribution 

In cold-forging dies with dimensional, geometrical or load variations, tensile stress concentrations occur 
leading to unsatisfactory die lives. 

The patent pending STRECONII OPTI-FIT prestressed container makes it possible to counteract concentra
tions of tensile stresses. 

The principle of the OPTI-FIT design is to convert unequally distributed fitting pressures to advantageous 
stress distributions at the internal die surface. The unequal distribution is due to the material and 
geometrical conditions at the layout of one or several of the interference surfaces. 

o 
1110 
11111) 
Oel 
.... GO 
Z;'" <c< 

Fig. 1. Schematic interference distribution over the interference surface of a STRECON® OPTI-FIT 
prestressed container . 

• The radial pressure and interference distributions are analyzed and optimized through FEM calculations, in 
order to reduce the critical stresses at the internal surface of the die insert. 

2 
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STRECON® Technology 

Thanks to the high strength of STRECON® prestressed containers, it is possible to obtain a distribution 
profile around the die insert with maximum values of 75 to 125% above the minimum values of the radial 
pressure. 

This is almost impossible with conventional stress rings, where the variation of the radial prestress distribu
tion normally lies between 10 and 25%. 

Rg.2. Upsetting and calibrating die with STRECON® OPTI-FIT prestressed container. 

Rg. 2 shows a die with a rather small comer radius, with a tendency towards premature failure due to 
fatigue cracks in the corner area. 

3 
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S'rRECON® Technology 
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Rg. 3. Optimization of the tensile stresses along the radius surface 
of a calibrating and upsetting die. 

The stress conditions were analyzed by means of FEM calculations, Ag. 3. 

The upper curve shows that the maximum tensile stresses for a die insert mounted in a conventional stress 
ring is approx. 2000 N/mm2 along the radius surface. The radius R 1.5 is represented by node no. 40 
(small internal diameter) to node no. 60 (diameter 035 mm). 

The lower curve shows the conditions for a die insert mounted in a STRECON® OPTI-FIT prestressed 
container. The tensile stress is here reduced to approx. 200 N/mm2. 

Economy: The STRECON® OPTI-FIT prestressed container makes it possible to positively influence the 
stress distribution in cold-forging dies. Through a local, axial prestressing of the die, the critical tensile 
stresses are reduced, and thus considerable die-life increases are possible. 
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bijlage 6: Gereedschapregistratie 

Om van gemaakte fouten te leren en om de levensduur van een nieuw gereed

schap te kunnen voorspellen is het belangrijk dat de levenscycli van de gereed

schappen (van materiaalkeuze tot falen) goed worden geregistreerd en bewaard. 

Na het falen kan het gereedschapgedrag aan de hand van de opgeslagen 
gegevens worden geanalyseerd. Op grond hiervan kunnen in de toekomst 

wijzigingen aan gereedschappen worden aangebracht. Het resultaat van de 
wijziging kan nu achteraf worden getoetst. 

Het voorspellen van het faalgedrag en de standtijd van een matrijs is onmogelijk 

als er geen ervaringsgetallen beschikbaar zijn in de gereedschapmakerij. Daut

zen berg heeft een statistisch model ontwikkeld waarmee aan de hand van 

minimaal vijf ervaringsgetallen van identieke gereedschappen de verwachte 

levensduur van een nieuwe gereedschap wordt bepaald (bijlage 8). Dit is een 

tweede reden waarom het van belang is om gereedschappen te registreren. 

Alvorens tot een compleet registratie-systeem over te gaan, zullen eerst aile 

gegevens schriftelijk op papier gezet moeten worden. 

De lijst op de volgende bladzijde is een manier om gereedschappen handmatig te 
registreren. 

Het bovenste deel wordt in principe ingevuld door de gereedschapmaker. Ais 

eerste registreert hij de naam en het nummer, nummer en een omschrijving van 

het gereedschap. Het nummer correspondeert met het nummer dat in het 

gereedschap geslagen is. Om eenvoudig onderscheidt te maken tussen verschil

lende produkten uit dezelfde familie (bijvoorbeeld als er zes produkten identiek 

. zijn, op de lengte na) worden de belangrijkste maten weergegeven. Vervolgens 

noteert hij het gekozen gereedschapstaal. Van deze keuze en de gewenste 

hardheid hangt de warmtebehandelil1g af die het gereedschap ondergaat. Na 

deze behandeling wordt de werkelijk verkregen hardheid genoteerd. 

De toepassing en de nabehandeling kan zowel door de gereedschapmaker als 

door de produktieleider ingevuld worden. 

Het onderste deel vult de produktieleider in. Dit deel is van belang om achteraf 
de prestatie van het gereedschap te beoordelen. 

Het registratieformulier blijft bij het gereedschap zolang deze in produktie is. Na 

falen van het gereedschap gaat het formulier weer terug naar de gereedschap

maker die het opbergt. Bij de fabricage van een nieuw gereedschap kan hij de 

gegevens van het vorige gereedschap bekijken en waar nodig aanpassingen 
aanbrengen. 
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********** ingevuld door .............................. " . . ********** 
Gereedschap nummer ..... 

omschrijving 

belangrijke maten 

materiaalkeuze (werkstofnr.) 

************************************************************************** 
warmtebehandeling 

verkregen hardheid 

o geen 
o weI, 

Hv 

hardingstemperatuur 
ontlaattemperatuur 
aantal keer ontlaten 

************************************************************************** 
krimpring o geen 

o weI, toegepaste overmaat mrn 

nabehandeling o geen 
o ferritreren 
o coaten 
o anders, .•••. 

********** ingevuld door ... , ....................... . ********** 
toegepaste smering o geen 

o grafiet 
o anders, 

gebruik aantal produkten nabewerking 

1 0 niet 
0 weI, . 

2 0 niet 
0 weI, . 

3 0 niet 
0 weI, • 

4 0 niet 
0 weI, . 

5 0 niet 
0 weI, ' 

6 0 niet 
0 weI, • 

7 0 niet 
0 weI, . 

Uit produktie door 
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bijlage 7: Het gereedschap-informatiesysteem GIS 

Nadat de gereedschapmaker en de produktievloer gewend zijn aan het reg istre

ren van gereedschappen, kan tot automatiseren worden overgaan. 

Voor het registreren van de gegevens met behulp van een p.c. is het software

pakket GIS (gereedschap-informatiesysteem) ontwikkeld. 

Het bevat de volgende gegevens : 

gereedschapnummer gereedschapmateriaal # geproduceerde pro-

dukten 

gereedschapnaam warmtebehandeling faalgedrag 

produkt of tekeningnum- hardheid in gebruikstoe- machinenummer 

mer stand 

produktnaam plaats in stelling 

Een gereedschap kan worden teruggevonden op gereedschapnummer, gereed

schapnaam, produktnummer en produktnaam. Bij deze laatste twee categorieen 

kunnen er meerdere gereedschappen in beeld verschijnen. 

Een voorbeeldscherm is hieronder weergegeven : 

1 HELP 2 3 4 5 6 
7 8 9 o 

K&F 

n 25-05-94 ** TOEVOEGEN GEGEVENS ** (b)GIS1 

n Nummer 
n Naam 

AAA013 Invoerdatum 25-05-94 

n 

n 

Plaats in stelling: 
Machine code 
Materiaal soort 
Warmte behandeling: 
hardheid 
tekening nummer 
Productnaam 

MATRIJS TUSSEN-AS 

C23 
55 
1. 2379 
J 
58 HRc 
1232000 
TUSSENAS ROND 30 

Geproduceerde prod: 1250 
Faalgedrag nog in produktie 

Hardings temp.: 
Hardingstijd 
Ontlaattemp. 
Aant. ontlaten: 
Ontlaattijd 

n Omschrijving 
n 

: matrijs is voor de eerste bewerking 
produktdiameter is rond 25 mm 

n 
nL __ 
n 000: Wijzig de gegevens. <ESC> = breekt de funktie af. 

- 54-

1040 ~C 
45 Min 

310 ~C 
2 

45 Min 



Werking: 

Ais een nieuw gereedschap is gefabriceerd is, kunnen aile gegevens die op dat 

moment van het gereedschap bekend zijn worden ingevoerd. Tijdens de produk

tie kan steeds geregistreerd worden hoeveel stuks het desbetreffende gereed

schap geproduceerd heeft. Na falen van het gereedschap kan het faalgedrag 

ingevoerd worden. De gegevens bljjven in het systeem tot de opdracht "verwij

deren" wordt gegeven. 

Een gereedschap kan op nummer, naam, produktnummer of produktnaam 

gevonden worden. Ais op produktnummer geselecteerd wordt komt na het 

intoetsen een tabel op het rechtse deel van het beeld met gereedschappen die 

met het produkt te maken hebben. Zowel de gereedschappen die op voorraad 

liggen,de gereedschappen in produktie als de gefaalde gereedschappen die 

betrekking hebben op het produkt komen in beeld. 

Om te zorgen dat aile gegevens op de juiste plaats in het pakket komen te staan 

moet af en toe geoptimaliseerd worden. Door in het opstartmenu de functie 

"optimalisatie" te selecteren wordt de optimalisatie-actie ondernomen. 

De listing van het programma GIS is opgenomen in WPA rapport 120008, deel 
V. 
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bijlage 8: standtijdbepaling 

Zodra er gegevens beschikbaar zijn van minstens 5 identieke gereedschappen, 

kan met behulp van een computermodel van Dautzenberg de standtijd van de 

opvolgende gereedschappen met 90 of 95% betrouwbaarheid worden aangege
ven. 

werking: 

In het programma wordt eerst de standtijd van bijvoorbeeld zes gereedschappen 

ingegeven. 

Het pakket geeft de punten grafisch weer en berekent de correlatiecoefficient. 

Hoe lager deze coefficient is, des te meer spreiding is er in de levensduur. In dit 

voorbeeld zijn duidelijk twee faaloorzaken te zien; zewel links als rechts in de 

grafiek ligt een groep meetpunten. In dit geval is het belangrijk om de faaloor

zaak die er voor zorgt dat het gereedschap snel faalt te achterhalen en er een 
goede oplossing veer te vinden. 
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Na het ingeven kan bepaald worden hoeveel produkten er met een volgend aan

tal identieke gereedschappen gemaakt kunnen worden. Dat gebeurt door een 

aantal willekeurige trekkingen uit de ingegeven populatie; de som vervolgens te 

delen door het aantal trekkingen en dat resultaat te vermenigvuldigen met het 

aantal ingegeven gereedschappen. Ook dit wordt weer grafisch getoond, zie de 
volgende print. 

Op deze wijze kan er aan de hand van ervaringsgetallen een voorspelling gedaan 

worden over de te verwachten levensduur van de gereedschappen. 

Het programma is verkrijgbaar bij dhr. Dautzenberg, WPA, T.U.E. 
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bijlage 9: voorraadbeheersing van gereedschapmateriaal 

Naast het goed beheren van de reeds vervaardigde matrijzen, wordt hier ook een 

opzet besproken voor de op voorraad liggende materialen om matrijzen uit te 

vervaardigen. Wat er op voorraad ligt, is afhankelijk van de krimpringen die 

aanwezig zijn. 

Aigemeen: 

voorraad matrijs-materiaal 

Van elk materiaalsoort worden twee diameters op voorraad gehou

den en wei Dm1 en Dm2. Beide diameters zijn volgens de ISO

normering standaard in de handel te verkrijgen. Er geldt : Dm2 = 

2 * Dm1. Uit Dm1 zijn matrijzen te maken voor produkten met een 

buitendiameter waarvoor geldt : 0.3*Dm1 <Dj < 0.7*Dm1. Voor 

het andere stafmateriaal geldt dezelfde diameterverhouding. 

voorraad krimpringen 

Er zijn twee krimpringen beschikbaar om een voor

spanning te creeren. 

Dk11 = Dm1 - 2 mm. De maat Dk11 moet op 0.01 

mm nauwkeurig gemaakt zijn. Via het programma 

BOOM kan nu de overmaat berekend worden en 

met minimale spaanafval kan de matrijs optimaal 

op de krimpring worden afgestemd. 

Dk12 = 2*Dk11 - 2 mm. Deze maat moet ook 

weer op 0.01 mm bekend zijn. Eventueel kan er 

dan een tweede krimpring omheen geperst wor

den. 
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• 

De tweede krimpring kan zowel gebruikt worden om de kleine krimpring als om 

een matrijs. Dk2, is dan ook afgestemd op Dk12 (optimaal berekend via BOOM) 

en Dm2, zodat ook voor deze ring uit het stafmateriaal een matrijs met minimaal 
spaanafval gemaakt kan worden. 

Dk22 is afhankelijk van de beschikbare ruimte, de klemring of de positione
ringsgereedschappen. 

Voorbeeld: 

Informatie betreffende de voorspanringen : 

doel : voorspannen aile koud-omvorm-matrijzen op een Lauffer-pers, 630 ton 

Het bepalen van de overmaat, te sommeren op de matrijs, kan steeds met 

behulp van het programma BOOM bepaald worden. 

Materiaal krimpringen : 1.2721 * harden op 840 - 860°C 

* afkoelmedium : olie 

* ontlaten op 180 - 200°C 

(2 * ontlaten) 

De krimpringen zijn hier beiden op de klemring aangepast. Dit doordat de 

optredende spanningen nooit zo hoog zijn dat er twee ringen noodzakelijk zijn. 

krimpring 1 
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Zodra de krimpringen gefabriceerd zijn, wordt bepaald welk stafmateriaal om 
matrijzen uit te vervaardigen op voorraad wordt genomen : 

De keuzen van de materiaalsoorten is gemaakt op grond van de resultaten van 
de materiaalbeproevingen, zie WPA meetrapport 120008, deel III. 

In dit voorbeeld worden de volgende materialen op voorraad gehouden : 

1. rond 65, werkstofnummer 1.2379 
2. rond 65, werkstofnummer 1.2550 

3. rond 110, werkstofnummer 1.2379 
4. rond 110, werkstofnummer 1.2550 

Uit groep 1 & 2 kunnen de matrijzen voor produkten met een diameter kleiner 
dan 40 mm vervaardigd worden, eventueel ingekrompen in krimpring 1. De 
overmaat kan bepaald worden met het programma BOOM. 

Uit groep 3 & 4 kunnen de matrijzen voor produkten met een diameter tussen 
de 40 en 70 mm vervaardigd worden, eventueel ingekrompen in krimpring 2. 
De overmaat kan ook nu weer bepaald worden met het programma BOOM. 
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bijlage 1 0: Het ontwerpen van een gereedschappenset 

De gereedschappenset voor het kopstuiken van een busje bestaat uit een 

matrijs, krimpring en een nippel. 

de totale gereedschapconstructie 

Het produkt 

~2!l}.~ 
~j I I I 

I i"--R=1.5 i 
I 

I ~ 
I a:> 

I 
<C 

I 

J 
I 

~Ill !& 

I 

het produkt 

Zoals aangegeven in de tekening is er een afrondingsstraal van 1,5 mm aan de 

binnenzijde aangebracht. Oit is 0.14'0; ruimschoots voldoende om een vermoei
ingsscheur "lang" uit te stellen. 
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De matrijs met krimpring. 

Om een overbelastingsbreuk te vermijden wordt de matrijs ingekrompen. De 

overmaat wordt bepaald met het programma BOOM. 

De volgende invoerparameters worden ingegeven : 

1. produktdiameter : 22.6 mm 

2. globale buitendiameter matrijs : 50 mm (jets groter als 2 maal de produkt

diameter) 

3. globale buitendiameter krimpring : 120 mm ( iets groter als 2 maal de 

buitendiameter van de matrjjs) 

4. keuze matrijsmateriaal : 1.2379A (hoge hardheid) 

5. keuze krimpringmateriaal 1.2721 (grote taaiheid en lage hardheid) 

Onderstaand uitvoerscherm laat zien dat een optimale overmaat 0.32 mm is. 

TUE Bepaling optimale overmaat 
°Globale diameters 
o 

0 di · · 23 
° dl · · 50 {advies: 46 
° d2 · · 120 {advies 100 
0 
° Materiaalkeuze matrijs E 
o RpO.2 
o Materiaalkeuze krimpring E 
o RpO.2 
Oovermaat Sd :0.32 
ovoorspanning : 437 

[mm] 
[N/mm2] 

° 

{ produkt diameter [rom] } 

{ buitendiameter matrijs [rom] } 

{ buitendiameter krimpring [mm] } 

200 [kN/mm2] 
1300 [N/rom2] . 190 [kN/mm2] . 
1550 [N/rom2] 

0Exacte diameters : matrijs di 23 [mm] 
o d1 50.32. [rom] 

krimpring d1 
d2 

50.00 [rom] 
120 [mm] 

Wilt U nog een keer (J/N) 
o 

o 
o 

o 

o 
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De werktekeningen van de matrijs en de krimpring zien er nu als voigt uit : 

'5' 
'" J J I , 
... 

R=J.L/ I 

, 

I , 
i 

I 

..1!1.. 

• 50,'!:.. 

de matrijs 

Warmtebehandeling : (materiaal 1.2379) 
harden : 1000 - 1020 DC 

tijdsduur : 1 uur 

afschrikmedium: olie 

ontlaten : 290 - 310 DC 

tijdsduur : 2 maal 1 uur 

Warmtebehandeling : 

harden: 
tijdsduur : 

I 
1 

I , 
I 
1 

I , 
I 
; 

50 •• 

120 

de krimpring 

(materiaal 1.2721) 
840 - 860 DC 

1 uur 
afschrikmedium: olie 
ontlaten : 180 - 200 DC 

tijdsduur : 2 maal 1 uur 
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• 

De nippel 

Aangezien de binnenkant van het produkt aileen aan de rond 11 [mm] moet 

voldoen, kan zelf een afronding bepaald worden . 

Zoals bekend kan (bjj benadering) het beste een afrondingsstraal groter als r = 
1 # 1 [mm] gekozen worden. Er wordt voor r = 1,5 [mm] gekozen; de afronding 
is nu niet overdreven groot. 

Gekozen wordt ook hier voor 1.2379A vanwege de hoge hardheid en de lage 
kostprijs van het materiaal. 

Warmtebehandeling nippel : 

harden: 

tijdsduur : 

afschrikmedium : 
ontlaten : 

tijdsduur : 

+0.00 
$131.4 -0.05 

9122.5 

de nippel 

R=1.5 

+0.05 
¢,10.6-0 

-0.07 
+0.08 

(materiaal 1.2379) 

1000 - 1020 °C 

1 uur 

olie 

290 - 310°C 
2 maal 1 uur 
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Symbolenlijst 

Pi optredende inwendige processpanning [N/mm2] 

Rpo.2 0.2 % rekgrens [N/mm2] 

Rm treksterkte [N/mm2] 

E elasticiteitsmodulus [N/mm2] 

do minimale begindiameter proefstaafje [mm] 

meetlengte [mm] 

begindoorsnede [mm2] 

A lineaire rek [-] 

Ag breukrek [-] 

HR: hardheid volgens Rockwell conisch [-] 

k evenredigheidsfactor [-] 

F kracht [N] 

T temperatuur rOC] 

optredende rek in lengterichting [-] 

(J optredende spanning in lengterichting IN/mm2] 

-2-



Inhoudsopgave 

Symbolenlijst 

Inleiding 

Experimenten 

De meetopstelling 

De trekstaafjes 

Verspaanbaarheid 

Warmtebehandeling 

Kostprijs 

Volumevariatie door de warmtebehandeling 

Trekproef 

Faalgedrag 

Hardheid 

Samenvattende resultaten 

Conclusies 

Literatuurlij st 

-3-

2 

4 

5 

8 

10 

10 

11 

12 

16 

45 

47 

49 

52 

53 



InIeiding 

Massiefomvorm-gereedschappen moeten grote spanningen kunnen opvangen (200 < Pi < 
1800 [N/mm2]). Als met deze gereedschappen ook nog een hoge standtijd moet worden 

bereikt, is een goed doordachte constructie een vereiste. 

Een optimale constructie met bijbehorende geometrie kan pas bepaald worden als meer 

over het toe te passen gereedschapmateriaal met bijbehorende warmtebehandeling en 

eigenschappen bekend is[1.2]. Van belang zijn onder andere de hardheid, taaiheid, sterkte 

en het faalgedrag in gebruikstoestand. 

Om de Rpo.2, E en Rm te bepalen en als men meer over het faalgedrag (breuktype) te 

weten wit komen is de trekproef de eenvoudigste methode. Deze gegevens zijn samen met 

de hardheid van grote invloed op de geschiktheid van het materiaal als koud-massief

omvorm-gereedschapstaal. 

N a gesprekken met gereedschapmakers, harderijen en metaalleveranciers die veel met 

koud-massiefomvormen te maken hebben, is uit de meest gebruikte koud-omvorm

materialen, die in de Stahlschliissel[3] en de VDI-richtlijnen[4] te vinden zijn, een selectie 

gemaakt. 

Gekozen is voor een oppervlakteharder (1.2833), drie doorharders (1.2379, 1,2550, 

1.2721) en een hardmetaal (1.3343). 

De tabel op de volgende bladzijde geeft de chemische samenstelling van deze materialen, 

die in gebruikstoestand beproefd zijn. 

"Gebruikstoestand" betekent hier dat de gegloeide materialen (leveringstoestand) een 

warmtebehandeling hebben ondergaan, zodat ze de eigenschappen verkrijgen die geeist 

worden om als massiefomvorm-gereedschap te kunnen functioneren. 
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Werkstnr. [3] Legeringselementen 
DIN!)) 

aanduiding C Si Mn P S Cr Mo V W Ni 
:::;; :::;; 

1.2379 1.50 0.30 0.30 11.5 0.60 0.90 
X155CrVMo12.1 - - - .035 .035 - -

1.60 0.50 0.50 12.5 0.80 1.10 

1.2550 0.55 0.50 0.20 0.90 0.15 1.80 
60WCrV7 - - .035 .035 - - -

0.65 0.70 0.40 1.20 0.20 2.10 

1.2721 0.45 0.15 0.40 0.90 3.00 
50NiCr13 - - - .035 .035 - -

0.55 0.35 0.60 1.20 3.50 

1.2833 0.95 0.15 0.15 0.10 
100VI - - - .025 .025 -

1.05 0.25 0.30 0.15 

1.3343 0.84 :::;; :::;; 3.80 4.70 1.70 6.00 
S6-5-2 0.45 0.40 .030 .030 - - - -

0.92 4.50 5.20 2.00 6.70 

TABEL 1. MATERIAAL-AANDUIDING MET BIJBEHORENDE CHEMISCHE SAMENSTELLING 

Om de invloed van het ontlaten tijdens de warmtebehandeling te onderzoeken, ondergaat 

materiaal 1.2379 na het harden drie verschillende ontlaatbehandelingen. De warmtebehan

delingen die de verschillende materialen hebbenondergaan zijn weergegeven in tabel 3. 

Voor elke te beproeven toestand zijn vier trekstaafjes gemaakt. In het totaal worden er 

dus achtentwintig metingen verricht. 

EXPERIMENTEN 

De meetopstelling 

De trekproeven zijn uitgevoerd op de in het materiaalkunde laboratorium aanwezige 

Zwick-trekbank. De bank, die een maximale capaciteit van 100 kN heeft, verwerkt de 

gegevens van de proeven automatisch in grafiekvorm en toont eventueel numerieke 

waarden. De standaard meetopstelling is op de volgende bladzijde weergegeven. 
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Bild' Zwick 1485 Universal-Prufmaschine (verlangert) mil Hydraulik-Probenhallern und PC 

FIGUUR 1. MEETOPSTELLING VOOR DE TREKPROEF 

In het midden is de opspanning te zien; rechts de aansturing en links de gegevensverwer

ker. 
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FIGUUR 2. DE INSPANBEKKEN 

De normale inspanning voldoet in onze situatie 

niet. Het gereedschapmateriaal is in de gebruiks

toe stand harder dan de inspanbekken waardoor 

het proefstaafje in de bekken aangrijpt en niet 

andersom. Om dit probleem te ornzeilen is een 

hulpinspanning, zie figuur 3, ontworpen en 

vervaardigd, die het mogelijk maakt om de 

proeven zonder schade aan de trekbank. uit te 

voeren. De inspanning zorgt ervoor dat het trek

staafje kracht-en deels vormgesloten in twee 

halve dragers hangt. De uiteinden van de inspan

ning kunnen rechtstreeks in de klemmen ge

bracht worden. Deze inspanstaven waarin de 

tanden van de bekken ingrijpen, beschadigen 

flink. door de hoge belastingen. Door deze twee 

als eenvoudige deelsystemen te construeren, zijn 

ze eenvoudig uitwisselbaar. 

Nevenstaande figuur geeft een detail

opname van de bekken met een trek

staafje. Het staafje wordt in de bekken 

gespannen waama een voorlast van 100 

N wordt aangebracht. De tandjes van 

de bekken grijpen in het proefstukje en 

door de coniciteit van de bekken wordt 

het staafje tijdens het trekken steeds 

vaster getrokken. 

nr. naam aantal 
inspanstaaf 2 
)16 bout 12 
staafhouder 2 
trekstaafdra,er " 
klemrin, 2 
rekopnemer 2 
trekstaaf 1 

FIGUUR 3. DE HULPINSPANNING 

De hulpinspanning, die van C45 is gemaakt, is duideUjk overgedimensioneerd. Dit omdat 

de hulpinspanning zeker geen kritische factor in het geheel mag zijn. 
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De numerieke waaarden die door de gegevensverwerker van de Zwick-bank worden 

gegenereerd zijn in ons geval onbruikbaar en weI om de volgende reden : 

RPo.2werkelijkr: 

RPo.2gemete~ . 

1 
b 

amax 

(Imin 

a( t) werkelijk 
Normaal gesproken heeft de Zwick

bank zich tijdens de voorlast van 

a(t) gemeten 100 N gezet. Maar doordat er van 

een huipinspanning gebruik gemaakt 

wordt, zet de meetopstelling zich 

met aIleen tijdens de voorlast maar 

ook gedurende de eerste kN's. Er 

treedt dus een nulpuntsverschuiving 

op. De berekeningen van de Zwick-

nulpunts- [ ] 
yerschlliv~ingL-r=::;::tT---1---- t % -----

trekbank houden hier geen rekemng 

mee (zie grafiek 1). 0.2 

GRAFIEK 1. DE GEMETEN CONTRA DE WERKELIJKE TREKKROMME 

Voor het berekenen van RpO.2 wordt gebruikt gemaakt van U = U(E) met ais referentie 

E=O. Door het zetten van de bank met inspanning komt de door de gegevensverwerker 

berekende waarde niet overeen met de werkelijke waarde. De meeste grafieken verlopen 

pas goed na een spanning van U > 200 [N/mm2]. Er zal dan ook aIleen naar de absolute 

waarden van U in de grafiek gekeken worden. 

De trekstaafjes 

Voor het vervaardigen van de staven zullen er twee essentiele maten doorgerekend 

moeten worden. Dit zijn de minimale begindiameter en de meetlengte. 

berekenen minimale begindiameter : 

Capaciteit trekbank : 100 kN. 

Verwachte maximale treksterkte van de verschillende materialen : 2500 N/mm2• 

Dus het oppervlak van de kleinste begindoorsnede bedraagt maximaal 40 mm2 • 

Dit komt overeen met een diameter van 7.1 mm. 

Om een zekere veiligheidsmarge in te bouwen wordt de diameter teruggebracht tot 6 mm. 
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berekenen minimale meetlengte[6] : 

De meetlengte is de afstand tussen twee vast aan het materiaal verbonden punten op de as 

van de staaf, die wordt gebruikt om de verlenging tijdens de proef te bepalen. 

met k = 5,65 [-], gebruikelijk volgens de Euro 2-80 norm[7] en do = 6 [mm] wordt een 

~s-staaf met een meetlengte van Lo = 30 mm gecreeerd. 

dps betekent dat de meetlengte 5 maal de diameter is. 

Bij de vervaardiging van de trekstaafjes is het van belang om tussentijds niet om te 

spannen, dit in verband met de evenwijdigheid van de draagvlakken. 

De staafjes zijn volgens tekening gefabriceerd op een C.N.C.-bank. 

o 0 . . 
o C\l -- ---+ 
C\l ~ 

+0.05 
~6.0-0.05 

r=2.0 (2*) 
r=5.0 (2*) 1.6 

10.0 5.0 

90.0 

FIGUUR 4. DE TREKSTAAF 

+-----

Zoals al eerder opgemerkt worden van het materiaal 1.2379 twaalf staafjes gemaakt. Dit 

omdat dit materiaal op drie verschillende temperaturen wordt ontlaten. Vande andere 

materialen worden er vier staafjes gemaakt. 
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De verspaanbaarheid 

Na afloop van het verspanen is de relatieve moeilijkbeidsgraad van de verspaanbewerking 

weer te geven door de tijdens het verspanen opgetreden beitelslijtage, trillingen en 

spaanstuik te bekijken. De op deze wijze verkregen resultaten zijn weergegeven in tabel 

2. 

De makkelijkst te verspanen materialen hebben de referentie 1 gekregen. 

materiaal moeilijkheidsgraad 
verspaningsproces 

1.2379 1 

1.2550 1 

1.2721 1.2 

1.2833 1.4 

1.3343 1.2 

TABEL 2. DE RELATIEVE VERSPAANBAARHEID 

De warmtebehandeling 

De staafjes worden gehard in een oven die gangbaar is in een (kleine) gereedschapmake

rij. Dit betekent dat er geen vacuum-oven is gebruikt, waardoor er een lichte aanslag op 

de staafjes ontstaat. Deze is overigens eenvoudig met een schuurpapiertje te verwijderen. 

Om elk staafje in zijn serie te onderscheiden heeft elk staafje naast zijn serienummer een 

lettercode gekregen. 

De gecodeerde staafjes hebben de in tabel 3 aangegeven warmtebehandeling ondergaan. 

-10-



materiaal code hardings afschrikmedium ontlaat 
temperatuur temperatuur 

[0C] [0C] 

1.2379 1.1 1000 - 1020 olie 180 - 200 

1.2379 1.2 1000 - 1020 oUe 300 - 320 

1.2379 1.3 1000 - 1020 oUe 520 - 540 

1.2550 2 870 - 900 olie 190 - 210 

1.2721 3 840 - 850 oUe 180 - 200 

1.2833 4 780 - 820 olie 170 - 190 

1.3343 5 voorverwarmen op olie, 560 - 580 
850°C bij 400°C 

1180 - 1200 onderbreken 

TABEL 3. DE WARMTEBEHANDELINGEN 

De oventijd, athankelijk van het materiaalsoort en het type oven, is ongeveer 20 minuten 

per serie. 

De kostprijs 

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de prijs per volume-eenheid van de 

verschillende gereedschapmaterialen is de kostprijs bij een bestelling groter dan 10 kg 

opgevraagd. 

materiaal kostprijs [Hfl/kg] 

1.2379 9.80 

1.2550 9.45 

1.2721 8.50 

1.2833 4.50 

1.3343 18.65 

TABEL 4. DE KOSTPRIJS 
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De diametervariatie door de warmtebehandeling 

Tijdens de warmtebehandeling vindt er een fase-transformatie[81 plaats waardoor het 

volume iets verandert. Op elk staafje zijn drie metingen verricht en de gemiddelde 

diameterverandering per materiaal bepaald. 

materiaal' diameter diameter na gemiddelde gemiddelde verandering 
voor warm- warmtebeh. verandering verandering per 

tebeh. [mm] per meting per staaf materiaal 
[mm] [%] [%] [%] 

1.23791.1B 6.025 5.945 -1.32 

6.015 5.900 -1.91 -1.3 

6.005 5.955 -0.70 

l.IC 6.015 5.945 -1.16 

6.050 5.890 -2.64 -1.32 

6.000 5.990 -0.16 

1.10 6.010 5.920 -1.50 
-1.51 

6.000 5.890 -1.83 -1.53 

6.000 5.925 -1.25 

LIE 6.025 5.910 -1.91 

6.025 5.910 -1.91 -1.88 

5.995 5.885 -1.83 

TABEL 5.1.1. DE DIAMETERVARIATIE VAN 1.2379 1.1 
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materiaal diameter diameter na gemiddelde gemiddelde verandering 
voor warm- warmtebeh. verandering verandering per 

tebeh. [mm] per meting per staaf materiaal 
[mm] [%] [%] [%] 

1.23791.2B 6.000 5.910 -1.50 

6.010 5.920 -1.50 -1.61 

6.030 5.920 -1.82 

1.2C 5.995 5.900 -0.08 

6.005 5.905 -1.68 -0.97 

5.995 5.925 -1.17 

1.2D 5.970 5.895 -1.26 
-1.38 

5.985 5.880 -1.75 -1.56 

5.970 5.870 -1.68 

1.2E 5.990 5.925 -1.09 

5.990 5.910 -1.34 -1.36 

6.000 5.900 -1.67 

TABEL 5.1.2. DE DIAMETERVARIATIE VAN 1.2379 1.2 

materiaal diameter diameter na gemiddelde gemiddelde verandering 
voor warm- warmtebeh. verandering verandering per 

tebeh. [mm] per meting per staaf materiaal 
[mm] [%] [%] [%] 

1.23791.3B 5.960 5.920 -1.32 

5.990 5.915 -1.91 -1.03 

6.005 5.950 -0.70 

1.3C 6.000 5.940 -1.16 

6.005 5.910 -2.64 -1.25 

6.000 5.930 -0.16 

1.3D 5.960 5.900 -1.50 
-1.10 

5.980 5.900 -1.83 -0.92 

5.995 5.970 -1.25 

1.3E 5.990 5.920 -1.91 

6.020 5.940 -1.91 -1.17 

6.020 5.960 -1.83 

TABEL 5.1.3. DE DIAMETERVARlATIE VAN 1.2379 1.3 
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materiaal diameter diameter na geroiddelde geroiddelde verandering 
voor warm- warmtebeh. verandering verandering per 

tebeh. [rom] per meting per staat materiaal 
[rom] [%] [%] [%] 

1.2550 B 5.970 5.970 -0.00 

5.980 5.970 -0.00 -0.11 

6.000 5.980 -0.33 

C 5.980 5.950 -0.50 -0.30 

5.970 5.960 -0.17 -0.25 

5.990 5.955 -0.09 

D 5.990 5.975 -0.25 

6.015 5.990 -0.42 -0.36 

5.995 5.970 -0.42 

E 5.980 5.960 -0.33 

5.980 5.940 -0.67 -0.47 

6.005 5.980 -0.42 

TABEL 5.2. DE DIAMETERVARIATIE VAN 1.2550 

materiaal diameter diameter na geroiddelde geroiddelde verandering 
voor warm- warmtebeh. verandering verandering per 

tebeh. [rom] per meting per staaf materiaal 
[rom] [%] [%] [%] 

1.2721 B 5.980 5.970 -0.17 

5.985 6.000 +0.25 -0.23 

5.980 6.020 -0.61 

C 6.000 5.985 -0.25 

5.995 5.990 -0.08 -0.36 

5.985 6.030 +0.75 

D 6.000 6.000 -0.00 
-0.18 

6.005 6.000 -0.08 -0.03 

6.030 6.020 -0.17 

E 5.990 5.990 -0.00 

6.005 5.990 -0.25 -0.08 

6.030 I 6.030 -0.00 

TABEL 5.3. DE DIAMETERVARIATIE VAN 1.2721 
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materiaal diameter diameter na geroiddelde geroiddelde verandering 
voor warm- warmtebeh. verandering verandering per 

tebeh. [rom] per meting per staaf materiaal 
[rom] [%] [%] [%] 

1.2833 B 5.990 5.975 -0.25 

5.990 6.000 -0.17 -0.06 

6.015 6.010 -0.08 

C 5.985 5.970 -0.25 

5.990 6.000 -0.17 -0.22 

5.985 6.030 -0.75 

D 5.995 5.970 -0.42 
-0.15 

5.990 5.995 -0.09 -0.19 

5.985 6.040 -0.92 

E 5.985 5.970 -0.25 

5.985 5.970 -0.25 -0.23 

5.975 6.020 -0.75 

TABEL 5.4. DE DIAMETERVARIATIE VAN 1.2833 

materiaal diameter diameter na gemiddelde gemiddelde verandering 
voor warm- warmtebeh. verandering verandering per 

tebeh. [rom] per meting per staaf materiaal 
[rom] [%] [%] [%] 

1.3343 B 6.005 5.855 -2.45 

6.000 5.800 -3.33 -2.89 

6.000 5.830 -2.83 

C 6.010 5.810 -3.33 

6.005 5.805 -3.33 -3.16 

6.000 5.830 -2.83 

D 6.000 5.845 -2.58 
-3.09 

5.995 5.740 -4.25 -3.67 

5.980 5.730 -4.18 

E 6.000 5.890 -1.83 

6.000 5.810 -3.16 -2.63 

6.020 5.845 -2.91 

TABEL 5.5. DE DIAMETERVARIATIE VAN 1.3343 
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De trekproef 

De volgende stap is het uitvoeren van de trekproeven. 

De proeven zijn verricht volgens het principe van de continue trekproef. Dit betekent dat 

de verienging (rek) van de proefstaaf geleidelijk wordt opgevoerd tot breuk optreedt. De 

belasting stelt zich naar de behoefte van het materiaal in (verplaatsingssturing). 

De resultaten worden direct verwerkt door de bijgeleverde Zwick-software[91. Zoals al 

eerder is aangegeven. moeten er enig voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van de 

numerieke waarden die afgeleid zijn uit de grafieken. 

De grafieken op de volgende pagina's geven de resultaten weer. 
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Te~h~is~he Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaa1 1.2379 1b 
Operateur W.v.Aa1ten/F.v.Domme1en 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

mm mm kN/mm2 

1 5.89 30 189 

Spanning: NIJ.m2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

RpO.2 
N/mm2 

1350 

mm/min 
%Fmax 

ReH 
N/mm2 

o 

Rm 
N/mm2 

1545 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

0.5 0.5 

Rek: ~ 
O~--~----~--~--~--~----~--~--~--~--~ 
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.1B. DE TREKKROMME VAN 1.2379 1B 
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Te~h~is~he Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaal : 1.2379 1c 
Operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS : 
n Do Lo E 

mm mm kN/mm2 

1 5.89 30 184 

Spanning: N/Mttt 

2250 

1900 

1350 

900 

450 

RpO.2 
N/mm2 

1189 

rom/min 
%Fmax 

o 

Rm 
N/mm2 

1393 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

0.6 0.6 

D~---r--~----T----r---'----r---.----r--~--~ 
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.1c. DE TREKKROMME VAN 1.2379 lc 
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Tech~ische Materiaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal 1.2379 Id 
operateur : W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: OP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

I. mm kN/mm2 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReB 
X/mm2 N/mm2 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

1 5.88 30 199 1291 o 1525 0.6 0.7 

Spanning: NJMH2 

2250 

1BOO 

1350 

900 

450 

Rek: ~ 
01----r--~--_,----r---~--.----r--~--~r---, 
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.1D. DE TREKKROMMEV AN 1.2379 1D 
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Te~h~is~he Mate~iaalk~nde TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal : 1.2379 Ie 
operateur : W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

. . 
l1li1 l1li kN/mm2 

RpO.2 
N/TIIl2 

mm/min 
%Fmax 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

1 5.88 30 199 1291 o 1525 0.6 0.7 

Spanning: NlI'ItI2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

Rete: :t. 
D~--~--~--~----r---~--~---T--~----~~ 
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.IE. DE TREKKROMME VAN 1.2379 IE 

-20-

N/mm2 
N/mm2 



Te~h~is~he Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal 1.2379 2b 
operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

. . 
II mm kN/mm2 

1 5.91 30 198 

Sp;anning! NIMMi 

2250 

lBOD 

1350 

900 

450 

RpO.2 
N/mm2 

1440 

mm/min 
%Fmax 

ReX 
N/mm2 

o 1893 

Aq 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

2.9 2.9 

04---~--~---'----r---~--~--~--~----~~ 

0.0 
Zwick 

0.9 1.8 2.7 3.6 
PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.2B. DE TREKKROMME VAN 1.2379 2B 

-21-

4.5 

N/mm2 
N/mm2 



T~~h~is~h~ Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaa1 1.2379 2c 
operateur : W.v.Aa1ten/F.v.Domme1en 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsne1heid: 10 
Krachtafva1 : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

111m kN/112 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReB 
N/u2 N/11 2 

Ag 
% 

Begin E-Modu1us 1: 200 
Einde E-Modu1us 1: 800 

A 
% 

1 5.90 30 168 1103 o 1585 2.5 2.5 

Spanning: NlMH2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

04---~--~--~----__ --~--~--~--~--~~~ 
0.0 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.2c. DE TREKKROMME VAN 1.2379 2c 

-22-

N/mm2 
N/mm2 



Tech~ische Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal : 1.2379 2d 
operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

. . 
mm mm kN/mm2 

1 5.85 30 212 

Spanning: NlMM2 

2250 

1900 

1350 

900 

450 

RpO.2 
N/11I2 

1461 

rom/min 
%Fmax 

o 1850 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

2.0 2.0 

Rek: ~ 
O~---r--~--~----r---~--~---r--~--~~--' 
0.0 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.2D. DE TREKKROMME VAN 1.23792D 

-23-

N/mm2 
N/mm2 



Tech~ische Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaal 1.2379 2e 
Operateur : W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do La E 

1m mm kNjmm2 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReH 
Njmm2 Njmm2 

Rm 
Njmm2 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

1 5.90 30 206 1155 o 1588 1.0 2.2 

Spanning: NlMItI 

2250 

1900 

1350 

900 

450 

Rek: ~ 
O~---r--~--~----r---.----.--~---'----r---' 
0.0 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFlEK 2.1.2E. DE TREKKROMME VAN 1.23792E 

-24-

N/mm2 
N/mm2 



T~~h~is~h~ Mat~riaalk~~d~ TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaal 1.2379 3b 
operateur : W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do 10 E 

mm mm kN/mm2 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReH 
N/mma N/mm2 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

1 5.91 30 202 1717 o 1980 0.2 0.5 

Spanning: NJMM:i 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

Rete: ~ 
o~----~--~----~----~----~--~----~--~ 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.3B. DE TREKKROMME VAN 1.2379 3B 

-25-

N/mm2 
N/mm2 



Tech~ische Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaal 1.2379 3c 
operateur : W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

ml II kN/mm2 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReB 
N/lm2 N/n2 

Rm 
N/mm2 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

1 5.91 30 207 1793 o 2040 0.2 0.6 

Spanning: NlMfoIl 

2250 

1900 

1350 

900 

450 

D4-----r---~----_r----~----~--~----~--~ 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.3c. DE TREKKROMME VAN 1.2379 3c 

-26-

N/mm2 
N/mm2 



T~~h~is~h~ Mat~riaalk~~d~ TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal : 1.2379 3d 
Operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

ml 1m kNjml2 

1 5.88 30 199 

2250 

1900 

1350 

900 

450 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReH 
Hjlm2 Hjmm2 

1723 o 2016 

Aq 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

0.4 0.5 

Rek: ;: 
O~----.---~-----r----~----r---~----~----' 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.3D. DE TREKKROMME VAN 1.23793D 

-27-

N/mm2 
N/mm2 



Te~h~is~he M~teri~~lk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal : 1.2379 3e 
operateur : W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do to E 

mm II kRjlm2 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReB 
Bju2 Hju 2 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

1 5.92 30 206 1645 o 1903 0.4 0.4 

Spanning: NlMM2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

Rek: " 
O~----r---~-----r----~----~--~----~--~ 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.1.3E. DE TREKKROMME VAN 1.23793E 

-28-

N/mm2 
N/mm2 



Tech~ische Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaal : 1.2550 1b 
Operateur W.v.AaltenjF.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

mm mm kN/mm2 

1 5.93 30 224 

Spanning: NJMM2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

mmjmin 
% Fmax 

RpO.2 ReH 
H/IIiI 2 H/mm2 

1810 o 1900 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

0.3 0.3 

D~---r--~--~~--r---~--~--~--~-----~--' 
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.2B. DE TREKKROMME V AN 1.2550 B 

-29-

Njmm2 
Njmm2 



T~~h~is~h~ Mat~~iaa1k~~d~ TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal : 1.2550 lc 
Operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do to E 

n n kN/n2 

1 5.95 30 200 

Spanning: NIMIt2 

2250 

1800 

1350 

900 

458 

o 

mm/min 
%Fmax 

o 1835 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

0.0 0.2 

O~~-r--~--~r---r---.----'--~--~----r---' 
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.2c. DE TREKKROMME VAN 1.2550 c 

-30-

N/mm2 
N/mm2 



Tech~ische Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaal 1.2550 1d 
Operateur W.V.Aalten/F.V.Doromelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

. . 
mm mm kN/mm2 

1 5.97 30 729 

Spanning: NIM2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

1289 

rom/min 
%Fmax 

ReH 
N/mm2 

o 1952 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

0.0 0.9 

O~---.---.---.r---r---~---r---.---.----'---' 
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAHEK 2.2D. DE TREKKROMME V AN 1.2550 D 

-31-

N/mm2 
N/mm2 



Te~h~ische Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal : 1.2550 Ie 
Operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do 10 E 

mm II kN/lm2 

1 5.92 30 220 

Spanning: NlMM2 

2250 

1Boo 

1350 

900 

450 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReB Rm 
N/mm2 N/mm2 N/I12 

1803 o 1815 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

0.0 0.2 

O~~-r--~--~~--r---~--~---T--~----~~ 

0.0 
Zwick 

0.3 0.6 0.9 1.2 
PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.2E. DE TREKKROMME VAN 1.2550 E 

-32-

1.5 

N/mm2 
N/mm2 



Tech~i~che Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal 1.2721 Ib 
Operateur : W.v.Aalten/F.v.DOmmelen 
soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS . . 
n Do Lo E 

o 0 kN/02 
RpO.2 
N/02 

mm/min 
%Fmax 

ReH 
N/1I.1lI2 

Rm 
N/02 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

1 5.98 30 174 1568 o 2153 5.3 8.7 

Spanning: tIJMM2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

O~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~---
o 

Zwick 
246 

PC - Software Z7005 
8 

GRAFIEK 2.3B. DE TREKKROMME V AN 1.2721 B 

-33-

10 

N/mm2 
N/mm2 



Tech~ische Materiaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal 1.2721 lc 
Operateur W.v.Aalten/F.v.Oommelen 
Soort staaf: OP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do 10 E 

D1lD. 1111. kN/u2 

1 5.98 30 207 

Sp.anning! N.IHMa 

1BOO 

1350 

900 

450 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReB 
N/lllm2 N/llIIII.2 

1499 o 2160 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

5.4 9.3 

Rek: :I. 
Ol~--~--~--~--~------~--~--~--~--~---

o 
Zwick 

246 
PC - Software Z7005 

8 

GRAFIEK 2.3c. DE TREKKROMME VAN 1.2721 c 

-34-

10 

N/mm2 
N/mm2 



Te~h~is~he Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal 1.2721 1d 
operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

o mm kN/02 

1 5.99 30 195 

2250 

1800 

1350 

900 

-450 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReB 
"/mm2 N/02 

2097 o 2177 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

3.0 6.7 

ReIc: :,c 
O~--,---,---,---,---,---,---,---,---,---,----

o 
Zwick 

246 
PC - Software Z7005 

8 

GRAFIEK 2.3D. DE TREKKROMME VAN 1.2721 D 

-35-

10 

N/mm2 
N/mm2 



Te~h~is~he M~te~i~~lk~~de TUE 
Laboratorium W-hooq 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaal : 1.2721 1e 
operateur W.V.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

1m 1m kN/mm2 

1 5.98 30 194 

Spanning: H.fNti 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReB 
K/n2 K/mm2 

1524 o 2162 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

5.0 5.4 

Rek: ~ 
o~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~---

o .2 4 6 8 10 
.zwick PC - Software Z7~05 

GRAFIEK 2.3E. DE TREKKROMME VAN 1.2721 E 

-36-

N/mm2 
N/mm2 



T~~h~is~h~ M~t~~i~~lk~~d~ TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal 1.2833 1b 
Operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do 10 E 

1m mm kR/mm2 

1 5.97 30 225 

Spanning: N/Mtti 

1350 

900 

450 

RpO.2 
H/mm2 

936 

nun/min 
%Fmax 

ReB 
HIlI! 

939 1218 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

5.0 5.1 

04---_.----~--_.~--~--~~---r----r----r---

o 
Zwick 

3 6 9 
PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.4B. DE TREKKROMME VAN 1.2833 B 

-37-

12 

N/mm2 
N/mm2 



T~~h~is~h~ Mat~~iaalk~~d~ TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaal 1.2833 1c 
operateur : W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 

rom/min 
%Fmax 

n Do to E RpO.2 ReB RJI 
1m mm kN/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

1 5.97 30 224 874 874 1175 6.3 6.6 

Spann ing: NJI.m2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

. . 
Rek: ~ 

O~--~~--~--~~--~--~~--~----~---r---
o 3 6 12 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.4c. DE TREKKROMME VAN 1.2833 C 

-38-

N/rom 2 

N/mm2 



T~ch~isch~ Mat~~iaalk~~d~ TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal 1.2833 1d 
Operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do 10 E 

mm mm kN/mm2 

1 5.97 30 210 

. . 

Spanning: N/m2 

2250 

lBOO 

1350 

90D 

450 

RpO.2 
N/mm2 

921 

mm/min 
%Fmax 

ReU 
H/mm2 

o 1202 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

5.7 11.9 

Rek: )! 
O~----'------~---~------~---~~---~------~----r---

o 3 6 '9 
ZlIi-eK PC - Soft~are Z700~ 

GRAFIEK 2.4D. DE TREKKROMME VAN 1.2833 D 

-39-

N/mm2 
N/mm2 



T~~h~is~h~ M~t~~i~~lk~~d~ TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaal 1.2833 Ie 
Operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsne1heid: 10 
Krachtafva1 : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

mm mm kNjmm2 
RpO.2 
Njmm2 

mm/min 
%Fmax 

ReB 
Njmm2 

Rm Ag 
Njmm2 % 

Begin E-Modu1us 1: 200 
Einde E-Modulu5 1: 800 

A 
% 

- - - - ---------------------------------------------------------------
1 5.96 30 207 894 870 1187 4.6 11.2 

Spanning! N/M112 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

Rek: :I. 
O~----r_--~----~--~----_r----~--~----,_---

o 
Zwic,k 

3 6 
PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.4E. DE TREKKROMME VAN 1.2833 E 

-40-

12 



T~~h~is~h~ M~t~ri~~lk~~d~ TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal : 1.3343 1b 
Operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

. . 
u U kN/u2 

1 5.82 30 248 

Spanning: NIHn2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

RpO.2 
N/mm2 

1559 

mm/min 
%Fmax 

Rei 
N/u2 

o 2163 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

0.6 0.6 

Rek: ~ 
O;----r--~--~r_--~--~--~--~--~----~--, 

0.0 
Zwick 

0.3 0.6 0.9 1.2 
PC - Software Z700~ 

GRAFIEK 2.SB. DE TREKKROMME VAN 1.3343 B 

-41-

1.5 

N/mm2 
N/mm2 



Te~h~is~he M~te~i~~lk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal : 1.3343 1c 
Operateur W.v.Aalten/F.v.DOmmelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do to E 

•• II kR/I12 

1 5.76 30 171 

Spanning: NIMM2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

.. 

mm/min 
%Fmax 

RpO.2 ReH 
N/I12 N/II' 

o o 1780 

A9 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

0.1 0.1 

Ret: iC 
O~--~--~--~----~--~--~--~--~----~~ 
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5·· 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.Se. DE TREKKROMME VAN 1.3343 e 

-42-

N/mm2 
N/mm2 



Te~h~is~he Mate~iaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date 24.02.94 

Materiaal 1.3343 Id 
Operateur W.v.Aalten/F.v.Dommelen 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

II mm kN/mm2 

1 5.76 30 166 

Spanning: Nil-1M2 

2250 

1800 

1350 

900 

450 

o 

mm/min 
%Fmax 

ReB 
H/mm2 

o 2061 

A9 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

0.1 0.1 

O~--~--~r---.----r--~----~--~---r--~---. 
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2.5D. DE TREKKROMME VAN 1.3343 D 

-43-



Te~h~is~he Materiaalk~~de TUE 
Laboratorium W-hoog 4.07 

Date : 24.02.94 

Materiaal : 1.3343 1e 
operateur : W.v.Aalten/F.v.Doru~l~n 
Soort staaf: DP 5 

PARAMETER : 
Testsnelheid: 10 
Krachtafval : 50 

TEST RESULTS 
n Do Lo E 

. . 
mIll mm kN/mm% 

RpO.2 
N/mm2 

mm/min 
%Fmax 

ReB 
N/mm% 

Ag 
% 

Begin E-Modulus 1: 200 
Einde E-Modulus 1: 800 

A 
% 

1. 5.79 30 156 o o 1993 0.1 0.1 

Spann ing: N/1Q'I2 

2250 

1900 

1350 

900 

450 

Rek: ~ 
O~---r---'--~r---r---.----.---'--~----r---' 
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 2,5E. DE_ TREKKROMME VAN 1.3343 E . 

-44-

N/mm2 
N/mm2 



Het faalgedrag 

Na het falen van de staafjes zijn foto's genomen om te kijken hoe het faalproces heeft 

plaatsgevonden. Van het materiaal 1.3343 zijn aIleen beide koppen te zien; tijdens de 

trekproef is het middelste deel verspIinterd. 
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De hardheid 

Aan de kapotte staafjes zijn hardheidsmetingen volgens Rockwell C verricht. Op beide 

delen van de staafjes, respectievelijk kop en staart, zijn drie hardheidsmetingen uitge

voerd. De resultaten zijn weergegeven in de tabellen 5.1.1. tim 5.5 

1.2379 kop staart 

l.Ib 59 59 58 58 

l.Ie 58 58 58 58 

l.Id 58 58 57 58 8 

l.le 58 58 58 57 

gem. 58 

TABEL 5.1.1. HARDHEIDSMETING AAN 1.2379 1.1 

1.2379 kop staart 

1.2b 54 54 54 54 54 I 54 

l.2e 55 55 54 54 54 55 

l.2d 54 55 54 54 54 54 

1.2e 55 54 55 54 54 53 

gem. 54 

TABEL 5.1.2. HARDHEIDSMETING AAN 1.2379 1.2 

1.2379 kop staart 

l.3b 54 54 54 55 55 55 

1.3e 55 55 55 54 55 55 

1. 3d 54 54 55 55 55 55 

1.3e 56 56 55 54 56 55 

gem. 55 

TABEL 5.1.3. HARDHEIDSMETING AAN 1.2379 1.3 
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1.2550 kop staart 

b 57 58 58 58 58 58 

c 58 ,,)0 59 59 59 58 

d 57 58 57 58 58 58 

e 58 57 59 58 59 58 

58 

TABEL 5.2. HARDHEIDSMETING AAN 1.2550 

1.2721 kop staart 

b 52 51 52 52 52 52 

c 52 52 51 51 52 52 

d 52 53 51 51 51 52 

e 51 53 53 52 52 

e 52 

TABEL 5.3. HARDHEIDSMETING AAN 1.2721 

1.2833 kop staart 

b 34 34 33 36 37 36 

c 36 36 37 36 37 8 

d 36 36 
I 

35 41 38 34 

e 35 37 
I 

38 34 38 36 

gem. 36 

TABEL 5.4. HARDHEIDSMETING AAN 1.2833 

1.3343 kop staart 

b 63 62 63 61 63 63 

c 64 62 64 62 64 63 

d 64 64 62 62 64 63 

e 63 62 62 6 63 62 

gem. 62 

TABEL 5.5. HARDHEIDSMETING AAN 1.3343 
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Ook is de doorharding door middel van de Jomeny-hardheidstest[lO] van aIle materialen 

gemeten. 

materiaal doorharding; metingen om de 1 mm 
rand midden 

1.2379 1.Ic 60 59.5 59.5 59.5 59 59 59 59 59 

1.23791.2d 57 57 56 56 56 56 56 56.5 56.5 

1.23791.3 c 57 57 57 57 58 58 58 58 58 

1.2550b 58 58 58 58 58 59 59 58 58 

1.2721c 54 55 54 55 55 55 55 55 55 

1.2833c 36 36 36 35 34 34 34 34 33 

1. 3343d 63 63 64 65 65 65 66 66 66 

TABEL 5.6. DE JOMENY DOORHARDINGS-METINGENHARDHEIDSMETING AAN 1.3343 

Samenvattende resultaten 

Ais eerste wordt opgemerkt dat het materiaal 1.2833 in qe beproefde toestand niet 

geschikt is als massief-omvorm gereedschapstaal. Op de belangrijkste punten (hardheid en 

treksterkte) doet dit materiaal ver onder voor de overige materialen. Waarschijnlijk bezit 

het beproefde materiaal niet de verwachte chemische samenstelling. In de samenvattende 

tabel zal dit materiaal dan ook niet worden opgenomen. 

Vervolgens wordt bekeken of het zin heeft om in de afsluitende tabellen aIle drie de 

configuraties van 1.2379 op te nemen. Om een vergelijk te maken zijn de door een 

leverancierU1] gegeven gegevens ten opzichte van elkaar uitgezet. 
1~r--T, ---;-i ----;-'----;-I-----:!------., AnlaBschaubild 
I---;----'---+---i--.....;----I--- Hartetemperatur: 10300 C 

i [ I I ! I Hartelemperatur: 10700 C 
;,..--.. 1 Jiiii"". I I ,Haltezeit auf AnlaBtemperatur: 1 Stunde 

l --:"'-~ I \ I ", Probenquerschnilt: OJ 20 mm 
'" : .......... .''/' \' Tempering chart 

! , ....... :-----., ",,/ : 1"\ h d ' 

•• 1 ',1 i, 7"~'~~ [ ~ \ ------ h:~d:~:~~ i::~:~:i~~:~ ~g~g: g 
: • _, ; I" -', \\ lime at tempering temperature: 1 hour 

r--~--":---:--+---'------.:\-' specimen size: OJ 20 mm . 
~r--~I----;_~!---+I-~I--_~\ 

i , ,I _ • _ JUli. ~QCl·.h(;'cl 
A!'\laS,~.t~~lICtt~;-eri;~troe'"r..r.::' 4i.N ~;At e;o: 

1 2 3 
GRAFIEK 3. DE HARDHEID EN TAAIHEID VAN 1.2379 
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Zwick PC - Software Z7005 

GRAFIEK 4. DE DRIE TREKKROMMEN VAN 1.2379 

Zoals in beide grafieken te zien is, overtreffen toestand 2 en 3 ten aIle tijden toestand 1. 

De grafiek bevat van elke toe stand het op een na zwakste materiaal. Ais weinig vervor

ming wenselijk is, bijvoorbeeld voor nippels, dan voldoet toe stand 3 beter dan 1, omdat 3 

bij oplopende spanningen langer elastisch blijft. 

Qua elastisch gebied ontlopen toe stand 1 en 2 elkaar niet zoveel. AIleen bij toestand 2 

krijg je er een redelijk groot plastisch gebied bij; een matrijs zal minder snel bros breken 

en (waarschijnlijk) een beter vermoeiingsgedrag hebben. 

Om deze redenen is toe stand 1 van 1.2379 niet in de afsluitende tabellen opgenomen. Wei 

1.2379 2 (in het vervolg wordt deze toe stand A genoemd) en 1.2379 3 (in het vervolg 

toestand B). 

Op de volgende bladzijde is een samenvattende tabel met relevante gegevens voor het 

gebruik van deze materialen opgenomen. Ook nu toont de grafiek steeds weer het op een 

na zWakste materiaal. 
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Werkstofnr. 1.2379 1.2550 1.2721 1.3343 

DIN-aand. X155CrVMo12.1 60WCrV7 50NiCr13 S6-5-2 

warmte voorverwannen hardingstemp. afschrikmedium ontlaattemp. 
behandeling °C OC OC 

1.2379A niet 1000-1020 olie 290-310 

1.2379B niet 1000-1020 olie 520-540 

1.2550 niet 870-900 olie 190-210 

1.2721 niet 840-860 olie 180-200 

1.3343 850 1180-1220 olie 560-580 

andere hardheid kostprijs volumevariatie verspaanbaarheid 
eigenschappen HR. Hfl/kg door warmtebeh. % 

1. 2379A 57 9.80 98.6 100 

1.2379B 55 9.80 98.2 100 

1.2550 58 9.45 99.7 100 

1.2721 52 8.50 99.9 120 

1.3343 63 18.65 96.9 140 

trekproef gegevens uit RPo.2 Rm 

$p:anning: N/1OM2 
trekproef [N/mm2] [N/mm2] 

2250 51 1.2379A 1400 1700 
.~. ) 1l ' -...... 1.2379B 1700 2000 

1800 fr. 
1 1.2550 1750 1850 

1.2721 1550 2150 
135()- - 1.3343 2000 2000 

E-mod. faal-

900 [Kn/mm2] proces 

1 : 1.2379A 
2 : 1.2379B 1.2379A 200 bros 
3 : 1.2550 

1.2379B 200 taai 450 4: 1.2721 
5: 1.3343 1.2550 215 bros 

RIk: X 1.2721 190 taai 0 
~ 4 I 8 0 6 10 

Zwick PC - Software Z7005 1.3343 180 splinters 

TABEL 6. SAMENVATTENDE RESULTATEN 
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Conclusies 

Ais een matrijs zonder krimpring gebruikt wordt is het belangrijk dat het matrijsmateriaal een 

groot elastisch gebied en een zekere taaiheid bezit. De optredende inwendige spanningen zullen 

immers zelf weerstaan moeten worden. 

Het gereedschapstaal van matrijzen die voorgespannen zijn door een ring behoeft niet zo'n grote 

taaiheid te bezitten. De krimpring neemt immers een deel van de op te vangen spanningen voor 

zijn rekening. De hardheid speelt nu een belangrijke roI. 

Ais krimpringmateriaal voldoet een gereedschapstaal met een redelijke taaiheid het beste. De 

hardheid van het krimpringmateriaal moet lager zijn dan die van de matrijs. 

Nippels nemen in hoofdzaak drukspanningen op. Daarom is het van belang dat het materiaal 

waarvan ze gemaakt worden weinig inveert en hard is. 

Uit deze gegevens is door het toekennen van gewichtsfactoren aan de resultaten te bepalen welk 

materiaal voor welk gebruik het meest geschikt is. 

toepassing matrijs matrijs krimpring nippel 
(zonder krimpring) (met krimpring) 

1. 2379A + + + 
1.2379B + + + 
1.2550 ++ + 
1.2721 ++ 
1.3343 ++ ++ 

TABEL 7. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE MATERIALEN 
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Listing programma Bepaling Optimale OverMaat 
(Turbo Pascal 6.0) 

PROGRAM Bepaling Optimale OverMaat; 
{$N-} --

USES 
Dos, 
OpColor, 
OpCmd, 
OpEdit, 
OpMenu, 
OpWindow, 
OpFrame, 
OpCrt, 
OpString; 

const 
MenuColors : ColorSet = ( 

TextColor : WhiteOnBlue; 
CtrlColor : YeliowOnBlue; 
FrameColor : LtGrayOnBlue; 
HeaderColor : WhiteOnCyan; 
ShadowColor : OkGrayOnBlack; 
HighlightColor : WhiteOnRed; 
PromptColor : BiackOnCyan; 
SeiPromptColor : BlackOnCyan; 
ProPromptColor : BlackOnCyan; 
FieldColor : YellowOnBlue; 
SelFieldColor : BlueOnCyan; 
ProFieldColor : LtGrayOnBlue; 
ScrollBarColor : CyanOnBlue; 
SliderColor : CyanOnBlue; 
HotSpotCoior : BlackOnCyan; 
BlockColor ; YellowOnCyan; 
MarkerCoior : WhiteOnMagenta; 
OelimColor : BlueOnCyan; 
SelDelimColor : BlueOnCyan; 
ProOelimColor : BlueOnCyan; 
SelitemColor ; YellowOnLtGray; 
Pro Item Color : WhiteOnBlue; 
HighltemColor : YeliowOnBlue; 
AltltemColor : WhiteOnBlue; 
AltSelltemColor : WhiteOnCyan; 
FlexAHelpColor : WhiteOnBlue; 
FlexBHelpColor : WhiteOnBlue; 
FlexCHelpColor : LtCyanOnBlue; 
UnselXrefColor ; YellowOnBlue; 
SelXrefColor : WhiteOnMagenta; 
MouseColor : WhiteOnRed; 

TextMono 
CtrlMono 
FrameMono 
HeaderMono 
ShadowMono 
HighlightMono 
PromptMono 
SelPromptMono 
ProPromptMono 
FieldMono 
SelFieidMono 
ProFieldMono 
ScroliBarMono 
SliderMono 
HotSpotMono 
BlockMono 
MarkerMono 
OelimMono 
SelDelimMono 
ProDelimMono 
SelltemMono 
ProltemMono 
HighltemMono 
AltltemMono 
AltSelltemMono 
FlexAHelpMono 
FlexBHelpMono 
FlexCHelpMono 
UnselXrefMono 
SelXrefMono 
MouseMono 
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: LtGrayOnBlack; 
: WhiteOnBlack; 
: LtGrayOnBlack; 
: BlackOnLtGray; 
: WhiteOnBlack; 
: BlackOnLtGray; 
: LtGrayOnBlack; 
: LtGrayOnBlack; 
: LtGrayOnBlack; 
: LtGrayOnBlack; 
: WhiteOnBlack; 
: LtGrayOnBlack; 
: LtGrayOnBlack; 
: WhiteOnBlack; 
: BlackOnLtGray; 
: WhiteOnBlack; 
: BlackOnLtGray; 
: WhiteOnBlack; 
: WhiteOnBlack; 
: WhiteOnBlack; 
: BlackOnLtGray; 
: LtGrayOnBlack; 
: WhiteOnBlack; 
: WhiteOnBlack; 
: BlackOnLtGray; 
: WhiteOnBlack; 
: WhiteOnBlack; 
: BlackOnLtGray; 
: LtBlueOnBlack; 
: BlackOnLtGray; 
: BlackOnLtGray ); 



MyColorSet : ColorSet = ( 
TextColor : $2F; TextMono 
CtrlColor : $07; CtrlMono 
FrameColor : $24; FrameMono 
HeaderColor : $4E; HeaderMono 
ShadowColor : $07; ShadowMono : $70; 
HighLightColor : $4F; HighLightMono 
PromptColor : WhiteOnGreen {30}; PromptMono 
SelPromptColor : WhiteOnGreen {30}; SelPromptMono 
ProPromptColor : WhiteOnGreen {30 }; ProPromptMono 
FieldColor : $1 E; FieldMono 
SelFieldColor : $2F; SelFieldMono 
ProFieldColor : $17; ProFieldMono 
ScroliBarColor : $13; ScroliBarMono 
SliderColor : $13; SliderMono 
HotSpotColor : $30; HotSpotMono 
BlockColor : $3E; BlockMono 
MarkerColor : $SF; MarkerMono 
DelimColor : $31; DelimMono 
SelDelimColor : $31; SelDelimMono 
ProDelimColor : $31; ProDelimMono 
SelitemColor : $3E; SelitemMono 
ProltemColor : $17; ProltemMono 
HighltemColor : $1F; HighitemMono 
AltltemColor : $1F; AltitemMono 
AltSelltemColor : $3F; AltSelltemMono 
FlexAHelpColor : $1 F; FlexAHelpMono 
FlexBHelpColor : $iF; FlexBHelpMono 
FlexCHelpColor : $1B; FlexCHelpMono 
U nselXrefColor : $1E; UnselXrefMono 
SelXrefColor : $SF; SefXrefMono 
MouseColor : $4F; MouseMono 

StatWinColorSet : ColorSet = ( 
TextColor : WhiteOnGreen; TextMono 
CtrlColor : $07; CtrlMono 
FrameColor : Redongreen; FrameMono 
HeaderColor : YeliowonRed; HeaderMono 
ShadowColor : $07; ShadowMono 
HighLightColor : $4F; HighLightMono 
PromptColor : $30; PromptMono 
SelPromptColor : $30; SelPromptMono 
ProPromptColor : $30; ProPromptMono 
FieldColor : $1 E; FieldMono 
SelFieldColor : $2F; SefFieldMono 
ProFieldColor : $17; ProFieldMono 
Scroll BarCo lor : $13; ScroliBarMono 
SliderColor : $13; SliderMono 
HotSpotColor : $30; HotSpotMono 
BlockColor : $3E; BlockMono 
MarkerColor : $SF; MarkerMono 
DelimColor : $31; DelimMono 
SelDelimColor : $31; SelDelimMono 
ProDelimColor : $31; ProDelimMono 
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: $07; 
: $07; 
: $07; 
: $70; 
: $70; 

: $70; 
: $07; 

: $07; 
: $07; 

: $07; 
: $OF; 
: $07; 
: $07; 
: $OF; 

: $70; 
: $OF; 
: $70; 

: $OF; 
: $OF; 

: $OF; 

: $07; 
: $07; 

: $70; 
: $OF; 

: $OF; 

: $OF; 

: $OF; 

: $70; 

: $70; 

: $07; 
: $07; 
: $07; 
: $70; 

: $70; 
: $07; 
: $07; 
: $07; 
: $07; 
: $OF; 

: $OF; 
: $70; 
: $OF; 

: $OF; 

: $70; 
: $07; 
: $OF; 

: $70; 

: $OF; 

: $09; 

: $70); 



SelitemColor : $3E; SefltemMono : $70; 
: $07; 
: $OF; 

ProltemColor : $17; ProltemMono 
HighltemColor : $1 F; HighltemMono 

AltltemColor 
AltSelitemColor 
FlexAHelpColor 
FlexBHelpColor 
FlexCHelpColor 
UnselXrefColor 
SelXrefColor 
MouseColor 

: $1F; AltltemMono : $OF; 
: $3F; AltSelitemMono : $70; 
: $1 F; FlexAHelpMono : $OF; 
: $1F; FlexBHelpMono : $OF; 
: $1B; FlexCHelpMono : $70; 
: $1 E; UnselXrefMono : $09; 
: $5F; SelXrefMono : $70; 
: $4F; MouseMono : $70); 

ErrColorSet : ColorSet = ( 
TextColor 
CtrlColor 
FrameColor 
HeaderColor 
ShadowColor 
HighLightColor 
PromptColor 
SelPromptColor 
ProPromptColor 
FieldColor 
SelFieldColor 
ProFieldColor 
ScroliBarColor 
SliderColor 
HotSpotColor 
BlockColor 
MarkerColor 
DelimColor 
SelDelimColor 
ProDelimColor 
SelltemColor 
ProltemColor 
HighltemColor 
AltltemColor 
AltSelitemColor 
FlexAHelpColor 
FlexBHelpColor 
FlexCHelpColor 
UnselXrefColor 
SelXrefColor 
MouseColor 

mim1 = 11; 
mim2 = 12; 
mim3 = 13; 
mim4 = 14; 
mim5 = 15; 
mik1 = 21; 
mik2 = 22; 
mik3 = 23; 

: YeliowonRed; TextMono 
: $07; CtrlMono 
: YellowonRed; FrameMono 
: $4E; HeaderMono 
: $07; ShadowMono 
: $4F; HighLightMono 
: $30; PromptMono 
: $30; SelPromptMono 
: $30; ProPromptMono 
: $1 E; FieldMono 
: $2F; SelFieldMono 
: $17; Pro Field Mono 
: $13; ScrollBarMono 
: $13; SliderMono 
: $30; HotSpotMono 
: $3E; BlockMono 
: $5F; MarkerMono 
: $31; DelimMono 
: $31; SelDelimMono 
: $31; ProDelimMono 
: $3E; SelltemMono 
: $17; ProltemMono 
: $1F; HighltemMono 
: $1 F; AltltemMono 
: $3F; AltSelitemMono 
: $1 F; FlexAHelpMono 
: $1 F; FlexBHelpMono 
: $1B; FlexCHelpMono 
: $1E; UnselXrefMono 
: $5F; SelXrefMono 
: $4F; MouseMono 
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: $07; 
: $07; 
: $07; 
: $70; 

: $70; 
: $70; 
: $07; 

: $07; 
: $07; 

: $07; 
: $OF; 

: $07; 
: $07; 

: $OF; 
: $70; 
: $OF; 

: $70; 
: $OF; 

: $OF; 
: $OF; 
: $70; 
: $07; 
: $OF; 

: $OF; 
: $70; 

: $OF; 
: $OF; 

: $70; 
: $09; 

: $70; 
: $70); 



var 
StatWindow {Statuswindow} : StackWindow{WindowPtr}; 
LogoWindow {Logowindow} : StackWindow{WindowPtr}; 

procedure errormsg{msg : string}; 
var 
W1 : StackWindow{windowptr}; 

begin 
jf not W1.1 nitCustom{ 11,12,68.19, ErrColorSet, wClear+wBordered) then 

begin 
{WriteLn{'failed to init input/output window, status = ',Initstatus);} 
Halt; 

end; 
W1.Draw; 
Hiddencursor; 
writeln; 
writeln{' **** Error ****'); 
writeln; 
writeln{, ',msg); 
writeln; 
write (' Press any key to continue .. .'); 
repeat until KeyPressed; 
W1.Erase; 
W1.Done; 

end; 

procedure StatusWindow(on : Boolean); 
begin 

if on then 
begin 
if not StatWindow.lnitCustom(2,2.79,16, StatWinColorSet, wClear+wBordered+wSaveContents) 

then 
begin { 

WriteLn('failed to init statuswindow, status = ',Initstatus); 
seterror(10);} 
Halt; 

end; 
with StatWindow.wFrame do begin 

AddHeader(, TUE Bepaling optimale overmaat " heTC); 
if GetLastError <> 0 then 

WriteLn{'Failed to add statuswindow features. Status = " GetLastError); 
end; . 

StatWindow.Draw; 
clrscr; {patch for TPWindow inconsistency (clear and save are incompatible)} 
Hiddencursor; 

end 
else 
begin 
StatWindow. Select; 
StatWindow. Erase; 
StatWindow. Done; 
end; 

end; 
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procedure Logo(on : Boolean); 
begin 
if on then 
begin 
if not LogoWindow.lnitCustom(42,19,79,23, MenuColors, wClear+wBordered+wSaveContents) 

then 
begin { 

WriteLn{,failed to init logowindow, status = ',Initstatus); 
seterror(10); } 
Halt; 

end; 
with LogoWindow.wFrame do begin 
if GetLastError <> 0 then 

WriteLn('Failed to add logowindow features, Status = " GetLastError); 
end; 
LogoWindow.Draw; 
clrscr; {patch for TPWindow inconsistency (clear and save are incompatible)} 
Hiddencursor; 

(c) 1994 Version 1.0'); 
Writeln; 
Writeln(' 
Writeln(' 
writeln{' 

Eindhoven University of Technology'); 
F.v. Dommelen m.v.m.v. R. Sniekers'); 

end 
else 
begin 
LogoWindow.Select; 
LogoWindow. Erase; 
LogoWindow. Done; 
end; 

end; 

VAR 
Matrijsmenu, KrimpringMenu : Menu; 
E_k, E_m, R_k, R_m : REAL; 
Quit, kEdit, mEdit : BOOLEAN; 
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function InitMatrijsMenu : Word; 
const 

{Frame constants} 
Frame1 : FrameArray = ' F d = I I '; 

begin 
with MatrijsMenu do begin 

if not InitCustom{2, 19, 20, 24, MenuColors, 
wBordered+wClear+wUserContents+wCoversOnDemand, 
Vertical) then begin 

InitMatrijsMenu := 0; {lnitStatus;} 
Exit; 

end; 
mnOptionsOn{mnAlphaMatch+mnSelectOnMatch+mnArrowSelect+mnAIIHotSpots); 
mnOptionsOff{mnAllowPending+mnPopOnSelect+mnUseltemForTopic+ 

mnSelectOnClick); 
wFrame.SetFrameType{Frame1); 
Addltem('1.2379a', 1, 1, mim1); 
Addltem{'1.2379b', 2, 1, mim2); 
Addltem{'1.2550' , 3, 1, mim3); 
Addltem{,1.3343' ,4, 1, mim4); 
Addltem{,Anders' ,5, 1, mim5); 
ItemsDone; 
InitMatrijsMenu := RawError; 

end; 
end; 

function InitKrimpringMenu : Word; 
const 

{Frame constants} 
Frame1 : FrameArray = ' F 9 d = I I '; 

begin 
with KrimpringMenu do begin 

if not InitCustom(2, 19, 20, 24, MenuColors, 
wBordered+wClear+wUserContents+wCoversOnDemand, 
Vertical) then begin 

InitKrimpringMenu := 0; {lnitStatus;} 
Exit; 

end; 
mnOptionsOn{mnAlphaMatch+mnSelectOnMatch+mnArrowSelect+mnAIIHotSpots); 
mnOptionsOff(mnAllowPending+mnPopOnSelect+mnUseltemForTopic+ 

mnSelectOnClick); 
wFrame.SetFrameType(Frame1); 
Addltem('1.2379a', 1, 1, mik1); 
Addltem('1.2721' ,2, 1, mik2); 
Addltem('Anders' , 3, 1, mik3); 
ItemsDone; 
InitKrimpringMenu := RawError; 

end; 
end; 
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function ChooseFromMatrijsMenu . integer{MenuKey}; 
var 
x : word; 

begin 
Matrijsmenu.Select; 
Matrijsmenu. Process; 
IF Matrijsmenu.GetLastCommand = ccError THEN 

BEGIN 
NormalCursor; 
ClrScr; 
WriteLn(,Program Halted because of Command Error: " Matrijsmenu.getlastcommand); 
Halt; 

END; 
if Matrijsmenu.GetLastCommand = ccSelect then 
begin 
ChooseFromMatrijsMenu:=Matrijsmenu.Menuchoice {Key}; 

end; 
end; 

function ChooseFromKrimpringMenu : integer{MenuKey}; 
var 
x . word; 

begin 
Krimpringmenu. Select; 
Krimpringmenu. Process; 
IF Krimpringmenu.GetLastCommand = ccError THEN 

BEGIN 
NormalCursor; ClrScr; 
WriteLn(,Program Halted because of Command Error: " Krimpringmenu.getlastcommand); 
Halt; 

END' • I 

if Krimpringmenu.GetLastCommand = ccSelect then 
begin 
ChooseFromKrimpringMenu:=Krimpringmenu.Menuchoice {Key}; 

end; 
end; 
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PROCEDURE Materiaalkeuze_Krimpring; 
VAR 

lE : lIneEditor; 
mik : INTEGER; 

BEGIN 
mik := ChooseFromKrimpringMenu; 
kEdit := FALSE; 
CASE mik OF 

mik1 : BEGIN 
E_k:= 200; 
R_k:= 1300; 

END; 
mik2: BEGIN 

E_k := 190; 
R_k := 1550 

END; 
mik3: BEGIN 

END; 
END; 

kEdit := TRUE; 
END; 

PROCEDURE Materiaalkeuze_Matrijs; 
VAR 

lE : lIneEditor; 
mim: INTEGER; 

BEGIN 
mim := ChooseFromMatrijsMenu; 
mEdit := FALSE; 
CASE mim OF 

mim1 : BEGIN 
E_m:= 200; 
R_m := 1300; 

END; 
mim2: BEGIN 

E_m := 190; 
R_m := 1550 

END; 
mim3: BEGIN 

E_m:= 200; 
R_m := 1300; 

END; 
mim4: BEGIN 

E_m := 190; 
R_m := 1550 

END; 
mim5: BEGIN 

END; 
END; 

mEdit := TRUE; 
END; 
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FUNCTION BerekenSigmaVoor(di. d1. d2. E_m. R_m, E_k. R_k: REAL) : REAL; 
VAR 

A. B. C. D, E. F. G, H, I : REAL; 
CaNST 

v = 0.3; 
BEGIN 

A := (1-v)/E_m; 
B := (1 +v)/E_m; 
C := (1-v)/E_k; 
D := (1+v)/E_k; 
E := O.25*«d2*d2)-(d1*d1»; 
F := O.25*«d1*d1)-(di*di»; 
G := «E/(O.5*d2*d2»*R_k); 
H := {( (A+B)*E*0.25*di*di)/«0.25*B*E*di*di)+«(A *E)+(F*C»*0.25*d1 *d1 )+(D*F*O.25*d2*d2))); 
I := (((F/(O.5*d1*d1 »*R_m)+«E/(O.5*d2*d2»*R_k»; 
BerekenSigmaVoor := G-(H*I) 

END; 

FUNCTION Berekendelta_d(di. d1, d2. E_m. R_m. E_k. R_k. sigma_v~~r: REAL) : REAL; 
VAR 

A, B. C. 0, E, F, G, J. K : REAL; 
CaNST 

v:: 0.3; 
BEGIN 
A := (1-v)/E_m; 
B := (1+v)/E_m; 
C := (1-v)/E_k; 
o := (1+v)/E_k; 
E := O.25"(d2*d2-d1*d1); 
F := O.25*(d1*d1-di*di); 
J := «A*0.25*d1 *d1 )+(B*O.25*di*di»/F; 
K := «C*0.25*d1 *d1 )+(D*0.25*d2*d2»/E; 
Berekendelta_d := (J+K)*O.5*d1*sigma_voor; 

END; 
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PROCEDURE ShowMainStatus; 
VAR 

LE : LineEditor; 
di, d1, d2: REAL; 
Delta_D, sigma_v~~r : REAL; 
Status: INTEGER; 
Antwoord : String; 

BEGIN 
with Statwindow do 
if OnStack then Select 
else errormsg{,StatWindow not found on stack'); 

clrscr; 
writeln{'Globale diameters'); 
writeln; 
writeln{, di : { produkt diameter [mm] }'); 
writeln(' d1 : {advies : 
writeln(' d2 : {advies : 

{buitendiameter matrijs [mm]}'); 
{buitendiameter krimpring [mm] }'); 

LE.lnit(MyColorSet); 
di:= 0; 
LE.ReadReal(" ,4,B,5,2,O.01,999.99,di); 
LE.Done; 
d1 := 2*di; 
d2 := 4*di; 
Gotoxy(25,4 );write(d1 :3:0); 
Gotoxy(25,5);write(d2:3:0); 
LE. Read Real(1t ,5,8,6,2,di, 999.99,d1); 
LE.Done; 
d2 := 2*d1; 
Gotoxy(25,5);write(d2:3:0); 
LE. Read Real(" ,6,8,6,2,d1 ,999.99,d2); 
LE.Done; 
Status := InitKrimpringMenu; 
Status := InitMatrijsMenu; 
Gotoxy(3,7);Write(,Materiaalkeuze matrijs '); 
Materiaalkeuze _Matrijs; 
MatrijsMenu. Done; 
If mEdit THEN BEGIN 

Write(, E [kN/mm2]');WriteLn; 
WriteLn(' RpO.2 : 
LE.ReadReal(",B,37,4,0,1,5000,E_m); 
LE.Done; 
LE. ReadReal(", 9,37,4, 0, 1,5000, R_m); 
LE.Done; 

END; 

[N/mm2]'); 

Gotoxy(27,7);Write(' E : ',E_m:3:0,' [kN/mm2]'); 
Gotoxy(27,8);Write(' RpO.2 : ',R_m:4:0: [N/mm2]'); 
Gotoxy(3,9);Write(,Materiaalkeuze krimpring '); 
Materiaalkeuze_Krimpring; 
KrimpRingMenu.Done; 
NormalCursor; 
IF kEdit THEN BEGIN 

Write('E [kN/mm2]');WriteLn; 
WriteLn(' RpO.2 : 
LE.ReadReal(", 10,37,4,0, 1,5000,E_k); 
LE.Done; 

[N/mm2]'); 
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LE.ReadReal(", 11,37,4,0,1 ,5000,R_k); 
LE.Done; 

END; 

Gotoxy(27,9);Write(' E : ',E_k:3:0,' [kN/mm2]'); 
Gotoxy(27,10);Write(' RpO.2 : ',R_k:4:0,' [N/mm2]'); 
sigma_v~~r := BerekenSigmaVoor (di, d1, d2, E_m, R_m, E_k, R_k); 
Delta_D := Berekendelta_d (di, d1, d2, E_m, R_m, E_k, R_k, Sigma_ V~~r); 
WriteLn; 
writeln(,Overmaat ',chr(235),'d : ',Delta_D:3:2,' [mm]'); 
writeln('Voorspanning : ',round((sigma_voor/10)*10):3,' [N/mm2]'); 
writeln; 
Write('Exacte diameters : '); 
Writeln(,matrijs di: ',di:3:0,' [mm] krimpring d1 : ',d1 :3:2,' [mm]'); 
Write(, d1 : ',(d1+delta_d):3:2,' [mm] d2 : ',d2:3:0,' [mm]'); 

LE.ReadString('Wilt U nog een keer (J/N) :',20, 5,1,1, Antwoord); 
IF ((Antwoord = 'N') OR (Antwoord = 'n')) THEN Quit := TRUE; 
LE.Done; 

END; 

BEGIN 
Clrscr; 
LOGO(TRUE); 
Statuswindow(True ); 
REPEAT 

Quit := FALSE; 
ShowMainStatus; 

UNTIL Quit; 
CLRSCR; 

END. 

- 13 -



Listing programma Gereedschap Informatie Systeem 
(Clipper versie 5.2 Patch C) 

/*** 
* 
* 

TIS.CH 

* Manifeste constanten TIS-systeem 
* 
* Onder andere : 
* - INKEYO key-code definitions 
*1 

1/ Cursor movement keys 
#define K UP 
#define K DOWN 
#define K LEFT 
#define K RIGHT 
#define K HOME 
#define K END 
#define K PGUP 
#define K PGDN 
#define K CTRL LEFT - -
#define K CTRL RIGHT - -
#define K CTRL HOM E - -
#define K CTRL END - -
#define K CTRL PGUP - -
#define K CTRL PGDN - -
#define K CTRL UP - -
#define K CTRL DOWN - -
#define K CTRL RET - -

#define K ESC 
#define K RETURN 
#define K ENTER 
#define K SPACE 

/I Editing keys 
#define K INS 
#define K DEL 
#define K BS 
#define K CTRL BS - -
#define K TAB 
#define K SH TAB 

5 1/ Uparrow, Ctrl-E 
24 II Dnarrow, Ctrl-X 
1 9 II Leftarrow, Ctrl-S 
4 " Rightarrow, Ctrl-D 
1 II Home, Ctrl-A 
6 // End, Ctrl-F 
18 /I PgUp, Ctrl-R 
3 " PgDn, Ctrl-C 
26 " Ctrl-Leftarrow, Ctrl-Z 
2 II Ctrl-Rightarrow, Ctrl-B 
29 /I Ctrl-Home, Ctrl-] 
23 /I Ctrl-End, Ctrl-W 
31 /I Ctrl-PgUp, Ctrl-Hyphen 
30 /I Ctrl-PgDn, Ctrl-A 

397 /I Ctrl-Up 
401 II Ctrl-Dn 
10 II Ctrl-Return 

27 II Esc, CtrH 
13 /I Return, Ctrl-M 
1 3 II Enter, Ctrl-M 
20 1/ Space 

22 /1 Ins, Ctrl-V 
7 II Del, Ctrl-G 
8 II Backspace, Ctrl-H 
127 1/ Ctrl-Backspace 
9 " Tab, Ctrl-I 
271 /I Shift-Tab 

- 14 -



"Control keys 
#define K_CTRL_A 
#define K_CTRL_B 
#define K_CTRL_C 
#define K_CTRL_D 
#define K_CTRL_E 
#define K_CTRL_F 
#define K_CTRL_G 
#define K_CTRL_H 
#define K_CTRL_I 
#define K_CTRL_J 
#define K_CTRL_K 
#define K_CTRL_L 
#define K_CTRL_M 
#define K_CTRL_N 
#define K_CTRL_O 
#define K_CTRL_P 
#define K_CTRL_Q 
#define K_CTRL_R 
#define K_CTRL_S 
#define K_CTRL_T 
#define K_CTRL_U 
#define K_CTRL_ V 
#define K_CTRL_W 
#define K_CTRL_X 
#define K_CTRL_Y 
#define K_CTRL_Z 

" Alt keys 
#define K_AL T_A 
#define K_ALT_B 
#define K_ALT_C 
#define K_AL T_D 
#define K_AL T_E 
#define K_AL T_F 
#define K_AL T _ G 
#define K_ALT_H 
#define K_ALT_I 
#define K_ALT_J 
#define K_ALT_K 
#define K_ALT_L 
#define K_ALT_M 
#define K_AL T_N 
#define K_ALT_O 
#define K_AL T_P 
#define K_AL T _ Q 
#define K_ALT_R 
#define K_ALT_S 
#define K_AL T _ T 
#define ~AL T _ U 
#define K_ALT_V 
#define K_ALT_W 
#define K_ALT_X 
#define K_ALT_Y 
#define K_ALT_Z 

1 "Ctrl-A, Home 
2 " Ctrl-B, Ctrl-Rightarrow 
3 "Ctrl-C, PgDn, Ctrl-ScrollLock 
4 "Ctrl-D, Rightarrow 
5 "Ctrl-E, Uparrow 
6 "Ctrl-F, End 
7 "Ctrl-G, Del 
8 1/ Ctrl-H, Backspace 

9 /I Ctrl-I , Tab 
10 1/ Ctrl-J 
11 1/ Ctrl-K 
12 1/ Ctrl-L 
13 1/ Ctrl-M, Return 
14 1/ Ctrl-N 
15 "Ctrl-O 
16 " Ctrl-P 
17 "Ctrl-Q 
18 "Ctrl-R, PgUp 
19 1/ Ctrl-S, Leftarrow 
20 1/ Ctrl-T 
21 1/ Ctrl-U 
22 1/ Ctrl-V, Ins 
23 1/ Ctrl-W, Ctrl-End 
24 1/ Ctrl-X, Dnarrow 
25 1/ Ctrl-Y 
26 1/ Ctrl-Z, Ctrl-Leftarrow 

286 /I Alt-A 
304 /I Alt-B 
302 /I Alt-C 
288 /I Alt-D 
274 1/ Alt-E 
289 1/ Alt-F 
290 /I Alt-G 
291 1/ Alt-H 
279 /I Alt-I 
292 /I Alt-J 
293 /I Alt-K 
294 /I Alt-L 
306 /I Alt-M 
305 1/ Alt-N 
280 1/ Alt-O 
281 /I Alt-P 
272 /I Alt-Q 
275 /I Alt-R 
287 /I Alt-S 
276 /I Alt-T 
278 /I Alt-U 
303 " Alt-V 
273 "Alt-W 
301 /I Alt-X 
277 "Alt-Y 
300 " Alt-Z 
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1/ Function keys 
#define K_F1 28 /I F1, Ctrl-\ 
#define K_F2 -1 /I F2 
#define K_F3 -2 /I F3 
#define K_F4 -3 /I F4 
#define K_F5 -4 /I F5 
#define K_FS -5 1/ FS 
#define K_F7 -S /I F7 
#define K_F8 -7 1/ F8 
#define K_F9 -8 1/ F9 
#define K_F10 -9 1/ F10 

/I Control-function keys 
#define K_CTRL_F1 -20 /I Ctrl-F1 
#define K_CTRL_F2 -21 1/ Ctrl-F2 
#define K_CTRL_F3 -22 1/ Ctrl-F4 
#define K_CTRL_F4 -23 1/ Ctrl-F3 
#define K_CTRL_F5 -24 1/ Ctrl-F5 
#define K_CTRL_FS -25 /I Ctrl-FS 
#define K_ CTRL_F7 -2S /I Ctrl-F7 
#define K_CTRL_F8 -27 1/ Ctrl-F8 
#define K_CTRL_F9 -28 1/ Ctrl-F9 
#define K_CTRL_F10 -29 " Ctrl-F10 

1/ Alt-function keys 
#define K_ALT_F1 -30 /I Alt-F1 
#define K_ALT_F2 -31 /I Alt-F2 
#define K_ALT_F3 -32 /I Alt-F3 
#define K_ALT_F4 -33 /I Alt-F4 
#define K_AL T _F5 -34 /I Alt-F5 
#define K_ALT_FS -35 /I Alt-FS 
#define K_ALT_F7 -3S /I Alt-F7 
#define K_ALT_F8 -37 /I Alt-F8 
#define K_AL T _F9 -38 /I Alt-F9 
#define K_ALT_F10 -39 II Alt-F10 

/I Shift-function keys 
#define K_SH_F1 -10 /I Shift-F1 
#define K_SH_F2 -11 /I Shift-F2 
#define K_SH_F3 -12 /I Shift-F3 
#define K_SH_F4 -13 /I Shift-F4 
#define K_SH_F5 -14 /I Shift-F5 
#define ~SH_FS -15 /I Shift-FS 
#define ~SH_F7 -1S /I Shift-F7 
#define K_SH_F8 -17 /I Shift-F8 
#define K_SH_F9 -18 /I Shift-F9 
#define K_SH_F10 -19 1/ Shift-F10 
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************************************************** 

* GEN : DEFINES 
************************************************** 

/I Browse object varia belen 
#DEFINE chB_ TOP 
#DEFINE chB_LFT 
#DEFINE chB_BOT 
#DEFINE chB_RGH 
#DEFINE chB_HEADSEP 
#DEFINE chB_COLSEP 

1/ Browse object toetsen 
#DEFINE chB_ESC 27 
#DEFINE chB_DET -1 
#DEFINE chB_INS 22 
#DEFINE chB_MUT -8 
#DEFINE chB_DEL 7 
#DEFINE chB_END -6 
#DEFINE chB_PRN -7 

5 
a 
21 
79 

CHR(196) 
CHR(32) 

/I afbreken (esc) 
1/ detail (F2) 
/I toevoegen (insert) 
/I wijzigen (F9) 
"verwijderen (delete) 
/I stoppen (F7) 

/I printen (F8) 

#DEFINE chB_SEL 13 /I selekteren (enter) 
#DEFINE chB_WRNVOR 43 /I werknemers vooruit (grys +) 
#DEFINE chB_WRNACH 45 II werknemrs achteruit(grys -) 

1/ Get toetsen 
#DEFINE chG_ESC 
#DEFINE chG_END 
#DEFINE chG_SAV 

1/ Detailscherm 

27 
-2 
23 

#DEFINE chD_TOP 5 
#DEFINE chD_LFT 1 
#DEFINE chD_BOT 21 
#DEFINE chD_RGH 78 

/1 Detailscherm omschrijvingen 
"[ WIJZIGEN ]" 

II afbreken (esc) 
1/ stoppen (F3) 
II bewaren (ctrl-W) 

#DEFINE chD_O_MUT 
#DEFINE chD_O_DEL 
#DEFINE chD_O_DET 
#DEFINE chD_O_INS 
#DEFINE chD_O_PRN 

"[ VERWIJDEREN ]" 
"[ DETAIL ]" 

"[ TOEVOEGEN ]" 
"[ PRINTEN ]" 

1* systeemkode 3 posities *1 
#DEFINE chSYSKOD "TIS" 

r naam en path bestand met filiaalnummers *1 
#DEFINE chFILNUMBST "C:\w\SFIL.DBF" 

1* identifikatie van het knooppunt *1 
#DEFINE chKNOOPPUNT "KNOOP" 
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1* wachtwoord voor centraal inloggen */ 
#DEFINE chWACH1WOORD "WACH1WOORD" 

1* printer bestand */ 
#DEFINE chPRTBST "TISPRT. BST' 

/* bestand met gebruikers */ 
#DEFINE chGBRBST "C:\MEN\MENAKT.DBF" 

/I array skipblok 
#DEFINE AR_SKIPBLOCK(atb, ai, ar); 

atb:skipblock = {I n, bal ba := ai, ; 
IIF(ai + n > LEN(ar), ai := lEN(ar), 
IIF(ai + n < 1,ai := 1, ai += n», ; 

ai - ba} 

/I tbv BDBrowse for/next.while loops 
#define INCLAST(c) Substr(c, 1, Len(c) -1) +; 

Chr( Asc( Substr( c, Len(c) ) ) + 1) 

" tbv array browse 
#TRANSLATE :ele 
#TRANSLA TE :arr 

=> :cargo\[1\] 
=> :cargo\[2\] 

1/ Stoppen of doorgaan met Browse 
#DEFINE LBRWSTOP .T. 
#DEFINE LBRWDOOR .F. 

1* 
TISMLD.CH 

Schermmeldingen 

*J 
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/* algemene meldingen (MLD_OOO - MLD_ 499) *1 
#DEFINE chMLD_OOO "000: <ENTER> = wijzigen, <INS> = toevoegen of <DEL> = verwijderen " 
#DEFINE chMLD_005 "005: Druk op <INS> am gegevens toe te voegen." 
#DEFINE chMLD_010 "010: Gegevens verwijderen ? J/j = JA, andere toets = NEE" 
#DEFINE chMLD_020 "020: Vul de rubrieken in. <ESCAPE> breekt de funktie at" 
#DEFINE chMLD_021 "021: Vul de rubrieken in. <ESCAPE> breekt de funktie af .. 
#DEFINE chMLD_022 "022: Vul de rubriek in. <ESCAPE> breekt de funktie at" 
#DEFINE chMLD_023 "023: Vul de rubrieken in. <ESCAPE/F7>= einde funktie." 
#DEFINE chMLD_025 "025: Wijzig de rubrieken. <ESCAPE> breekt de funktie af" 
#DEFINE chMLD_026 "026: Wijzig de rubrieken. " 
#DEFINE chMLD_030 "030: Kode is reeds bekend, geef een nieuwe kode." 
#DEFINE chMLD_040 "040: Selekteer een soort" 
#DEFINE chMLD_050 "050: <ENTER> = Selekteren van een funktie" 
#DEFINE chMLD_060 "060: Druk op een toets am terug te keren naar het vorige scherm" 
#DEFINE chMLD_061 "061: Druk op een toets am verder te gaan" 
#DEFINE chMLD_065 "065: Druk op <ENTER> am verder te gaan" 
#DEFINE chMLD_112 "112: Overzicht wordt afgedrukt, dit NIET onderbreken !" 
#DEFINE chMLD_113 "113: Overzicht wordt aangemaakt, een ogenblik a.u.b. II 

#DEFINE chMLD_120 "120: <ESC> = Stoppen afdrukken .. 
#DEFINE chMLD_122 "122: <ESC> = Stoppen met tonen overzicht " 
#DEFINE chMLD_140 "140: <ESC>I<F7> einde funktie, <ENTER> = start funktie." 
#DEFINE chMLD_141 "141: <ESC>I<F7> einde funktie." 
#DEFINE chMLD_150 "150: Funktie wordt uitgevoerd; dit NIET onderbreken !" 

#DEFINE chMLD_173 "173: Dit is geen geldig nummer !" 

wordt te groat ! " #DEFINE chMLD_175 "175: _ 
#DEFINE chMLD_176 "176:. 
#DEFINE chMLD_177 "177: : 
#DEFINE chMLD_178 "178: . 

totaal aanwezig i wordt te groat !" 
. te groat I" 

• te groat. Wijzig dit eerst !" 

#DEFINE chMLD_180 "180: Datum Urn is kleiner dan of gelijk aan de datum vanaf' 
#DEFINE chMLD_181 "181: De datum mag niet in de toekomst liggen" 
#DEFINE chMLD_185 "185: _ nummer niet bekendl Druk op een toets ... " 
#DEFINE chMLD_186 "186: . .nummer is hoofdfiliaalnummer! Druk op een toets ... " 

#DEFINE chMLD_190 "190: Maak een keuze. <ESC> breekt de selektie af." 

#DEFINE chMLD_200 "200: Funktie is niet aktief, er zijn geen gegevens (meer) aanwezig." 

1* specifiek systeem meldingen (MLD_500 - MLD_999) *1 
#DEFINE chMLD_505 "505: Password toutief! Druk op een toets ... " 
#DEFINE chMLD_510 "510: Gegevens zijn aileen te bekijkenl <SPATIE/ESC> einde tunktie." 
#DEFINE chMLD_512 "512: Gegevens zijn aileen te bekijken! <F7/ESC> einde tunktie." 
#DEFINE chMLD_515 "515: Geen gegevens aanwezig. <ESC>/<F7>=terug naar vorig scherm." 
#DEFINE chMLD_518 "518: Gegevens zijn aileen te bekijken! <F7/ESC> einde tunktie, <F2> 
detail." 
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#DEFINE chMLD_520 "520: <ENTER>=selekteren,<INS>=toevoegen,<F9>=wijzigen of <DEL>=v
erwijderen" 
#DEFINE chMLD_521 "521: <ENTER>=selekteren en <INS>=toevoegen" 
#DEFINE chMLD_522 "522: <ENTER>=auto's, <INS>=toevoegen, <F9>=wijzigen of <DEL>=ver
wijderen" 
#DEFINE chMLD_523 "523: <ENTER>=selecteren, <INS>=toevoegen of <DEL>=verwijderen" 
#DEFINE chMLD_524 "524: <INS>=toevoegen, <F9>=wijzigen of <DEL>=verwijderen" 

#DEFINE chMLD_530 "530: <ESC>/<F7>=terug naar vorig scherm." 

#DEFINE chMLD_545 "545: <ENTER>= wijzigen, <ESC>= breekt de funktie af' 

#DEFINE chMLD_560 "560: Waarde moet groter of gelijk aan nul zijn. Druk op een toets ... " 

#DEFINE chMLD 570 "570: <ENTER>= selekteren/aanmaken af te drukken overzichten" 
#DEFINE chMLD-=.572 "572: Bezig met het aanmaken van de overzichten. Dit NIET onderbre
ken!" 

1*-
* GIS.PRG 
* Transport Informatie Systeem - hoofdmodule 
*/** 

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

* funktie die altijd meegelinked moeten worden 
************************************************* 

EXTERNAL DESCEND 

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

* includes en defines 
************************************************* 

#INCLUDE "GIS.CH" 
#INCLUDE "GISMLD.CH" 

#DEFINE chFastKeyO 
#DEFINE chSlowKeyO 

CDFastkeyO 
CDSlowkeyO 

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

* (externe ) static variabelen (Filewide scope) 
*********** ••• ************************************ 

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

FUNCTION GISO 
************** 

/I local varia belen 
LOCAL 

aMEN := n, , 

/I typesnelheid uit CDGN-lib 
/I typesnelheid verlagen 

aMENTTS := { { K_ESC, WLBRWDOOR} }, ; " esc = niet (meer) stoppen 
{ K_F10, WLBRWSTOP} } "f10 = stoppen 

} 
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/I algemene systeem initialisatie funktie 
IniSysteemO 

II menupunten opbouwen 
AADD( aMEN, {"Start zoeken gegevens ", {lxIGIS1{x)} } ) 
AADD( aMEN, {"Optimaliseren bestanden " ,{lxIOptBes(x)} } ) 

/I menu afvragen 
MNMenu(aMEN,aMENTTS) 

"algemene systeem sluit funktie 
ClsSysteemO 

RETURN (NIL) 
************************************************* 

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

... PROGRAMMA FUNCTIONS 
************************************************* 

r·----------------------------------------------------------------
...... Description: Initieele systeemfunktie waarin o.a. 

algemene instellingen worden ingesteld 
algemene schermopbouw e.d. 

** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
... * Author : C.J.M. Bovee 
...... Date : Fri 11-02-94 

... *.--------------------------------------------------------------~ 
STATIC FUNCTION IniSysteem 
/I local variabelen 
LOCAL 

cFILlAAL := SPACE(5) 

/I algemene instellingen toetsen 
/I helpsysteem aktiveren (F1) 
SETKEY( K_F1,{ I cPRCNAM, nLiNNUM , cVARNAM I Hlp( cPRCNAM, nLiNNUM , cVARNAM ) 
} ) 
/I helpbouwsysteem aktiveren (a It-h) 
SETKEY( K_ALT_H,{I cPRCNAM, nLlNNUM , cVARNAM I HlpBld( cPRCNAM, nLiNNUM • 
cVARNAM )}) 
/I tonen van versie gegevens aktiveren 
SETKEY( -10 I {II VrslnfO } ) 1/ shift-F1 
/I tonen van ontwikkel gegevens aktiveren 
SETKEY( 15 I {II OntlnfO } ) /I ctrl-o 
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/I Set instellingen 
SET SCOREBOARD OFF 
SET BELL OFF 
SET CONFIRM OFF 
SET DATE ITALIAN 
SET EPOCH TO 1925 
SET DELETED ON 
SET CONFIRM ON 
SET SOFTSEEK ON 
SETCANCEL(.F.) 
SETCOLOR(GetKlr("ALG") 
PRNPAPLNG(64) 
ERRORBLOCK( {lei DEFERROR(e) }) 

/I typesnelheid verhogen 
chFastKeyO 

/I algemeen scherm opbouwen 
CLS 
ScrAlgO 
SETCOLOR( GetKlr("KOplI) ) /I kopregels 
@ 0,64 SAY II " + "K&F" /I filiaalnummer tonen 
CEN("GEREEDSCHAP INFORMATIE SYSTEEM",2,,) 
@ 2,70 SAY PROCNAME(1) 
FunDis{{" HELP """""," EINDE "}) 
SETCOLOR( GetKlr("ALG") ) 
SayMld(chMLD_050) 

/I Systeemparameters ophalen 
SPlni("GISSYS") 

RETURN (NIL) 

1/ funktietoetsen 
II algemene kleuren 

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

r~------------------------------------------------------------
** Description: Aigemene funktie t.b.v het sluiten 

van het systeem. o.a. 
sluiten van aile bestanden, 
typesnelheid weer terug 

** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee & F.T.G. van Dommelen 
** Date : Fri 11-02-94 

STATIC FUNCTION ClsSysteem 

chSlowKeyO 

QUIT 

/I typesnelheid verJagen 

1/ stoppen 
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RETURN (NIL) 
************************************************* 

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

STATIC FUNCTION OptBes 
************************ 

1/ eventueel index bestanden bijwerken 
IF !BLAsklnd("GISBST',14) 

ALERT("WAARSCHUWING;;Het NIET optimaliseren heeft negatieve gevolgen voor de werking 
van het systeeml"GetKlr("ALEMLD") ) 
ENDIF 

RETURN( NIL) 

/* 
GIS 1 
*/ 

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

* Includes en defines 
************************************************* 

#INCLUDE "GISMLD.CH" 
#INCLUDE "GIS.CH" 

/I eigen GEREEDS NOT eof 
#DEFINE chGEREEDSNeof 

1/ meldingen 
/I inkey e.d. 

GEREEDS->{RECNOm <= GEREEDS->(LASTREC{» 
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" recordindeling 
" GEREEDS.DBF 
#DEFINE c_GSPNUM 
#DEFINE c_GSPNAM 
#DEFINE c_PLTSTL 
#DEFINE c_MACKOD 
#DEFINE c_MATSRT 
#DEFINE c_HRDHEID 
#DEFINE c_TEKNR 
#DEFINE c_ANTPRD 
#DEFINE c_GSPOMS 
#DEFINE c_WARMTE 
#DEFINE c_WTMP 
#DEFINE c_HRDTYDPK 
#DEFINE c_ONTLATTMP 
#DEFINE c_ANTONTLAT 
#DEFINE c_ONTLATTPK 
#DEFINE c_PRDNAM 
#DEFINE d_INVDAT 
#DEFINE c_FAAL 1 
#DEFINE c_FAAL2 
#DEFINE c_GSPOMS1 
#DEFINE c_GSPOMS2 

aRECINH[ 1] 
aRECINH[ 2] 

aRECINH[ 3] 
aRECINH[ 4] 
aRECINH[ 5] 
aRECINH[ 6] 

aRECINH[ 7] 
aRECINH[ 8] 
aRECINH[ 9] 
aRECINH[10] 

aRECINH[11] 
aRECINH[12] 
aRECINH[13] 
aRECINH[14] 
aRECINH[15] 

aRECINH[16] 
aRECINH[17] 

aRECINH[18] 
aRECINH[19] 

aRECINH[20] 
aRECINH[21] 

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

* Externe static variabelen 
************************************************* 

STATIC aRECINH ,; 
nHLPNUM 

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

FUNCTION GIS1 
************************* 

" local varia belen 
LOCAL 

oBJGEREEDS 
cKOLKOP " 
bBRWFUN := {II BrwTxtO } , , 

, , 

bTONGET := {II MakGet(.F.,.F.)} ,; 
bMUTGET := {II MakGet(.F.,.T.)} ,; 
blNSGET := {II MakGet(.T.,.F.)} ,; 
bDELGET := {II MakGet(.F.,.F.)} " 
bMUT := {II MutBstO } , , 
biNS := {II InsBstO } , , 
bDEL := {II DelBstO } , , 
aAFTERKEYS := U 

II recordinhoud 

1/ begin-situatie bewaren 
SavScrO /I scherm 
SavBstO II bestanden 
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/I bestanden openen 
UseBst(IGEREEOS") 
SET ORDER TO 1 
" scherm opbouwen 
WisScrAlgO /I werkgebied schoonmaken 
CEN( "GEREEOSCHAP INFORMATIE SYSTEEM", 2,,) /I kopregels 
@ 2,70 SAY PAOR(PROCNAIVIEO,8) /I funktienaam 
SETCURSOR(O) /I cursor uit 

" Aktieve browse toetsen bepalen 
MOO( aAFTERKEYS,{ K_F7 • {loBJI LBRWSTOP }} ) /I stoppen 
MOO( aAFTERKEYS,{ K_ENTER • {loBJI IF(chGEREEOSNeof,BrwGegTon(oBJ,bTONGET 
),),LBRWOOOR }}) /I tonen 
MDD( aAFTERKEYS,{ K_INS , {loBJI BrwGeglns(oBJ,bINSGET,bINS),LBRWDOOR }}) /I 
toevoegen 
MDO( aAFTERKEYS,{ K_DEL , {loBJI IF(chGEREEDSNeof,BrwGegDel(oBJ,bDEL-
GET,bDEL).),LBRWDOOR }}) /I verwijderen 
MDO( aAFTERKEYS.{ K_F9 • {loBJI IF(chGEREEDSNeof.BrwGegMut(oBJ,bMUT-
GET,bMUT),).LBRWDOOR }}) /I muteren 
MDD( aAFTERKEYS.{ K_F2 , {loB~11 IF(chGEREEDSNeof,GIS11{),),LBRWDOOR }}) /I 
Zoeken op nummer 
MOD( aAFTERKEYS,{ K_F3 , {loBJI IF(chGEREEOSNeof,GIS120,),I_BRWOOOR }}) /I 
Zoeken op naam 
MDD( aAFTERKEYS,{ K_F4 , {loBJI IF(chGEREEOSNeof,GIS13{),).LBRWDOOR }}) /I 
Zoeken op tekening nummer 
MOD( aAFTERKEYS,{ K_F5 , {loB~11 IF(chGEREEDSNeof,GIS140,),I_BRWOOOR }}) /I 
Zoe ken op product naam 

1/ browse object aanmaken 
oBJGEREEDS := BDMakBrwFW( 4,1.20.78) 
oBJGEREEOS:COLORSPEC := GETKLR ("BRWOBJ") /I kleurinstelling 

1/ Kolommen aanmaken 
cKOLKOP 

"Nummer" 
"Naam II 

"Stel." 
"Machine" 
"Mat." 
"Hardheid" 
"Tek Num" 

SPACE(O) +; 
+ SPACE (2) + ; 

+ SPACE (21) + ; 
+ SPACE (2) + ; 

+ SPACE (2) + ; 
+ SPACE (2) + ; 

+ SPACE (2) + : 

oBJGEREEDS:ADOCOLUMN( TBCOLUMNNEW( cKOLKOP, {II 
+' , 

GEREEDS->GSPNUM + SPACE(2) + ; 
GEREEDS->GSPNAM + SPACE(3) + : 
GEREEOS->PL TSTL + SPACE(5) + ; 
STR(GEREEDS->MACKOD,2,O) + SPACE(4) + ; 
STR(GEREEDS->MATSRT,6,4) + SPACE(4) + ; 
STR(GEREEDS->HRDHEID,2,O) + SPACE(6) + ; 
GEREEOS-> TEKNR }» 
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" browse toetsen afvragen 
GEREEDS->( BDBrowse( oBJGEREEDS, NIL, aAFTERKEYS , bBRWFUN) ) 

/I bestanden sluiten 
GEREEDS->( DBCLOSEAREAO ) 

/I begin-situatie terugzetten 
RstBst() 
RstScrO 

/I bestanden 
/I scherm 

RETURN (NIL) 
* 

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

* PROGRAMMA FUNCTIONS 
************************************************* 

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

STATIC FUNCTION MakGet( ITOE , IWYZIG ) 
*************************************** 

LOCAL 
GETUST := {} 
nROW := 5 
nCOL - 3 

/I parameters initialiseren 
IF(ITOE == NIL, ITOE := .F .• ) 
IF(IWYZIG == NIL. IWYZIG := .F .• ) 

1/ Bij toevoegen bestandgegevens uit fantoom record halen 
IF ITOE 

GEREEDS->( DBGOBOTTOMO ) 
GEREEDS->( DBSKIP(1) ) 

ENDIF 

/I Te wijzigen record inhoud naar array. 
aRECINH := GEREEDS->( RIDbf2ARRO ) /I Deze zal veranderen 
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/I omschrijvingen tonen 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 

- 1,nCOl SAY "Nummer .n 

- 1,nCOl + 50 SAY "Invoerdatum :" 
- 1,nCOl + 64 SAY DATEO 
+ O,nCOl SAY "Naam ." 
+ 2,nCOl SAY "Plaats in stelling:" 
+ 3, nCOl SAY "Machine code ." 
+ 4,nCOl SAY "Materiaal soort :" 
+ 5,nCOl SAY "Warmte behandeling:" 
+ 5,nCOl + 50 SAY "Hardings temp.: °C" 
+ 6,nCOl SAY "hardheid HRc" 
+ 6,nCOl + 50 SAY "Hardingstijd : Min" 
+ 7,nCOl SAY "tekening nummer ." 
+ 7,nCOl + 50 SAY"Ontlaattemp.: °C" 
+ 8,nCOl SAY "Productnaam ." 
+ 8,nCOl + 50 SAY "Aant. ontlaten:" 
+ 9,nCOl + 50 SAY "Ontlaattijd: Min" 
+ 10,nCOl SAY "Geproduceerde prod:" 
+ 11,nCOl SAY "Faalgedrag :" 
+ 13,nCOl SAY "Omschrijving .n 

/I eventueel hier variabelen initialiseren 

/I gets opbouwen 

@ nROW - 1,nCOl + 20 GET c_GSPNUM WHEN ITOE 
PICTURE "@ !!!999" ; 
VALID KEY _UNIEK(c_GSPNUM) 

@ nROW + O,nCOl + 20 GET c_GSPNAM WHEN ITOE .OR. IWYZIG ; 
PICTURE "@!" 

@ nROW + 2,nCOl + 20 GET c_Pl TSTl WHEN ITOE .OR. IWYZIG ; 
PICTURE "@ !99" 

@ nROW + 3,nCOl + 20 GET c_MACKOD WHEN ITOE .OR. IWYZIG 
@ nROW + 4,nCOl + 20 GET c_MATSRT WHEN ITOE .OR. IWYZIG ; 

PICTURE "@ 9.9999" 
/I warmte behandeling 
@ nROW + 5,nCOl + 20 GET c WARMTE WHEN ITOE .OR. IWYZIG ; 

PICTURE "@ !"; 
VALID (c_WARMTE = "J" .OR. ; 

c_WARMTE = "N") 
@ nROW + 5,nCOl + 66 GET c_WTMP WHEN (ITOE .OR. IWYZIG) .AND. c_WARMTE = 
UJU; 

PICTURE "@ 99999" 
@ nROW + 6,nCOl + 66 GET c_HRDTYDPK WHEN (ITOE .OR. IWYZIG) .AND. c_WARMTE 
= "Jli; 

PICTURE "@ 99999" 
@ nROW + 7,nCOl + 66 GET c_ONTLATTMP WHEN (ITOE .OR. IWYZIG) .AND. c_WARMTE 
= uJ"; 

PICTURE "@ 99999" 
@ nROW + 8,nCOl + 70 GET c_ANTONTLAT WHEN (ITOE .OR. IWYZIG) .AND. c_WARMTE 
= "J"; 

PICTURE "@ 9" 
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@ nROW + 9,nCOL + 66 GET c_ONTLATTPK WHEN (ITOE .OR. IWYZIG) .AND. c_WARMTE 
= ''In 

; 

PICTURE "@ 99999" 

@ nROW + 6,nCOL + 20 GET c_HRDHEID WHEN ITOE .OR. IWYZIG; 
PICTURE n@ 99" 

@ nROW + 7,nCOL + 20 GET c_TEKNR WHEN ITOE .OR. IWYZIG; 
PICTURE "@9 " 

@ nROW + B,nCOL + 20 GET c_PRDNAM WHEN ITOE .OR. IWYZIG ; 
PICTURE "@!" 

@ nROW + 10,nCOL + 20 GET c_ANTPRD WHEN ITOE .OR. IWYZIG ; 
PICTURE "@9" 

@ nROW + 11,nCOL + 20 GET c_FML1 WHEN ITOE .OR. IWYZIG 
@ nROW + 12,nCOL + 20 GET c_FML2 WHEN (ITOE .OR. IWYZIG) .AND. c_FML 1<>" " 

@ nROW + 13,nCOL + 20 GET c_GSPOMS WHEN ITOE .OR. IWYZIG 
@ nROW + 14,nCOL + 20 GET c_GSPOMS1 WHEN (ITOE .OR. IWYZIG) .AND. c_GSPOMS<-
>u It 

@ nROW + 15,nCOL + 20 GET c_GSPOMS2 WHEN (ITOE .OR. IWYZIG) .AND. c_GSPOMS<-
>" II • , 

IF ITOE .OR. IWYZIG 
d_INVDAT := DATEO 

ENDIF 

/I terug 
RETURN (GETLlST) 
* 

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

STATIC FUNCTION BRWTXT 
********************** 

/* 

.AND. c_GSPOMS1<>" " 

Deze funktie wordt uitgevoerd VOOR iedere browse toets afvraging 
*/ 
LOCAL 

EINDEFILE := .F. 

IF chGEREEDSNeof 
/I er zijn gegevens aanwezig 
FUNDIS({" HELP "," NUMMER"," NMM ","TEK NUM","PROD NM",," TERUG ",," WYZIG ",}) 

/I funktietoetsen 
SayMld(chMLD_523) 
EINDEFILE := .T. 

ELSE 
/I eof situatie 
FUNDIS({" HELP ",""," TERUG ..... }) "funktietoetsen 
SayMld(chMLD _005) 

ENDIF 

RETURN (EINDEFILE) 
* 
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********************** 

STATIC FUNCTION INSBST 
********************** 

/* 
Bestandsgegevens toevoegen 
*/ 

GEREEDS->( DBAPPENDO ) 
GEREEDS->( RIArr2Dbf( aRECINH) ) 
GEREEDS->( DBCOMMITO ) 

RETURN (NIL) 

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

STATIC FUNCTION DELBST 
********************** 

/* 

Bestandsgegevens Verwijderen 
*/ 

" record vullen 

/I Hier controleren welke gegevens er nog meer verwijderd moeten worden. 
/I De bestanden zijn GEREEDS 

/I Het verwijderen van de gegevens uit GEREEDS 
GEREEDS->( DBDELETEO ) 
GEREEDS->( DBCOMMITO ) 

GEREEDS->(DBGOTOP()) 

RETURN (NIL) 

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

STATIC FUNCTION SLEUTEL_UNIEK(cSLEUTEL) 
************************** •• ************ 

/I kopie van KEY _UNIEK 
/I waar de schermmeldingen zijn uitgehaald 

1/ variabelen 
LOCAL cSCRKEY _UNIEK 

nlNDORD, 
IUNIEK 

nlNDORD := INDEXORDO 

SET ORDER TO 1 
SEEK cSLEUTEL 

/I save scherm 
" save orde index 

" key uniek ? 

" index order bewaren 

1/ primaire key 
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IF FOUNDO 
IUNIEK := .F. 

ELSE 
IUNIEK := .T. 

ENDIF 

/I terug 
SET ORDER TO nlNDORD 

RETURN (IUNIEK) 

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

STATIC FUNCTION MUTBST 
********************** 

1* 
Bestands gegevens vervangen 
*/ 

GEREEDS->( RIArr2Dbf( aRECINH) ) 
GEREEDS->( DBCOMMITO ) 

RETURN (NIL) 

/I terugzetten index orde 

/I record vullen 
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*/ 
GIS11 
*/ 

r-------------------------------------------------------------
** Description: Zoe ken op nummer 
*'" Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee & F.T.G. van Dommelen 
"'* Date : Fri 15-05-94 - ~ 

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

* includes en defines 
************************************************* 

#INCLUDE "GIS.CH" 
#INCLUDE "GISMLD.CH" 

#DEFINE chFastKeyO 
#DEFINE chSlowKeyO 

/I recordindeling 
/I GEREEDS.DBF 
#DEFINE c_GSPNUM 
#DEFINE c_GSPNAM 
#DEFINE c_PL TSTL 
#DEFINE c_MACKOD 
#DEFINE c_MATSRT 
#DEFINE c_HRDHEID 
#DEFINE c_TEKNR 
#DEFINE c_ANTPRD 
#DEFINE c_GSPOMS 
#DEFINE c_WARMTE 
#DEFINE c_WTMP 
#DEFINE c_HRDTYDPK 
#DEFINE c_ONTLATTMP 
#DEFINE c_ANTONTLAT 
#DEFINE c_ONTLATTPK 
#DEFINE c_PRDNAM 
#DEFINE d_INVDAT 
#DEFINE c_FAAL 1 
#DEFINE c_FAAL2 
#DEFINE c_GSPOMS1 
#DEFINE c_GSPOMS2 

CDFastkeyO 
CDSlowkey{) 

/I typesnelheid uit CDGN-lib 
/I typesnelheid verlagen 

aRECINH[ 1] 
aRECINH[ 2] 

aRECINH[ 3] 
aRECINH[ 4] 

aRECINH[ 5] 
aRECINH[ 6] 

aRECINH[ 7] 
aRECINH[ 8] 
aRECINH[ 9] 
aRECINH[10] 

aRECINH[11] 
aRECINH[12] 
aRECINH[13] 
aRECINH[14] 
aRECINH[15] 

aRECINH[16] 
aRECINH[17] 

aRECINH[18] 
aRECINH[19] 

aRECINH[201 
aRECINH[21] 
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************************************************* 

* Externe static variabelen 
************************************************* 

STATIC oGEG, 
eVAN 

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

FUNCTION GIS11 
************** 

/I local varia belen 

LOCAL 
eHULP1, 
cHULP2, 
aRR := {}, 
GETLIST := { } 

SavScrO 
SavBstO 

/I Opbouwen standaard scherm 
ScrOpbO 

II object aanmaken 
oGEG := BDMakBrwFW(4,42,19,78) 
oGEG:COLORSPEC := GETKLR ("BRWOBJ") II kleurinstelling 
oGEG:COLSEP "= 1m 

OGEG:ADDCOLUMN( TBCOLUMNNEW( "Nummer Naam 
SPACE(2} + ; 

GEREEDS->GSPNAM }» 

eVAN := II " 

@ 5,14 GET cVAN PICTURE "@ !!!999" ; 
VALID SELPST(cVAN) 

READ 

ToonGegO 

1/ bestanden sluiten 
IIGEREEDS->( DBCLOSEAREAO ) 

II begin-situatie terugzetten 
RstScrO 1/ scherm 
RstBstO II werkgebied 

RETURN (NIL) 
************************************************* 
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************************************************* 

., PROGRAMMA FUNCTIONS 
************************************************* 

r-------------------------------------------------------------
** Description: Browse afvragen. 
** Arguments : NIL 
.,., Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee 
** Date : Wen 13-04-94 

STATIC FUNCTION SeIPst(cHULP1) 

II local variabelen 
LOCAL 

cHULP, 
nSAVREC, 
aAFTERKEYS := {} , 
aBEFORKEYS := { } 

oGEG:REFRESHALLO 
oGEG:GOTOPO 
II Aktieve browse toetsen bepalen 
AADD( aAFTERKEYS,{ K_F10 , {loBJI ,-BRWSTOP }}) 1/ stoppen 
AADD( aAFTERKEYS,{ K_ENTER ,{loBJI cHULP := GEREEDS->GSPNUM, ,-BRWSTOP }}) 
II SELECTEREN 

SET ORDER TO 1 
DBSEEK(cHULP1,.T.) 

/I browse toetsen afvragen 
BDBrowse( oGEG, aBEFORKEYS , aAFTERKEYS ) 

oGEG:STABILIZEO 

eVAN := cHULP 

RETURN ( . T. ) 
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r-------------------------------------------------------------
** Description: Opbouwen van het standaard scherm. 
** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee 
** Date : Wen 13-04-94 
**,------------------------------------------------------------~ 
STATIC FUNCTION ScrOpb 

/I local variabelen 

LOCAL 
cFILlAAL := SPACE(5) 

If Set instellingen 

SET SCOREBOARD OFF 
SET BELL OFF 
SET CONFIRM OFF 
SET DATE ITALIAN 
SET EPOCH TO 1925 
SET DELETED ON 
SET CONFIRM ON 
SET SOFTSEEK ON 
SETCANCEL(.F.) 
SETCOLOR(GetKIr("ALG") 
PRNPAPLNG(64) 
ERRORBLOCK( {lei DEFERROR(e) }) 

1/ typesnelheid verhogen 
chFastKeyO 

/I algemeen scherm opbouwen 

CLS 
ScrAlgO 
SETCOLOR( GetKlr("KOplI) ) 1/ kopregels 
@ 0,64 SAY II II + "K&FU 

" filiaalnummer tonen 
CEN("ZOEKEN VAN GEREEDSCHAP VIA NUMMER",2 .. ) 
@ 2,70 SAY PROCNAME(1) 
FunDis({,. .. , .... " EINDE "}) 
SETCOLOR( GetKlr("ALGU

) ) 

@ 4,40 TO 20,40 DOUBLE 
SayM Id( chMLD _050) 

@ 5, 5 SAY "Nummer:" 

RETURN (NIL) 

/I funktietoetsen 
"algemene kleuren 

************************************************* 
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r---------------------------------------------------------------
** Description: Aigemene funktie t.b.v het sluiten 

van het systeem. o.a. 
sluiten van aile bestanden. 
typesnelheid weer terug 

** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee & F.T.G. van Dommelen 
** Date : Fri 11-02-94 

**--------------------------------------------------------------~ 
STATIC FUNCTION ClsSysteem 

chSlowKeyO 

QUIT 

RETURN (NIL) 

/I typesnelheid verlagen 

/I stoppen 

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

STATIC FUNCTION ToonGeg 

LOCAL 
cFIUAAL := SPACE(5). 
nROW := 5 
nCOL 3 

/I algemeen scherm opbouwen 

CLS 
ScrAlgO 
SETCOLOR( GetKlr("KOplI) ) /I kopregels 
@ 0.64 SAY II II + "K&F" /I filiaalnummer tonen 
CEN("ZOEKEN VAN GEREEDSCHAP VIA NUMMER".2 .. ) 
@ 2.70 SAY PROCNAME(1) 
FunDis({"".",," EINDE "}) 
SETCOLOR( GetKlr("ALG") ) 
SayMld(chMLD_122) 

II funktietoetsen 
/I algemene kleuren 

- 35 -



II omschrijvingen tonen 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 

- 1,nCOl SAY "Nummer ." 
- 1,nCOl + 50 SAY "Invoerdatum :" 
+ O,nCOl SAY "Naam .n 

+ 2,nCOl SAY "Plaats in stelling:" 
+ 3,nCOl SAY "Machine code .11 

+ 4,nCOl SAY "Materiaal soort :" 
+ 5,nCOl SAY'Warmte behandeling:" 
+ 5,nCOl + 50 SAY "Hardings temp.:" 
+ 6,nCOl SAY "hardheid ." 
+ 6,nCOl + 50 SAY"Hardingstijd :" 
+ 7,nCOl SAY "tekening nummer .n 

+ 7,nCOl + 50 SAY "Ontlaattemp. :" 
+ 8,nCOl SAY "Productnaam ." 
+ 8,nCOl + 50 SAY "Aant. ontlaten:" 
+ 9,nCOl SAY "lengtemaat .n 

+ 9,nCOl + 50 SAY "Ontlaattijd :" 
+ 10,nCOl SAY "Geproduceerde prod:" 
+ 11,nCOl SAY "Faalgedrag :" 
+ 13,nCOl SAY "Omschrijving ." 

/I eventueel hier varia belen initialiseren 

@ nROW - 1,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNUM 
@ nROW - 1,nCOl + 64 SAY GEREEDS->INVDAT 
@ nROW + O,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNAM 
@ nROW + 2,nCOl + 20 SAY GEREEDS->PlTSTl 
@ nROW + 3,nCOl + 20 SAY GEREEDS->MACKOD 
@ nROW + 4,nCOl + 20 SAY GEREEDS->MATSRT 
@ nROW + 5,nCOl + 20 SAY GEREEDS->WARMTE 
@ nROW + 5,nCOl + 66 SAY GEREEDS->WTMP 
@ nROW + 6,nCOl + 66 SAY GEREEDS->HRDTYDPK 
@ nROW + 7,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTMP 
@ nROW + 8,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ANTONTLAT 
@ nROW + 9,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTPK 
@ nROW + 6,nCOl + 20 SAY GEREEDS->HRDHEID 
@ nROW + 7,nCOl + 20 SAY GEREEDS->TEKNR 
@ nROW + 8,nCOl + 20 SAY GEREEDS->PRDNAM 
@ nROW + 10,nCOl + 20 SAY GEREEDS->ANTPRD 
@ nROW + 11,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FAAlGEDR1 
@ nROW + 12,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FAALGEDR2 
@ nROW + 13,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS 
@ nROW + 14,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS1 
@ nROW + 15,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS2 

DO WHilE INKEYO <> K_ESC 
ENDDO 

/I terug 
RETURN ( Nil) 
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/* 
GIS12 
*/ 
r'--------------------------------------------------------------
** Description: Zoeken op NAAM 
** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee 
** Date : Fri 15-05-94 

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

* includes en defines 
************************************************* 

#INCLUDE "GIS.CH" 
#INCLUDE "GISMLD.CH" 

#DEFINE chFastKey() 
#DEFINE chSlowKeyO 

/I recordindeling 
/I GEREEDS. DBF 
#DEFINE c_GSPNUM 
#DEFINE c_GSPNAM 
#DEFINE c_PLTSTL 
#DEFINE c_MACKOD 
#DEFINE c_MATSRT 
#DEFINE c_HRDHEID 
#DEFINE c_TEKNR 
#DEFINE c_ANTPRD 
#DEFINE c_GSPOMS 
#DEFINE c_WARMTE 
#DEFINE c_WTMP 
#DEFINE c_HRDTYDPK 
#DEFINE c_ONTLATTMP 
#DEFINE c_ANTONTLA T 
#DEFINE c_ONTLATTPK 
#DEFINE c_PRDNAM 
#DEFINE d_INVDAT 
#DEFINE c_FAAL 1 
#DEFINE c_FAAL2 
#DEFINE c_GSPOMS1 
#DEFINE c_GSPOMS2 

CDFastkeyO 
CDSlowkeyO 

/I typesnelheid uit CDGN-lib 
"typesnelheid verlagen 

aRECINH[ 1] 
aRECINH[ 2] 

aRECINH[ 3] 
aRECINH[ 41 

aRECINH[ 51 
aRECINH[ 6] 

aRECINH[ 7] 
aRECINH[ 8] 
aRECINH[ 9] 
aRECINH[10] 

aRECINH[11] 
aRECINH[12] 
aRECINH[13] 
aRECINH[14] 
aRECINH[15] 

aRECINH[16] 
aRECINH[17] 

aRECINH[19] 
aRECINH[20] 

aRECINH[21] 
aRECINH[22] 

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

* Externe static variabelen 
************************************************* 

STATIC cGSPNUM, 
cVAN, 
oGEG 
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************** 

FUNCTION GIS12 
************** 

/I local variabelen 

LOCAL 
cHULP1, 
cHULP2, 
aRR := {}, 
GETLIST := { } 

SavScrO 
SavBstO 

/I Opbouwen standaard scherm 
ScrOpbO 

/I object aanmaken 
oGEG := BDMakBrwFW(4,42,19,78) 
oGEG:COLORSPEC := GETKLR ("BRWOBJ") 
oGEG:COLSEP := ,m 

/I kleurinstelling 

OGEG:ADDCOLUMN( TBCOLUMNNEW( "Naam Nummer",{11 ; 
GEREEDS->GSPNAM + SPACE(2) + ; 
GEREEDS->GSPNUM })} 

eVAN:= II U 

@ 5,14 GET cVAN PICTURE U@!U ; 
VALID SELPST(eVAN) 

READ 

ToonGegO 

/I bestanden sluiten 
I/GEREEDS->( DBCLOSEAREAO } 

1/ begin-situatie terugzetten 
RstScrO 
RstBstO 

RETURN (NIL) 

/I scherm 
/I werkgebied 

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

* PROGRAMMA FUNCTIONS 
************************************************* 

r--------------------------------------------------------------
** Description: Browse afvragen. 
** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee & F.T.G. van Dommelen 
** Date : Wen 13-04-94 
**-------------------------------------------------------------~ 
STATIC FUNCTION SeIPst(cHULP1) 

/lloeal varia belen 
LOCAL 

cHULP, 
nSAVREC, 
aAFTERKEYS := {}, 
aBEFORKEYS := { } 

oGEG: REFRESHALLO 
oGEG:GOTOPO 
/I Aktieve browse toetsen be palen 
AADD( aAFTERKEYS,{ K_F10 , {loBJI LBRWSTOP }}} 1/ stoppen 
AADD( aAFTERKEYS,{ K_ENTER ,{loBJI cHULP := GEREEDS->GSPNUM, LBRWSTOP }}) 
1/ SELECTEREN 

SET ORDER TO 2 
DBSEEK(cHULP1,.T.) 

1/ browse toetsen afvragen 
BDBrowse( oGEG, aBEFORKEYS , aAFTERKEYS ) 

oGEG:STABILIZEO 

cVAN := cHULP 
cGSPNUM := GEREEDS->GSPI\JUM 
RETURN ( .T. ) 

r-------------------------------------------------------------
** Description: Opbouwen van het standaard scherm. 
** Arguments : NIL 
- Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee 
** Date : Wen 13-04-94 
**-------------------------------------------------------------~ 
STATIC FUNCTION ScrOpb 
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/I local variabelen 

LOCAL 
cFllIAAL := SPACE(5) 

/I Set instellingen 

SET SCOREBOARD OFF 
SET BELL OFF 
SET CONFIRM OFF 
SET DATE ITALIAN 
SET EPOCH TO 1925 
SET DELETED ON 
SET CONFIRM ON 
SET SOFTSEEK ON 
SETCANCEL(.F.) 
SETCOLOR{GetKlr("ALG") ) 
PRNPAPLNG(64) 
ERRORBLOCK( {lei DEFERROR(e} }} 

/I typesnelheid verhogen 
chFastKeyO 

"algemeen scherm opbouwen 

CLS 
ScrAlgO 
SETCOLOR( GetKlr("KOplI) ) /I kopregels 
@ 0.64 SAY II II + "K&F" /I . nummer tonen 
CEN("ZOEKEN VAN GEREEDSCHAP VIA NAAM".2,,) 
@ 2,70 SAY PROCNAME{1) 
FunDis({",,,,,,," EINDE "}) 
SETCOLOR( GetKlr("ALG") ) 
@ 4,40 TO 20,40 DOUBLE 
SayMld{chMLD_050) 

@ 5,5 SAY "Naam :" 

RETURN (NIL) 

II funktietoetsen 
/I algemene kleuren 

*********************.*************************** 

r'-------------------------------------------------------------** Description: Aigemene funktie t.b.v het sluiten 
van het systeem. o.a. 
sluiten van aile bestanden. 
typesnelheid weer terug 

** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee 
** Date : Fri 11-02-94 

**,------------------------------------------------------------~ 
STATIC FUNCTION ClsSysteem 

chSlowKeyO "typesnelheid verlagen 
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QUIT /I stoppen 

RETURN (NIL) 
************************************************* 

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

STATIC FUNCTION ToonGeg 
*********************** 

LOCAL 
cFILlAAL := SPACE(5), 
nROW := 5 , , 
nCOl 3 

/I algemeen scherm opbouwen 

ClS 
ScrAlgO 
SETCOlOR( GetKlr("KOP") ) /I kopregels 
@ 0,64 SAY" " + "K&F" /I filiaalnummer tonen 
CEN("ZOEKEN VAN GEREEDSCHAP VIA NAAM",2,,) 
@ 2,70 SAY PROCNAME(1) 
FunDis({,,,,,,,,," EINDE "}) 
SETCOlOR( GetKlr(flAlG") ) 
SayMld(chMLD_122) 

/I funktietoetsen 
/I algemene kleuren 

/I omschrijvingen tonen 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 

- 1,nCOl SAY "Nummer .11 

- 1,nCOl + 50 SAY "Invoerdatum :" 
+ O,nCOL SAY "Naam ." 
+ 2,nCOl SAY "Plaats in stelling:" 
+ 3,nCOl SAY "Machine code .11 

+ 4,nCOL SAY "Materiaal soort :" 
+ 5,nCOl SAY "Warmte behandeling:" 
+ 5,nCOL + 50 SAY "Hardings temp.:" 
+ 6,nCOL SAY "hardheid .If 
+ 6,nCOl + 50 SAY"Hardingstijd :" 
+ 7,nCOl SAY"tekening nummer .If 
+ 7,nCOl + 50 SAY "Ontlaattemp. :" 
+ 8,nCOl SAY "Productnaam .If 
+ 8,nCOL + 50 SAY "Aant. ontlaten:" 
+ 9,nCOl SAY "Lengtemaat .11 

+ 9,nCOl + 50 SAY "Ontlaattijd :fI 
+ 10,nCOl SAY IfGeproduceerde prod:" 
+ 11,nCOl SAY "Faalgedrag .11 

+ 13,nCOL SAY "Omschrijving .11 
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@ nROW - 1,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNUM 
@ nROW - 1,nCOl + 64 SAY GEREEDS->INVDAT 
@ nROW + O,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNAM 
@ nROW + 2,nCOl + 20 SAY GEREEDS->PLTSTl 
@ nROW + 3,nCOL + 20 SAY GEREEDS->MACKOD 
@ nROW + 4,nCOl + 20 SAY GEREEDS->MATSRT 
@ nROW + 5,nCOL + 20 SAY GEREEDS->WARMTE 
@ nROW + 5,nCOL + 66 SAY GEREEDS->WTMP 
@ nROW + 6,nCOL + 66 SAY GEREEDS->HRDTYDPK 
@ nROW + 7,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTMP 
@ nROW + 8,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ANTONTLAT 
@ nROW + 9,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTPK 
@ nROW + 6,nCOl + 20 SAY GEREEDS->HRDHEID 
@ nROW + 7,nCOl + 20 SAY GEREEDS->TEKNR 
@ nROW + 8,nCOl + 20 SAY GEREEDS->PRDNAM 
@ nROW + 10,nCOl + 20 SAY GEREEDS->ANTPRD 
@ nROW + 11,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FAALGEDR1 
@ nROW + 12,nCOL + 20 SAY GEREEDS->FAALGEDR2 
@ nROW + 13,nCOL + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS 
@ nROW + 14,nCOL + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS1 
@ nROW + 15,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS2 

DO WHILE INKEYO <> K_ESC 
ENDDO 

1/ terug 
RETURN ( NIL) 

'* 
GIS13 

*' 

r-------------------------------------------------------------
** Description: Zoeken op TEKENING NUMMER 
** Arguments : NIL 
** Returns : Nil 
** Author . C.J.M. Bovee 
** Date : Fri 15-05-94 
**-------------------------------------------------------------~ 

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

.. includes en defines 
************************************************* 

#INCLUDE "GIS.CH" 
#INCLUDE "GISMLD.CH" 

#DEFINE chFastKeyO 
#DEFINE chSlowKeyO 

CDFastkeyO 
CDSlowkeyO 

"typesnelheid uit CDGN-lib 
"typesnelheid verlagen 
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************************************************* 

* Externe static varia belen 
************************************************* 

STATIC cTEKNR, 
oGEG, 
cVAN :=" 

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

FUNCTION GIS13 
************** 

" local variabelen 

LOCAL 
cHULP1, 
cHULP2, 
aRR := {}, 
GETLIST := { } 

SavScrO 
SavBst{) 

" 

/I Opbouwen standaard scherm 
ScrOpbO 

/I object aanmaken 
oGEG := BDMakBrwFW(4,37,19,78) 
oGEG:COLORSPEC := GETKLR ("BRWOBJ") 
oGEG:COLSEP := 'III 

/I kleurinstelling 

OGEG:ADDCOLUMN( TBCOLUMNNEW( "Teknr Naam Nummer",{11 

cVAN :=" 

GEREEDS->TEKNR + SPACE(1) + ; 
GEREEDS->GSPNAM + SPACE(2) + ; 
GEREEDS->GSPNUM }» 

@ 5,14 GET cVAN PICTURE "@ 9999999" 
VALID SELPST(cVAN) 

READ 

GIS131(cTEKNR) 

/I begin-situatie terugzetten 
RstScrO /I scherm 
RstBstO " werkgebied 

RETURN (NIL) 
*********************************.*************** 

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

* PROGRAMMA FUNCTIONS 
************************************************* 
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r----------------------------------------------------------------
** Description: Browse afvragen. 
** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee & F.T.G. van Dommelen 
** Date : Wen 13-04-94 
**,------------------------------------------------------------*' 
STATIC FUNCTION SeIPst{cHULP1) 

" local varia belen 
LOCAL 

cHULP, 
nSAVREC, 
aAFTERKEYS := { } , 
aBEFORKEYS := { } 

oGEG: REFRESHALLO 
oGEG:GOTOP() 
/I Aktieve browse toetsen bepalen 
MDD( aAFTERKEYS,{ K_F10 , {loBJI LBRWSTOP }}) /I stoppen 
MDD( aAFTERKEYS,{ K_ENTER ,{loBJI cHULP := GEREEDS->GSPNUM, LBRWSTOP }} ) 
/I SELECTEREN 

SET ORDER TO 3 
DBSEEK(cHULP1,.T.) 

/I browse toetsen afvragen 
BDBrowse( oGEG, aBEFORKEYS , aAFTERKEYS ) 

oGEG:STABILIZEO 

eVAN := eHULP 
cTEKNR := GEREEDS->TEKNR 
RETURN ( .T. ) 

r--------------------------------------------------------------
...... Description: Opbouwen van het standaard scherm . 
... * Arguments : NIL 
* ... Returns : Nil 
** Author : C.J.M. Bovee 
...... Date : Wen 13-04-94 

STATIC FUNCTION ScrOpb 

II local variabelen 

LOCAL 
cFILlMl := SPACE(S) 
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/I Set instellingen 

SET SCOREBOARD OFF 
SET BELL OFF 
SET CONFIRM OFF 
SET DATE ITALIAN 
SET EPOCH TO 1925 
SET DELETED ON 
SET CONFIRM ON 
SET SOFTSEEK ON 
SETCANCEL(.F.) 
SETCOLOR(GetKlr{"ALG") ) 
PRNPAPLNG(64) 
ERRORBLOCK( {lei DEFERROR(e) }) 

1/ typesnelheid verhogen 
chFastKeyO 

1/ algemeen scherm opbouwen 

CLS 
ScrAlgO 
SETCOLOR( GetKlr("KOP"} } 1/ kopregels 
@ 0,64 SAY" " + "K&F" /I filiaalnummer tonen 
CEN("ZOEKEN VIA TEKENING NUIVIMER",2,,) 
@ 2,70 SAY PROCNAME(1) 
FunDis({""""," EINDE "}) 
SETCOLOR( GetKlr("ALG") ) 
@ 4,36 TO 20,36 DOUBLE 
SayMld(chMLD_050) 

@ 5,5 SAY "Tek.nr.:" 

RETURN (NIL) 

/I funktietoetsen 
/I algemene kleuren 

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

r-------------------------------------------------------------
** Description: Aigemene funktie t.b.v het sluiten 

van het systeem. o.a. 
sluiten van aile bestanden, 
typesnelheid weer terug 

** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee & F.T.G van Dommelen 
ft* Date : Fri 11-02-94 

**------------------------------------------------------------~ 
STATIC FUNCTION ClsSysteem 

chSlowKeyO 

QUIT 

1/ typesnelheid verlagen 

/I stoppen 
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RETURN (NIL) 
************************************************* 

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

STATIC FUNCTION ToonGeg 
*********************** 

LOCAL 
cFILlAAL := SPACE(5). 
nROW := 5 
nCOL 3 

/I algemeen scherm opbouwen 

CLS 
ScrAlgO 
SETCOLOR( GetKlr("KOP") ) " kopregels 
@ 0,64 SAY" " + "K&F" /I filiaalnummer tonen 
CEN("ZOEKEN VIA TEKENING NUMMER".2,,} 
@ 2.70 SAY PROCNAME(1) 
FunDis({ ......... " EINDE "}) 
SETCOLOR( GetKlr("ALG") ) 
SayMld(chMLD_122) 

" funktietoetsen 
/I algemene kleuren 

/I omschrijvingen tonen 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 

- 1,nCOL SAY "Nummer ." 
- 1.nCOL + 50 SAY "Invoerdatum :" 
+ O.nCOL SAY"Naam ." 
+ 2.nCOL SAY "Plaats in stelling:" 
+ 3.nCOl SAY "Machine code ." 
+ 4.nCOL SAY "Materiaal soorl :" 
+ 5,nCOL SAY "Warmte behandeling:" 
+ 5,nCOL + 50 SAY IIHardings temp.:" 
+ 6,nCOL SAY "hardheid .11 

+ 6.nCOL + 50 SAY "Hardingstijd :" 
+ 7,nCOL SAY "tekening nummer ." 
+ 7.nCOL + 50 SAY "Ontlaattemp. :" 
+ a.nCOL SAY "Productnaam ." 
+ 8,nCOl + 50 SAY "Aant. ontlaten:" 
+ 9.nCOl SAY "Lengtemaat .11 

+ 9.nCOL + 50 SAY "Ontlaattijd :" 
+ 10.nCOl SAY "Geproduceerde prod:" 
+ 11.nCOL SAY "Faalgedrag :" 
+ 13.nCOL SAY "Omschrijving .11 
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@ nROW - 1,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNUM 
@ nROW - 1,nCOl + 64 SAY GEREEDS->INVDAT 
@ nROW + O,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNAM 
@ nROW + 2,nCOl + 20 SAY GEREEDS!.>Pl TSTl 
@ nROW + 3,nCOl + 20 SAY GEREEDS->MACKOD 
@ nROW + 4,nCOl + 20 SAY GEREEDS->MATSRT 
@ nROW + 5,nCOl + 20 SAY GEREEDS->WARMTE 
@ nROW + 5,nCOl + 66 SAY GEREEDS->WTMP 
@ nROW + 6,nCOl + 66 SAY GEREEDS->HRDTYDPK 
@ nROW + 7,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTMP 
@ nROW + 8,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ANTONTLAT 
@ nROW + 9,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTPK 
@ nROW + 6,nCOl + 20 SAY GEREEDS->HRDHEID 
@ nROW + 7,nCOl + 20 SAY GEREEDS->TEKNR 
@ nROW + 8,nCOl + 20 SAY GEREEDS->PRDNAM 
@ nROW + 10,nCOl + 20 SAY GEREEDS->ANTPRD 
@ nROW + 11,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FAAlGEDR1 
@ nROW + 12,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FAAlGEDR2 
@ nROW + 13,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS 
@ nROW + 14,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS1 
@ nROW + 15,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS2 

DO WHilE INKEYO <> K_ESC 
ENDDO 

/I terug 
RETURN ( Nil) 

1* 
GIS131 
*/ 

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

* Includes en defines 
************************************************* 

#INClUDE "GISMlD.CH" 
#INClUDE "GIS.CH" 

/I meldingen 
/I inkey e.d. 

/I eigen GEREEDS NOT eof 
#DEFINE chGRSNoef GEREEDS->(RECNO()) <= GEREEDS->(LASTREC()) 

#DEFINE chFastKeyO 
#DEFINE chSlowKeyO 

CDFastkeyO 
CDSlowkeyO 

"typesnelheid uit CDGN-lib 
1/ typesnelheid verlagen 
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/I recordindeling 
/I GEREEDS.DBF 
#DEFINE c_GSPNUM 
#DEFINE c_GSPNAM 
#DEFINE c_PlTSTl 
#DEFINE c_MACKOD 
#DEFINE c_MATSRT 
#DEFINE c_HRDHEID 
#DEFINE c_TEKNR 
#DEFINE c_ANTPRD 
#DEFINE c_GSPOMS 
#DEFINE c_WARMTE 
#DEFINE c_WTMP 
#DEFINE c_HRDTYDPK 
#DEFINE c_ONTLATTMP 
#DEFINE c_ANTONTLAT 
#DEFINE c_ONTLATTPK 
#DEFINE c_PRDNAM 
#DEFINE d_INVDAT 
#DEFINE c_FAAL 1 
#DEFINE c_FAAl2 
#DEFINE c_GSPOMS1 
#DEFINE c_GSPOMS2 

aRECINH[ 1] 
aRECINH[ 2] 

aRECINH[ 3] 
aRECINH[ 4] 

aRECINH[ 5] 
aRECINH[ 6] 

aRECINH[ 7] 
aRECINH[ 8] 
aRECINH[ 9] 
aRECINH[10] 

aRECINH[11] 
aRECINH[12] 
aRECINH[131 
aRECINH[14] 
aRECINH[151 

aRECINH[16] 
aRECINH[17] 

aRECINH[181 
aRECINH[19] 

aRECINH[20] 
aRECINH[21] 

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

* Externe static varia belen 
************************************************* 

STATIC aRECINH ,; 
nHlPNUM 

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

FUNCTION GIS131(cTEKNR) 
************************* 

/I local variabelen 
lOCAL 

cSEARCHER 
bWHILE 
bFIRST 
blAST 
oBJODR 
cKOlKOP 

, , 
, , 

, , bBRWFUN := {II BrwTxtO } 
bTONGET := {II MakGet(.F.,.F.)} " 
aAFTERKEYS := {} 

/I begin-situatie bewaren 
SavScrO 
SavBstO 

/I recODRinhoud 

/I scherm 
/I bestanden 
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/I Juiste index selecteren 
SET ORDER TO 3 

/I scherm opbouwen 
WisScrAlgO /I werkgebied schoonmaken 
CEN( "GEREEDSCHAPPEN VAN GEKOZEN TENENING NR.", 2,,) 
@ 4,2 SAY "Tekening nummer :" 
@ 4,21 SAY cTEKNR 
@ 5,1 TO 5,78 
@ 2,70 SAY PADR(PROCNAMEO,8) /I funktienaam 
SETCURSOR(O) /I cursor uit 

/I browse/zoek blokken definieren 
cSEARCHER := cTEKNR 
bWHILE := {II GEREEDS->TEKNR == cSEARCHER} 
bFIRST := {II GEREEDS->(DBSEEK(cSEARCHER,.f.» } 
bLAST := {II GEREEDS->(DBSEEK(INCLAST(cSEARCHER),.T.»,; 

GEREEDS->(DBSKIP(-1» } 

/I pOinter op eerste record dat voldoet 
GEREEDS->( EVAL(bFIRST) ) 

/I Aktieve browse toetsen bepalen 
AADD( aAFTERKEYS,{ K_F7 , {loBJI LBRWSTOP }} ) /I stoppen 

/I kopregels 

AADD( aAFTERKEYS,{ K_F2 , {loB.11 IF(chGRSNoef,BrwGegTon(oBJ,bTON-
GET),).LBRWDOOR }}) /I tonen 
AADD( aAFTERKEYS,{ K_ENTER ,{loBJI IF(chGRSNoef,BrwGegTon(oBJ,bTON-
GET),).LBRWDOOR }}) /I tonen 

/I browse object aanmaken 
oBJODR := GEREEDS->(BDMakBrwFW( 6,1,20, 78,bWHILE"bFIRST,bLAST) ) 
oBJODR:COLORSPEC := GETKLR ("BRWOBJ") /I kleurinstelling 

/I Kolommen aanmaken 
cKOLKOP 

"Nummer" 
"Naam" 
"SteL" 
"Machine" 
"Mat" 
"Hardheid" 
''Tek Num" 

SPACE(O) +; 
+ SPACE (2) + ; 

+ SPACE (21) + ; 
+ SPACE (2) + ; 

+ SPACE (2) + ; 
+ SPACE (2) + ; 

+ SPACE (2) + ; 

oBJODR:ADDCOLUMN( TBCOLUMNNEW( cKOLKOP, {II SPACE(O) + ; 
GEREEDS->GSPNUM + SPACE(2) + ; 
GEREEDS->GSPNAM + SPACE(3) + ; 
GEREEDS->PL TSTL + SPACE(5) + ; 
STR(GEREEDS->MACKOD,2,0) + SPACE(4) + ; 
STR(GEREEDS->MATSRT,6,4) + SPACE(4) + ; 
STR(GEREEDS->HRDHEID,2,0) + SPACE(6) + ; 
GEREEDS->TEKNR }» 
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/I browse toetsen afvragen 
GEREEDS->( BDBrowse( oBJODR, NIL, aAFTERKEYS , bBRWFUN) ) 

/I begin-situatie terugzetten 
RstBstO 
RstScrO 

/I bestanden 
/I scherm 

RETURN (NIL) 
* 

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

* PROGRAMMA FUNCTIONS 
************************************************* 

**.*****************.****************** 

STATIC FUNCTION MakGet( ITOE , IWYZIG ) 
*************************************** 

LOCAL 
GETLIST := {} 
nROW := 5 
nCOL - 3 

II parameters initialiseren 
IF(ITOE == NIL, ITOE := .F. ,) 
IF(IWYZIG == NIL, IWYZIG := .F. ,) 

" Bij toevoegen bestandgegevens uit fantoom record halen 
IF ITOE 

GEREEDS->( DBGOBOTTOMO ) 
GEREEDS->( DBSKIP(1) ) 

ENDIF 

"Te wijzigen record inhoud naar array. 
aRECINH := GEREEDS->( RIDbf2ARRO ) " Deze zal veranderen 
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II omschrijvingen tonen 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 

- 1,nCOl SAY "Nummer .11 

- 1,nCOl + 50 SAY "Invoerdatum :" 
+ O,nCOl SAY "Naam ." 
+ 2,nCOl SAY "Plaats in stelling:" 
+ 3,nCOl SAY "Machine code ." 
+ 4,nCOl SAY"Materiaal soort :" 
+ 5,nCOl SAY "Warmte behandeling:" 
+ 5,nCOl + 50 SAY "Hardings temp.:" 
+ 6,nCOl SAY"hardheid ." 
+ 6,nCOl + 50 SAY "Hardingstijd :" 
+ 7,nCOl SAY "tekening nummer ." 
+ 7,nCOl + 50 SAY "Ontlaattemp. :" 
+ 8,nCOl SAY "Productnaam .11 

+ 8,nCOl + 50 SAY "Aant. ontlaten:" 
+ 9,nCOl SAY "lengtemaat .11 

+ 9,nCOl + 50 SAY "Ontlaattijd :" 
+ 10,nCOl SAY "Geproduceerde prod:" 
+ 11,nCOl SAY "Faalgedrag :" 
+ 13,nCOl SAY "Omschrijving .11 

@ nROW - 1,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNUM 
@ nROW - 1,nCOl + 64 SAY GEREEDS->INVDAT 
@ nROW + O,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNAM 
@ nROW + 2,nCOl + 20 SAY GEREEDS->PlTSTl 
@ nROW + 3,nCOl + 20 SAY GEREEDS->MACKOD 
@ nROW + 4,nCOl + 20 SAY GEREEDS->MATSRT 
@ nROW + 5,nCOl + 20 SAY GEREEDS->WARMTE 
@ nROW + 5,nCOl + 66 SAY GEREEDs->wrMP 
@ nROW + 6,nCOl + 66 SAY GEREEDS->HRDTYDPK 
@ nROW + 7,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTMP 
@ nROW + 8,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ANTONTLAT 
@ nROW + 9,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTPK 
@ nROW + 6,nCOl + 20 SAY GEREEDS->HRDHEID 
@ nROW + 7,nCOl + 20 SAY GEREEDS->TEKNR 
@ nROW + 8,nCOl + 20 SAY GEREEDS->PRDNAM 
@ nROW + 10,nCOl + 20 SAY GEREEDS->ANTPRD 
@ nROW + 11,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FAAlGEDR1 
@ nROW + 12,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FAAlGEDR2 
@ nROW + 13,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS 
@ nROW + 14,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS1 
@ nROW + 15,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS2 

II terug 
RETURN (GETLlST) 
* 
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********************** 

STATIC FUNCTION BRWTXT 
********************** 

1* 
Deze funktie wordt uitgevoerd VOOR iedere browse toets afvraging 
*/ 
LOCAL 

EINDEFILE := .F. 

IF chGRSNoef 
/I er zijn gegevens aanwezig 
FUNDIS({" HELP ",''"," TERUG "",}) /I funktietoetsen 
SayMld(chMLD_523) 
EINDEFILE := .T. 

ELSE 
/I eof situatie 
FUNDIS({" HELP ",,,,,," TERUG ",,,}) 
SayMld(chMLD_005) 

ENDIF 

RETURN (EINDEFILE) 
* 

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

1/ funktietoetsen 

STATIC FUNCTION SLEUTEL_UNIEK(cSLEUTEL) 
**************************************** 

/I kopie van KEY _UN1EK 
/I waar de schermmeldingen zijn uitgehaald 

/I variabelen 
LOCAL cSCRKEY _UNIEK 

nlNDORD, 
IUNIEK 

nlNDORD := INDEXORDO 

SET ORDER TO 1 
SEEK cSLEUTEL 

IF FOUNDO 
IUNIEK := .F. 

ELSE 
IUNIEK := .T. 

ENDIF 

/I terug 
SET ORDER TO nlNDORD 

RETURN (IUNIEK) 

1/ save scherm 
/I save orde index 

1/ key uniek ? 

/I index order bewaren 

/I primaire key 

/I terugzetten index orde 
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1* 
GIS14 
*1 

r~------------------------------------------------------------
** Description: Zoeken op productnaam 
** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee & F.T.G. van Dommelen 
** Date : Fri 15-05-94 
** , 

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

* includes en defines 
************************************************* 

#INCLUDE "GIS.CHI! 
#INCLUDE "GISMLD.CHI! 

#DEFINE chFastKeyO 
#DEFINE chSlowKeyO 

/I recordindeling 
II GEREEDS.DBF 
#DEFINE c_GSPNUM 
#DEFINE c_GSPNAM 
#DEFINE c_PL TSTL 
#DEFINE c_MACKOD 
#DEFINE c_MATSRT 
#DEFINE c_HRDHEID 
#DEFINE c_ TEKNR 
#DEFINE c_ANTPRD 
#DEFINE c_GSPOMS 
#DEFINE c_WARMTE 
#DEFINE c_WrMP 
#DEFINE c_HRDTYDPK 
#DEFINE c_ONTLATTMP 
#DEFINE c_ANTONTLAT 
#DEFINE c_ONTLATrPK 
#DEFINE c_PRDNAM 
#DEFINE d_INVDAT 
#DEFINE c_FAAL 1 
#DEFINE c_FAAL2 
#DEFINE c_GSPOMS1 
#DEFINE c_GSPOMS2 

CDFastkeyO 
CDSlowkeyO 

/I typesnelheid uit CDGN-lib 
/I typesnelheid verlagen 

aRECINH[ 1] 
aRECINH[ 2] 

aRECINH[ 3] 
aRECINH[ 4] 

aRECINH[ 5] 
aRECINH[ 6] 

aRECINH[ 7] 
aRECINH[ 8] 
aRECINH[ 9] 
aRECINH[10] 

aRECINH[11] 
aRECINH[12] 
aRECINH[13] 
aRECINH[14] 
aRECINH[15] 

aRECINH[16] 
aRECINH[17] 

aRECINH[18] 
aRECINH[191 

aRECINH[20] 
aRECINH[21] 

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

* Externe static varia belen 
************************************************* 

STATIC cPRDNAM, 
oGEG, 
cVAN 
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************** 

FUNCTION GIS14 
************** 

/I local variabelen 

LOCAL 
cHULP1, 
cHULP2, 
aRR := {}, 
GETLIST := { } 

SavScrO 
SavBstO 

/I Opbouwen standaard scherm 
ScrOpbO 

/I object aanmaken 
oGEG := BDMakBrwFW(4,37,19,78) 
oGEG:COLORSPEC := GETKLR ("BRWOBJ") 
oGEG:COLSEP .- 1111 

1/ kleurinstelling 

OGEG:ADDCOLUMN( TBCOLUMNNEW( "Product naam Nummer",{11 ; 

eVAN := II " 

GEREEDS->PRDNAM + SPACE(2) + ; 
GEREEDS->GSPNUM }» 

@ 5,10 GET cVAN PICTURE "@!" ; 
VALID SELPST(cVAN) 

READ 

GIS141(ePRDNAM) 

/I begin-situatie terugzetten 
RstScrO 
RstBstO 

RETURN (NIL) 

1/ scherm 
/I werkgebied 

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

* PROGRAMMA FUNCTIONS 
************************************************* 

r-------------------------------------------------------------
** Description: Browse afvragen. 
** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee & F.T.G. van Dommelen 
** Date : Wen 13-04-94 
**------------------------------------------------------------~ 
STATIC FUNCTION SeIPst(cHULP1) 

1/ local variabelen 
LOCAL 

cHULP, 
nSAVREC, 
aAFTERKEYS := { } • 
aBEFORKEYS := { } 

oGEG:REFRESHALLO 
oGEG:GOTOP() 
/I Aktieve browse toetsen bepalen 
MDD( aAFTERKEYS,{ K_F10 , {loBJI LBRWSTOP }}) /I stoppen 
MDD( aAFTERKEYS.{ K_ENTER ,{loBJI cHULP := GEREEDS->GSPNUM, LBRWSTOP }}) 
1/ SELECTEREN 

SET ORDER TO 4 
DBSEEK(cHULP1,.T.) 

1/ browse toetsen afvragen 
BDBrowse( oGEG, aBEFORKEYS ,aAFTERKEYS ) 

oGEG:STABILlZE() 

cVAN := cHULP 
cPRDNAM := GEREEDS->PRDNAM 
RETURN ( .T. ) 

r------~-----------------------------------------------------
** Description: Opbouwen van het standaard scherm. 
** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee 
** Date : Wen 13-04-94 

**,------------------------------------------------------------~ 
STATIC FUNCTION ScrOpb 
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1/ local varia belen 

LOCAL 
cFILlAAL := SPACE(5) 

/I Set instellingen 

SET SCOREBOARD OFF 
SET BELL OFF 
SET CONFIRM OFF 
SET DATE ITALIAN 
SET EPOCH TO 1925 
SET DELETED ON 
SET CONFIRM ON 
SET SOFTSEEK ON 
SETCANCEL(.F.) 
SETCOLOR(GetKlr("ALGIt

) 

PRNPAPLNG(64) 
ERRORBLOCK( {lei DEFERROR(e) }) 

/I typesnelheid verhogen 
chFastKeyO 

/I algemeen scherm opbouwen 

CLS 
ScrAlg{) 
SETCOLOR( GetKlr("KOP") ) II kopregels 
@ 0,64 SAY II II + "K&F" /I filiaalnummer tonen 
CEN("ZOEKEN VIA PRODUCTNAAM",2,,) 
@ 2,70 SAY PROCNAME(1) 
FunDis({"",,"," EINDE It}) 1/ funktietoetsen 
SETCOLOR( GetKlr("ALGIf) ) /I algemene kleuren 
@ 4,36 TO 20,36 DOUBLE 
SayMld( chMLD _050) 

@ 5, 2 SAY "Naam :" 

RETURN (NIL) 
************************************************* 
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r------------------------------------------------------------------
** Description: Algemene funktie t.b.v het sluiten 

van het systeem. o.a. 
sluiten van aile bestanden, 
typesnelheid weer terug 

** Arguments : NIL 
** Returns : NIL 
** Author : C.J.M. Bovee & F.T.G. van Dommelen 
*" Date : Fri 11-02-94 
**,-------------------------------------------------------------------~ 
STATIC FUNCTION ClsSysteem 

chSlowKeyO 

QUIT 

RETURN (NIL) 

1/ typesnelheid verlagen 

/I stoppen 

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

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

STATIC FUNCTION ToonGeg 
*********************** 

LOCAL 
cFILlAAL := SPACE(5}, 
nROW := 5 
nCOL 3 

/I algemeen scherm opbouwen 

CLS 
ScrAlgO 
SETCOLOR( GetKlr("KOP"} } 
@ 0,64 SAY II .. + "K&F" 

/I kopregels 
" filiaalnummer tonen 

CEN("ZOEKEN VIA PRODUCTNAAMIt,2 .. } 
@ 2,70 SAY PROCNAME{1) 
FunDis({. ...... " .. EINDE "}) 
SETCOLOR( GetKlr(ltALG") ) 
SayMld(chMLD_122) 

/I funktietoetsen 
" algemene kleuren 
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/I omschrijvingen tonen 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 

- 1,nCOl SAY "Nummer ." 
- 1,nCOl + 50 SAY "Invoerdatum ;" 
+ O,nCOl SAY "Naam .11 

+ 2,nCOl SAY "Plaats in stelling;" 
+ 3,nCOl SAY "Machine code ." 
+ 4,nCOl SAY "Materiaal soort ;" 
+ 5,nCOl SAY'Warmte behandeling;" 
+ 5,nCOl + 50 SAY "Hardings temp.;" 
+ 6,nCOl SAY "hardheid .11 

+ 6,nCOl + 50 SAY "Hardingstijd ;" 
+ 7,nCOl SAY "tekening nummer .11 

+ 7,nCOl + 50 SAY "Ontlaattemp. ;" 
+ B,nCOl SAY "Productnaam .11 

+ B,nCOl + 50 SAY "Aant. ontlaten;" 
+ 9,nCOl SAY "lengtemaat .11 

+ 9,nCOl + 50 SAY "Ontlaattijd ;" 
+ 10,nCOl SAY "Geproduceerde prod;" 
+ 11,nCOl SAY "Faalgedrag .11 

+ 13,nCOl SAY "Omschrijving .11 

@ nROW - 1,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNUM 
@ nROW - 1,nCOl + 64 SAY GEREEDS->INVDAT 
@ nROW + O,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNAM 
@ nROW + 2,nCOl + 20 SAY GEREEDS->PlTSTl 
@ nROW + 3,nCOl + 20 SAY GEREEDS->MACKOD 
@ nROW + 4,nCOl + 20 SAY GEREEDS->MATSRT 
@ nROW + 5,nCOl + 20 SAY GEREEDS->WARMTE 
@ nROW + 5,nCOl + 66 SAY GEREEDS->wrMP 
@ nROW + 6,nCOl + 66 SAY GEREEDS->HRDTYDPK 
@ nROW + 7,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTMP 
@ nROW + 8,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ANTONTLAT 
@ nROW + 9,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTPK 
@ nROW + 6,nCOl + 20 SAY GEREEDS->HRDHEID 
@ nROW + 7,nCOl + 20 SAY GEREEDS->TEKNR 
@ nROW + 8,nCOl + 20 SAY GEREEDS->PRDNAM 
@ nROW + 10,nCOl + 20 SAY GEREEDS->ANTPRD 
@ nROW + 11,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FAAlGEDR1 
@ nROW + 12,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FAAlGEDR2 
@ nROW + 13,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS 
@ nROW + 14,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS1 
@ nROW + 15,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS2 

DO WHilE INKEYO <> K_ESC 
ENDDO 

II terug 
RETURN ( Nil) 
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1* 
GIS141 
*/ 

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

* I ncludes en defines 
************************************************* 

#INCLUDE "GISMLD.CH" 
#INCLUDE "GIS. CHI! 

1/ eigen GEREEDS NOT eof 
#DEFINE chGRSNoef 

#DEFINE chFastKeyO 
#DEFINE chSlowKey{) 

1/ recordindeling 
1/ GEREEDS.DBF 
#DEFINE c_GSPNUM 
#DEFINE c_GSPNAM 
#DEFINE c_PL TSTL 
#DEFINE c_MACKOD 
#DEFINE c_MATSRT 
#DEFINE c_HRDHEID 
#DEFINE c_ TEKNR 
#DEFINE c_ANTPRD 
#DEFINE c_GSPOMS 
#DEFINE c_WARMTE 
#DEFINE c_WTMP 
#DEFINE c_HRDTYDPK 
#DEFINE c_ONTLATTMP 
#DEFINE c_ANTONTLAT 
#DEFINE c_ONTLATTPK 
#DEFINE c_PRDNAM 
#DEFINE d_INVDAT 
#DEFINE c_FAAL 1 
#DEFINE c_FAAL2 
#DEFINE c_GSPOMS1 
#DEFINE c_GSPOMS2 

/I meldingen 
II inkey e.d. 

GEREEDS->(RECNO()) <= GEREEDS->(LASTREC()) 

CDFastkeyO 
CDSlowkeyO 

II typesnelheid uit CDGN-lib 
II typesnelheid verlagen 

aRECINH[ 1] 
aRECINH[ 2] 

aRECINH[ 3] 
aRECINH[ 4] 

aRECINH[ 5] 
aRECINH[ 6] 

aRECINH[ 7] 
aRECINH[ 8] 
aRECINH[ 9J 
aRECINH[10] 

aRECINH[11] 
aRECINH[12] 
aRECINH[13] 
aRECINH[14] 
aRECINH[15] 

aRECINH[16] 
aRECINH[17] 

aRECINH[18] 
aRECINH[19] 

aRECINH[20] 
aRECINH[21] 

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

... Externe static varia belen 
************************************************* 

STATIC aRECINH ,; 
nHLPNUM 

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

FUNCTION GIS141(cPRDNAM) 
**********.************** 

" recODRinhoud 
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/I local variabelen 
LOCAL 

cSEARCHER 
bWHILE 
bFIRST 
bLAST 
oBJODR 
cKOLKOP 

, , 
, , 

, , 

, , 
bBRWFUN := {II BrwTxtO } 
bTONGET := {II MakGet(.F.,.F.}} " 
aAFTERKEYS := {} 

1/ begin-situatie bewaren 
SavScrO 
SavBstO 

/I Juiste index selecteren 
SET ORDER TO 4 

/I scherm opbouwen 

1/ scherm 
1/ bestanden 

WisScrAlgO 1/ werkgebied schoonmaken 
CEN( "GEREEDSCHAPPEN VAN GEKOZEN NAAM", 2,,) 
@ 4,1 SAY "Naam :" 
@ 4,20 SAY cPRDNAM 
@ 5,1 TO 5,78 
@ 2,70 SAY PADR(PROCNAMEO,8) /I funktienaam 
SETCURSOR(O) /I cursor uit 

1/ browse/zoek blokken definieren 
cSEARCHER := cPRDNAM 
bWHILE := {II GEREEDS->PRDNAM == cSEARCHER} 

/I kopregels 

bFIRST := {II GEREEDS->(DBSEEK(cSEARCHER,.f.» } 
blAST := {II GEREEDS->{DBSEEK(INCLAST(cSEARCHER),.T.»,; 

GEREEDS->(DBSKIP(-1» } 

/I pointer op eerste record dat voldoet 
GEREEDS->( EVAL{bFIRST) ) 

/I Aktieve browse toetsen bepalen 
AADD( aAFTERKEYS,{ K_F7 • {loBJI LBRWSTOP }}) 1/ stoppen 
AADD{ aAFTERKEYS,{ K_F2 , {loB,11 IF(chGRSNoef,BrwGegTon(oBJ,bTON-
GET).).LBRWDOOR }}) /I tonen 
AADD( aAFTERKEYS.{ K_ENTER ,{loB,JI IF(chGRSNoef,BrwGegTon(oBJ,bTON-
GET),),LBRWDOOR }}) /I tonen 

/I browse object aanmaken 
oBJODR := GEREEDS->(BDMakBrwFW( 6,1,20,78,bWHILE"bFIRST,bLAST) 
oBJODR:COlORSPEC := GETKlR ("BRWOBJ") 1/ kleurinstelling 
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1/ Kolommen aanmaken 
cKOLKOP 

"Nummer" 
"Naam" 
"Stel." 
"Machine" 
"Mat." 
"Hardheid" 
"Tek Num" 

SPACE(O) +; 
+ SPACE (2) + ; 

+ SPACE (21) + ; 
+ SPACE (2) + ; 

+ SPACE (2) + ; 
+ SPACE (2) + ; 

+ SPACE (2) + ; 

oBJODR:ADDCOLUMN( TBCOLUMNNEW( cKOLKOP, {" SPACE(O} + ; 

/I browse toetsen afvragen 

GEREEDS->GSPNUM + SPACE(2) + ; 
GEREEDS->GSPNAM + SPACE(3) + ; 
GEREEDS->PL TSTL + SPACE(5) + ; 
STR(GEREEDS->MACKOD,2,O) + SPACE(4) + ; 
STR(GEREEDS->MATSRT,6,4} + SPACE(4) + ; 
STR(GEREEDS->HRDHEID,2,O) + SPACE(6} + ; 
GEREEDS->TEKNR } ) ) 

GEREEDS->( BDBrowse( oBJODR, NIL, aAFTERKEYS , bBRWFUN) ) 

/I begin-situatie terugzetten 
RstBstO 
RstScrO 

1/ bestanden 
" scherm 

RETURN (NIL) 
* 

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

* PROGRAMMA FUNCTIONS 
************************************************* 

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

STATIC FUNCTION MakGet( ITOE , IWYZIG ) 
*************************************** 

LOCAL 
GETLIST := {} 
nROW := 5 
nCOL 3 

" parameters initialiseren 

, , 

IF(ITOE == NIL, ITOE := .F. ,) 
IF(IWYZIG == NIL, IWYZIG := .F. ,) 

/I Bij toevoegen bestandgegevens uit fantoom record halen 
IF ITOE 

GEREEDS->( DBGOBOTTOMO ) 
GEREEDS->( DBSKIP(1) ) 

ENDIF 
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1/ Te wijzigen record inhoud naar array. 
aRECINH := GEREEDS->( RIDbf2ARRO ) " Deze zal veranderen 

1/ omschrijvingen tonen 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 
@nROW 

- 1,nCOl SAY "Nummer .11 

- 1,nCOl + 50 SAY "Invoerdatum :" 
+ O,nCOl SAY "Naam ." 
+ 2,nCOL SAY "Plaats in stelling:" 
+ 3,nCOL SAY "Machine code ." 
+ 4,nCOl SAY "Materiaal soort :" 
+ 5,nCOL SAY "Warmte behandeling:" 
+ 5,nCOl + 50 SAY "Hardings temp.:" 
+ 6,nCOl SAY "hardheid .11 

+ 6,nCOL + 50 SAY"Hardingstijd :" 
+ 7,nCOL SAY"tekening nummer ." 
+ 7,nCOL + 50 SAY "Ontlaattemp. :" 
+ 8,nCOL SAY "Productnaam ." 
+ 8, nCOl + 50 SAY "Aant. ontlaten:" 
+ 9,nCOL SAY "Lengtemaat ." 
+ 9,nCOL + 50 SAY "Ontlaattijd :" 
+ 10,nCOL SAY "Geproduceerde prod:" 
+ 11,nCOL SAY "Faalgedrag .11 

+ 13,nCOL SAY "Omschrijving .11 

@ nROW - 1,nCOl + 20 SAY GEREEDS->GSPNUM 
@ nROW - 1,nCOL + 64 SAY GEREEDS->INVDAT 
@ nROW + O,nCOL + 20 SAY GEREEDS->GSPNAM 
@ nROW + 2, nCOl + 20 SAY GEREEDS->Pl TSTL 
@ nROW + 3,nCOL + 20 SAY GEREEDS->MACKOD 
@ nROW + 4,nCOL + 20 SAY GEREEDS->MATSRT 
@ nROW + 5,nCOL + 20 SAY GEREEDS->WARMTE 
@ nROW + 5,nCOL + 66 SAY GEREEDS->WTMP 
@ nROW + 6,nCOL + 66 SAY GEREEDS->HRDTYDPK 
@ nROW + 7,nCOL + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTMP 
@ nROW + 8,nCOl + 66 SAY GEREEDS->ANTONTLAT 
@ nROW + 9,nCOL + 66 SAY GEREEDS->ONTLATTPK 
@ nROW + 6,nCOl + 20 SAY GEREEDS->HRDHEID 
@ nROW + 7,nCOL + 20 SAY GEREEDS->TEKNR 
@ nROW + 8,nCOl + 20 SAY GEREEDS->PRDNAM 
@ nROW + 10,nCOl + 20 SAY GEREEDS->ANTPRD 
@ nROW + 11,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FMLGEDR1 
@ nROW + 12,nCOl + 20 SAY GEREEDS->FMlGEDR2 
@ nROW + 13,nCOL + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS 
@ nROW + 14,nCOL + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS1 
@ nROW + 15,nCOL + 20 SAY GEREEDS->GSPOMS2 

1/ terug 
RETURN (GETLlST) .., 
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********************** 

STATIC FUNCTION BRWTXT 
********************** 

1* 
Deze funktie wordt uitgevoerd VOOR iedere browse toets afvraging 
*/ 
LOCAL 

EINDEFILE := .F. 

IF chGRSNoef 
/I er zijn gegevens aanwezig 
FUNDIS({" HELP ",'''"" TERUG "",}) /I funktietoetsen 
SayMld(chMLD_523) 
EINDEFILE := .T. 

ELSE 
1/ eof situatie 
FUNDIS({" HELP ",""," TERUG "II'}) 
SayMld(chMLD_005) 

ENDIF 

RETURN (EINDEFILE) .. 

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

/I funktietoetsen 

STATIC FUNCTION SLEUTEL_UNIEK(cSLEUTEL) 
**************************************** 

1/ kopie van KEY _UNIEK 
1/ waar de schermmeldingen zijn uitgehaald 

/I varia belen 
LOCAL cSCRKEY _UNIEK 

nlNDORD, 
IUNIEK 

nlNDORD := INDEXORDO 

SET ORDER TO 1 
SEEK cSLEUTEL 

IF FOUNDO 
IUNIEK := .F. 

ELSE 
IUNIEK := .T. 

ENDIF 

1/ terug 
SET ORDER TO nlNDORD 

RETURN (IUNIEK) 

/I save scherm 
/I save orde index 

1/ key uniek ? 

/I index order bewaren 

/I primaire key 

/I terugzetten index orde 
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/* 

Programma : GISFUN.PRG 

Doel Verzameling van algemene funkties welke door 
meer dan een (1) programmamodule aangeroepen 
kunnen worden. 

Beschrijving 

Parameters geen 

Return NIL 

Constructor C.J.M. Bovee & F.T.G. van Dommelen 

Datum 

*' 
/I funktie die altijd meegelinked moeten worden 

/I Headerbestanden 
#INCLUDE "GIS.CH" 
#INCLUDE "GISMLD.CH" 

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

*****.**.****************************************** 

" systeem manifeste constanten 
/I meldingen 

FUNCTION HLP(cPRCNAM, nliNNUM , cVARNAM) 
*************************************************** 

1* 
Doel 

*' 
: aanroepen van het helpsysteem 

LOCAL cHLPDBF:= "TISHLP" 
cHLPNTX := ITISHLP1" 
nHLPKEY := 28 

HLPSYS( cPRCNAM, nliNNUM , cVARNAM, cHLPDBF I cHLPNTX, nHLPKEY ) 

/I terug 
RETURN (NIL) 

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

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

FUNCTION HLPBLD(cPRCNAM, nLlNNUM , cVARNAM) 
****************************************************** 

1* 
Doe! : aanroepen van het helpbouwsysteem 
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*/ 
LOCAL cHLPDBF:= "TISHLP" 

cHLPNTX := "TISHLP1" 
nHLPBLDKEY := 291 
nHLPKEY := 28 

HLPBLDSYS( cPRCNAM, nLiNNUM , cVARNAM, cHLPDBF , cHLPNTX, nHLPBLDKEY. 
nHLPKEY) 

II terug 
RETURN (NIL) 

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

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

FUNCTION KeyEsc 

1* 
Syntax 

Arguments 

Returns 

: KeyEsc --> NIL 

: NIL = 

Description : net doen alsof ESC is ingedrukt 
*/ 

/* Local variabelen */ 

/* Verwerking */ 
KEYBOARD CHR(K_ESC) 

1* Terug */ 
RETURN (NIL) 

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

r-------------------------------------------------------------
** Description: Update van de aktieve get met een waarde 
** Arguments : xWRD -> de nieuwe waarde van een get 
** Returns : NIL 
** Author : C.~I.M. Bovee 
** Date : Thu 28-04-94 
**------------------------------------------------------------------------~ 
FUNcnON UpdateGet( xWRD ) 
LOCAL 

oGET := GETACTIVEO 
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/I buffer updaten 
oGET:VARPUT( xWRD) 
oGET:UPDATEBUFFERO 

RETURN (NIL) 
************************************************* 

r~--------------------------------------------------------------
** Description: Aigemene dbf-selektie funktie 
** Arguments : xZOKARG -> zoekargument 
** cKOLKOP -> kolom koptekst 
** bKOLINH -> inhoud kolom 
** Returns : ISELOKE -> iets geselekteerd 
** Author : C.J.M. Bovee 
** Date : Tue 26-04-94 

**.---------------------------------------------------------------~ 
FUNCTION AlgDbfSel( XZOKARG, cKOLKOP,bKOLINH ) 
/I local variabelen 
LOCAL 

ISELOKE := .F. , 
oBJDBF 
aAFTERKEYS := {} 

/I begin-situatie bewaren 
SavScrO 

/I scherm opbouwen 
SETCURSOR(O) 

II pOinter op opgegeven bestemming 
IF !DBSEEK(XZOKARG,.T.) 

II scherm wissen 
@ 4, 39 CLEAR TO 20,78 
@ 4,39 TO 20,78 DOUBLE 

/I scherm 

/I cursor uit 

FUNDIS({" HELP """,," TERUG ",,,}) /I funktietoetsen 
SayMld(chMLD_040) 

" Aktieve browse toetsen bepalen 
AADD( aAFTERKEYS,{ K_F7 , {loBJIISELOKE := .F., LBRWSTOP }}) /I stoppen 
AADD( aAFTERKEYS,{ K_ENTER ,{loBJIISELOKE:= .T., LBRWSTOP }}) /I stoppen/ge-

selekteerd 

/I browse object aanmaken 
oBJDBF := BDMakBrwFW( 5,40,19,77) 
oBJDBF:COLORSPEC := GETKLR ("BRWOBJIt

) /I kleurinstelling 

" kolom toevoegen 
oBJDBF:ADDCOLUMN( TBCOLUMNNEW( cKOLKOP, bKOLINH » 

- 66 -



/I browse toetsen afvragen 
BDBrowse( oBJDBF, NIL, aAFTERKEYS , NIL) 

ELSE 
/I gevonden 
ISELOKE := .T. 

ENDIF 

/I begin-situatie terugzetten 
RstScrO /I scherm 

RETURN (ISELOKE) 
************************************************* 

r---------------------------------------------------------------
** Description: Zoeken/Selekteren van een bestemmingsnummer 
** Arguments : cGSPNUM -> op te zoeken bestemming 
** Returns : IBSMSEL -> bestemming geselekteerd 
** Author : C.J.M. Bovee 
** Date : Tue 26-04-94 

**.---------------------------------------------------------------~ 
FUNCTION SelGsp( cGSPNUM ) 
/I local variabelen 
LOCAL 

IBSMSEL := .F. , 
cKOLKOP 
bKOLINH 

/I Kolomkop 
cKOLKOP := SPACE(1) +; 

"Nummer" + SPACE(2) + ; 
"Naam " 

/I kolom inhoud 
bKOLlNH := {II SPACE(1) + ; 

GEREEDS->GSPNUM + SPACE(2} + ; 
GEREEDs->GSPNAM + SPACE(1) } 

/I algemene selektie funktie aanroepen 
/I DENK MN de alias van de dbf van waaruit geselekteerd moet worden I!! 
IBSMSEL := TISBSM->( AlgDbfSel( cGSPNUM, cKOLKOP,bKOLINH » 

/I get updaten met de bestemmingskode 
UpdateGet( GEREEDS->GSPNUM ) 
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RETURN (IBSMSEL) 
*************************************************(31~()~"~L~t< 

LINK FILE 

# 
# Blinker 1.50 Sample Link file for Clipper 5.01 
# 
# This sample script is intended to be used as a template for your own scripts 
# 
# This script is set up a a development script, that enables incremental 
# linking, and overlays EXTEND.LlB from the Nantucket libraries. When 
# incremental linking is enabled, applications will use somewhat more memory 
# than normal, due to a certain amount of 'padding' being left at the end 
# of each Clipper procedure, but this is offset by the extremely fast 
# incremental link times. 
# 
# Before shipping a completed application, you should disable the incremental 
# linking feature, which will save memory, and increase execution speed by: 
# 
# 
# 
# 
# 

a) Enabling the 5.01 Clipper paging system 
b) Remove the padding between procedures 
c} Turning on symbol table compression 

# For setting the demonstration time - UN-COMMENT the following command: 
#BLlNKER DEMONSTRATION MINUTES 3 
# 
# For final links - UN-COMMENT the following command: 
# 
BLINKER INCREMENTAL OFF 

# BLINKER OVERLAY OPSIZE 27 
# 
# For display (in file) linker actions - UN-COMMENT the following command: 
#ECHO ON 
# 
# Burn in your own Clipper variables here eg: F25;SWAPPATHC:\; 
# 
#BLlNKER EXECUTABLE CLIPPER F25;SWAPPATHC:\SWP; 
BLINKER EXECUTABLE CLIPPER F51 
# 
# Specify the EXE filename here: 
# 
#OUTPUT <EXE filename> 
OUTPUT .. \GIS.EXE 
# 
# List your Clipper S'87 object modules here. The first FILE mentioned in any 
# Blinker link script MUST be a Clipper code module. The first module may be 
# overlaid if required. 
# 
#FILE <MAIN Clipper routine> 
FILE .. \OBJ\GIS.OBJ 
# 
# Uncomment and list your 3rd party non overlayable object modules here 
# eg: OVERLAY's RESIDENT.OBJ 

- 68 -



# 
#FILE <3rd party1>,<3rd party2> 
#BEGINAREA 
# 
# List the rest of your Clipper code files here. 
# 
# FILE <next Clipper file> 
# FI LE <next Clipper file> 
FILE .. \OBJ\GIS1.0BJ 
FILE .. \OBJ\GIS11.0BJ 
FILE .. \OBJ\GIS12.0BJ 
FILE .. \OBJ\GIS13.0BJ 
FILE .. \OBJ\GIS131.0BJ 
FILE .. \OBJ\GIS14.0BJ 
FILE .. \OBJ\GIS141.0BJ 
FILE .. \OBJ\GISFUN.OBJ 
# 
# UNCOMMENT and list your own Clipper code libraries here 
# 
# ALLOCATE <my library> 
# ALLOCATE <my other library> 
# 
# UNCOMMENT and list your overlayable 3rd party libraries here 
# 
# ALLOCATE <3rd party> 
# ALLOCATE <3rd party> 
#ENDAREA 
# 
# UNCOMMENT and list 3rd party non-overlayable libraries here: 
# 
#LI B <3rd party> 
SEARCH D:\CLlPPER5\L1B\CDGN.LlB 
SEARCH D:\CLI PPER5\LI B\ONTLI B. LI B 
SEARCH D:\CLI PPER5\L1B\CLI PPER. LIB 
SEARCH D:\CLlPPER5\L1B\EXTEND.LlB 
SEARCH D:\CLlPPER5\L1B\TERMINAL.L1B 
SEARCH D:\CLlPPER5\LlB\DBFNTX.L1B 
# 
# If you want the 5.01 debugger UN-COMMENT the following: 
# NOTE: The 5.01 debugger library MUST be specified as a FILE 
# 
# FILE C:\clipper5\lib\CLD.L1B 
# 
# UNCOMMENT for dLESKO's FUNCky 1.5 library 
# 
#@FUNCKY50.LNK 
# 
# Call the distribution script to overlay EXTEND.L1B 
# 
# 
# Microsoft LLlBCA C library comes last if needed 
# 
# LIB LLlBCA 
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TISONT.RMK 
Rmake file 

1/ 
1/ response-bestand 
1/ 

/I Path voor de diverse bestanden 
a = e:\dbase\ONnGIS\OBJ 
p = e:\dbase\ONnGIS\PRG 
f = e:\dbase\ONnGIS\FOT 
e = e:\dbase\ONnGIS 

/I inference rule am de .prg te compileren tot .obj 
.PRG.OBJ: 

CLIPPER $(p)\$* IN/AlW/o$(o)\$* >$(f)\$*.CER 

/I afhankelijkheden 
$(o)\GIS.OBJ : $(p}\GIS.PRG 
${o)\GIS1.0BJ : $(p)\GIS1.PRG 
$(o}\GIS11.0BJ : $(p)\GIS11.PRG 
$(o)\GIS12.0BJ : ${p)\GIS12.PRG 
$(o)\GIS13.0BJ : $(p)\GIS13.PRG 
$(o)\GIS131.0BJ ; $(p)\GIS131.PRG 
$(o)\GIS14.0BJ : $(p}\GIS14.PRG 
$(o)\GIS141.0BJ : $(p)\GIS141.PRG 
$(o)\GISFUN.OBJ: $(p)\GISFUN.PRG 

II te vergelijken files tbv linken 
VGLFILES= $(o)\GIS.OBJ \ 
$(o}\GIS1.0BJ \ 
$(o)\GIS11.0BJ \ 
$(o)\GIS12.0BJ \ 
$(o)\GIS13.0BJ \ 
$(o)\GIS131.0BJ \ 
$(o)\GIS14.0BJ \ 
$(o)\GIS141.0BJ \ 
$(o)\GISFUN.OBJ \ 

lliinken 
${e)\GIS.EXE: $(VGLFILES) 

BLINKER @GISONT.LNK VERBOSE >$(f)\$*.LER 
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