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HOOFDSTUK I 

1.1. INLEIDING 

Bij de Metaalwarenfabriek Van Geel te Baxtel worden o.a. metalen 

plafonds gefabriceerd, deze bestaan uit een ophangconstructie, 

verlichtingselementen en (meestal geperforeerde) plafondtegels 

zie fig. l. 

Deze plafondtegels worden vervaardigd van staal of aluminium en 

hebben een grote vari~teit in de afmetingen. De maximale afme

tingen b x 1 x ho bedragen ongeveer 2500 x 800 x 0,75 mm. met 

een maximale perforatiebreedte bp van 770 mm. 

De perforatiediameter d was tot nu toe 1,6 tot 3,5 mm. 

· " . • • • (I • ••• ••• • •••••• • • 
• • • • • • • •• 
• • • • • • • •• 
• • • ••• • (# •• bp 

" • • , , , " •• 
• , • • (# •• 
" • " . • •• 
• • • • •••• G •• •• ,. .. .... e • •• eo 

It 

L -" 

figJ plafondtegel 

Als belallgrijkste eis aan de tegels wordt gesteld dat deze vlak 

moeten zijn, omdat andel's door strijklicht het plafond lichtere 

en donkerder plekken zal vertonen. 

Door de perforatie ontstaan er spanningen in het plaatmateriaal 

met als gevolg dat dit niet vlak onder de perforatiepers uitkomt. 

Daarom wordt het plafondmateriaal door een strekwals gevoerd. 

Indien de platen vlak en recht uit de strekwals komen kan gesteld 

worden dat het perforatiegereedschap zich nag in goede staat be

vindt! 
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Bij staalplaat met een perforatiediameter van 1,6 mm. en een 

perforatiebreedte van 760 mm. met dikte ho c 0,75 mm. bleek de 

standtijd van het gereedschap zeer kart. Na een procesduur van 

enige uren kon men de tegels in de strekwals niet meer vlak 

krijgen, zodat men het perforatiegereedschap opnieuw moest 

slijpen. Hierdoor worden in het productieproces lange wacht

en ombou~tijden ge1ntroduceerd. Terwijl de 1evensduur van de 

matrijzen en ponsnippels oak erg kart is omdat er telkens een 

laag afgeslepen wordt. 

1.2. DOELSTELLING 

De aan mij verleende opdracht 1uidde in het algemeen gesteld: 

1. Ga na wat de redenen zijn dat de standtijd van het gereed

schap bij de perforatie van staal zo kort is. 

2. Ga na wat voor invloed uitgaat van een verbreding van het 

perforatiepatroon, dit in verband met eventuele aanschaf 

van een bredere pers. 

3. Indien de oorzaken voor de kortere standtijd bekend zijn 

ga dan na op welke wijze deze verlengd kan worden. 
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HOOFDSTUK 2 

2.1. PRODUCTIEMETHODE 

Ret plaatmateriaal wordt vanaf een zelfstandig aangedreven rol 

naar een 80 ton perforatiepers fig. 2 gevoerd. 

De stapsgewijze verplaatsing van het plaatmateriaal onder de 

pers wordt verzorgd door middel van aan de voor- en achterzijde 

van de pers aangebrachte walsrollen. Na de perforatie wordt het 

plaatmateriaal door een strekwals geleid, waarna er platen met 

de gewenste lengte van worden geknipt. 

De machine-operator controleert regelmatig met de hand of de aan 

de onderzijde van de perforatie aanwezige braam niet een zekere 

(gevoels)waarde overschrijdt. Indien dit weI zo is weet hij uit 

ervaring dat men de plaat met behulp van de strekwals niet meer 

recht kan krijgen. Men moet dan eerst de ponsnippeis en matrijzen 

slijpen voor men met het perforatieproces verder gaat. 

Ret perforatiepatroon van de staaiplaat waarbij het slijtagepro

bleem sterk naar voren treed wordt in 2 fasen geperforeerd fig. 3. 

De verplaatsing van het plaatmateriaal per slag bedraagt 3 x de steek. 

~ Ricbting plaatmateriaal 

0 0 0 0 0 0 0 
o 0 0 0 0 o 0 
o 0 0 0 000 
) '0 o 0 0 o 0 
o 0 o 0 0 o 0 
'0 0 o 0 0 o 0 

\. 

Fig. 3. Detail leidingplaat voor 2-fasen perforatie 
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De enige andere storing die zich van tijd tot tijd voordoet is 

nippelbreuk dit komt zowel bij de perforatie van staal als 

aluminium voor en is snel te verhelpen. 

Voor tekeningen van het perforatiegerecdschap zie de figuren 4 

en 5. 

Opmerkelijke punten aangaande dit eereedschap zijn: 

1. Matrijzen hebben een lengte van 52 mID. en zijn aaneengeschakeld 

bevestigd op een grondplaat. De speling tussen de matrijzen 

onderling bedraagt ongeveer 0,01 mm. 

2. De leidingplaat is gecentreerd met 4 paspennen en bevestigd 

met 8 stuks M 8 bouten san matrijzen en grondplaat. 

3. De grondplaat is dusdanig in de zware slof ingeklemd dat beiden 

ais een star geheel beschouwd kunnen worden. 
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HOOFDSTUK 3 

3.1. SLIJTAGEVERSCHIJNSELEN (fenomeno1ogie) 

Kenmerkend bij een te grote s1ijtage van de ponsnippels en 

matrijzen zijn: 

1. Grotere braam aan de onderzijde van de geperforeerde plaat. 

2. Ovaal worden van de snijgaten in de matrijs. 

3. Afronding van de scherpe snijkant aan de ponsnippels. 

OpmerkeUjk aan deze slijtagekenmerken is bij de perforatie van 

staalplaat: 

1. Braam wordt groter naar het midden van de geperforeerde plaat. 

2. De gaten van de matrijzen die in het midden van de pers gelegen 

zijn vertonen sterke slijtage terwijl de matrijzen uiterst rechts 

en links nog vrijwel geen slijtage vertonen. 

3. Slijtage treedt op (gezien in relatie met de bewegingsrichting 

van het p1aatmateriaa1) aan de achteriijde van de snijgaten. 

4. De nippels1ijtage treedt voornamelijk daar op waar ook versterkte 

matrijsslijtage geconstateerd wordt zie fig. 6. 

00 
00 
00 
00 

t Richting plaatroateriaa! 

Fig. 6. Matrijzen, kleur geeft aan mate van slijtage 
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HOOFDSTUK 4 

4.1. INTERPRETATIE WAARGENOMEN SLIJTAGEPATROON 

De mogelijke oorzaken voor een slijtagebeeld zoals hiervoor 

beschreven zijn bij een eerste beschonwing: 

1. Wringend momentlop de lengterichting van de leidingplaat, 

welke in de uiteinden is ingeklemd waardoor de hoekverdraai

ing n.aar het midden van de leidingplaat groter wordt. 

2. GelijkmaUge verwarming var! de leidingplaat die ten gevolge 

van de door uitzetting veroorzaakte drukspanningen zal knikken. 

3. Reeds bij fabricage van leidingplaat en matrijzen aanwezige 

maatafwijkingen welke zich pas tijdens het productieproces 

openbaren. 

4. Er ontstaat een temperatuurverschil tussen voor- en achterzijde 

van de leidingplaat waardoor deze krom zal trekken.· 

4.2. BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE OORZAKEN 

In appendix I worden de hiervoor genoemde mogelijke oorzaken voor 

het geconstateerde slijtagepatroon uitvoerig behandeld. 

Uit de beschouwingen van appendix I blijkt dat aIleen het tempe

ratuurverschil tussen voor- en achterzi.jde van de leidingplaat 

als een belcmgrijke oorzaak overblijft. De werkelijke temperatuur

verdeling ligt natuurlijk heel anders als hier is aangenomen en 

moet daarom gemeten worden. 

Aan de hand van deze gemeten temperatuurverdeling kan dan berekend 

worden wa.t de verplaatsing van elk punt va.n de leidingplaat is ten 

opzichte van zijn uitgangstoestand. 

Deze absl)lute verplaatsing is echter Minder belangrijk als de rela

tieve verplaatsing van een punt van de leidingplaat t.o.v. een 

overe~nkomstig punt van de matrijzen. 
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De matrijzen geven echter geen aan1eiding tot kromtrekken omdat 

ze een geringe lengte hebben (i 52 mm.) en met een onder1inge 

speling op een grondplaat bevestigd zijn fig. 5. 

Over de matrijzen bestaat een temperatuurverdeling die vergelijk

baar is in hoogte en verloop met die van de leidingplaat. 

Dit temperatuurverloop zal overgedragen worden naar de grondplaat 

en van daar naar de slof hierbij wordt echter steeds het maximale 

temperatuurverschil geringer, er treedt dus een vervlakking van 

het temperatuurverloop op. 

De grondplaat kan niet zelfstandig krom trekken omdat deze is 

ingeklemd in de slof (fig. 5), dus blijft aIleen nog over het 

temperatuurverloop over de slof die een verplaatsing van de 

matrijzen veroorzaakt. Daar het temperatuurverloop van de slof 

vlakker is als van de leidingplaat zal ook het kromtrekken minder 

sterk plaats vinden. 
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ROOFDSTUK 5 

BEREKENING TEMPERATUu~VERDELING VAN GEPERFOREERDE PLAAT 

5.1. ALGEMENE ENERGIEBESCHOUWINGEN 

Tengevolge van bet perforatieproces wordt aan bet plaatmateriaal 

en bet ponsgereedscbap (nippel, leidingplaat en matrijzen) ener

gie toegevoerd fig. 9. 

As 1 .. Ret deel van de gedurende het snijtraject opgewekte pla<s

tische deformatie energie dat wordt toegevoerd aan het 

plaatmateriaal. 

As 2 .. Ret deel van de plastische deformatie energie dat wordt 

toegevoerd aan de ponsdop. 

Pw 1 .. De wrijvingskracht die de ponsnippel ondervindt in het 

geperforeerde materiaal. 

Pw 2 .. De wrijvingskracht die de pons~op ondervindt in de matrijs. 

De totaal benodigde hoeveelheid energie bedraagt 

fJl:. = {JS + fJWI .... Ill'll. 

:: f fIs tis.+ I P"" ell, + I PW'Z J fr. 
15.1,,1J 

In het blokscbema van fig. 10 staat weergegeven op welke manier 

de verscbillende soorten energie worden afgevoerd. 



O,sRs ~~perforeerde plaat Leidingplaat r--I 

osf}"" 
~ 

Plastische de for- r- rr== matie energie As r-- Pers 

0.5 A,. i--:--Ponsdoppen Nippelhouder 
<oI~ l ~ 
In 

I 
I--- () 

~ Wrijvingcenergie 
I - Lucht 

Aw I-~ I -=---l 0.5 n",!-

05/11111. 

Ponsnippels I-- L- Matrijzen 

Fig. 10. Energieba1ans 
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5.2. BEPALING VAN DE DIMENSIELOZE DEFORMATIE ENERGIE BIJ RET SNIJDEN 

VAN PLAATMATERIAAL 

Bij het bepa1en van de materiaa1eigenschappen kan uitgegaan 

worden van de verstevigingsfunctie van Nadai:(l) 

R (S.2.1J 
Uitrasteropnamen van ponspre

paraten ( 2 )b1ijkt dat de de

formaties bij het pons- en snij

proces door zuivere afschuiving 

Fig. 11. tot stand komen. 

In de snijz6ne werkt de schuifkracht Ts, fig. 11, hier'loor geldt: 

(5.2..2) 

Cfs is de effektieve spanning langs het snijvlak, deze kan met 

behulp van de verstevigingsfunctie uit de effektieve rek ten 

gevolge van het afschuifproces berekend worden. 

S$ kan op zijn beurt weer in bekende grootheden worden uitge

drukt. 

(5.2.3) 

Ret krachtenevenwicht op de ponsdop geeft de kracht die opgebracht 

moet worden door het afschuifproces. 

f's = L . It . 7:s (5.2.4 ) 
Na eliminatie van 'z:;, 0; en is levert dit op 

De dimensieloze snijkracht bedraagt dan 

p,- PI 
5 = -L..;...·.:..h-•. -C-

"jo' 

I (VJ" hiif' )".!!. ::. :ii=i :1. Qf'I -- ...,.. b.. " 
If l "J, It" 



Zuiver snijden 

L ._!! 
h. L 

1,..: --__t.... I - 1; 
Fig. 13 
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Begin scheurvorming Zuiver wrijving 

Fig. 12 

Ret gearceerde gebied van 

fig. 13 geeft weer de dimen

sieloze arbeid verricht tij

dens het snijtraject. 

De verrichtte arbeid over het gehe1e snijtraject wordt 

l.-hs 
IJs == I ?s d (h. -It) 

II 

(5.'2.') 

Dimensieloze arbeid wordt dan 
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De dimensieloze arbeid tijdens het snijtraject is berekend 

afhankelijk van n waarbij $0 c 0, met behulp van het in appendix 

II beschreven computerprogramma. 

De result:aten zijn in de grafiek van fig. 14 weergegeven. 

5.3. ARBEID VERRICRT OVER RET GERELE WRIJVINGSTRAJECT 

Ret wrijvingstraject kan afgeleid worden uit fig. 15. 

/1////1/(/ 

Fig. 15. 

I. Gedurende dit traject bestaat er 3een contact tussen geper

foreerde plaat en ponsnippels, plaatmateriaa1 kan met behulp 

van walsr011en worden doorgeschoven. 

1. Nippel.s maken contact met het plaatmateriaa1 en drukt di t op 

de matrijzen. 

II. Snijtraject 

2. Begin scheurvorming 
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III. Wrijvingstraject ponsnippels - geperforeerde plaat 

3. Onderste dode punt 

IV. Geperforeerde plaat wordt door ponsnippels naar boven 

getrokken (geen wrijving) 

4. Contact tussen leidingplaat en geperforeerde plaat 

V. Wrijving ponsnippels - geperforeerde plaat 

5. Ponsnippels zijn geheel uit de geperforeerde plaat ge

trokken 

VI. Als I 

6. Bovenste dode punt. 

Stel: 

1. Wrijvingskracht tussen ponsnippels en geperforeerde plaat 

bedraagt 10% van de maximale snijkracht Ps max (3) 

2. Lengte van het totale wrijvingstraject bedraagt S mm. 

Wrijvingskracht is over het gehele wrijvingstraject aanwezig 

~ • hs + ho +lhd. 

Uit het bovenstaande voIgt voor de wrijvingsarbeid tussen pons

nippels en plaatmateriaal: 

IJ"." -= ()~ '·?"'AJIC . S. (s. '.1) 
Het maximum van de snijkracht treedt op als 

Hieruit voIgt voor de maximale snijkracht (2) 

(5.3.1) 

De dimensieloze maximale snijkracht wardt dan 

1.5.3.'3) 
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De dimensie10ze maxima1e snijkracht is afhanke1ijk van n 
eveneens berekend met het computerprogramma van appendix 3 en 

is in de grafiek van fig. 14 weergegeven. 

5.4. BEREKENING TEMPERATUURVERHOGING GEPERF'OREERDE PLAAT 

Aangenomen wordt dat de temperatuur van het plaatmateriaal snel 

na de perforatie over het gehe1e resterende p1aatvolume ge1ijk 

is. 

De temperatuurverhoging van het p1aatmateriaal t. g. v. he_t 

ponsproces is naast de afhanke1ijkheid van de materiaa1eigen

schappen ook sterk afhankeIijk van de totale snijlengte per 

opperv1akte eenheid en de dikte ho van de p1aat. 

Indien in een p1aat een rege1matig perforatiepatroon wordt ver

eist met een door1aatpercentage X na de Ie fase perforatie, kan 

hieruit de snijIengte per opperviakte eenheid bepaaid worden. 

X 
SL:, 100' y",. 1f'.d' 

SL 
_x 
- 25 J. 

15.4.1) 

Aanname: As I = As 2 c 0,5 A 

Aw 1 gaat voor 50% naar het p1aaomateriaal en voor 50% 

naar de ponsnippe1. 

De temperatuurverhoging van het plaatmateriaal gedurende de le 

fase ponsing wordt dan 

-0,5 (nsl . ho + 0"·7>",, . s) 

Cp 0' . v, 
. "Q' c· F'SL (S.~.2 ) 

(1- .2L) F· ho , 00 
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II - J tl i, c o.s (11~,· 1,0 + !Ito/I' S • C· SL 
Cp ./ (1- ;f;-) 

[ 6,,] { 
"" S.ft.3} 

Bij een meerfase perforatie waarbij de tota1e snij1engte voor 

elke fase gelijk is, kan voor de me fase gesteld worden 

X 
I .- m A l",::: .d 1:,. ---
,-~ , ,," 

Voor de veel voorkomende tweefasenperforatie is in de grafiek 

uitgezet, dfhankelijk van de perforatiediameter en het door

laatpercentage. 

fl 0:: SL l(l~X/IOO) 

f2 0:: (loO-x)/(100-2X) 

5.5. BEREKENING TEMPERATUURVERHOGING PLAATMATERlAAL BIJ PERFORATIE 

VAN STAAL EN ALUMINIUM IN 2 FASEN 

Gegevens: 

Staal Cp :: 520 Nm!kg. grd. Alumillium Cp:: 910 Nm!kg. grd. 

I .., 7800 kg/ m3 I :: 2600 kg/m3 

h~ = 0,67 x 10-3 m. .hI!! z: 0,67 x 10-3 m. 

X, .., 13 I., c 13 

d = 16 x 10-3 m. d :0: 16 x 10-3 m. 

5. -3 = 2,4 x 10 m. S. = 2,6 x 10-3 m. 

Met trekproeven zijn de materiaa1constanten c en n bepaa1d. 
·6' t &: 900 x 10 N/m2 C:: 165 x lOb N/m2 

n:: 0,22 

Ret niet glad gesneden deel van de perforatie is gemeten, 

met een meetmicroscoop, bij een aantal ponsdoppen. 

Fig. 17. Ponsdop 

De gemidde1de hoogte wordt gelijk 

gesteld met hs fig. 17. 
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Hiermee vindt men in de grafiek van fig. 14 

1). 
1 S ",AIC.. Ol-l2 

R: ""A" = ~ 1. I{ 

lal) lr'mQ.'K = 0,52 

A:,., 0." = 0,1' 

In de grafiek van fig. 16 vindt men voor de snij1engte per· 

opperv1akte eenheid 

Met de formu1es van 5.2.4. kan dan de Ie fase temperatuurver

hoging berekend worden. 

,I. ., 

ill, 61 J == p,s ( O. 'J.lt· (), I 'I .,.. o. ,.b, .1· 'l.t, }(1J91J#· It)'. 31 0 

52.0 . 7100 

-= 10,1 IJC 

- 3,1- fie.. -
" Al, (st): 

/- "'iQO 
12/' ·c 16,'}' -

1- II -
II/JI'" 

IS ·c A. I .. (1A1) = 3.'/ I - ;;-;:; - LJ I i 
1- 3..;: 

100 

A t (sf) = 23. ~ °c 
ilE ( .. f) 'I: a ·c 
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HOOFDSTUK 6 

6.1. METING VAN DE TEMPERATUURVERDELING IN DE LEIDINGPLAAT EN DE 

TEMPERATUUR VAN DE GEPERFOREERDE PLAAT 

Om de werkelijk optredende temperatuurverdeling in de 1eiding

plaat te kUfinen meten zijn een aantal thermo-koppels (Fe-con

stantaan) in de leidingplaat aangebracht fig. 17a. 

De thermo-koppels zijn geijkt binnen het temperatuurgebied van 

10 tot 60oC, de meetnauwkeurigheid bedraagt ± O,SoC. 

Metingen zijn gedaan bij een twee fasen perforatie van aluminium 

plaat, waarvan d ~ 1,6 rom., ho = 0,75 rom. en Xl = 13, zie fig. l7b. 

De gebruikte apparatuur voor deze meting bestaat uit een compen

sator, een thermo couple switch selector en als o-puntsreferentie 

een thermoskan gevuld met 50% water 50% ijs. Verder werd nog ge

bruik gemaakt van een contactthermometer om de temperaturen van 

het plaatmateriaal direct voor en na de perforatie te meten. 

De perf ora tie geschiedde niet over de gehele breedte van het 

plaatmateriaal zie fig. 17. 

·0 
"0 
of> 

h, °0 J.3o ClO 
'0 

it bF 
·0 
·0 
·0 

h,.,,1JO 00 
"11 
"11 
~ 
0° 
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I 

IC'(13 0 

25 

,...~ -
1Q ~~--------------~--~--------________________________________ ~ 

50 

35 

)0 

t [O[J 

G r MET E N LEI D J N G P L rJ AT T E M P f R A ru R£ N. 
PER FOR Ii T I CJt~JL1LLtLWJj 
--- PUIATMfJTERJltALTEMP. (GEt1JTfNI 

-

r :~ ~___ , _ , __ _'--._._ .. ____ -'---_ .. ___ .... _1 
f 8 9 

---- Thermokopp.fJ N2 
10 1l 

V f R IlilL~HI __ 1Ff!1_e_f.(/ IJ TMJLR .. _Vr: f(_~gQ f_ 

a ~---.illUllP E R F 0 n f111 E • 

1i9 11 b 

I 
, 

I TEK. NO. FORM. OPM. POS I AAN-I BENAMING 
NO. TAL 

EUROPESE 
SCH. MAT. PROJECTIE 

FIN. A4 GET. 

BENAMING 
GEC. 

GEZ. 

T.' . I GEW . 'I 
[ VERV. 

41 TEK. NO.: ISI.AD 



- 28 -

1 Gemeten ongeveer 10 minuten na start perforatieproces. 

II Gemeten ongeveer 1 uur na start perforatieproces 

III Gemeten ongeveer 5 minuten na stoppen perforatieproces. 

1 II III 

Thermokoppel Emk t Emk t Emk t 
NQ r,."V1 rOC] [mVJ rOC) [m Vl fer] 
15 1,090 21,4 1,31 25,4 

2 1,085 21,3 1,31 25,4 

3 1,165 22,8 1,31 25,4 

4 1,220 23,8 1,36 26,5 

5 1,250 24,2 1,36 26,4 

6 1500 29,2 1,67 32,3 1,62 31,3 

7 1,245 24,2 1,28 24,6 1,41 27,3 

8 1405 27,2 1,43 27,7 1,51 29,2 

9 1565 30,5 1,72 33,3 1,55 30 

10 1565 30,3 1,75 33,8 1,58 30,6 

11 1,580 30,6 1,68 33,3 1,58 30,6 

12 1600 31,0 1,72 34,0 

13 1,045 21,4 1,21 21,9 

14 1,230 24,0 1,22 23,8 

17 1,320 25,6 1,34 26,2 

18 1,160 22,8 1,35 26,4, 

16 1,160 22,8 1,39 27,0 

Gemeten temperatuur bij perforatie van aluminiumplaat. 

t I·e] /:.[·t1 

·voor. per'orfAlte /fA ;;;er/oNJ.l if! /J. t "C 

IJ I .. ,..:,. i I.if '" .21 .32. /I 

S~"'c.1 2tJ J,,, 2." 

'Be. re. i, .. d '" .. s I/IN'" A I.", .. ,,;u,.. A l: '" 4'·C en I"b p,. .114.4. J 

~l=23,'1·C (hoo/ls/llk 5.4) 
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6.2. ENIGE BESCHOUWINGEN OVER DE TEMPERATUURVERDELING VAN DE 

LEIDINGPLAAT EN DE MATRIJZEN 

Ten gevolge van de grote snelbeid waarmede bet plaatmateriaal 

door de pers gevoerd wordt (300 a 500 slagen/min, verplaatsing 

maximaal 6 mmVslag) , kan dit bescbouwd worden als een continue 

warmtebron die afwisse1end contact maakt met de matrijzen en de 

leidingplaat fig. 18. 

Bij contact geeft de warmtebron ge1eidingswarmte af,anders 

stralingswarmte. 

-1, ~ 
-11 

----------~===========~ 
Fig. 18. 

De afgegeven warmte door straling meteen na de start van bet 

perforatieproces bedraagt (4,5) 

tJ:Jr = el,a .0; {fI, (T. f - 'i;/'" 1/, (7;! _ T./)J (6. 2.1) 

Omdat de afstand tussen warmtebron en leidingplaat gering is 

+ 0,5 mm. mag de warmte uitwisselingsf.lctor £,,,= 1 gesteld - . 
worden. 

Stel verder: 7o=:293"/< 

T,.-T. "'" T, ... 7; 

Tici!');,.,,,' ...... "" T, =' 291" /( 
fl. = 9. 6 . lo-J h'lt 

fJ -J t 
t",. 23, J • 10 '" 

0; -- 5,67 1 /~"'.JflC. 01< 



- 30 -

3D 

,...., 2S 
~ ...... to 

To "" 293~ 
\. 

'S .. ..... 
~0It 

II) 

5 

t9' 31S JJJ 353 J71 ',.1 .. 7; [ ~/{ ] 

Fig. 19. 

Uit fig. 19 b1ijk dat zelfs v1ak nadat betperforeerproces vanuit 

koude toestand is gestart, en dus bet grootste temperatuurverschil 

tussen 1eidingplaat en warmtebron aanwezig is, de boeveelheid 

stra1ingswarmte die van de warmtebron naar de 1eidingp1aat en de 

matrijzen gaat zeer gering is. 

Bij een hoog warmtebrontemperatuurverschil van 40oC. bedraagt de 

stra1ingswarmte ± 7 l/sec. 

Hieruit kan worden afgeleid dat de verwarming van de 1eidingplaat 

voornamelijk geschiedt door ge1eiding bij contact met de warmte

bron. 

Omdat hier een continueproces gaande is zal er na verloop van 

tijrl een stationaire toestand ontstaan, waarbij eenzelfde hoe

vee1heid warmte aan de 1eidingplaat of matrijzen wordt toegevoerd 

als deze aan hun omgeving afstaan. 
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Indien nu aIleen de warmte-afgifte van de ponsnippels aan de 

leidingplaat en van de ponsdoppen aan de matrijzen wordt be

schouwd zonder dat er enig contact bestaat met het plaatmate

riaal, dan kan gesteld worden: 

1. Dit geeft een symmetrische temperatuurverdeling t.O.V. de 

z-as. 

2. Dit geeft geen aanleiding tot kromtrekken. 

Indien hier nu echter de warmte-uitwisseling bij opgeteld wordt 

zoals die in de stationaire toestand plaats vindt bij contact 

met de warmtebron, dan krijgt men een warmte-uitwisselingspatroon 

als in fig. 20. 

Fig. 20. 

De werkalijk optredende temperaturen in de leidingplaat zijn niet 

eenvoudig te berekenen. Er kan echter met zekerheid gesteld worden 

dat de achterzijde van de leidingplaat, die in contact treedt met 

de geperforeerde plaat, na een opwarmperiode een temperatuur krijgt 

die ongeveer gelijk is aan de geperforeerde plaattemperatuur. 

Aan de voorzijde treedt een stationaire toestand in,waarbij een 

warmtestroom van de leidingplaat naar het nog niet geperforeerde 

plaatmateriaal gaat t.g.v. een temper3tuurverschil tussen beiden. 
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Dit blijkt ook uit de temperatuurmetingen zie fig. 17b. 

Ret zelfde geldt ook voor de matrijzen, deze zijn echter gemon

teerd op een grondplaat. 

Deze grondplaat wordt verwarmd door de ponsdoppen (vrijwel sym

metrische warmtebron) en door de achterzijde van de matrijzen 

en staat zijn warmte af aan de voorzijde van de matrijzen en 

aan de slof. Hiermede is het duidelijk dat het temperatuurver

schil tussen voor- en achterzijde bij de grondplaat geringer 

is als bij de leidingplaat. 

Dit verschil wordt nog geringer voor de slof waarop de grondplaat 

is bevestigd, waardoor het kromtrekken van de slof en de grond

plaat wordt bepaa1d. 
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HOOFDSTUK 7 

Bepaling der verplaatsing van het midden van de leidingplaat in 

,,-richting onder invloed van een bekende temperatuurverdeling. 

Hierbij is gebruik gemaakt van een AS7~\ computerprogramma dat 

wordt beschreven in appendix 2, op deze wijze is de verplaatsing 

~ berekend onder invloed van verschillende temperatuurverdelingen 

en bij verschillende ondersteuningenzie fig. 18. 

Eerst is als controle berekend wat de verplaatsing xwordt bij een 

rechtlijnige temperatuurverdeling .4 ~ = 5· C terwijl de bewegings

vrijheid van de leidingplaat in geen enkele richting wordt bel em

merd, fig. 21~IJdit geeft 

X = 51' 10-& /'if 

Uit de grafiek van fig. A. 8 wordt voor hetzelfde belastingsgeval 

gevonden 

Dit komt dus redelijk met elkaar ovcr~en. 

Nu wordt bij de verschillende ondersteuningen en bij een tempe

ratuurverdeling zoals gemeten bij de p~rforatie van aluminium 

de berekende verplaatsingen. 

Ondersteuningsmethode I: 

Leidingplaat kan vrij bewegen. 

-I 
:t: = 89, '1 ·/0 WI 
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Ondersteuningsmethode II. 

Enige knoop~unten krijgen een voorgeschreven verplaatsing, 

waarbij de o-stand rekening is gehouden met de verlenging 

van de leidingplaat. 

De verplaatsing x is als functie van de voorgeschreven ver

plaatsing uitgezet in fig. 19. 
-6 

:JC = I> 0.1 . /1) hi 

Ondersteuningsmethode III. 

Hierbij is er rekening mee gehouden dat de steunplaten de ver

plaatsing x tegenwerken, zie appendix 2. 

Ondersteuningsmethode IV. 

Hierbij is rekening gehouden met de paspennen, de voorgeschreven 

verplaatsingen S1 en S2 houden verband met de verlenging van de 

leidingplaat 

Bij een temperatuurverde1ing zoa1s aangenomen mag worden bij de 

perforatie van staal zie fig. 17b, wordt gevonden 

De verplaatsing:x: is dus duidelijk groter bij de perforatie van 

staal dan bij de perforatie van aluminium, hierdoor bestaat de 

moge1ijkheid dat de ponsnippels gep1aatst in het midden van de 

leidingplaat de matrijzen raken. 

Is dit echter nog niet het geval dan nog zal vanwege de sterk 

asymmetri3che snijspeling een versterkte slijtage optreden. 
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Ondersteuningsmethode III is niet te realiseren als men niet 

de beschikking heeft over volkomen stijve paspennen. De ge

ringe invloed van de paspennen op de verplaatsingJ( blijkt 

uit de ondersteuningsmethode III en IV, X vermindert met 
1 ongeveer procent. 
6 
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HOOFDSTUK 8. 

AAN TE BRENGEN WIJZIGINGEN VAN HET PERFORATIEGEREEDSCHAP OM DE 

SLIJTAGE TE VERMINDEREN 

Met behulp van een koelkanaal, waardoorheen water stroomt, de 

temperatuur van leidingplaat en slof zo gelijkmatig verde len 

dat de verplaatsing in de x-richting t.g.v. kromtrekken verwaar

loosbaar wordt fig. 20 

Bepaling van de warmte-opname door het water in het koelkanaal. 

IS'/0
1 

"" ., 
3· 10 ".., 

L=~71'" 
~:: 2. "&(te 

';1 . I~-) ~ T",:: 0 

-. 
Warmteoverdrachtsco~fficient 0( ;' ( 8.1 ) 

~, o.~ os., "-" = 11.(Jr.? R It p", . 

R" '= I . ~ . a''''~''= (8.3) 

'! 

= ~. . I () -3 "" 

II1DfJ .. 2 to 5 .... 10·'1· 

" "111 ,~-, 
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R08 
t! :. 1584 

Pr -= II· &p ( a.S) 
). -, - 'flt'I" 1(",' = &;9' -

q5 97 
P ~:n ,. -. - ',89 

V It :: D,OZJ "'5 8~ " 1,89 

= t90tf I 

Maximaal door het water op te nemen hoeveelheid warmte per 

seconde: 
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Fig. 23 geeft de uittreetemperatuur van het koe1medium, na dat 

dit aIleen door het koelkanaal aan de verwarmde zijde van de 

leidingplaat is gestroomd. Er is hierbij geen rekening gehouden 

met het logaritmisch temperatuurverschil, daar echter ook de 

warmte afkomstig van de ponsnippels buiten beschouwing is ge

laten geeft fig. 23 toch een redeIijk beeld van de werkelijk 

optredende temperatuurverhoging in dit koelkanaal. 

Uit fig. 23 blijkt dat ondanks de .hoge koelmediumsnelheid 

(2 m/sec.) de temperatuurverhoging van het koelwater aanzienlijk 

za1 zijn bij de gemeten plaattemperaturen T plaatmateriaal = Tw2. 

Dit kan aanzienlijk verbeterd worden door het aanrakingsoppervlak 

tussen leidingplaat of matrijzen IDet het plaatmateriaal sterk te 

verminderen, zie fig. 24. 

Men kan dan zelfs genoegen nemen met een lagere koelmediumsnel

heid. 

Neem nu aan dat het aanrakingsoppervlak tussen leidingplaat of 

matrijzen met het plaatmateriaal verwaarioosbaar klein is. 

Omdat de ponsnippels en de ponsdoppen als vrijwel symmetrische 

warmtebronnen te beschouwen zijn, worden ze in de hiervolgende 

benadering weggelaten. 

De warmteoverdracht geschiedt dan aIleen door convectie. 

Daar het plaatmateriaal zich tussen de matrijzen en leidingplaat 

zeer snel op en neer beweegt (300 a 500 siagen /minuut) zal hier

door oak een sterke luchtstroming aanwezig zijn. 

Bij de berekening van de warmteoverdracht aan de warme zijde van 

de Ieidingplaat worden nu de volgende aannamen gedaan: 

Luchttemperatuur is gelijk aan de geperforeerde plaattemperatuur 

~c~ 

Koelwatertemperatuur Tm ~ 293 OK. 



- 42 -

Luchtkondities bij 1l c 213 oK 

--

\lj - 2 -
Cp./ - 1.02 S -,,,' -
;; '::: I, 2 '7 

~ :- I,fs 

A..I :: 1{,1)2~6 

Tt'='"a. I Je lor 

" -l'It'o",... 

1,16, JC,2."3,{+ IlC. IO-~ == Lt,7?- .... I()" 

1,1fi • /0-' 

AIr:! >v 
" J, ,.;1,. ,f 

81 ~1.'SCc.-K 



- 43 -

V~~r koelmediumgegevens zie bIz. 38, er wordt echter een lagere 

koelmediumsnelheid aangehouden . 
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Een dergelijke temperatuurverhoging van het koelmedium is te 

verwaarlozen. 

Omdat er in het midden van de leidingplaat en matrijzen de 

ponsnippels en de ponsdoppen als warmtebron fungerenmoethet 

koelmedium ook door het koude deel moeten stromen. 

Hierdoor zullen dan de temperaturen van zowel leidingplaat 

als matrijzen en slof dusdanig nivelleren<dat er geen sprake 

meer is van krom trekken. 

De temperatuurverhoging van de geperforeerde plaat kan gemini

maliseerd worden door hd zo gering mogelijk te houden. 
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8.2. BLAZEN VAN KOUDE LUCHT AAN DE WARME ZIJDE VAN LEIDINGPLAAT 

EN MATRIJZEN. 

Luchttoevoer 
Fig. 24. 

Er is slechts over een gering oppervlak kontakt met het plaat

materiaal, met als gevolg een weinig intensieve warmteoverdracht. 

De warmteoverdracht van de geperforeerde plaat via de lucht naar 

leidingplaat en matrijzen is niet mogelijk omdat de toegevoerde 

lucht de omgevingstemperatuur bezit. 

Op deze manier zullen de temperaturen van leidingplaat en matrijzen 

vrijwel symmetrisch verdeeld zijn, daarom zal er geen kromtrekken 

plaatsvinden. 



8.~. AANBRENGEN VAN EEN VERWARMINGSBEDRADING AAN DE KOUDE VOORZIJDE 

VAN DE LEIDINGFLAAT EN DE GRONDFLAAT 

Hierbij is het noodzakelijk om een regelsysteem in te bouwen 

waarbij het temperatuurverschil tussen voor- en achterzijde 

van leidingplaat en grondplaat onafhankelijk van elkaar zo 

gering mogelijk wordt gehouden. 

Het is dan aan te bevelen om het contact-oppervlak van leiding

plaat en matrijzen met het plaatmateriaal zo gering mogelijk te 

houden. Hierdoor is de extra toe te voeren hoeveelheid energie 

d.m.v. de verwarmingsbedrading ook het kleinst. 

De moeilijkheid die hierbij resteert is dat de verwarmingsbe

drading over een vast deel van de leidingplaat is aangebracht 

terwijl de perforatiebreedte variabel is. 
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Appendix I 

Uitvoerige beschouwing over de mogelijke oorzaken voor het 

gevonden slijtagepatroon. 

A.I.I. UITKNIKKEN VAN EEN IN DE UITEINDEN INGEKLEMDE GELIJKMATIG 

VERWARMDE LEIDINGPLAAT 

Indien de gemiddelde temperatuur van de leidingplaat hoger is 

als die van de grondplaat, waaraan zowel de leidingplaat als 

de matrijzen zijn bevestigd, zal er door de paspennen een druk

kracht op de leidingplaat en een trekkracht op de grondplaat 

uitgeoefend worden. Indien deze kracht voldoende groot is zal 

de Ieidingplaat in zijn meest knikgevoelige richting uitknikken. 

I 
I 

ZL .I 

X 

Fig. A.I. Ondersteuning Ieidingplaat 

Omdat de leidingplaat over vrijwel zijn gehele lengte in de 

z-richting 1!1ordt ondersteund, zal de x-richting het meest 

knikgevoelig zijn. 

} 

Gemiddelce temperatuurverschil tussen leidingplaat en grondplaat 

~t bedraagt, dit veroorzaakt een lengteverschil, indien beide 

vrij kunnen uitzetten, van: 

(IJ.J1. J 
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Indien de paspennen volkomen stijf zijn kan A 1 gelijk gesteld 

worden aan: de som van de lengteverandering van grondplaat en 

leidingplaat: 

(1I.1.'l.J 

Deze lengteverandering van leidingplaat en grondplaat wordt ver

oorzaakt door respectievelijk de druk- en trekkracht P 

p .. 

-p./ -

/. (' -r I ) 

1 '? 
p -: -". «·A~ .£ 

L It .,.~) 

(1l.1.)) 

( R.I. 4) 

(11. 1.5) 

« . 1:>1. ·E 
P ::- ~ . r t; .,. fi) n. I. t) 

Knikwetten volgens Euler en Tetmaier bij een inklemming zoals 

geschematiseerd in fig. A.2. (6) 

I 

Fig. A.2. 

Euler 
I 

." E'T_:" [ All (A. 1. 1) 
",I 

Tetmaier = ( 3 ~ 7 - 1./JI;') 5 [ ,vI (fl. I. OJ 
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De formule van Euler is alleen bruikbaar indien de slankheid 

van de leidingplaat groter is dan 84,5 anders moet de formule 

van Tetmaier gebruikt worden. 

Materiaal en geometrie gegevens van de gebruikte leiding- en 

grondplaat: 

fJ::; 1'15 D m,.",t. 

1,,",1. 1.12S.IJOO "'", 

~ =- /; =: BStJ mm 

AI:' .... 1-
I._h" 

(11.1.11)) 

Er moet dus gebruik gemaaktworden van de formule van Tetmaier om 

de drukkracht te berekenen waar beneden de leidingplaat vrij 

is van knikgevaar. 

?,. .. 1'''1 - .2,I/I"~ . U 111.1. fI) 

:: (Jit'! - 2.'11 . 3!J,I j. 17..5 0 

~ ';" S. () tit? AI 

Om. een dergeUjke drukkracht op de leidingplaat aan te brengen 

is noodzakelijk een temperatuurverschil tussen leidingplaat en 

grondplaat: 

A L =- ?cit ( 1~ ~ 1,:'1) 
tJIJ('E 

Ai =' 4ltS.tJOO('h7S(J .,. ~t"")'- /92. IfC 
12· /(J-'. 2./tUJOt:J --

(R.I. 9) 
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Er bestaat geen kans dat er tijdens het perforatieproces derge

lijke temperatuurverschillen tussen grond- en leidingplaat zullen 

optreden (zie hoofdstuk 6 ). Dus nog afgezien van het feit dat 

in de schematisering gewerkt is met volkomen stijve paspennen, 

kan het uitknikken van de leidingplaat worden uitgesloten. 
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A.l.2. MAATAFWIJKINGEN VAN LEIDINGPLAAT OF K~TRIJZEN WELKE REEDS BIJ 

DE FABRICAGE ZIJN ONTSTAAN 

Om op eventue1e maatafwijkingen te controleren is een leiding

p1aat nagemeten. De meting werd verricht op de 1engtemeetbank 

in de meetkamer van T.H.E. 

Eerst werd de standaardafwijking van de meting bepaa1d, hiertoe 

werd 9 x de p1aats van hetze1fde gat gemeten. 

796,204 796,211 796,206 

796,204 

796,206 

796,208 

796,201 

796,209 

796,210 

De standaardafwijking per meting bedraagt dan 

s,:::o~ {1g6,211 - '111.21J4):::: (),IJOJ3 Ytl111. 

Elk gat wordt 2 x gemeten daarom: 

Sj = tT ·f 5,) 
, -= vi' . 0."" 3 3 ::: IJ, t>" 2. 311 WI /fItI 

Ala 2 gaten afzonderlijk worden gemeten dan wordt de afstand 

bepaa1d door het verschil van beide waarden. 

De standaardafwijking van dit verschi1 wordt dan: 

s",,= ~ Sf. 
::: Vi' . "",,1., 1,::' 4 "~.J J 

Nu zijn een rij gaten gemeten en daaruit de afstanden tot het 

eerste gat bepaald, zie tabel. In deze tabe1 staat eveneens wat 

deze afstanden vol gens tekening zouden moe ten zijn om het ver

schil tUf,sen gemeten en gewenste waarce. 

Uit de tabel b1ijkt dat deze verschillen steeds minder a1s 0,01 mm. 

bedragen. 
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Gat NQ Volgens Volgens Verschil Gat NO Vol gens 
( ) 

Volgens Verschil 
( ) tekening meting in.AJm. - tekening meting inAim. 

1 ° ° -- 65 332,48 332,485 + 5 

2 5,19 5,192 + 2 70 358,45 358,448 - 2 

3 10,,39 10,390 -- 75 384,43 384,432 + 2 

4 15,58 15,582 + 2 80 410,40 410 ,406 + 6 

5 20,78 20,773 - 7 85 436,38 436,88 + 8 

6 25,97 25,974 + 4 90 462,35 462,352 + 2 

7 31,17 31,174 + 4 95 488,33 488,337 + 7 

8 36,36 36,360 -- 10O 514,30 514,308 + 8 

9 41,56 41,564 + 4 105 540,28 540,284 + 4 

10 46,75 46,749 - 1 110 566,25 566,258 + 8 

15 72,73 72,734 + 4 115 592,23 592,238 + 8 

20 98,70 98,707 + 7 120 618,20 618,210 +10 

25 124,68 124,684 + 4 125 644,18 644,187 + 7 

30 150,65 150,656 + 6 130 670,15 670,153 + 3 

35 176,63 176,635 + 5 135 696,13 696,139 + 9 

40 202,60 202,599 - 1 140 722,10 722,106 + 6 

45 228,58 228,585 + 5 145 748,08 748,088 + 8 

50 254,55 254,550 -- ISO. 774,05 774,056 + 6 

55 280,53 280,538 + 8 

60 306,50 306,510 + 10 
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A.I.3. WRINGEND MOMENT LOP DE LENGTERICHTING VAN DE LEIDINGPLAAT 

Dit wringend moment zou ge1ntroduceerd kunnen worden doordat 

b.v. de gemiddelde speling van de ponsnippels in de Ieiding

plaat niet symmetrisch verdeeld is. De red en hiervoor kan 

zijn dat de nippels van de 2e fase perforatie in warmer mate

riaal ponsen dan de nippels voor de Ie fase. 

Ad= (Ii -1.) c(. J 

= (I-.. -T.) /2 ,,;'-15 , 

:: (T1.-7,) -,.1-/0" 

"Z. fe. / • .,_ ,9 

Stel de nippels mogen max. een afstand X"" verplaatsen dan 

voIgt daaruit voor de maximale hoekverdraai1ng em 

,c_ -Z 
r(}.,1. (11.1. JIJ) 

Fig. A.3. Hoekverdraai1ng leidingplaat. 



- A 8 -

Uit (7) voIgt voor een rechthoekige balk eenzijdig ingeklemd 

andere zijde een wringend moment, een hoekverdraai~ng 

( 11.1.11.) ...l) 

~ 

- ~4 

KI = dimensieloze factor afhankelijk van de verhouding ~ 

Indien nu de leidingplaat geschematiseerd wordt als in fig. A.4. 

dan vindt men voor het maximaal toelaatbaar moment. 

~ 
t1t 

~ ~ - t - ii I. ...1 ~ 
Fig. A.4. 

;''J4ve;tS Ittitl,.",p/4At: 
2. ,,= (>,1 M 

2. b -= fJ. () 1. m 

,/ ~ (), 85 /1'1 

, 'I: 4tJ _'" 1 ~I 

111.... tJ 0,291' af) -I (19. I t7, IJ
J

· 4d1. 
(J,B 50 

=- 0-0,5 5 . /0' [ Nlh1 

(8.1. ,~) 

SO,5 H. 
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,.., 
~ co-. 

~ 
~, 

~! 

1 j----.....---,------
0,0 I c',OI 0,03 

Ibdien nu de leidingp1aat van fig. 4 wordt nagerekend (150 gaten 

per rij) dan b1ijkt, het gemiddelde krachtsverschi1 tussen een 

ponsnippe1 aan de voor- en een overeenkomstige aan de achterzijde 

van de 1eidingplaat.wordt. 

/16 

N 

Hieruit voIgt voor een toegelaten verplaatsing .. 0,01 rom., 

dat 6 p .. 194 N. 

Een derge1ijke wrijvingsweerstand zou snel tot hoge temperaturen 

leiden, waardoor de wrijvingsweerstand nog groter wordt totdat 

nippelbreuk optreedt. 
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A.l.4. TEMPERATUURVERSCHIL TUSSEN VOOR- EN ACHTERZIJDE VAN DE LEIDING

PLAAT 

Een temperatuurverschil over de leidingplaat en de matrijzen is 

voor de hand liggend omdat aan de intreezijde van de pers koude 

ongeperforeerde plaat binnengaat, en aan de uittreezijde door 

plastische deformatie verwarmde plaat de pers verlaat. Zodoende 

kan de voorzijde van de leidingplaat en matrijzen warmte afstaan 

aan de koude plaat terwijl de achterzijde door geleiding warmte 

van het plaatmateriaal krijgt toegevoerd. Hiermede is een tem

peratuurverschil over de leidingplaat en ook over de matrijzen 

verklaard. 

Ten gevolge van dit temperatuurverschil kan de leidingplaat gaan 

kromtrekken, dit geldt voor de matrijzen minder omdat deze slechts 

± 52 mm. lang zijn. 

Schematiseer nu de leidingplaat als een rechte plaat met afme

tingen 850 x 100 x 20 mm. en een temperatuurverloop als fig. A.6. 

i, 
- ......... 1 [fI'CJ 

Fig. A.6. 
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Ten gevolge van deze temperatuurverdeling zal de leidingplaat 

kromtrekken zoals fig. A.7. laat zien. 

"Rt - "R = b 

,/,..1,:6.1 

Fig. A.7. 

Indien de plaat volledig rond gaat staan dan wordt het lengte

verschil 

II L -= (L2. - L ) =- '2 ". (R .. - R,) 

A / == 2Tf J., 

Hieruit voIgt voor de hoek , 

1/ A'/ 
= ~1fb .2,7r 

1/ = 
A/ , [ rtlJ.] 

De omtrek van de volledige cirkel wordt dan 

De straal van deze cirkel bedraagt dan 

1/ .. = 

:2. TI''/' . /; 
2. rrA :J 

.I ... . b 
A] 

(11.1.13) 

(n.I.I,,) 

(19. /.JS) 
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Fig. A.8. 

Bij een lineair temperatuurverschil over de 1eidingplaats als 

in fig. A.8. wordt de verlenging 

Hieruit voigt voor R2 

1-/..:= 4·1, 
f. Al·). 

,'- ~ .I 

R" 
b -= 6i. ~ 

oX - 1/t. IRt'l --
--. 

(i J j1. 

- ~;.; h (i 1)1 % .-
~I .A -

(fI.I./~) 

(II./.I"}) 

Afhankeli jk van het temperatuurverschil At is de verplaatsing 

van het midden van de leidingplaat in de x-richting uitgezet in 

fig. A.9. Als parameters gelden de lengte 1 en de breedte b van 

een rechthoekige leidingplaat. Hieruit blijkt dat reeds bij ge

ringe ~l een niet te verwaarlozen verplaatsing van de leiding

plaat voigt. 
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Appendix 2. 

Opstelling model voor berekening van het verplaatsingspatroon 

van de leidingplaat met een bekende temperatuurverdeling. 

Voor deze berekening wordt gebruik gemaakt van een ASKA-computer

progrannna( 8.9.IO} 

Hiertoe wordt eerst de 1eidingp1aat vereenvoudigd tot een massieve 

plaat met afmetingen 850 x 100 x 20 nnn. 

Deze leidingplaat wordt verdeeld in een aantal TRIM-3 e1ementen. 

Tengevo1ge van een verwarming zul1en de afmetingen van een ele

ment in de x y en z-richting vergroot worden, zie fig. A. 14. 

1 
t. 
'/ 

4 

21.. ,l I·, ~r 

~ ~ .. ~ ~ (u • ]:Yi;, 
;...- ,.....,..- ~ ~ 
Y' ----- -----~ ~ ---- ~ ~ ;,.--

----- ~ -----~ ----- ----- ---Y" ~ ----- ---~ ----- --- -----~ ~ ~ ---~ ~ ~ ~ .6 
Fig. A.l4. 

Aan elk knooppunt wordt als be1asting zijn initi~le rek toegevoegd 

waarbij r.. t het temperatuurverschil met de uitgangstoestand is. 

Om nu met behulp van ASKA de verplaatsingen te berekenen moe ten de 

volgende gegevens m.b.v. ponskaarten worden ingevoerd: 

ASKA standaardprogrannna aanroep. 

Topologische beschrijving. 

Hoogste knooppuntnunnner. 

Soort elemcnten. 

Knooppunten waarvan de verplaatsing in een bepaalde richting 

is onderdrukt. 

Knooppunten waarvan een verplaatsing in een bepaalde richting 

is voorgeschreven. 
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Data. 

Co~rdinaten van elk knooppunt voor meer belasting per knoop

punt (hier de initi~lerek in 3 richtingen). 

Dikte van elk element. 

Elasticiteitsmodulus en dwarscontractie-coe££ici~nt van het 

leidingplaatmateriaal. 

Ais output wordt dan de verplaatsing van de knooppunten gegeven. 

Ret computerprogramma dat hierna voIgt is geschikt voor een 

inklemming van de leidingplaat zoals op fig. A.ISis a£gebeeld. 

Schematisering van de paspennen 

De leidingplaat is gecentreerd m.b.v. paspennen en bevestigd op 

de matrijzen en grondplaat met 4 M8 bouten zie fig. 5. 

·H/.()lf 

B ,.,,, = 8 -(J.(J'() 211 

IO'i-~~~~*=~~~~~~~~~~==tl L .. 3'1 13 
"'1I.l1l>tJ a It" T g-"."II' 

12 

Fig. A.16. 

Daar de leidingplaat met 4 paspennen gecentreerd is zal de res

terende speling na montage vrijwel nihil blijken te zijn. 

Bij de hierna volgende schematisering wordt er van uit gegaan 

dat de totale speling per gat 0,00 is geworden, zie fig. A.16. 

Verder worclt aangenomen dat de buiglengte -"an de paspen I be

draagt, waarvan het ene einde is ingekIemd, terwijl voor het 

andere geldt de hoekverdraai1ng f = O. 
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M. b. v. de vergeetmenietjes kan nu een kracht P functie van de 

verp1aatsing gevonden worden. 

- -- -fii -.;,J '. 

pI' 
":lEI 

-P1' /1. -= ~F I 

"./ .. 
C1 

Deze verp1aatsing van de paspen kan oak bereikt worden met een 

treks tang zie fig. A.17. 

I--- P 

J 
~ L =' P ·L 

E·" 
r = 4 L 
d-El:. 
12E/ - E F 

L _ ./' 
If - 111 

(IJ. 2.1) 

/1].2.2) 

IA.2.3} 

III. '2.? 
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Voor de hier gebruikte paspennen fig.A.16. geldt dan 

L _ 313 _ 

f - 12·0.1· Bit ., 
:: 10.'S In'" 

Er kan b. v. gebruik gemaakt worden van een treks tang II 5 lang 

200 nun. 

Schematisering van de steunplaten 

Fig. A.17. 

p= 

De leidingplaat wordt wat 
betreft beweging in de 
~-richting belemmerd door 
2 steunplaten, zie fig. 3 
en fig. A. 17. 
De weerstand is p/f. 

1-" 'Pc( .,/' 
.'Ell 

PfI!(:: 3E 1 & 
~:J 

t = I Ctrl,( 

f',( I: P ~p( 

!,EJ·{ 
I' 

J. 21P.tJtJp. "50· 2. ()l. '* 
35c l 

(n.2. 1) 

III. 2.7) 

. ff/.2.fJ 

-2.::: 
f 

- t.9 2. (J /) "'1m ..... 
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Omdat de leidingplaat wordt vastgehouden door 2 steunplaten 

bedraagt de weerstand tegen verplaatsing van de leidingplaat 

in de x-richting ± 16400 N Imm. 
Deze steunp1aten kunnen nu in de schematisering vervangen fl1 a,s 
worden door trekstaven in de knooppunten van de 1eid~ngp1aat. 

Gebruikt worden in totaa1 31 trekstaven. 

Dan bedraagt de weerstand tegen verp1aatsing per treks tang 

16400. "" 530 "/mm. 
31 
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Totale invoer voor ASKA computerprogramma vol gens schematisering 

CALL START (1,1) 

CALL SET (4 RDIAS,5) 

CALL SA 

CALL DATIN (0,4 RFIN) 

CALL INFUNK 

CALL DATA 

CALL ELCO 

CALL TS 

CALL ETAEL 

CALL SK 

CALL BJ 

CALL BK 

CALL INFBK 

CALL BR 

CALL SR 

CALL USR 

CALL DATEX (0,4 RUSR) 

CALL EXITT (0) 

STOP 

END 

TOPOLOGICAL DESCRIPTION 

NET (1) (514) (PROGRAMMA INITIELE REKKEN) 

TRIM 3 (1) (0) 02,1) (13,1) (24,1) 

R (2) (0) (12) (10) (-12) 

RR 

TRIM 3 

R 

TRIM 3 

(9) (0) (0) (11) (0) (11) (0) (ll) (0) 

(1) (10) (111,1) (112,1) (124,1) 

(2) (0) (13) (-11) (-13) 

(1) (10) (123,1) (124,1) (136,1) 
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R (2) (0) (13) (11) (-13) 

RR (15) (0) (0) (12) (0) (12) (0) (12) (0) 

FLA 2 (2) (17) (121,12) (122,12) 

FLA 2 (3) (2) (15,4) (10,1) 

SUPPRESS (1) (11) (303,1) 

SUPPRESS (1) (17) (122,12) 

SUPPRESS (2) (1) (22) 

SUPPRESS (2) (16) (134,12) 

SUPPRESS (3) (305) (10,1) 

PRESCRIBE (1) (2) (10,1) 

END NET 

END TOPOLOGICAL DESCRIPTION 

$ DATA 

$ NPCO C a 2 N = 1 

knooppuntnummer X cotlrdinaat y cotlrdinaat 

$ ETAD C = 3 N a 1 L = 1 

knooppuntnummer initie1erek X y Z 

$ USRP N c 1 C = 1 L c 2 

knooppuntnummer voorgeschreven verplaatsing 

$ GEDA C = 3 N = 1 Gel E = A 

1 20.0 20.0 20.0 

$ GEDA C & 2 N = 1 G = 2 E = A 

1 .05 .05 

$ GEDA C = 2 N c 1 G = 1 E = A 

1 2.1 E4 0,3 

$ EMOD Cal N = 1 G = 2 E = A 

1 2.1 E4 

$ EMOD C = 1 N= 1 G = 3 E = A 

1 2.1 E4 

$ FIN 
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Appendix 3 

Berekening van de dimensieloze vervormingsenergie bij een pons

proces met behulp van een in Fortran geschreven computerprogramma. 

Hierbij wordt uitgegaan van onderstaande benadering, zie fig. 18. 

p _ ' (> IT" I l!e. -r ~ )" S-Vj" V-n A/H J. tJ ( 5.2.5'0.) 

1 
I .... Jr o - h 

ho 
Fig. 18. 

Computerprogramma 

0001 REAL N,E 

[-7 

0010 WRITE (1,10) 

,. 
fls.: 

if. 

fJSf. ::::: 

11& _ 

!'so ... P,. r • 
2-

;. .. 
PSI .,. ~, 

2 

1,.- 1" 
ltD 

h, - A .. 

"0 
hfh-I) - /'" 

II .. 

0020 

0030 

0040 

0050 

0055 

10 FORMAT (36 H BEREKENING ARBEID EN MAN PONSKRACHT) 

WRITE (1,20) 

.0056 

20 FORMAT (1129H GEEFWAARDEN voor N, DELTANUL) 

READ (2)N, DNUL 

WRITE (1,55) 

55 FORMAT (2H H AS~) 

0060 A -= 3 xx • 5 

0070 B = (3./N) xx .5 

0080 HO = 1.0 

0088 ASO = .0 
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0090 90 HN c HO - .05 

0100 H"" (HO+HN)/2. 

0120 ASN ... H/A x (B x ALOG (l./H) + DNUL) xx N x .05 

0130 ASO lC ASO + ASN 

0140 WRITE (1,140)H, ASO 

0150 140 FORMAT (2 F 7.4) 

0160 HP ... HO-.OS 

0170 HO ... HP 

0180 IF (HO.GT •• 0) GOTO 90 

0190 E ... 2.718 

0200 FA ... 1./A x (N/E) xx N x (3./N) xx (N/2.) 

0210 FMAX :: FM x E xx(DNUL X (N/3.) xx .S) 

0215 WRITE (1,215) 

0216 215 FORMAT (5H FMAX) 

0220 WRITE (1,220) FMAX 

0230 220 FORMAT (IF 7.4) 

0240 STOP 

0250 END 
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Appendix 4 

Bewijs van de aanname dat de temperatuur van het geperforeerde 

plaatmateriaal reeds snel na de perforatie over het gehele plaat

volume gelijk is. 

Stel in een oneindig medium met aanvangstemperatuur To wordt 

uniform over de z-as een warmtestoot toegevoerd die zich in 

richtingen 1 op de z-as verdeelt (11). 

Dan wordt het temperatuurverschil met de begintoestand gegeven 

door: 

Hierin is 

f. Cp 

,... .. J 
- (;;Ai 

.(!? ( n. It. I ) 

(J is de hoeveelheid toegevoerde warmte per meter ~\1armtebron-
lengte [ ?)" J 
,.. is de afstand tot de warmtebron ( m ). 

1 is tijdsverschil met optreden warmtestoot ( sec. ). 

Voor staal geldt: 

a ::: (), 'It ./u-t 

t;r: 5ftJ 

f= 7"Cl() 
Dan geldt voor het temperatuurverschil met de begintbe:s·bmd: 

( fJ.'t.2) 

Deze waarden zijn in fig. A. 19. uitgezet voor: 
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I ,....., 
~ s 0 

'-' 
~ 

1..! ?t I 
...... 
"" l. ... 

2 \.::: 

t I 

.t !S It S 

.. r [JP-' MJ 
Fig. A. 19. volgens (A.4.2.) 

Bij het perforatieproces hebben we echter te maken met een 

groot aantal warmtebronnen die op korte afstand van elkaar 

liggen. Bij de perforatie met het gereedschap van bIz. 10 

is demaximale afstand tot een warmtebron 1,5 mm. 

Uit fig. A. 19. blijkt dan dat na 0,4 sec. (± 2 slagen) de 

temperaturen voor r = 1,5 mm. nog slechts een geringe af

wijking vertoond met de temperatuur voor r = 0,0 mm. 

Hiermee is aangetoond dat de voornoemde aanname acceptabe1 

is. 
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Appendix 5. 

Poging om bij de perforatie van aluminiumplaat het verschil 

tussen de berekende en gemeten temperatuurverhoging te ver

klaren. 

Bij de perforatie van staal zijn de berekende en de gemeten 

temperatuurverhoging vrijwel aan elkaar gelijk. 

Bij de aluminiumperforatie is de berekende temperatuurverho

ging aanzienlijk geringer als wat gemeten is (bIz. 28.). 

De reden hiervoor is vermoedelijk de aanname dat 50% van de 

wrijvingsenergie naar het plaatmateriaal en 50% naar de pons

nippel gaat (bIz. 22.). 

Er mag gesteld worden dat de wrijvingsarbeid via het aanra

kingsoppervlak van nippel en plaat verder getransporteerd 

wordt. 

Het aluminium zal deze energie sneller transporteren dan het 

staal. 

Vol gens (5) geldt voor de warmtegeleidingsco~fficienten 

AS' = 60 1';'" .lee .~ 
AA/::: 2. ~tJ 1/", SIt:. ·c 

Hieruit voIgt dat de verwarmde zane in het aluminium groter 

is dan voor staal, fig. A. 20. 

Fig. A. 20 • 

.A r is breed te van het door middel van wrijvingsenergie ver

warmde gebied. 



- A 26 -

6 r. en ~ It zijn rechtevenredig met respectievelijk ~ ~, en A .... I 
Ponsnippel en plaatmateriaal hebben in het contactoppervlak een 

gelijke temperatuur. 

Stel nu dat ook het door de energieopname verwarmde ringvormige 

gebied met breedte 1Jr. en 4ft. gemiddeld geUjke temperatuur 

hebben dan geldt voor de wamte-opname: 

ponsnippel (), II Cps'" Is" AI'" /:'.s,. 
aluminiumplaat I'A'= epA! . (A/ A ... · ~ 
staalplaat 1/"" = CPt" ~,. . ~ .. J • &,./0 
e is een constante 

fI, II 520 . ,111/111 • ~Q • ~"'~: .l,A,l· C '1 
c?:,,::- 9111. ",,11 .1.+1/1 • t: ::- S9 . t: I 
4'..IJ = I, 

Hieruit voIgt dat voor de perforatie van staal de aanname 50% 

van de wrijvingsarbeid naar ponsnippels en 50% naar het plaat

materiaal acceptabel is. 

Bij de perforatie van aluminium echter wordt vol gens bovenataande 

redenering 72,5% van de wrijvingsarbeid door het plaatmateriaal 

opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de berekende temperatuurver

hoging van blz. 25 aanmerkelijk wordt verhoogd tot + 10 °e. 
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