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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

Het in dit rapport beschreven onderzoek, vond plaats bij de 

fa. A.M.! te Arcen, in het kader van een afstudie in de vak

groep produktietechnologie van de Technische Hogeschool te 

Eindhoven. 

Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van de vele bedrljfs

storingen bij het persen van aluminium deurrozetten. 

Deze storingen waren voornamelijk te wijte~ aan breuk en/ot 

beschadiging van delen van het gereedschap • (matr~s, onder

plaat, stempel.) 

l.f 

Vanuit een analyse van het vervormingaproces (persen c.q. extrusie) 

is nagegaan welke de belasting van het gereedschap en de 

machine is en welke invloedsfactoren hierin een rol spelen. 

Met behulp van de gegevens uit deze analyse is een optimali-

sering van de gereedschapconstructie doorgevoerd. 

Een, vanuit de technische plasticiteitaleer opgesteld, model 

van het proces geeft als belangrijkste parameters: (H. 2,5,6) 

1. Materiaaleigenschappen van het produkt (H.2.) 

vloeispanning. 

2. Produkt geometrie· •• Vooral breed te-dikte verhouding. 

3. Wrijvingscondities c.q. smering. 

4. Gereedschapgeometrie 11 dakje". 
-

Aansluitend is ingegaÇJ.n op de vormgeving en de hiermee samen-

hangende n sterkten van het gereedschap. 

Een, aan de hand van 'n "klassieken analyse {Timoshen-'lco) ont

worpen gereedschap, is met behulp van 'n nummerieke analyse 

(eindige elementen methode) _vergeleken met het oude gereed

schap.Zie voor het nieuw geconstrueerde gereedschap de bijge

voegde tekeningen. 



Hoofdstuk 2; Het product. 

2.1 Geometrie en oppervlaktekwaliteit. 

Aan de hand van fig.2.1 zijn de kritische gebieden tan aan

zien van de geometrie,. aangegeven. 

Met name wat betreft de uitwendige hoek, rondom het product, 
I . 

is vereist dat deze overal scherp is. 

Vooral in de zone, gelegen bij de doorvoer voor de deurkruk, 

ontstaat vaak een afronding; 

Dit doet zich ook voor op de hoeken van het product; 

Ten aanzien van de oppervlaktekwaliteit kan opgemerkt worden; 

dat de omtrek van het product vaak haarscheurtjes vertoont; 

Het bovenvlak voldoet vaak niet aan minimale eisen ten aan

zien vande ruwheid; dit laatste werkt uiteraard kostenver

hogend, voor wat betreft de nabewerking.(schuren en.polijs

ten) 

2.2 De vervaardigingsprocedure~ 

De vereiste blenk wordt allereerst uitgestampt uit aluminium 

band van 2mm dikte. 

Het gat voor de deurkruk wordt hierbij eveneens geponst. 

( zie fig;2.2) 

Bij het persen wordt de blank eerst"diepgetrokken" waarna di

rekt de persbewerking.volgt (beide bewerkingen worden tijdens 

één slag van de pers uitgevoerd). 

Als laatste bewerking onder de pers, worden de beide schroef

gaten uitgeponst. 

Vervolgens wordt het product geschuurd en gepolijst, waarna 

tenslotte geëloxeerd wordt. 



/Je bL enk 

/ d~ rand ~dei 

Sch~r/' zijn 



Qo3 Het produktmateriaal~ 

Het produktmateriaal is aluminium in ge gloeide toestand, met 

een percentage van 99~7%~ 

""" Allereerst zijn van. dit materiaal de numerieke waarden voor 

de materiaalconstanten 0 en n bepaald. 

Wegens de te verwachten geringe waarde voor n alsmede het 

féit dat we hier te doen hebben met gegloeid materiaal, mag 

verwacht worden, dat de n~erieke waarde voor de voordefor

matie (s.) verwaarloosbaar klein is. 

De materiaalconstanten 0 en n, verschaffen een inzicht in het 

te verwachten gedrag van het materiaal, onder invloed. van 

plastische bewerkingen; ze worden verkregen uit trekproeven 

uitgevoerd op proefstaven, welke vooraf vervaardigd zijn 

ui.t het produktmateriaal; 

Wegens mogelijke verschillen in de diverse oriëntatierichtin

gen,werden proefstaven vervaardigd in 3 richtingen,t;w; 

Walsrichting, 

45 ten·opzichte van de walsrichting 

9o ten opzichte van de walsrichting; 

De proeven werden uitgevoerd op een "Hounsfield-1lensometer" ;' 

Tijdens de trekproef wordt meerdere malen trekstripbreedte, 

trekstripdikte en momentane trekkracht gemeten. 

Uit de aldus verkregentrekkrachten en bijbehorende doorsne

den, alsmede de oorspronkelijke doorsnede, kan een reeks 

spanningen (V ) en bijbehorende natuurlijke rekken ( S ) bere

kend worden; Immers, 

. Z.3 
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Vervolgens worden, op dubbel logaritmische schalen, de span

ningen en rekken weergegeven. 

Door de verkregen reeks punten kan een rechte getrokken wor

de:n:;; 

De nuni'erieke waardeH voor de verstevigingaexponent (n) is nu 

de tangens van de hoek, welke de verkregen rechte maakt met 

d,e abciso 

De specifieke deformatieweerstand C is de spanning ~ bij een 

(fictieve) rek s van 1.; 

1·4 Trekproefresultaten (uitgevoerd op het produktmateriaal) 

De meetresultaten, alsmede de berekende.spanningen en bijbe

horende rekken~ zijn weergegeven in tabè1. 

Grafisch is in fig~ J . .3 de spanning uitgezet als functie van 

de rek. 

De in diverse oriäntatierichtingen gevonden waarden bedragen: 

Walsrichting: 0=14~ 11/mm N=0;045 

45 t.o~v. walsr:; 0=148 n/mm N=0,055 

90 ~.·o.v; Walsr; 0=152 n/mm N=0,050 

De C-en n-waarden vertonen betrekkelijk weinig sprt.t.ding; zo

dat zonder bezwaar gemiddeld kan worden. 

C gem; = 147N/mm 

n gem. = o,os; 
De lage waarde voor n ·betekent dat het materiaal onder in

vloed van koude plastische deformatie weinig verstevigd; zo

dat; gezien het bij dit proces plaatshebbende def'ormatietra

jekt, het materiaal z.g~ ideaal plastisch verondersteld mag 

worden. ( <<.. " ) 

Ten overvloede zijn op het produkt hardheidemetingen uitge-

voerd. 

Bïerbij bleek de hardheid ter plaatse van de grootste defor-



~ matie enigszins toegenomen te zijn. 

De gemeten hardheden lagen tussen 38,6 en 43,8 HV 0,5kgf ... 

hetgeen ook weer wijst op een nauwelijks verstevigend karak-

ter. 

Verder is de dikte van diverse blenks op verschillende plaat-
~ 

sen gemeten. 

Deze blijkt vrij constant te zijn en is gemiddeld 1,98mm~ 

Vervolgens is de dikte van diverse géperste rozetten gemeten~ 

(zie bijlage 2;•4) 
Jap deze waarden wordt gebruik gemaakt bij de theoretische 

beschouwing (zie hoofdstuk 5) 
. 

Teneinde enig inzicht te verkrijgen in de deformatieverde-

ling, werd een blank voorzien van een cirkelraster. 

Duidelijk bleek na het persen, dat de grootste verplaatsing 

yan materiaaldeeltjes had plaatsgevonden tussen de zijkanten 

van het produkt en het gat; 

In deze zOne is duidelijk te weinig materiaal aanwezig om de 

hoek aan het prod.ukt scherp te krijgen. 

Om tech het gewenste resultaat te bereiken is de onderzijde 

van het stempel ter plaatse van een tweetal" bruggen" voorzien. 

Omdat we hier te doen hebben met een,nagenoeg ideaal plastisch 

materiaal, kan de vloeispanning, onafhankelijk van de optre-

. dende rek, nauwelijks veel hoger zijn dan 150 N mm • 

De druk kan echter zeer hoog oplopen,· omdat op het moment dat 

alle open ruimten bijna opgevuld zijn, een hydrostatische druk 

ontstaat. 

Dit is ook af te leiden uit de vaak aanzienlijke "bramen" die 

het produkt na de bewerking vertoont, (Denk aan extreem hoge 

11 extrusie-verhouding" bij het extrusieprocesl) 

Teneinde te bereiken dat de perskracht, om de open ruimte ge

heel op te vullen, zo laag mogelijk is, is getracht de geo-

2 .. 



· ~ metrie van de onderkant van het stempel te optimaliseren. 

Hierop zal in hoofdstuk 7 uitlbreid worden ingegaan. 



Hoofdstuk 3 o Het gereedschap • . 
' 

',3.1 Het gereedschapstaal. 

Normen gesteld aan het gereedschapstaal i.v.m. het koudt onder 

hoge druk vervormen van aluminium: 

hoog belastbaar 

redel~lc taai 

goed bewerkbaar in ongeharde toestand 

maatvast na het harden 

slijtvast. 

Gezien de ervaring die de fabriek heeft opgedaan met het 

N.B.S-staals C=0,52-Ni=3,3- Cr=l,l- Mo=0,2. van Bohler, de 

adviezen van enkele constructeurs en het naslaan van diverse 

catalogie van st aalfabrikanten, is besloten dit N .B .S-staal 

te handhaven. 

3.2 De constructie. 

Blj de huidige constructie van het gereedschap (zie fig. 3 .1) 

treedt herhaaldelijk breuk op in àen~hoek van de persruimte. 

Als oorzaak wordt gedacht aan het ademen van het gereedschap 

waardoor een vermoeiingabreuk optreedt, hetgeen te zien is 

aan het breukoppervlak. 

Blj constructie van het nieuwe gereedschap zal daarom een 

krimpring toegepast wor~en hetgeen hogere kosten met zich 

meebrengt, echter de levensduur aanzienlijk verhoogt o. 

3.3 Theoretische achtergronden bij de constructie.van een 

.. ·profielplaat voorzien van een krimpring. 
n . 

Er is getracht aan de hand van de spaningaverdeling een ièèale 

verhouding van de stralen van de krimpring en profielplaat 

te bepalen, of met andere woorden bij welke verhoudihg van 

voornoemde stralen is de spanning zo ideaal mogelijk. 

3 .I 



[ 
I 

I 
I 

Î. . . 

U.il: Wf!."f"'"p.la..ol: 
LU.l: WLl'P.a.rblo\c.. 

Boà..o..m p. \o..Q.t 
Po..•e"\'\. 

. "--~-·~~- ... ~ -~---- ··:--·:-~'"'~ •-,_-• -~--~·7---...-~--'.-~' . 
• 



--·--- -

3.3 

f\ 
We gaan uit van de theorie van spaningsv~rdeling in een dik-

wandige buis (holle cilinder.) behandeld in Theory of elasticity. 

(Timoshenko). 

Volgens deze theorie heersen in een klein element van een 

holle cilinder spanningeno 

Deze cilinder met een inwendige straal r, en een uitwendige 

straal re heeft inwendig een druk P~ en uitwendig een druk P~ 

(zie fig. 3.2) 

Voor het krimpen zijn vooral 

van belang: 

de· radiale spanning V,. 

de tangentiale spanning. ot 

fig 3.2 

Beide spanningen ·variëren met de straal(r) en wel volgens 

de formules: 

r;· a. 
( ?t· -?~) (!i 

2. -!) rr,: == -ft - 3. I 
r.t.~ 1":.·~ ,.~ 

f 

r,· l. 

(~·-l'e){* +!) Uï::; -l'e -r rt z_ r,-a $.2 



J.y 

Aan de bui tenzijde van de holle cilinder ( r=re) heersen de 

volgende spanningen: I u-r~ =- Pe 1.S 

lrr..~-fl. 
Aan de binnenzjjde van de holle cilinder (r=ri) zijn de span-

ningen: 

Spanningen in twee holle.cilinders. 

Fig. 3.3 toont een holle cilinder (stralen R~en Re}, gekrompen 

om een holle kern (stralen r\ en re}. 

Vóór het krimpen was Rï.' iets kle~ner. dan r'e • 

· Door de holle cilinder, de krimpring, te verwarmen en/of de 

kern af te koelen (b.v. in vloeibare lucht) ontstaat de speling 

nodig om de kern in de krimpring te kunnen monteren. 

Nadat kern en krimpring weer op kamertemperatuur zjjn gekomen 

is r~ iets kleiner geworden en R~ iets groter; op het schei-· 
, 

dingsvlak van kern en krimping treedt de krimpspanning Ps op 

die in de kern een druks )anning en in de krimpring een trek

spanning te weeg brengt. 

De optredende spanningen ten gevolge van de krimpdruk Ps (als Pc: =0) 

zijn: 

Spanning in de krimpring 

uitwendig: r=Re 
Ui .. = - fl# -= " r 
~. 

.2./V 
2 

j>:s 
~e" -lf/., 

inwendig: r=R i 

I u;, = - Ps I 
rr,, 

l<e.t.l-l<;l 

f. Ae 
2.. /(. :/.. - ( 
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Spanningen in de kern· 

. uitwendig:r=re 

inwendig:r=ri 

·fs 

Samengestelde spanning. 

Volgens de spanningstheorie van Huber-v.Mises berekent men de 

saTangestelde s-panning OS ,die de combinatie vormt van een 

tangentiale spanning '\Jt en een radiale span.11ing 0'; , uit de for

mule: 

Er bestaan voor de samen-gestelde s-panning andere formules 

die zijn afgeleid op grond van andere beschouwingen en overwe

gingen; formule (3.9) van Huber-v.Mises geeft van deze for

mules echter de hoogste waarden voor de samengestelde spanning 

en levert dientengevolge de veiligste oplossingen. 

Invloed van de diarrieterverhoudi~g op de grootte van de span

ningen. 

Holle cilinder. 

In fig.3.4 zjjn de spanningen, berekend uit formules (3.4) en 

(3.9) uitgezet als functie van de verhouding r. /r~ ; bjj een 

inwendige druk P, en een uitwendige dr~~ Pe=O. In deze fig. 

staat de dimensieloze schaal rr/P; langs de verticale as. 

Naarmate de verhouding r~/r; toeneemt, nadert de tangentiale 

spanning ~' tot P4 (zodat V« /P;. =1), de samengestelde spanning 

OSt nadert tot 1, 73P (=Pi lf3). 
Deze samengestelde·spanningv;*is bepalend voor de sterkte van 

s.t.· 





3.8 

I 
de holle cilinder. Het heeft weinig zin re groter te maken dan 

4 ri ; daarbij is de waarde van de samengestelde spanning o:;, =1,85P, , 

deze wordt weinig lager bij grotere waarden van re/r, • 

·Twee holle cilinders ("krimpring plus profiel plaat.) 

In een holle cilinder met een inwendige druk P' heerst-zoals 

in het voorafgaande is afgeleid- een inwendige tangentiale 

trekspanning Vti • Wordt nu de cilinder samengestald uit twee 

delen- een kern waarom een krimpring is gékrompen- dan ver-.. 
oorzaakt de krimpdruk Ps een inwendige tangentiale drukspan-

ning. Door deze krimpdruk de juiste waarde te geven, is het 

mogelijk de tangentiale trekspanning- veroorzaakt door de in

wendige druk P&- terug te brengen tot nul. Uit formule 3.9 

blijkt dat wanneer de tangentiale trekspanning u;, gelijk is 

aan nul, de samengestelde spanning u;~ gelijk is aan de druk

spanning er,:; .Dit is il!t het bijzonder van belang wanneer er 

alleen drukspanningen en geen trekspanningen gewenst zjjn. 

In de krimpring treden aan de binnenkant de grootste span

ningen op. De grootten van deze spanningen zijn afhankelijk 

van de verhoudingen:Re/r,=C=4(hetg~en volgt uit het voor

gaande ) en re /r;. = o( o In tabel 3. 5 zjjn voor .0=4 en voor een 

aantal waarden van ~ de spanningen berekend die door de 

krimpdruk Ps, door de_ inwendige druk Pi en door de krimP

druk Ps plus de inwendige druk Piin het binnenste van de 

krimpring worden veroorzaakt, voor het geval dat bij een 

inwendige druk P;, de tangentiale trekspanning in de kern a;,=O. 
Deze tabel omvat de volgende kolommen: 

Kolom 1: In deze kolom staan de verhoudingen Re/ri=C waar

voor de berekening is uitgevoerd. 
I 

Kolom 11: Vermeldt de diameterverhoudingen r,. /r, =&<waarvoor 

de spanningen zijn berekend. 



, .. 
··~- -·-•-.•-'·'"-

I · i 1 

Kfl," { j'>~"'t"J/t~t'_.PL'#!'L,.l!) k r i"" p ,..,·n 5" 

~t' = c ~ ='0( 
?s life { f$) ~(~) O'f;· ft~ Oi· (fr) C?.f,- rtv ~; (Pt) (ÎT'i~ ( rcf) Oïi,· tt~~~ rJS Ac' -l"l - - -r: ?t: ~· p; - - - ft"' ,P~.-t p,; A,· Pt· />ti ,P/ 

4- /,I ,. "'" 1?~1 - IJ c .1$" - "• 09;:$'. d, "'" 
t?, 1fJ' 

- "· "'' d' - "- IIF I, llf.t. -~{/IJ I, ;t-1 ,S 

~ J, 2. .._ 41lS .. "~!I ~0 - t:>,l 13 e>, .2. Djt 
e>, J' "' - a,lrJ - D, tf;;ty 1. on". - 4', 4~7 I, ~;f:J-

'S- I, J +~.2J/ - o. sa2. - o, :1...!.1 i?,~ J'·~ "· t ~4 -~1..31 - fl, s-Is- o, 91~ - c, r-:~s I, ~-<, ",_ 

4 I, i' ~a 2.18 - o, 6" s6' -0, Zjl8 o, .J öS o, 6n -a, 2 ?11 - "· ",s "- 566 - 1/{r 6s- I, ~:J'.{, 

~ ,, 6' + C1, .lts- - 0, 4'11 - "- J/ ~- c,~", o,rt/ - u, "1$' -o,ftiJI é', 5S'#J - ~ ;tZt I, "''(I 
~ l;b .,. 4.11,S" - "·; 84 - 43t-G' ~. ",,, dl,+' J'J - o, J~(( - t>, 3 $'11 "· !Jtl• -ti', #!IS' '· f~' 
4- '-1 -1 t',J :JI - o,7-tf& -c,s;zt "· $"Jr., Cl, "J I' - o, srt • D, JQ,Z tl, !/'J, - "· t:rs '• tl' 

" t,$ 1" t?,JSt. -c:t..rs-;e - d, S'!fZ "' $'g/ "' :Jgl - o.J~2. - t'J, I.~ 'J 4 ~4.1 - ~6SS' /, ~JI 

s-. '·, -t P, fNI - tJ.J~C, - o. +n" t!J, Óf~ 01 J6L 
- "· yiC!' - tJ.:u, /, Dl(tl - t:{bJ9 1, ~ S.o 

~ 2.&> . + 4 f~$' - t:J,., (IJl - "· f-.Z. S" el, Jlt78 t7,13J • D, 'r2S" - t'-1. 01:1 .1, t?~~ - P. 6.zS' /, y5".f 

~ 2.1 "' 0. t.IJ1 -a 65s- - ~yJc!' ~;;z.;..z. "' .J 1(1# !!1 - "· 7.Je - 01 /JS' /, t?á'l - d, 11&. I, i- J'S 
~ 

' 
- "' 6t!t, P,lyP ti,2.8J - IJ. 6.~,. 2.-t +- 0, "$"Cl - 4, s. S"' (:1 - P, +S'c7 - (),ISy I. I.Z..J 1,$'.2/ 

." 2, 1 t ~ ~óc - o, t;rs. - D, y#t? t',!'Jiy "· 2. 61 ... ,,,.,6(1 - P, IJS' 1./,P.Z. - ~ S'gs- t,s-66 
t;. 2.'7 + 0, t68 - "'~~$.- - ll', "tf&> I!J, :! JIS o, 2. 54 - e;, Y:~B ~ o, 11, '· .t.. t,jl - P, S"r} 1,6..Z.2 

? 1, S" .,: 0.~}'6 - tl, IJ:.-r - t/),'jj'Ó I, t?l'b ~ 2.31 - o.~;-6 - 1'. /(?(, I, 3:4$ - ~ $"tfD I, /g, 

~ 't,~ + O,fi'S - 4 6st:~ - ll,yFl I, !tffl ~ :z..;z.y - (J, t,8'3 - ", (/} 91 .1. f/J - (),SrC, ", r72 
~ :t.,J + d,lylq - '- "~" - "·+8:1 !, JóJ 1!1, :t.l J - ct,,.,,, 

- t7, "'" 
.t, r~o - t:), s-6 !I 11 f!JI 

.(, Ä., J' t 4" V<, - 0. JJ!I ... ~.foS"io I, ,Y V~ O,.:(.DJ - 4~.1'io - 0. d6!1 /,6ftr- - t'. 5"' I. I /, fl9tJ 

,a ~ 
%,, f (}, '1-19 . -a tiJ~ - ~ '7-:19 I, 6 dÓ t?,I~,J -~$-S3 - t~olc l,jZ91 - 4,5"$1 %, I~~-

:f,d -1- (J, S'P~ - P. 6Jt:J - c, $"f?y .;,?s~ tJ.ttfS - (), $'0<, - f'.tJS'~ I, 1!/lf - (/, s-s-6 :Z., SI ' 

:I: -:re III :rr r "]Cr: :m. -ya:r :a ~ -p nr 
r;"Je L 3. S w 

' 
~ 



3. /o. 

~Kolom 111: Geeft de krimpdruk Ps tussen kern en krimpringo 

Volgens formule 3.4 ist 

/lp 4 -1- Y,· z. t::."'r-; /k wt'/1$ CJii{R)=- /{~ '- _ r.-' ·fi - Pc· 
<:.(1.-1 

Vj; [I· i) =0 

Volgens formule 3.8 is: 

z. rt" a. 
Vt;: (Pi) + <Tt~ ~ fs) = 

vt:tr~)=- ·?, .z el( t 
}/.s I -

r.~ .t - c<~-:-/ e -'i 

Hieruit volgt dat: "" 

Kolom lV: Geeft de tangentiale drukspanning Ofe(Ps) aan de 

buitenkant (r=re) van de kern, t.g.v. de krimpdruk P5 , te 

berekenen uit formule 3.7. 

Kolom V: Geet't de radiale drukspanning Vr; { fs)aan de bui ten

kant (r=re) van de kern t.g.v. 'de krimpiruk P,, te berekenen 

uit formule 3.7. 

c .l.rl c<a-1 

c.""- / " .te<~ 



Kolom Vl: Geeft de tangentiale trekspanning r;rr, (Ps)in het in

wendige van de krimpring (r=R~) ten-gevolge van de krimpdruk P$ 

te berekenen met formule 3.6: 

c. 2..;1-/ 

c:::..:t-1 

' .. 

Kolom Vll: Geeft de tangentiale trekspanning fïii (fi)in het in

wendige van de krimpring (r=R~) ten gevolge van de inwendige 

druk P\; te berekenen met formule 3o2: 

07-.· ( f) 

Kolom Vlll: Geeft de radiale drukspanning ~·(~Jin het in

wendige van de krimpring (r=Ri) ten gevolge van de krim'-
-

spanning P~; volgens formule 3.6 is deze drukspanning tegengesteld 

aan de krimpdruk P5 , zie kolom llls 

Cï,ti { ~) - - ?s 

o;r,. f?s) 

Pi 

~ 
C rl-I -- . C.z.- I 



------------------------

Kolom lX: Geeft de radiale drukspanning Giii LPiJin het invJendige 

van de krimpring (r=R~) veroorzaakt door de inwendige druk Pi; 

te·berekenen met formule 3.1: 

~' ( P&) 

Ko~om X: Geeft de totale tangentiale trekspanning Ori (t.yin het 

· inwendige van de krimpring (r=Rï.); te berekenen door de waar- . 

den van kolom Vl en van kolom Vll op te tellen. 

c.. .z ;1- /)/.. .. . (?(.. 2.. -1- / 

c. lt. - eX~ 2.. o(.t. 

Kolom Xl: Geeft de totale radiale drukspanning lii; lf•ljin het 

inwendige van de krimpring (Î-=Ri) .; te. berekenen door de waar

den van kolom Vlll en van lX op te tellens ·· 

3. IZ.. 

i/ 



Kolom Xll: Geeft de samengestelde spanning Oj'Ri, in het in

wendige van de krimpring (r=Ri), berekend volgens formule 3.9; 

voór deze berekening staat de waarde van ~iLt•tJin kolom Xl en 

de waarde van~ ('*•9in kolom X. 

==V v;,.~.t 4 
UsR.i .;.. flT;. {'f•f-,J - rlïi; (i•t) or;. ti-. f.) 

Wanneer deze formule wordt omgewerkt door alle spanningen uit 
.• 

te drukken in de diameterverhoudingen 0 en« dan krijgt de 

formule voor deze samenge.stelde spanning 0$,_; de volgende ge

daante: 

Pi 

De samengestelde spanning O'S~ti uit tabel 3.5 is in fig.3.6 

grafisch uitgezet.Uit fig. ;.6 zien we dat de samengestelde 

spanning Vslf.; minimaal is voor o<. =l,Bo 

Gezien de ongunstige geometrie van het produkt (rechthoekig) 

nemen we voor rt de halve lengte van de rechthoek t 40mm. 

Aangezien 0=4=(R~/r,) blijkt hieruit dat Re wordt 160. 

Gezien de praktische ruimte op de,. perstafel en rekening 

houdend met aan- en afvoer apparatuur kiezen we Re=l50. 

Voor de binnendiameter van de krimpring volgt· uit · 

o{ =re /ri. =1, 8 dat re !. 72mm wordt. 

Vanwege constructie (uitwerper) wordt re=B3,5. 

.1.1$ 

j 
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Met betreking tot de ondermaat is het volgende afgeleids 

Volgens de wet van Hooke zijn de specifieke vormveranderingen 

L, en t:.,. ten gevolge van de tangentiale en radiale spanningen 

tt; I ( rr; - v; ) ::: 
E 1"'7 

.J. I, 
I ( v:-- 0';' ) Zr - -- E ,.... 

Rek en krimp. .. 

De verlenging .de van de inwendige straal R ~ van de krimp

ring is het verschil van de maat Ri vóór het krimpen en R~ 

na het kPimpen. 

Evenzo is de verkorting A; van de uitwendige straal r 11 van 

de kern_gel~k aan het verschil van de uitwendige straal r~ 

v6ór het krimpen en re na het krimpen. (fig 3.3) 

Uit de formules (3.10),. (3.6) en (3.7) volgt.voor deze ver-

lenging resp. verkorting: 

1(.• I -Ee . 

' re -Ei 

( rrr,. -

De berekende ondermaat wordt dan: 

3. I I 

) 3. I 2. 

3. '3 

In het onderhavige geval is de kern (profielplaat)en krimP

ring uit het zelfde geree~schapstaal geconstrueerde 

'3. IS' 

/ 



. liJ/ 
flat getal van Poison m9 =mi= /a-.1 

"t Nf & De elasticiteitsmodulus E =E =21.10 """"' 

De stralen R ~' en re' zijn 72mm 

De spanningen volgen uit _tabel 3.5 ( c:< =1,8) 

De inwendige druk Pi =550 Njmml. 

We vinden nu: 

12. 
Ai .:: 7.,/.lél"' 

·' 

De ondermaat S is: 

Blj f~ngedraaide of geslepen onder4elen moet men er rekening 

mee houden dat een gedeelte van de ruwheidehoogte wordt weg

gedrukt, dit betekent een correctie z van 3-6....M.."OP de straalo 

De werkelijke ondermaat ó w blj een correctie van 5...-«-wordt: 

Ew :::: S + 2:. 

s w ::: 0. :l (i"' ;I + 0. 0 el' 5'" ... 0, ~.? ö I"" ,.,.., 

Wanneer de buitendiameter van de. profielplaat : 

dè =l~imm--.. r; . = l2.filmm 

dan wordt: 

Binnendiameter krimpring wordt dus/~~fl/8. ,.,,... 



3.17 

Om het monteren van de profielplaat in de krimpring bij het krim

'Pen mogelijk te maken, 'is een montagè.;..speling y van 1, 5 /,.,vereist 

c_ : dw' f-' .: S, $ ~ r /, S"= s; e..f' ~ D 

Benodigde diameter-toename bij het opwarmen van de krimpring: 

- .J 
/d • .Lil' 

, 
De krimpring moet dus tot 450 C opgewarmd worden. ln verband. 

met 'de gewenste hardheid :1:40RRC en dê daarbij behorende ont

laattemperatuur +400'C.vàn de krimpring, is het nodig om de -
krimpring tott400'C te verwarmen en de. profielplaat ±50•c 

af te koelen • 

. De werkelijke maat van het scheidingavlak. tussen. krimpr.ing en 

profielplaat d•=l67mm. 

Bij de berekening van de maximale. ondermàat gaan we er van. uit, 

dat voor de werkelijke ondermaat een temperatuur-verhoging van 

±200"0 nodig is 

De benodigde 
· d ",., :. t fll<' 1-y = .a, :t 4' r- 1, s- :;::- s,;;J' 

diameter toename 
4 d .:: .J,Jz.l' x ~ t"6;z :: ~ 1}'_,<7 

:.• 



Er hoeft dus enkel de krimpring opgewarmd te worden daar de 

opwarmtemperatuur nog beneden de ontlaat temperatuur blijft• 

'Om een duidelijk inzicht te krijgen .. in het verschil tussen de 

constructie met en zonder krimpring, zijn beide constructies 

doorgerekend met de eindige e+eJI1enten methode. (zie schetsen 3.7) 

Wegens symetrie hoefde slechts ~Y deel van de constructie be

rekend te worden. 

De procedure is als volgt: 

Met programma 05064894 is de constructie verdeeld,in trim 3 

elementen en zijn knooppunten en elementnummers toegekend, 

de verdeling is geplot in fig •. 3.8o 

Vervolgens met programma 05063846 (Brekelmans) zijn de span

. ningen en verplaatsingen berekend. 

Dit programma is geschikt voor berekening van een in zijn vlak 

belastte plaat, waarbij het ook mogelijk is thermische uitzet-

ting in rekening te brengen. Het programma berekent verplaat

singen van de knooppunten en de spanningen in elk element. 

Verder de berekening van de.knooppuntskrachten, de·maximale 

vergelijkspanning met de bijbehorende plaats en de vergel~k

spanning in alle elementen. 

Als invoer geven we de knooppuntnummers en co~rdinaten van 

ieder element. Van de knooppunten op de twee symetrielijnen 

worden de verplaatsingen in x of y richting onderdrukt; 

In het geval met krimpring, kunnen we de voorspanning in

voeren door de temperatuur in de knooppunten van de krimpring 



· .. 

1ri tr.-
"= $SD ~ .. 

p, l. 



te verlagen (dit was -200 .. C) ten opzichte van de knooppunten 

van de profielplaat.(kern). 

De .inwendige druk in de profielplaat (+550 Nfmm~) wordt als 
• 

krachten op de knooppunten, gelegen langs de binnenomtrek van 

de profielplaat, ingevoerd. 

3.19 

Vervolgens wordt met een hulpprogra:1I!la (05164908) de ve1."geljjk

spanning per knooppunt berekend uit de vergeljjkspanningen van 

de elementen. .. 
Tenslotte worden de vergeljjkspanningen van de }cnooppunten inge

voerd in het programma ( 0506497 4), welk programma in staat is 

· ljjnen van gelijke vergeljjkspanning in de onderhavige constructie 

te laten plotten (zie fig. 3.9 t/m 3.11). 

Aan de hand van de uitvoer kunnen we de elementen met de hoog-

ste spanning opzoeken, m.b.v. de cirkel van Mohr, is het dan 

mogeljjk de maximaal optredende spanning te bepalen, welke we 

dan kunnen vergeljjken met Uien Oïi. 

Voornoemde element~n bevinden zich inhet midden van de af-

. rondingsstraal. 

De nummers vermeld bjj betreffende elementen, zijn de nummers 

waarmee het programma heeft gerekend. 

f 
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Hoofdstuk 4. De pers. 

4.1 Inleiding. 

Het produkt wordt vervaardigd op een 250-tons frixipers van het 

merk "Berrenberg''. 

De belangr~kste specificaties van deze machine z~n: 

, ~erskracht max: 250tonf. 

Stoterslag: 180mm. 

Aantal slagen/min; 71. 

Max. af st. stoter-tafel: 580mm. 

Min. afst. stoter-tafel:400mm., 

·Breedte werkruimte:450mm. 

Afm.tafelvlak:450X560mm. 

Afm. stotervlak:450X400mm. 

Aanvoeren van de uitgeponste blenks geschiedt automatisch met be

hulp van pneumatiek. 

Het produkt wordt vervaardigd in twee fasen: 

1. Persen in het persgereedschap. 

2. Uitponsen van de schroefgat.en. 

· Via akoestische apparatuur wordt .bewerkstelligd dat een persslag 

slechts aanvangt, indien het vorige produkt reeds uit de matr~s 

voor de tweede bewerking is afgevoerd. 

Het afvoeren geschiedt d.m •. v. perslucht, waarbij het produkt 

door een metalen kooi naar de container gevoerd wordt. 

De botsing van het produkt tegen de wand van deze kooi, doet 

de akoestische apparatuur in werking treden. 

4.2 Opbouw en werking. 

In fig. 4.1 een afbeelding van de pers. 
. 

De pers is in hoofdzaak opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

q.l 
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Frame. 

Axiaal verplaatsbare as mêt wrijvingswielen. 

Vliegwiel. 

Stoter. 

Tafel. 

De werking van 'n frixipers. 

De moter, de riemschijf en de wrijvingswielen, hebben een na

genoeg eenparige hoeksnelheid. 

De w~ij~ingswielen kunnen met behulp van perslucht in axiale 

richting bewegen. 

De tijd dat de wrijvingswielen in een bepaalde stand verblijven 

is afhankelijk van een eindschakelaar welke bediend wordt door . 

de stoter. 

De eindschakelaar bediend op zijn beurt een luchtklep van de 

luchtcilinder welke laatste, via een hefboommechanisme de wrij

vingswielen met as axiaal verplaatsen. 

Afhankelijk van de stand van de wrijvingswielen vindt de neer

gaande of opkomende slag van de stoter plaats. (zie fig. 4.2) 

Tussen de wrijvingswielen is het vliegwiel met schroefspil ge

monteerd. 

De schroefspil wordt geleid door een moert welke gekoppeld is 

aan het frame. 

Aan de onderzijde van de schroefspil is de stoter draaibaar 

bevestigd. 

De aan het vliegwiel toegevoerde energie is doseerbaar in 20 

stappen. 

De stoterslag hangt samen met de toegevoerde kinetische energie/ 

De dosering van de toegevoerde energie .vindt plaats d.m.v.een 

20-tal eindschakelaars, welke d.m.v. de stol;er uitgeschakeld 

kunnen worden. 

I •-
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~Het instellen van een bepaalde energietoevoer naar het vlieg

wiel is niets anders dan het kiezen van één der 20 eindscha

kelaars als afslagpositie. 

Indien de benodigde toegevoerde energie bekend is, kan aan de 

hand van fig,4.3 afgelezen worden welke eindpositie gekozen 

dient te worden; tevens is in deze grafiek de eindsnelheid 

afleesbaar. (zie fig. 4.3) 

Op schakelstand 10 d.w.z. eindschakelaar 10 bediend de lucht

cilinder, is de toegevoerde arbeid 325kgm. en de eindsnel

heid 0,605m/s. 

De produktie van het beschreven produkt vindt plaats op stand 4 

toegevoerde arbeid is hierbij 210kgm. en de eindsnelheid van de 

stoter bedraagt 0,47m/s. 

,."" 
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Hoofdstuk 5. 

Analyse van het vervormingsp~oces. 

5.1 Inleiding. 

Het proces bestaat ui~ de materiàalverdringing om de matrijs 

te vullen. (extrusie) (zie :fig. 5.1) 

5.1.1 Aan de hand van waarnemingen bij geperste producten 

blijkt dat de materiaalstroom optimaal is, plaatselijk zeer 

glimmende vlakken vertoont/welke wijzen op hydrostatische 

drukken. Deze laatste komen het proces zeer ten nadele. 

De hierboven vermelde verschijnselen zien we voornamelijk 

aan de omtrek van het producto 

Zoekend naar een verklaring hiervoor, werd gedacht aan het 

terugpersen van de omgebogen rand naar het oorspronkelijke 

vlak, met als doel een scherpe rand te verwezenlijkeu; 

5.1.2 Uitgaande van de vigerende werkwijze is het wenselijk 

dat het materiaal van de bodem van het product omhoog en 

tevens in d:e scherpe randen geperst word·~. 

5.1.3 Theoretisch wordt het verband tussen de perskracht 

en de stempelverplaatsing bij diverse wrijvingsctl~:fficien

ten onderzocht; We beschouwen het vervormen (extrusie) van 

het materiaal met in achtneming van de Coulombse wrijving 

tussen werkstuk en gereedschap. 

In onze theoretische berekeningen en ori~nterende experi

menten gaan we nu als vereenvoudieing van de werkelijk

heid uit van twee stempels waarbij het materiaal in de X

richting vrij kan wegstromen naar de twee zijden (geen op

staande randen) 
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We stellen het materiaal in de Z-richting opgesloten, daar 

deze ~ichting de langste ~ijde van het produkt is.(zie fig. 5.3) 

Een materiaaldeeltje prefereert de kortere weg boven de langere~ 

(verwijzing naar 6.1.2) 

5.-1. 4 We gaan nu zon model uitwerken voor: 

1. Een vlakke stempel en vlakke matrijs. 

2. Een vlakke matrijs en een stempel, voorzien van een hoeko 

ad 2. Om te komen tot een verlaging van de benodigde perskracht, 

is nagegaan wat het effect is van het' aanbi-engen. van een.'.hoek 

-· aan het stempel. 

De gedachtengang was als volgt: B:lj het aanbrengen van een hoek 

ontstaat een component van de normaalkracht op het werkstuk in 

de richting van de materiaalstroom. (zie fig. 5.2). 

De component Y in fig. 5.2 is tegengesteld gericht aan de, 

tijdens het vloeien optredende, wrijvingskracht. 

Omdat de wrijvingskracht in het werkstukmateriaal de grote van 

de hydrostatische spanning bepaald, zal een component tegenge

steld aan de wrijvingsspanning de hydrostatische druk verlagen, 

waardoor bij een lagere totale belasting, materiaalvloei moge

lijk wordt en zal dus het nagestreefde doel ten goede komen. 
-

Een gunstige bijkomstigheid is de "geleidelijke" aanvang van de 

bewerking vanwege de toenaniende vloeizáne rond de punt van de 

stempel. 

Daarnaast wordt de richting van de materiaalstroom gunstig be

invloed, hetgeen bij de proeven duidelijk tot uiting komt.(hoofdst~6) 

( B:lj een vlak stempel bestaat de mogelijkheid dat het materiaal 

naar één zijde in de X richting uitvloeit, terwijl bij een stempel 

voorzien van een hoek .het materiaal evenveel uitvloeit naar X en Y-

richting.) 
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· Bij de interpretatie van de grafiek5. 5 t/m 5.7 moet men zich wel 

realiseren dat bljD< =0'" de eindhoogte 1.7mm is, terwijl bij « =5'" 

de eindhoogte h
0 
=h~"- "4tg 01. =0, 819mm en bij Cl( =7 " de eindhoogte zelfs 

h.=0,342mm is. 

Uit de formules 5. 3 en 5 .• 10 blijkt dat bL•J een bepalende factor is 

voor de grootte van de perskracht, vandaar dat de perskracht bij 

« =7" zo hoog oploopt. 

Bij het praktische probleem is bij OC=7"'niet zo'n kleine h., vereist 

daar het wegvloeiende materiaal in de matrijs blijft opgesloten, ... 
waardoor bij een grotere h., de matrjjs volledig gevuld zal zjjn, hetgeen 

een daling van de perskracht betekent. .. 

Uit praktische proeven (beschreven in hoofdstuk 6) bl~Kt dat 

bij of =5-en h,=0,819mm (dus de stempelverplaatsing s=~-h.,=l,l8lmm) 

de perskracht p= 60 tonf (zie figo 6.11) hetgeen erop wijst dat 

""'" =0' 10. 

Daar bij het stempel met een hoek, het smeermiddel verdrongen wo!dt 

moeten we als vergeljjking met o< =O'de grafieken hemen met een min

der goed smeermiddel b.v lijnen 7 en 3 in grafiek 6.6. 

:tn deze fig.· 6.6 vi:pden we voor~ =0., en s=O, 3(di t komt overeen 

met h=l.7) een perskracht van 60 tonf, terwijl vooro{=O", h=l.7 

en,M=O,lO·uit het model volgt dat p=70 ton:f'.(fig.5.5) hetgeen 

vrij goed met elkaar overeen komt. 

Bij dezelfde praktische proeven blijkt voor oè =0° en s=lmm(dus h=lmm) 

p= 100 tonf (fig.· 5.6) terwijl uit figo 5.5 (model) voor./14 =0,10 

-h=l en~ =0 de perskracht p=l50 tonf. 

We zien dus dat bij een afna~e van h de theoretische perskracht 

groter wordt dan de praktisobeo 

Deze tegenstrijdigheden geven aanleiding om een ander model op te 

stellen. 

In een later stadiUm zullen deze twee modellen met elkaar vergeleken 

worden en wel aan áe hand.van een dimensieloze perskracht uitgezet 

tegen de breedte, gedeeld door de hoogteo 
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De vergelijking 5.14 1 5.15 en 5.16 worden. voor div. waarden van 

de p1astischewrijvingscoë;f'ficiënt c·(o,l t/m 0,5) berekend. 
"\ ..; ,.",I'' ,,' • '.' '- .. J • ' 

(zie voor 1, b, u; enz. het coulombsw:t-lj~i11gs~odel.) : 

De resultaten zijn in de _grafieken 5.11 :t/m 5.20· verwerkt. 
~· . . 

Bij de grafieken,betreffende de pers:H:racht bij afhankelijk, varia-

bele hoogte h ... en variabele wrijving~J?O~~ficH!nt c, 'is duidelijk 

te zien dat de perskracht afneemt;_bij toeXtatp.e .v.a.n h ... 

Aan de hand van de grafieken. v-:an:de per$kracht met variabele 

wrijvingscoëffici~nt c en afhankeljjk: variabele hoek "' is er ook 

een afname van de perskracht bij toename van de hoek .c waar te 

nemen, doch niet in die mate als bij de toename van de eindhoogte h
0

., 
•• , ~ ,-ro_ ,a, 

;> 



Vergel~king plastische wrijvingsmodel met de praktische proeven 

uit hoofdstuk 6. 

Bijot=5·en h,=0,819mm (dus stempelverplaatsing s=l,l8mm bl~kt de 

s. 2. S' 

~ 

perskracht p= 60 tonf te zijn (praktisch) waaruit volgt dat o=0,15 

(plastisch wrijvingsmodel(fig. 5.151) 

Voor~=O~en h=l.7mm bl~kt de perskracht p= 60 tonf (praktisch), 
d theoretisch voor h=l.7,« =0 en c=0,15 blijkt deze kracht p=70 tonf 

te z~. 

Voor~=o· en h=lmm (s=lmm) is de praktische perskracht p= lOOtonf. 

(fig. 5o6). De thedlretische perskracht p bij o<.=O ", h=lmrrr en c=O,l5 

is ook 100 tonf. 

Er kan nu geconcludeerd worden dat bij <:h het plastischwrijvingsmodel 

een betere benadering geeft danhet coulombswrijvingsmodelo 

~er illustratie zullen we deze. twee modellen met elka.ar vergelijken. 

I 
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Grafiek 5.23 geeft het verband tussen de dimensieloze kracht p~ 

en de geometrische faktor % · o 

De parameters zijn de wrijvingscoÊ:Îfficiënten....« en c uit de twee 

gebruikte wrijvingsmodellen. 

Voor lage waarden van hA. ( < ~.t) en C=o·, 5 worden de berekende . 

waarden van p*' voor het plastische wrijvingsmodel lager dan lo 

Daar pM geldt voor wrjjvingsloos persen, is dit natuurlijk on

mogelijk. In dit. gebied kan het plastische wr1jvingsmodel, zoals 

uitgedrukt in formule 5.13, niet geldig zijn. 

Hier kan blijkbaar beter met Coulomb gerekend wordeno 

De ·voor de deurrozetten geldende waardes van......u ::tfl' en c ... <', ,s 

geven voor beide modellen in een breed gebied l .bf~t = o ....;... 4 s-) 

praktisch gelijke uitkomsten voor p~. 

Voor * >.ts ""' .-H::::: o.,o geeft Coulomb sterk oplopende ?"'waardes. 

Ui~etingen in het laboratorium (zie hoofdstuk 6) volgt dat dit 

niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. 

Hier geeft het plastisch model beter , met de experimenten 

overeenkotdende, uitkomsten.· · 

S.JS 



Hoofdstuk 6. 

Onderzoek naar de invloed van de wrijvingskondities en de 

stempelgeometrie. 

6.1 Inleiding. 

Ter verificatie van het theoretisch model uit Hoofdstuk 5 

zijn di verse proeven uitgevoerd op de "MUller" perso 

6,.1.1 Doel van het onderzoeko 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de relatie tus

sen perskracht en de hoeveelheid verplaatst materiaalo 
. 

De, bij een bepaalde belasting, verplaatste hoeveelheid 

materiaal wordt in sterke mate.beinvloed door de stempel-· 

geometrie en de smeringskondities. 

6.1 

In relatie tot de theoretische berekeningen uit Hoofdstuk 5 

moeten deze experimenten leiden tot een optimale vormgeving 

van het gereedschap. 

6.1.2 Het gereedschap. 

Het gereedschap dat voor deze ori~nterende proeven gebruikt 

is,. bestond uit een vlakke matrijs en een aantal stempels 

die van verschillende hoeken~ voorzien waren, varierend 

van 0 graden tot j graden. (zie fig. 6.1) 

De stempel is 75mm lang en 25mm breed. 

Het te persen materiaal~ is in lengterichting zodanig opge

sloten1dat alleen materiaalverplaatsing in breedterichting 

mogelijk is. (zie fig. 6.1} 
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~6.1.3 De proefopstelling. 

De proeven worden uitgevoerd op een hydrolische 11 Müller" 

pers, met een maximale stoterkracht van 600 KN. 

Een dynamometer was gemonteerd tussen matrijsen tafelvlak, . , 

waarmee de kracht werd geregistreerd. 

De verplaatsing van de stoter (en daarmee de verplaatsing 

van de stempel) werd gemeten met een inductieve opnemero 

H'et aldus verkregen kracht-weg-signaal werd geregistreerd 

op een X-Y schrijver. 

6.1.4 Het verband tussen de stempelweg en de verplaatste 

hoeveelheid maneriaal. 

De beschreven opstelling geeft kracht-weg kurves. 

De weg S wordt gerekend vanaf het moment dat de stempel 

" het mateiaal raakt. 

De verplaatste hoeveelheid materiaal is afhankelijk van de 

stempelweg S en van de hoek van de stempel. (zie fig 6.2) 
, , 

Het volume van de verplaatste hoeveelheid materiaal V als 

functie van de stempelwegS en de hoek« is in figuur 6.; 

weergegeven. 

Met behulp van deze figuur 6.3"zijn de gemeten kracht- weg

kurves (F-S kurves) om te rekenen in kracht-verplaatste hoe~ 

veelheid materiaal,kurves.(F-V kurves.} (zie figo 6.4):' 
In goed gesmeerde toestand zien we dat de stempels voorzien 

'van een hoek tot t 30 tonf.:>meer materiaal verplaatsen dan 

een vlak stempel, echter bij toename van_de perskracht (>30 tonf) 

verplaatst het v~àk stempel meer materiaal (smeermiddel wordt 

niet verdrongen). 

In slecht gesmeerde toestand (ontvet)> zien we dat, de stempels 

voorzien van een hoek ook na overschreiding van bovengenoemde 

grens (30 tonf) in het voordeel bl~ven. 
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6.2 De sme~rmiddelen. 
I 

Er zijn 19 verschillende smeermiddelen beproefd, 1waarbij ge-

bruik gemaakt werd van een vlak stempel. 

In onderstaande tabel zijn de 19 verschillende smeermiddelen 

samengevat: 

1. De1uxo1 Cutting Oil E. 

2. Deluxol Calibrating Oi1 10. 

;. De1uxol Emco HD-2o 

4. She11 Carnea 21. 

5. Wynn's M.l-C/1A; 

6. Magnus C1orolube 40. 

7. Magnus c.c.s.o. 
8. Acheson Dag 8303. 

9. Mavom !pro L688. 

10. Mavom !pro L34. 

11. Adeps Lanae. 

12. · De1uxo1 Trekvet. 

13. Molykote KF 50. 

14. Schapevet. 

15o !pro L681 Mavom. 

16. Grafietvet. 

17. Niet ontvet • 

18. Plastic. 

19. Geen smeermiddel "ontvet"~ 



6. 8 '-:;.· 

Defiguren 6.5 t/m 6.7 geven de gemeten F-S kurves bij de 

diverse smeermiddelen. 

Bij de interpretatie van de F-S krommen dient rekening ge

houden te worden met elastische vervormihg van stotervlak, 

stempel en oplegvlak van de matrijs. 

Deze vervorming maakt namelijk deel uit van de geregistreer

de weg en is terug te vinden in het retourgedeelte van de 

F-S krommeno 

Uit de verkregen krommen blijkt onmiddellijk dat de diverse 

smeermiddelen zeer uiteenlopende resultaten opleveren; 

Een aantal blijkt voor het onderhavige proces volkomen 

ongeschikt. (sterk oplopende benodigde perskracht bij geringe 

materiaal verplaatsing.) 

Onder andere de Nr 1,2,4,8en9o 

Anderzijds is er duidelijk een groep smeermiddelen die 

uitermate geschikt schijnt te zijn, namelijk de resterende 

nummers. 

Men streeft echter naar een zo gering mogelijk benodigde 

perskracht, gepaard gaande met een zo goed mogelijke opper

vlaktekwaliteito 

Ten aanzien van de oppervlaktekwalite~t kan opgemerkt worden 

dat weliswaar bij een grote grJep slechts geringe verschil

len zijn te onderschmjden, doch een verdeling in 4 groepen 

was wel mogelijk, te weten: 

++ glad glimmend oppervlak~ 

+ mat glad oppervlak. 

sinasappelhuidachtig. 

0 gescheurd. (haarscheurtjes) 
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Bij de huidige fabricage van het product dient ± 600mm3 

materiaal verplaatst te worden. 

v • ..1..c;. 

De voor een dergelijke hoeveelheid te verplaatsen materiaal be

nodigde perskracht, is een duidelijke indicatie voor de geschikt

heid van het smeermiddel. 

Uit de verkregen grafieken 6.9 t/m 6.11 werd de kracht om 600mm3 

te verplaatsen bepaald bij de diverse smeermiddelen. 

Voor een materiaal-verplaatsing van 600mm3 is een stempelverplaat,... 

sing van o,;2mm nodig. (zie fig. 6.;) 

De smeermiddelen welke een stempelverplaatsing (bij een stoter

kracht van 600 KN) van 0,32mm niet bereiken,worden buiten be

schouwing gelaten. 

De overige>worden in een tabel opgenomen met de bijbehorende 

perskracht en waarin tevens de oppervlaktekwaliteit wordt OP

genomen. (zie fig. 6.8) 

Aan de hand van deze tabel kunnen we concluderen welke van deze 

smeermiddelen het geschikts zijn. 

Dit zijn onder andere: Plastic. 

Adeps Lanae. 

Ipro L681 :Mavom. 

Deluxol Trekvet. 

Tussen deze 4 kan men nog een keuze maken, afhankelijk van het 

te wensen resultaat, te verstaan: 

1. De laagste perskracht~ 

2. De beste O)pervlaktekwaliteit. 
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6.3 De invloed van de tophoek aan de stempel; 

Ten aanzien van de perskracht bleek Molykote een gunstige in

vloed te hebben op de materiaalvloei. 

Daar het door de fabriek betrokken materiaal door voorbewer

king (walsstraat) reeds een smeer~iddel met zich meedraagt, 

en dit betreffende smeermiddel een grote overeenkomst vertoont 

met Molykote (hechting) zijn de proeven in eerste instantie uit

gevoerd met Molykote als smering. 

6.3.1 De proefresultaten~ 

De proefresultaten werden hier eveneens verkregen in de vorm van 

F-S krommen~ (zie fig. 6o9 t/m 6.12) 

In figuur 6.3 is weergegeven de stempelverplaatsing als functie 

van d e hoeveelheid verplaatst materiaal bij de diverse hoeken. 

Met behulp van fig. 6.3 alsmede de verkregen F-S krommen kan de 

hoeveelheid verplaatst materiaal uitgezet worden als funstie van 

de benodigde kracht, met een maximum van 600 KN. en bij diverse 

hoeken. (zie fig~ 6.4) 

Uit fig. 6.4 kan afgelezen worden welke perskracht nodig is, om 

een hoeveelheid materiaal van 600mm3 te verplaatsen bij diverse 

hoeken. 

Deze waarden zijn in figo 6.13 weergegeven. 
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Conclusie: 

Uit fig. 6.13 blijkt, dat de perskracht bij een hoek van 1 graad, 

hoger is dan b:ij het vlakke stempel. 

Bij grotere hoeken neemt de perskracht. weer af, en wordt lager 

da:n de perskracht bij 0 graden. 

De oorzaak van de toename van de perskracht moet toegeschreven 

worden aan het. verdringen van het smeermiddel. 

Bij een hoek van 1 graden is dit ongunstige effect blijkbaar 
.. • 

groter dan de gunstige geometrie. (component Y zoals beschre-

ven in hoofdstuk 5.) 

Bij grotere hoeken gaat het.gunstige effect van de component Y 

echter overheersen, waardoor de perskracht weer afneemt • 

. ' .. " 

) ., ' 

6. "z t7 



Hoofdstuk 7" Bedrijfspraktijk. 

Inleiding. 

Naast hetgeen ten aanzien van de vorm van het stempel is bespro

ken in Hoofdstuk 5 en 6 zijn nog enkele globale experimenten 

gedaan$> 

In Hoofdstuk 6 bleek dat een bepaalde hoek aan het stempel een 

gunstig .. effekt heeft op de perskracht, nodig voor het verplaat- · 

sen van een bepaalde hoeveelheid materiaal. 

7.1 Nagegaan werd of een hoek van 3 graden aan het stempel, ook 

in de produktie,een gunstig effekt heeft. 

Daarom werd een stem9el vervaardigd met een wigvormige onder

kant. (zie onderstaande fig.) 

De wighoek bedroeg 174 graden. 

Bij toepassing van de zelfde perskracht als bij het persen met 

het vlakke gereedschap, werd nu een grote hoeveelheid materiaal 

weggeperst tussen stempelrand en matrijswand; hetgeen uitein

delijk resulteerde in een zeer grote braam aan het produkt. 

Echter ter plaatse van het krukgat ontbrak deze braam, was zelfs 



nog een radius aan het produkt aanwezigo 

Uit dit experiment blijkt~ dat door toedoen van de wigvormige 

onderkant van het stempel, de perskracht aanzienlijk verlaagd 

kan worden6 

Het probleem van materiaaltekort in de z5ne van het krukgat is -

hiermee echter geenszins opgelost. 

7.2 Na metingen aan het produkt (bepaling van het volume van 

het tekort aan materiaal ) werd ~esloten om dit tekort aan te 

vullen in een materiaal toegift aan de blank. (zie .fig.) 

... 
IS 

Het extra materiaal bleek echter veel gemakkelijker in lengte

. richting van het prodUkt te verdwijnen, dan ter plaatse van het 

materiaal tekort. 

Tenslotte trad slechts een grotere braamvorming op, buiten de 

probleemzone. 

Indien de materiaaltoegift nog meer verhoogd zou worden, wordt 

het overtollige materiaal eenvoudig afgekneld tussen profiel

plaat en stempel~ 

7. 3 liet materiaal tekort kan ui teraard ook opgeheven worden door 

de op te vullen ruimte elders (dicht bij het krukgat) te ver-

kleinen. 

Hiervoor werd rond het krukgat een verhoging aan het stempel ge

maakt, zodat in gesloten toestand de afstand tussen stempel en · 

matrijs, ter plaatse .. van het krukgat kleiner werd. 



In onderstaande schets is de gewijzigde vorm van ',het stampel 

weergegeven. 

o,s 

Enige verbetering ten aanzien van de materiaaltoevoer naar de 

gewenste plaatsen was nu wel zichtbaar. 

Het materiaal stroomde nu echter voor het grootste deel naar d~ 

ruimte tussen kern en stempel, terwijl de rest vrijwel geheel 

verdween in lengterichting van het produkt. 

Slechts bij extreem hoge perskracht verdween de radius in de om~ 

geving van het krukgat. 

7.4 Hierna is de stempelvorm weer teruggebracht tot diet welke 

besproken is in 7.1. 

Echter met een kleina·verhoging (ttbrug") ter plaatse van het 

materiaaltekort. (zie fig.) 
O,"f 



Het volume van de brug is gelijk aan het globaal berekende te

kort· aan de rand. 

r· q. •. 

Deze laatste vorm bleek inde.rdaad het gewenste effekt op te le

veren; onder uitsluiting van nog enige afronding in de z~ne van 

het krukgat. 

Er trad zo goed als geen braamvorming op. 

Het door de "bruggen" verplaatste materiaal stroomt echter niet 

geheel in de gewenste richting, zodat nog een radius {weliswaar 

kleiner) overblijft; 
,.,. 

Deze radius is echter steeds weg te krijgen indien de perskracht 

verhoogd wordt. 

Dit laatste is echter juist niet de bedoeling; bovendien ont

staat dan een ongewenste braam elders aan het produkt. 

7.5 Hierna is nog geäxperimenteerd met grotere bruggen, waarbij 

tevens een helling van alle. vlakken van het krukgat werd gere

aliseerd; {zie onderstaande schets. hellinghoek h.) 

De overweging was hierbij,. dat er een komponent ontstaat, waar

door het materiaal in de gewenste richting wordt gestuurd. 

De consequentie is dan echter dat de op te vullen ruimte op het · 

diepste punt van de helling groter wordt. 



7.5 

Uit. proeven met dit gereedscha~ bleek het effekt van de volume

vergroting duidelijk te overheersen§ de ruimte tussen stempel en 

matrijs werd rond het krukgat bij lange niet opgevuld. 

Ter plaatse van de hoeken van het produkt is nu uiteraard de 

ruimte het eerst opgevulde 

Op deze plaatsen is de resterende plaatdikte van dien aard, dat 

het materiaal slechts bij extreem hoge drukken verder zal vloei

en, vanwege de ongunstige L/h-verhouding~ 

Een zeer gunstig voordeel is nu echter, dat de hoeken aan het stem-
"' pel afgerond kunnen worden, waarbij de hoeken aan het produkt 

toch scherp blij ven.; 

Bij het huidige proces komt uitbreken van deze hoeken n.l; veel

vuldig voor~ 

7.6 Blijkbaar ging het echter met de in 7.4 besproken geometrie 

de goede kant uit. 

Daarom is tens1ftte dezelfde vorm gekozen, echter nu met veel 

grotere bruggen. 



Hoofdstuk 8. 

Nabeschouwing.algehele constructie. 

Met inachtneming van hetgeen beschreven is in de voorgaande hoofd

stukken, is er overgestapt op een matrjjs voorzien van een krimpring, 

om breuk in de profielplaat.te voorkomen. 

De bovenstempel is voorzien van een tophoek, hetgeen een produkt 

met glad oppervlak en een scherpe rand bewerkstelligd, waardoor 

de produktiekosten verlaagd worden, daar een sljjpbewerking vervalto 

Een belangrijke bjjkomstigheid bjj het stempel voorzien van een hoek, 
,. 

is het afbouwen van de drukberg met als gevolg dat de .onderleg

plaat (uitwerper) in de bodem van de profielplaat, een veel langere 

levensduur heeft gekregen. 

Om breuk in he·t bovenstempel te voorkomen is het van belang dat 

de as van de schroefspindel van de pers samenvalt met de hartlijnen 

van de belasting op de blank. 

In verband met het gat {krukgat) in de blank, gaat deze hartljjn 

van de belasting niet door het zwaartepunt van de rechthoekige 

blank. 

Zouden deze ljjnen niet samenvallen, dan wordt er een moment op. 

de stempel gecre8rd, waardoor breuk kan optreden. 

Beschadiging of breuk van het gereedschap, kan ook ontstaan door 

invloeden van buiten af. 

Om dit te voorkomen zjjn diverse beveiligingen ingebouwd. 

De beveiligingen dienen om de arbeideslag te blokkeren als een van 

de volgende punten niet in orde is: 

1. geen blenk in.de profielplaat. 

2. uitstoter niet in ruststand •. 

3. het produkt is na de tweede bewerkingsfase niet uitgeworpen. 

4. de transportinrichting van rnaar 2 1 bewerkingsfase is niet 

in de beginstand. 

5. produkthouders op de transportinrichting zijn nog niet onder 

het stempel uit •. 



6. het aanvoerapparaat ia nog niet in de beginstand. 

l 

't 
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ele pers 

Beschrijving: Beveiliging 1. 

• · Indien.~spanning op de trafo staat en door het aanschuiven van 

een blank de micro-schakelaar gesloten wordt, zal relais t be ... 

krachtigd worden, dit zal de contacten 1-2 en 3-~ sluiten. 

De contacten 1-2 van relais l en 1-2 van hulprelais li, dienen 

als overname-contàct en zullen gelJjktjjdig nticroschakelaar 1 over-
.. 

bruggen. Doordat éontact 3-4 van relais J: is gesloten, .zal D3 

worden bekrachtigd, waardoor de arbeideslag vande pers plaats 

vindt .Is de bovenstempel beneden aangekomen dan wordt eindschake-
.. 

laar 2 gesloten, met als gevolg dat DCC· en hulprelais II bekrach-

tigd worden. 

Hierdoor zal het contact 1-2 van hulprelais][ verbroken worden 

en relais ~ valt a:f. 

Voordat een volgende arbeideslag kan plaatsvinden, moet er eerst 

weer een ~lenk aangevoerd worden. 

.. 
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· Beschrijving: Beveiliging 2. 

De uitstoter drukt het produkt uit de profielplaat, zodat het 

d.m.v. de produkthouders op de transportinrichting naar de 2 ~ 

bewerkingsfaàe wordt gebracht. Indien de produkthouders het 

produkt hebben genomen, na! 0,1 sec. moet de uitstoter terug in 

de ruststand zijn. 

Gebeurt dit niet dan zal relais l niet worden bekrachtigd en 

blijft relais 1I bekrachtigd waardoor geen contact ontstaat tussen 

de contacten 1 en 2 en dus Dt(transport) niet bekrachtigd wordt 

met als gevolg stilstaan van de transportinrichting, 

Wil een arbeideslag plaatsvinden dan moet nl. de transportin

richting in de n~lstand staan. 



,!:: / 

Beschrijving: Beveiliging 3. 

Het produkt wordt d.m.v. perslucht na de 2 bewerkingsfase getrans

porteerd door een metalen kooi naar de container. 

De botsingen van het produkt tegen. de wand van de kooi worden· 

d.m.v. een microfoontje en versterker (akoestische beveiliging) om-

gezet in een signaal, hetwelk op z~n beurt een relais bekrachtigd 

waardoor de arbeideslag kan plaats vinden. 

Beschrljving: Beveiliging 4-5-6. 

De beveiligingen 4,5 en 6 zijn van dezelfde soort. Er w.ordt in de 

beginstand een eindschakelaar bediend • Is een van de toestellen 

niet in de beginstand, dan dient de de.sbetreffende eindschakelaar. 

als vergrendeling van het persbesturingscircuit en vindt dus geen 

arbeidssl~g plaats. Hierdoor zouden anders beschadigingen van het 

gereedschap,. aanvoer- en transportinrichting niet ui tblijveno 

Ik wens de Fa. A.M.I. te Arcen veel succes met de toegepaste 

verbeteringen aan het produktieproces betreffende de vervaar

diging van aluminium deurrozetten. 

N.D. 
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NHC-Handelsbl. 20/2 

Maastricht dit 
jaar 50 studenten 

MAASTRICHT, febr. - l)it 
jaar zal een beperkt aantàl stu
denten ~.an de achtste medisc!1e 
faculteit met de studie kunnen 
bE!ginnen. Alle voorwaarden zijn 
daarvoor vervuld. Dr. J. A. G. 
Tans, voorzitter van de voorbe,. 
reidingscommissie, denkt aan 
vijftig studenten die anders op · 
wachtlijsten terecht zouden ko
men. 

Volgens de heer Tans · is 
staatssecretaris Klein .akkoord 
gegaan met een experiment<!el 
begin. Als de faculteit zou moe
ten wachten op de wettelijke re
geling, zou zij op zijn vroegst 
velgend jaar kunnen openea, 
omdat die regeling . pas aan het 
eind van het jaar in de Kame1•s 
kan zijn aangenomen. · 

de Volkskrant 21/2 

Schrikbeeld 
~ Amsterdàmse JoegOISlavië-ken-

ner, dr Marius Broekmeyer, 
heeft met zijn actie tegen het schrik
beeld van een door studenten en an
dere "ondeskundigen" bestuurde uni
versiteit heel wat losgewoeld. Een 
paar Amsterdamse studenten hebben 
nu samen met de Nijmeegse cartoon
ist Willemen een brochure samenge
steld als directe tegenhanger van 
l3roekmeyers geruchtmakend ge
s:chrift Wetenschap en Democratie. 
De brochure is dan ook geheel in stijl 
,.Marius Broekmeyer tussen Weten
schap en Demagogie" gedoopt ("Hoe 
een welbekende slavist op weg naar 
een betere wereld het spoor .bijster 
raakte") en bevat naast een keur van 
intrigerende cartoons een groot aan

tal citaten uit Marius" ·verzameld 
werk. · 
De lezers van dit Schotschrift nr 1 

(uitgave Socialistische Uitgeverij 
Am..<>terdam) wovden net al& hun 
eerdere lo.tgenoten uitgenod1gd een 
antwoordkaart naar Marilus Broek
meyer ·te sturen, waarbij zij drie stel-
lingen kunnen aanstrepen: · 
e "Ik vind uw argumentatie weten-. 
schappelijk ver beneden peil. U bent 
niet deskundig." 

e "U maakt kennelijk deel uit van 
een kleine, maar effectief optredende 
groep van keiharde en reactionaife 
activisten." . 

e "U bent nog steeds de gek waar 
men u vroeger voor hield. Maar u 
bent nu ook nog buitengewoon ver
velend geworden." 

de Volkskrant 21/2 

Gronintger studenten 

kondigen harde 

acties aan 
Van onze correspondent 

GRONINGEN - De Groninrer 
Studentenbend heeft harde protest
acties aangekondigd om de studen
tenstops tegen te houden die de fa
culteit Letteren van de universiteit 
wil instellen. Bet daa"elUks bestuur 
van deze faculteit heeft efgenmachtig 
stops voorgesteld voor Nederlands, 
kunstgeschiedenis, Eneels en geschie
denis. 

de Telegraaf 20/2 

Benoemingen 
e Tot hoogleraar vanwege de Ne

df!rlandse Hervormde Kerk aa11. de 
theoiorlsche faculteit van de· RIJki
universiteit te Leldell, J• door de 
Hervormde Synode met m.anr va11. 
1 oktober 197f benoemd dr. M. H. 
Bolkestein (62), thans Jeetor te Lel· 
den. De synode deed deze benoe• 
ming in verband met de wens van 
prof. dr. A. J. Rasker ·zijn hoorle
raarschap te beëindlren. 

e Tot burgemeester der gemeen
te Olst is per 16 maart benoemd de 
heer J. G. Bosch (48), tot dusver 
burgecneester van VhirpoJders en 
Zwartewaal. HIJ Is Ned.-hervormd 
en lid van de PvdA. 

Een van de cartoons van WUlemen in de anti·brochure tecen Broek
meyen geschrift .,Wetensehap en Democratie". Zie ook ,.SCbrlkbeeld". 



de Tijd 19/2 

Gebrek aan visie op gezondheidszorg 

Universiteit breekt n1et 
Willem Arntszstichti:qg 
UTBJilCJHT 29 :febr. - De instltuuts
raad van bet instituut voor kHDlsche 
e Industriële psyehologie (JCJP) van 
de l'fjklitmiversiteit in Utrecbt, heeft 
Jtesléteft, het vertrouwe In het be8lmir 
VIU'f de Wmem Arntszstichting Op te 
zegcen. Aanleiding daartoe vormen de 
Jmidige ontwikkelingen in Den Dol· 
der. 

Het ICIP werkt op verschillende ma
nieren samen met de stichting: stu
dènten in de klinische psychologie lo
pen stage en doen onderzoek in Den 
Dolder, begeleid door medewerkers 
van het instituut. Prof. dr. A. Poslavs
ky, directeur van de hoofdafdeling 
psychiaitrie van de hoeve, doceert aan 
het Jnstituut psychopathologie. 

den door argumenten van· ~jf~co
nomische aard en stseds minder door 
eet\ gefUndeerde visie op de ontwikke
ling van de gezondheidszorg. 

"Met betrekking tot de hoofdafdeling 
psychiatrie is nooit gewerkt aan de 
ontwikkeling van een a.dequaa;t ont
slagbeleid ten aanzien van de cliën
ten," aldus de instituutsraad, ,.eveQII1in 
als aan de uitbreiding van de psycho
therapeutische mogelijkheden (met 
uitzondering van de afdeling Spinoza), 
terwijl zelfs een ontwikkeling naar 
een psycho-therapeutisch milieu op 
de afdeling Boerbaave - door het be
stuur ogenschijnlijk op grond van eco
nomische overwegingen is stopgezet." 
De raad verwijst ook naar de ontwik
kelingen op de hoçfdafdeling Dennen-

. dal. 

NRC-Handelsbl. 18/2 
.-Ir. T. Ver

heul is met ingang van 1 fe
bruari 1974 benoemd tot voor
zitter van het college van be
stuur van de technische hoge
school te Delft en niet in Eind
hoven zoals wij vrijdag ten on
rechte hebben bericht. De heer 
Verheul is sinds 1972 Kroonlid 
van dat co~ege. • · 

De instituutsraad meent dat de samen
werking met de Willem Arntszstich
ting moet worden opgezegd, als er op 
korte termijn geen ontwikkeling op 
gang komt die binnen een half jaar 
leidt tot een bestuursstructuur die aan 
dl'ie voorwaarden voldoet: 

Nieuwsblad van het ~uiden 18/2 

• het bestuur moet zich dienstbaár 
mak,en aan de hoofdafdeling en gele
dingen van de stichting door het 
scheppen van condities die de doelstel
lingen van die groepen optimalise
ren; 

• de beS'I:uur~;structuur moet in over
eenstemming zijn met de wensen van 
de '!Ter&ChUlende hoofdafdelingen en 
geledingen; 

• . het zal qaarom in ieder geval moe
ten worden gevormd uit personen die 
kennis hebben van en een visie op mo
gelijkheden en ontwikkelingen van de 
geeStèlijke wlksgezocheid. 

Volgens de instituutsraad heeft het be
stuur van de Willem Arntszstichtlng 
zich in de loop der jaren bij het nemen 
van beslisstngen steeds meer laten lei-
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E~raat 
· De' heren P. DE BOER uit Stiens en 

IR D. MALTHA uit Bennekam 
krijgen een ere-doctoraat vàn' de 
Landbouwhogeschool 1te Wagenin
.gen. De promotie zal plaAtsvinden. 
OJ!. 8 maart, wanneer de hogeschool' 
zijn 56ste verjaardag viert. De he
ll.'en De Boer en Maltha hebben in
~tionale vermaardheid gekre
gen door hun landbouwweten
sChappelijke ondemoek:ingen. · 

Hans Bol doctor 

u. .. JilUIJWtt Jl lêbr. - De in Tilburg 
wonende • ~ende PlUsleus en mu· 
sicoloog Ba'H"..,l (51) is . 

aan de Usnehtse Universiteit ge-. 
promoveer( tot 4octor in de letteren. 
Hij kree1f de doetorsbul uit haatleD 
van zija premotor prof. dr. Eduard 
·Reeser. 

Bol, die een be.kend gambist is, 
promoveerde op he.t proefschr~ft ,.De 
viola da gamba m FrankrtJk ten 
tijde van Marin Marais el) ,Antom~ 
Forqueray" (rond 1680 tot 1759). 
Hiermee heeft Bol de Franse gamba
techniek tijdens de bloeiperiodE; 
grondig bestudee:~· om tot een ~o 
compleet rr\ogeh;ke reconstructie 
van de bespelingswijze te. komen. . 

Dr. Hans Bol is sinds 1958 docent 
in de muziek~ en cultuurgeschiedenis 
aan het Brabants Conservatorium en 

Dr. Hans Bol temîdden van zif 
paranymphen mr. A. Lieferink e: 
mr. A. Nolst Trenité. 

sinds 1959 tevens aan het Maa1 
trichts Conservatorium waar h 
eveneens lessen viola da gamb 
geeft.. . . 

Sinds 1971 is hij bovendien garr 
ba;docent aan het Utrechts Conse1 

·.vatorium. Hij schreef artikelen VO( 

het muziektijdschrift ,.Mens en M• 
Jodie" en grammofoonplaat-toelid 
tingen. Gedurende de laatste jan 
verzorgde hij verschillende rubri• 
ken voor de AVRO. Als gambi 
werkt hij mee in het Ensemble Boi 
mortier. Dit studiejaar geeft hij eE 
eerstejaarscollege muziekgeschied 
nis aan het Instituut voor Muzie 
wetënsèhap te Utrecht. 
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Universiteitsraad is 
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Studenten leraren· 
opleidingen zijn rebels 

teg·en inning tweede VAN KEMENADE 
WIL SCIDFTING 
NAAR 'WETEN
SOIAPPELUKE 
CAPACITEITEN' 

. . .. 

termijn collegegeld· 
Door een onzer redacteurf'n 

AMSTERDAM, 20 febr. 
De universiteitsraad van de 
Universiteit· van Amsterdam 
heeft. zich gisteravond uit· 
~proken tegen de inning 
van de tweede termijn ool
lege,g~ld van vijfhonderd 
gulden. De raad wil dat dit 
niet . gebeurt voordat het 
wetsontwerp over de colle
gegelden in de 'fweede Ka
mer, is behandeld. 

In: ~en btief aan het college 
van ;:_bestuur van de ·universiteit 
schrl(lft de staatssecretaris dat 
het -:wetsontwerp niet, zoals de 
vervta.chting was;. vóór 1 maart 
in d~ Kamer behandeld zal wor
den.; ~jj geeft desondanks het 
advies de tweede termijn colle
gegEt~d; net als de eerste, door 
mtdqel van een promesse van 
vjjfhbf!derd gulden te innen. 

Deze .tweede promess~ - een 
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Faculieitsburean 
letteren bezet 
Door een onzer redacteuren 

AMSTERDAM, 19 febr. - Stu
denten van de letterenfaculteit 
van de Amsterdamse universi
teit h~ben gisteren het facul
teitsgebOu~ bezet. Zij willen 
deze bezetting tot vanavond vol
J.ouden om dan op te trekken 
na~ar de vergadéring van de uni
versiteitsraad en daar bij de· 
behandeling van het nunt stu
dentenstop aan hun eisen ki-acht 
bijzetten. En dezer eisen is, dat 
de VOO.."'festelde studentenstop 
tij Enaels, geschleQenis, Neder;. 
lands en kunstgeachied!mis niet 
:z<>l doorsáan. Zij vinden verder, 
dat het faculteitsreàtement de 
ditmoeratische verworvenheden, 
die na d.e Maagdenhuisbezetting 
werden be):etkt, weer terug
draait.. De demo:nstrmiten zijn 
tegen het · instèllen van '*k~ 
"'T~pen en willen, dat aUe ver
kiezingen.· binnen de · fa<:ulteit 
open staan voor alle studenten, 
dus ook voor collegeceldboycot
ters. Op .30 januari al verstoor
dèn een vijftigtal letterenstuden
ten een vergaderine van de .ta
culteitsral\d om deze eisen' aan 
de orde te siellen. Er werd toen 
een ultimatum Je&teld, dat ~ 
teren afliep •. Vla:ndaar de bezet .. 
,ting van het ~ 

schuldbekentenis - zou dan als 
de &u de . collegegeldwet, de ·zo

. genaamde duizend-gulden wet, 
wordt ingetrokken, alsnog met 
temperkende kracht kunnen 
worgen ingetrokken. 

Het college van bestuur ver~ 
klaarde gisteravond dát bet het. 

:voorstel van Klein voor een stu
diebijdrage VIJll vijfhonderd gq!". 
den, graag door de Tweede Ka.: 
mer geaccepteerd wU zien, maar 
hierin ~een aanleiding ziet ·de 
nieuwe promesses niet de deur 
uit te doen.. · 

De ASV:A heeft aangekondigd 
2 maart aanstaande een demon
stratie te organiseren tegen de .. 
collegegeldheffing. · 

Met het oog op de komende 
verkiezingen voor een nieuwe 
universiteitsraad - waarschijn
lijk 1 mei - diende de fractie 
van de ASV A gisteravond een 
motie in om ook niet-ingeschre
ven studenten, dus zij die geen 

. collegegeld hebben betaald, ac
tief en passief kiesrecht te ver
le.nen. De motie werd, met vier 
11temmen tegen, aangenomen·. 

NRC-Handelsbl. 19/2 

- Dr. A. Oskam ·is met in
gang van 1 februari .19'14 be- · 
noemd tot gewoon lector in de 
anorganische . chemie aan de 
U nivefsiteit '\<l!l.n · Amsterdam. De 
heer Oskam, geboren in 1935. 
is sedert.1964 aan die univer
siteit verbonden. 
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Krant opgericht 
• • voor mtegratie 

hoger onderwijs 

Minister Van Kemenade wil niet 
dat alle afgestudeerden aan de 
nieuwe lerarenopleiding in staat 
worden gesteld door te stromen 
naar de universiteit, om zo hun 
eerstegraads bevoegdheid voor 
het onderwijs te behalen. 
De minister heeft het overlegorgaan 
van de nieuwe lerarenopleidingen ge
schreven dat hij alle gegadigden door 
een commissie wil laten testen op hun 
'wetenschappelijke kwaliteiten'. 
Welke normen hiervoor zouden moe
t~n worden aangelegd is onbekend. 
Het actiecomité van de studenten aan'. 
de lerarenopleiding van de VU 
(VL VU) heeft scherp tegen dit voor
nemen geprotesteerd. 
Er is de studenten aan de leraren
opleidingen altijd beloofd dat zij voor 
een eerstegraads bevoegdheid zouden 
mogen doorstuderen. Nu over enkele 
maanden de eerste lichting gegadig
den aan de nieuwe opleidingen af
studeert met een tweedegraads be
voegdheid wordt die weg voor een 
deel van hen geblokkeerd. De stu
denten stellen dat op ondemocratische 
wijze met hun belangen wordt ge
sold. Voorts waarschuwen zij dat ook 
de belangen van het voortgezet on
derwijs, waar zij straks moeten les
geven, door deze ingreep dreigen te 
worden geschaad. 

het eÈn.llt versohenen en zal verder 
zesmaal per jaar samen met de Gro

GKONINGEN - ,Voor het slagen nings unwersitettskrant uitgebracht 
van de lotegtatle tûssen het weten- worden. Het is voor het eerst dat het 
schappelijk ea het h~p. r beroepson- hele onderwijs na de middelbare 
de.rwQit IS het boOp.odl&', dat alle be- sC'hool één krant heeft. 
trokkenen daarover kunÛ.en meedeu- . De TOK-redactie noemt haar blad 
ken en -praten vanuit de bast& Je .,een ·krant· vanuit de basis, die dis
kunt dan . pas experimenteren en cussî~rt, nieuws verzamelt en opi· 
daarna de wettelijke straetuur aan- nies vollint vanuit de idee dat bijna 
pusen. Den IJaac w&l bet andel'BODl niemand weet wat integratie van ho
doea, waardGor we een stra.ctaur op- ger beroepsonderwijs en wetenschap
reterd kriken zonder ·dat lemaud pellik onderwijs nu eigenlijk in-
weet of je diar wat mee kunt... liow:W'. In het noorden is al met en-

. · kele e.Jg)eriment.n een begin ge-
Aldus Janny Geerts, redactielid ~t. Zo gaan de agogische acad.e

van de Tertiair Onderwijs .Krant m1e in LeeUwarden en de sociale fa
(TOK) voor Groningen, Friesland en cul. te1t van de Gron..ingae uni.vemiteit 
Drente. Deze krant is woensdag voor tarnenwerken in de opleidÎi'!4-
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Academische raàd Prof. Rasker opgevolgd 
door lector Bolkestein dringt· aan ·op uitstel 

herstructurering 
Van een verslàggever 

DRIEBERGEN - De hervormde 
sYnOde heeft dr. M. H. ;Bolkestein 
(62) als opvolger van prof. dr. A. J. 
Rasker benoemd tot kerkdlijk hoogle
raar aan de rijksuniversiteit van Lei· 
dm. De benoeming gaat op 1 oktober 
van dit jaar in. Dr. Bolkestein is op 
het ogenblik lector aan :ezelfde uni
versiteit Hij gaat praktische theologie 
en Nederlands-hervormd kerkrecht do· 
ceren. Voor de vakken van pof. Ras
ter (christelijke ethiek, geschiedenis 
van de hevormde kerk, en wezen en 
gesCib.ieden.is van het apostolaat) 
hoopt de s~ode in juni een nieuwe 
lector te bE'noemen. Bij acclamatie 
wet:~ ds. J. C. H. Jörg uit Apeldoorn 
oprueuw gekozen tot praeses van de 
synode. Ook verder kwamen in het 
m~!'lz:amen in het moderamen geen 
W1JZ1gmgen. 

'DEN HAAG, 18 febr. - De 
cursusduur van de academische 
studie moet per studierichting 
worden vastgesteld en niet in de 
wet worden vastgelegd maar in 
het Academisch Statuut, zodat 
die cursusduur niet buiten de in
stellingen van wetenschappelijk 
onderwijs kan worden vastge
steld. 

De Academische raad heeft za
terdag besloten de leden van de 
Tweede Kamer te vragen het 
wetsvoorstel -tot herstructurering 
van het wetenschappelijk onder
wijs zoals. het blijkens de memo
rie van antwoord door deze re
gering is gehandhaafd, niet te 
aanvaarden als het niet grondig 
is gewijzigd. · 

De raad dringt er bij. he.t par~ 
ment op aan vóór de behandeling 
in de Kamer een tweede hoorzit
ting te. houden met de desbetref
fende Kamercommissie om be
langhebbenden alsnog de gele
genheid te geven hun standpun
ten uiteen te zetten. 

Tevens is besloten een dele
gatie af te vaardigen naar staats
secretaris Klein· om hem alsnog 
te bewegen de parlementaire be
handeling van het wets ontwerp 
uit te stellen. Op twee dergelijke 
verzoeken heeft Klein reeds ge
antwoord, dat langer uitstel geen 
zin heeft .. 

Het voorstel van drie delega
ties om het hele wetsontwerp on
aanvaardbaar te verklaren kreeg 
geen meerderheid. Het voorstel 
om een variabele cursusduur van 
tenminste vier tot ten hoog:. 
ste zes jaar te eisen kreeg een 
krappe meerderheid. 

Behalve het principiële stand
punt dat herprogrammering van 
·de studie aan de herstructurering 
in tijdsduur moet vooraf gaan en 
dan per studierichtipg in het 
Academisch statuut moet worden 
vastgelegd, golden de verdere 
eisen van de Academische raad 
voor~P de bevoegdheid tot ver
lenging van de inschrijvingsduur 
voor bepaalde categorieën stu
denten, uitbreiding van de mo-

NRC-Handelsbl. 19/2 
-·Mr. L. Pr!t.kke. beaoemd 

tot gewoon hooileraar in het 
Nederlands en ftrgelijlrend 
~Staatsrecht aan de · Uni~tèt 

. van Amsterdam, heeft zijn ambt 
aanvaard met de oratie Plura .. 
iisme en staatsrecht. 

gelijkheid tot postdo~rale be-
roepsopleiding, garanties dat de 
postdoctorale studie geen op
vulling wordt van de tekorten 
in de doctoraalstudie en de mo
gelijkheid voor ieder om een re
search-studentschap te vervullen 
na het doctoraal. 

In het wetsvoorstel ontbreken, 
aldus de raad, ook voldoende ga
ranties voor de samenhang van 
het wetenschappelijk onderwijs . 
met andere onderwijsvoorzienin
gen, vrije toelating, een reile 
verwijsstructuur in de propae
deuse, het postacademisch onder
wijs als een integraal deel van 
de hele herstructurering en toe
zeggil}g van extra middelen voor 
het ontwikkelen van nieuwe stu
dieprogramma's 

Trouw 19/2 

V oorstel college van bestuur universiteit: 

'Studentenv-erkie7 in gen meer 
op basis van evenredigheid' 
Van een -onzer ve:rs~ve:rs 

GRO..l~"tftNGEN - De s-tudentenverk:iezing moet meer op basis van 
evenredigheid. iDit. is de slirekking van een voorsrel van het ·college 
van Bestuur van de Ulllliversi.teit in Grolllingen. 

1 

Achtergrond is dat het 't vorig jaar 
gebezigde &iesreglement een . verte· 
iend beeld heeft gegeven van de bei· 
de studentenorganlsat1es in de.· tmlver
slteitsraad. De stemm.enNemouding 
tussen de 'linkse' Groninger Studen· 
tenbond (GSB) en de 'rechtse' Gro
ninger O~tie voor Studenten 
(GROS), was zestig tegen veertig. Op 
grond daarvan had de GSB een zeven
tal en de GROS een viertal universi
teitsraadsleden moeten krijgen. In 
werkelijkheid kreeg de GSB er negen 
en de GROS slechts twee. 
Oorzaak was een soort van 'over· 
drachtsysteem' van stemmen, waarvan 
de GSB een groot voordeel trok. Er 
was als het ware een districtenstelsel, 
waarbij de faculteiten de districten 
waren, terwijl tel8lijk op algemene 
(over alle faculteiten. verspreide) par· 
tijen werd gestemd. Het voorstel van 

het universiteitsbestuur komt er ~u 
op neer dat, overeenkomstig de tradi· 
ties in ons land, de nadruk meer 
komt te liggen op welke partij men 
kiest. Tegelijk wordt ook gezorgd dat 
de spreiding over de faculteiten ge
handhaafd blijft. Daardoor wordt het 
onmogelijk dat een partijvorming t<>t 
één faculteit beperkt blijft, aldus het 
bestuur. · 
Het nieuwe systeem geldt voorlopig 
alleen voor de studenten, omdat al· 
leen zij dit jaar hun jaarlijkse verkie
zing houden. V oor de geledingen van 
al· of niet-wetenschappelijk personeel, 
die omdat zijn twee-jaarlijkse verkie
zingen houden pas volgend jaar ntar 
de stembus hoeven, zit er ook een 
nieuwe regeling .In het vat Tijdsge
brek JPUkt het volgens het. bestuur 
onmogelijk onk deze regeling nu al te 
~. . 



5 
de Waarheid 18/2 

Regering-tenaar op bijeenkomst ·Delftse studenten: 

Studie exacte wetens~happen zal 
! 

wellicht vijf jaar moeten, duren 
(Van een correspondent) 

Op een congres, georganiseerd 
door de Delftse grondraad de 
VSSD over het wetsontwerp
Posthumus heeft de heer Bouw
man, die inviel ~oor onderwijs
minister Van Kemenade toege
geven: 'de studie voor de exac~e 
wetenschappen zal wellicht vijf 
jaar moeten blijven'. 
Zoals bekend Stelt het wetsont-

Eindh.Da.gbl. 19/2 

Medische faculteit 
Maastricht start 
in septetnher 

MAASTRICHT, 19 febr.- Fe medi
sche faculteit in Maastriebt wil,. voor 
uitlopend op de wettelijke regeling in 
september dit jaar, star$en· met ca 
viJftig studenten. Men denkt daarbij 
aan studenten, die anders op
wachtlijsten terecht touden komen. 

Dit heeft dr. J .. Tans, voorzitter 
van de voorbereidingscommissie van 
de medische faculteit maandag 
verklaard. Hij zei dat staatssecreta
ris Klein akkoord kan gaan met een 
experimentele. start, omdat alle 
voorwaarden voor medisch on
derwijs aanwezig zijn. 

De wettelijke regeling voor een 
rijksuniversiteit Limburg kan eerst 
het eind van ·dit jaar of begin vol
gend jaar door de Tweede en Eerste 
Kamer zijn, zei ·dr. Tans ... Wij heb~ 
ben de ruimte en dt> mensen om in 
september te beginnen. Het zou zon
de en jammer zijn om langer te 
wachten". 

Dr. Tans is voorstander van een 
beperkte start, omdat het dan mo
gelijk is te zoeken naar alternatie
ven in het medisch onderwijs. Een 
begin met enkele honderden mensen, 
zoals elders gebeurt, sluit volgens 
dr. Tans een experiment uit. 

werp-Posthumus voor om voor 
alle studierichtingen de studie
duur te beperken tot vier jaar. 
Ook de invoertna van een selectieve 
propedeuse, waarbij studenten die na 
twee jaar dit afval-examen niet ge
haald hebben van de universtlelt ver
wiJdtrd worden. De· heer Bouwman, 
die ap het departement bij, de ;Posthu
mus-wetceving is ingeschakeld, deed 
deze uitspraak nadat door vertegen
woordigers van de progressieve staf 
en studenten felle aanvallen waren 
gedaan op de voorstellen. Ook de zaal 
liet in de discussie duidelijk blijken 
dat zij bet onderwijs op de TH aan• 
gevallen :t:3i door deze wetsvOOl'Jiltel
len. Op alle punten kwam ·kritiek, die 
in de loop der jaren door de universi
taire wereld op Posthumus is gefor
muleerd, nli!ar voren. Als Bouwman 
aanvoerde dat het in het buitenland 
ook vier jaar was, kwamen er bewij
zen dat in ieder geval in de VS soort
gelijke studies 5 tot 6 jaar duren. 
Hij kreeg felle verwijten naar het 
hoofd geslingerd over de autoritaire 
wijze waarop het ministerie de her
structurering tracht door te voeren. 
In de Memorie van Antwoord over 
P'o.sthumus is totaal niet ingegaan op 
de fundamentele beZwlren die de in- . 
stellingen geuit hebben: Het ministe
rie gaat totaal voorbij aan de bereid
heid die er in de universitaire wereld 
is om op een democratische manier 
. bt een herstructurering te komen. De 
heer ~uwman deed dit af. dat alles 

Alg. Da.gbl. 21/2 

Stelling .: 
Wat ik Nu Doe wordt ee~ 

deel van mezelf en mag als ZÖ"' 
danig niet genegeerd of ont-! 
kend worden. Dus hoef ik me 
niet.· te veron'tsclluldigen of 
spijt te hebben of om veJ.'ie
ving te vragen voor wat ik Nu 
Doe. 

(SteiUng bij het proe:fschrlft 
van Bernhard Reith, Gronin• 
gen): . 

parlementair gezien zo democratisch 
was als wat: iedereen .wordt om com
mentaar gevraagd, iedereen mag ad
vies geven. maar, zoals een staflid 
zei: 'ze doen er toch lekker niets mee'. 

Ook Wiegersma bevestigt 
kritiek op Posthumus 
Ook prof. Wiegersma, de voorzitter 
van de commissie die de invoering 
van de plannen van Posthumus moet 
gaan voorbereiden, was · aanwezig. 
Toen . de discUSsie op de seteetleve 
propedeuse kwam, zag deze steunpi
laar van de regerinc zich genood
zaakt te zeggen dat hij gelukkig niet 
zo gebonden was aan het standpunt 
van de minister als Bouwman. Ook 
verklaarde hij dat 'een positieve ver
wijzende selectie, waarbij de studenten 
advies krijgen over de studie die zij 
moeten gaan volgen. niet te verwe
zenlijken zal zijn.' Daarmee beves
.~t Wiegersma· wat al jaren als kri
tiek tegen· Posthumus wordt aange
voerd. 

De commissie van Wiegersma had 
een aantal onderwijskundige argu
menten aangevoerc! voor de invoe
ring van Posthunius:· die zou moeten 
bestaan van het uitsplitsen van de 
studie in een aantal 'düferentatiés', 
.een opleiding voor wetenschappeli.ik 
onderzoek, een voor een practisch be
roep en een voor een lerarenop:dding. 
Deze differentiaties worden in Delft 
(en elders) niet gemaàkt én daarop 
is ook veel kritiek Jekomen. Op het 
laatst gaf WiE!!lerSma tciè: 'die diffe
rentiaties zijn voor Delft waarschijn
lijk niet van toepassing'. · 

Een vertegenwoordiger van de stu
denten merkte op dat op andere uni
versiteiten wel zal blijken hoe slecht 
Posthumus ook daar van toepassing 
is. 

Op de laatste vergadering heeft de 
Delftse hogeschoolraad unaniem be
sloten dat het wetsontwerp Posthu
mus onaanvaardbaar is en dat invoe
ring ervan achterwege dient te blij
ven. Dit gebeurde op grond van on
aanvaardbaarheid van uniforme cur
susduur, de eénjarige selectieve pro
pedeuse. en dè beperking van de in
schrijvingsduur. 
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Gr.oningse stafleden bepleiten 
mdere aanpak hetstructurerin 

(Van een verslaaeefster) 
A,ail de, voora,yond van de vergadering die de Aca- de tijd te ge~n voor de opstellirig van nieuwe 
derilische. Raa,d morgen zal wijden aan het wets- studieprogramma's .. Met het toepassen daarvan 
ontwerp~Pqsthumus (dat. :Klein en Van Kemenade kan dan in september '76. worden begonnen. Pas 
blijkens .liiln memorie van antwoord geheel intact daarna is het verantwoord om regels petreffende 
will~l1llil.ten), hebben een tiental Groningse weten- duur en inhoud te gaan vastleggen, aldus de tien 
schapilers gisteren het voorstel gelanceerd voor Groningse stafieden, die ;dko~tig zijn uit een 
een alternatiE!Ve aanpak van de herstructurering. groot aantal verschillende faculteiten, en hun voor-
Zij st{:!ll~ vOt)r ~ en de. Groningse universiteits- stel uitwerkten in opdracnt van de staffractie in de 
{_aad steunt dat idee - om de faculteiten twee jaar universiteitsraad. · 

~eéf wete.nschappers en 
sfûélenten ;een· kans! 
Met grote klem waarschuwden zij 
gj.steren. tegen c;le wijze waarop. Vi!n 
Xemenade· en. Klein de herstructure
ring 'willen doorvoeren,. namelijk door 
het VOQI'af. vastl~, in de wet, van 
een uniforme cursUiduur vm vier 
jaa1· voor alle vakken. 
Het doordrijven van. de wet zoals hij 
nu 'luidt zoq aan de faculteiten de 
grootst mogdijke chaos. scheppen, me
de omdat ze dwars ingaat tegen de 
experimentele herpro~mmering die 
in diverse plaatsen op png is geko
men. In . Groningen zelf "ebeurt dat 
reeds aan drie studierlcb~qen. 
De Groningse statleden deden giste
ren dan .ook een beroep op regerinl en 
parlement om zich nog eens goed op 
deze belaniJ;ijke materie te bezinnen, 
en niet vaat te houden aan het be
sta&.nde wetsont;werp . enkPl en alleen 
omdat er zo lang aan gewerkt is. 

Tijdverlies zal nauwelijks 
optreden 

I 
Een van de siatieden, de peycholoog 
drs. :Bultèlaar, weeieropdat de Gro
nlll~Se v~teUen in .plaats vàn een 
~·juist wel.eens een versnel
IlPà •. , van het l)mttucl. · urerinpproces 
~~ zou kl.l.nnen bretl.IO!l· Wells
~ Z0\,1 de eers-.. 'herziène' cursus 
iji '?8 in plaats V4Jl in '75 vaA start 
g.an, . maar daar staat . teaenover dat 
~f proces met een veel grotere soe
~eid kan verlopeR. 
~ ...... 
-.~e. kan immera geloven dat een ·wet 

: • bij alle-~- op "-'liet ,arote 
weerstand stuit· als Posthumus kan 
won.Jen ingevoerd .·· zonder . ernstige 
' . ken te maken?, VtJ.twtl alle urd

teitsraden zijn te~• en die ~t-
wewsidtlelm elecbtl ••t 

. , dllt au· de balla; m de facU.l
• teltft deR ~t la ae

. d. 

Tot de vaste Kamercommissie van 
onderwijs hebbèn de Groningse sta.f
leden het verzoek gericht om voor de 
tweede maal een hoorzittins over de 
herstructurering tè organiseren. Zij 
wezen erop dat, sinds bijna twee jaar 
geleden de eerste plaatsvond, de Wet 
Universitaire Bestuursnervormin& in 
werking is getreden, die de studentén 
en ook de staf ineer greep op studie
programma's en universitair beleid 
heeft gegeven. De wet-Posthumus 
houdt echter met die ontwikkeling 
geen rekening. Integendeel: hij gaat er 
dwars tegenin. Dat is ook geen won
der. want Posthumus was al lang in 
de pen toen in '69, onder· druk· van de 
demoera tiseringsacties, de· WUB · werd 
opgesteld. 

Regeling baseren op \VUB · 
De Groningse stafleden achten het _; 
evenals de studentenorganisaties -
wezenlijk in strijd met de WUB om 

·van bove~Nlt de duur, en dus de ift• 
houd van een cursus; :vast te leJPn. 
De WUB bepaalt ·immers dat bèali~ 
singen als deze door de gekozen uni• 
versitaire organen worden genomen. 
Zij vroegen daarom de. mlnlater om de 
wet in te trekken. In plaats daarvlln 
zouden de faculteiten opdracht moeten 
krijgen om deze herfst nog ·te tle&iJlnen 
met het opstellen en uitwfl'lltó . ~n 
nieuwe progr~·s. De . éo6r6lnJ$ie 
daarvan zou zowel op universitair plan 
als landelijk, tussen de faculteiten on
derling, moeten pl::.atsvinden. De .ge
eigende structuren voor dQ.t . overleg 
zijn reeds door de WUB geiCbapen, zo 
werd alil.ijtevoerd. 

Onrust is duur 
Dèze herprogrammering zöu twee jaar 
in betlat kunnen nedle.n; .daarna liP 
~n 4ë nte~..-p~~ pao~~ 
~en.· De eftSW Jaren ·lial •t na-

. . . 
tuurlijk nog een mln .of meer experi
menteelkarakter moe~en dragen. Maar 
dt stafleden verwachten aat dit 'alles 
zeker &een lani411'e • plrlOde in. be oess~Iagàg 
ztl\i n~ dàn~.~ 
die van bovenaf wordt opgelegd, en· 
die, àls gevolg van het aterke verzet, 
Wel etns aan!lèftlUk dUurder zou ku'n• 
nen uitvallen .~n een IOepeler rege-
·llng.:. · ' -, · · . · · ' 

de Stem 21/2 

Betaling van 
collegegelden 
liet tegengevallen 

(Van ODZe 
parlementaire 

redaette) 
DEN· BUG - "De gang 

van zaken. bij de betaling der 
eollererelden is niet tegenre
vallen". Dat heeft staatssecre
tpls Klein van Wetenschap
pen reaalwoerd op vragen van 
het Tweede--Kamerlid jhr. mr. 
De Brauw (DS'10), 

De oud-minister bad zich 
bevreesd getoond, dat aan de 
nog altijd van kracht zijnde 
dU.iza.dguldenwet niet meer 
de band zou worden gehouden. 
Die vrees ia geheel ongegrond, 
zo beeft de vel'\IUltwoordelijke 
staatssecretaris nu laten we-
ten. ' Het aantal studenJten dat tot 
DU toe in trJJ:>reke is gebleven 
om zich te laten inschrijven is 
moeilijk vast te stellen, zo 
merkt de staatssecretaris op. 
V ennoedelijk behoort hiertoe 
.o.et merendeel van de 22.000 
studenten. die zich de vori,ge 
zomer hebben laten registre
ren maar 'VIIlD wie sindsdien 
niets meer gehoord is . 
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Op 1 ~ mf!llrt 

Klein. komt 

praten 
over 
letteren • 
·faculteit 

DR.G.KLEIN 
.. • letteYen ... 

TILBURG,!& febr.- Staatsseereta· 
ris dr. G. Klein :van Onderwijs en We
tenschappen komt op 13 maart naar 
Tilburg. Op de Katllolieke Dogeschool 
zal bij .dan bespreldDgen weren o.m. 
over de uitbreidingen .-.n de lloge
sclaool • 

. Een van de punten, die ongetwij-
. feld aan de orde komen, is de lette

rènfaculteit. Een werkgroep aan de 
hogeschool is . bezig hiervoor een 
blauwdruk samen te stellen. 

de Telegraaf 18/2 

Patiëntenorganisatie 
moet goede · kritiek 
leveren op artsen 

Van een onzer redacteuren 
TILBUJlG, zaterclaJ' 

.. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat er wél voortdurend al of 
niet l!'efuncJeerde kritiek wordt geuit op de artsenhonoraria. maar 
dat de consv.mentenorganisatles, waaraaa ook de vakbeweJ'iDJ' 
deelneemt, tot nu toe geen poging in het werk hebben gesteld via 
de oprichtlnr van een paU~tenorganisatie ais wederpartij op te 
treden in een cao voor de vrije beroepen." -

· Deze uitspraak deed prof. mr. 
B. S. Frenkel In de Inaugurele 
rede ter gelet;eaheid van zijn 
benoemlnt; als hoot;leraar in 
het sociaal recht en sociale po
litiek aan de Katholieke Boge· 
school in l'ilburg. De kenverse 
hoogleraar celooft ·dat er wel 
degeliJk mogelijkheden zijn om 
ook cao's af te sluiten voor de 
vrije bentepen en dat de consu
mentenOl't;anisaties het eerst 
aangewezen zijn om als eon· 
tractpartner op te treden. 

Sprekend over het stakings;. 
recht wees prof. Frenkel op een 
wetsontwerp dat betrekking 
heeft op Commissies van On
derzoek inzake Werksta<king. 
Hij vroeg zich af of dit ont· 
werp niet moet worden losge
koppeld van ·het min of meer 
gestrande wetsontwerp sta
kingsrecht. De hoogleraar acht· 
te het niet ondenkbaar dat, 
wanneer de commissies bevre
digend zouden functioneren, de 
behoefte aan een wettelijke re-

geling van het materiële sta
kingsrecht op de achtergrond 
raakt. 

,.De overtuiging groeit dat de 
rechterlijke macht in. de be· 
staande vorm niet bet geschikte 
orgaan is om de belangenge
schillen die vrijwel steeds aan 
de · stakingsconflicten ten 
grondslag liggen, op de meest 
toepasselijke wijze te b.ehande
len. Het verdient de voorkeur 
om voor een doeltreffende .op
lossing minler aan voorschrif
ten van formele en procedurele 
aard te zijn gebonden", aldus 
prof. Frenkel. 

Hij noemde de fusiegedrags
regels van de SER een Qieuwe 
vorm· van buitenwettelijk recht 
die toch tot de normen van bet 
Nederlandse geschreven recht 
moeten worden gerekend: ;,ne 
SER heeft zich met bet Opstel
len van die regels een wetge; ·
vende bevoegdheid toegekend 
die de SER echter niet heeft", 
vindt de nieuwe Tilburgse 
hoogleraar. 

dat de gezamenlijke letterfaculteiten 
nu wel positief zullen staan .tegeno
ver nieuwe faculteiten in Rotterdan 
en Tilburg, terwijl ze vroeger liever 

De kansen voor een Tilburgse let- een uitbreiding van de huidige fa
terenfaculteit lijken niet ongunstig, culteiten zagen. 
te zijn, nu veel letterenfaculteiten ' . . 
met opvangmoeilijkbeden zitten. De De Utrechtse letterentaculte1t z1t 
decaan van de .letterenfaculteit in met gr!)te problemen voor wat be
Utrecht; prof. Verhoef, verklaarde tref.t. E!lgels, Nede~lands en waar
dan ook in het laatste nummer van scht~~~iJk ook· Dutts, De grootst~ i 
,.U", Utrechtse Universitaire Re·, moethJkheden komen echter voor biJ 

1 

flexen, het waarschijplijk te vinden geschiedenis. 1 
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VAN KEMENADE 13 MAART NAAR NOORDRUN-WESTFALEN 

Duitsers eisen 
'integratie':met 
Nijmeegse universiteit 

(Van één onzer verslaggevers) 

In Nijmegen is vorige week opnieuw een bijeen
komst gehouden van een beweging die zich tot 
doel stelt de Nederlands-Duitse grens te. slopen en 
op zo kort mogelijk termijn te komèn tot een zoge
naamd grensvrij verkeer. Het gaat hier om de 'ge
zamenlijke afdeling' van de in Nederland en ook in 
West-Duitsland opererende 'Europese Beweging', 

een EEG-supportersclub, waàrvan de leiders zich 
openlijk inzetten en propaganda maken voor de 
door Bonn nagestreefde politieke unie. Figuren 
die hierbij in de Bondsrepubliek een rol spelen 
lieten in Nijmegen weten, dat men binnen afzien
bare tijd wil komen tot de ·oprichting van eén 
zogenoemd Forschungsinstitut dat de 'problema
tiek' van de Kleef-Gelderse-'regto• aan een nader 
onderzoek ~ou moeten onderwerpen. 

'F orschungsinstitut' 
in rren~gebied · 
Een~ bezoek van minister Van 
Kemènade aan de Bondsrepubliek 
werd door een van de sprekers, prof. 
Gle&eler, voorzitter van de Duitse tak 
van de 'gezamenlijke afdeling', met de 
plannen voor dit Forschungsinstitut in 
verband gebracht. Van Kemenade zou 
van 13 tot 15 maart aanstaande onder 
meer een onderhoud hebben met zijn 
collega Johannes Rau, die minister 
van wetenschap is in de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen. De Nederlandse 
bewindsman zou voor het bezoek zijn 
uitgenodigd om 'wantrouwen en scep
sis' weg te nemen die in Nederland 

bestaan tegen de nieuwe Duitse plan- · 
nen voor het arensgebied. 

Met hun Forschungstnstitut blijken 
sonuilige krachten in de Bondsrepu
bliek een sterke greep te willen krij
gen op Nederlandse · onderwijsinstel
lingen in het grensgebied. Het plan 
gaat ervan uit, dat er een soort coöpe
ratie of zelfs integratie met onder an
dere de Nijmeegse universiteit tot 
stand komt. 

Brutaalweg merkte prof. Gieseler 
hierover op, dat het voor de toekomst 
gewoon noodzakelijk is dat in de 
'Duitse grensregio een inrichting op 
wetenschappelijk niveau voorbanden 
is'. In de gedachtengang van deze prof. 
behoort Nijmeaen kennelijk tot de 
'Duitse regio'. 

Ter inzage b~ bureau Voorlichting: 
'U' van 8 februari: 
'Studenten en hun rooie ruggen(IV)': 

'studie: Pri v&-investering of collectief goed?' 
door Ruud Soete~ 
•u• van 15 februari: 

'!tudenten en hun rooie ruggen(V)•: 
'Studiefinanciering:visie week voor pragmatisme' 
door Ruud Soeter. 

• 

Het Forsehungslnstitut zou zijn activi
teiten niet beperken tot het gebied van 
Kleef, maar deze ook uitstrekken tot 
ver in Gelderland. De bevolking hier, 
zo bleek uit de wt~orden van .de ,spre
ker, zou zich eveneens aan een onder
zoek door medewerkers van het 'Insti
tut' moeten onderwerpen. 

Groot belang 
Wd het ~ ~ beh~t 
werd niet duidelijk gemaakt. Wel staat 
vast dat In de Bondsrepubllek aap het 
nieuwe plan JrQOt gewicht wordt toe
gekend. Het gaat hier om een •mn
joenenproj~'. zo werd gesteld. 
Om het de. Nederlandse regerin& en de 
Nijmeegse universiteit 'gemakkelijker' 
te maken, zou het gehele project door 
de Duitsers worden bekostigd. 
lÇlnd van 4it jaar zal op de begroting 
.van de deelstaat Noordrijn-Westfalen 
een post voor de stichting van het 
Forschunplnstitut worden opgevoerd. 
De •gezamenlijke afdellne' van de 
'Europese Beweging' in de Bondsrepu
bliek en in Nederland werd onlangs 
in het leven geroepen. Tijdens een van 
de oprichtingsvergaderingen, het af
Jelopen najaar in Arnhem, werden de 
aanwalgen door Duitse bestuurders 
opproepen tot een gemeenschappelijke, 
~ voor de sneUe totstandko-l 
ming van de politieke unie die Bonn 
nastreeft om op muitair en ander ae
bled nieuwe machtsposities te verove- . 
ren. 
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Heeft de 
Prof. mr. I •. A. Diepenhorst, 

oud-mift.uter v4n on.derwi:IB, 
Tector magnificus va.n de vn;e 
Universiteit, neemt in n.even
staan4 artikel de Qndertoija
ra.ad, waa.wan hij voo'l'zl.tter · 
il, in buchermïng. 

OnderWijsraad 
Toen minister V4n Kemet14-

de onldnga de d~ 
"N aa.r een structuU1' voor de 
ontwikkeling en vemieutuitl.g 
van het primair en lectLn&li'l' 
ondenvijs'' aanbood, u meer 
binnenskamers dan openbaa.'l' 
wel lie vraag gesteld wat met 
zo'n uitgekookt srysteem van 
overleg-, advies- en be"lel
dingsorganen de OndenOi3S
raad nog voor zin heeft; Zo'n 
vraag gaat don meest4l ge
paard met wat schompere op
merkingen .over dU al meer 
da.n 50 jt~ar oude, .Orgvu!dtg 
bealottm gehouden nogal be· 
daagde inStituut. 

nog wel een 

fUnctie? . 4t~n die vraa.g en die op
merkingen heeft prof. Diep,on. 
horst zich geërgerd. 

I 

De nota van minister Van Xe. 
menade, Naar een itructuur. 
voor· de ontwikkeling · en ver
nieuwing van het primair en se
cundair onderwijs, zal .ongetwij
feld Q·P ruime scha.al tot gedach
tenwisseling leiden. 

In strijd 
Het li'jkt eehter goed op staan

de voet een hier en ginds gebà
den hardnekkige . vertekening 
van de werkelijkheid te corrige
ren. . Volstrekt onjuist is het de 
indruk te wekken dat de .. Onder
wfjsraad zich tegen de voorne
mèi.ls Van de bewindsman zal· 
verietten omdat dit lichaam zo 
gehecht zou· zijn aan de verirou-· 
weli1kheid van zijn · adviezen· en 
vreest voor openbaarheid · van 
all!iere nieuwe organisaties. De. 
~eid is dat de OnderwiJs
rlilJd sinds jaar en dag U~ndr!ngt 
op · snelle :publikatie van door 
hem aan de minister kenbaar. 
gemaakte opvattingen betreffen
de voorgelegde twistpunten. Ge
lukkig wordt in toenemende ma
te aan dat verJarigen gehoor ge-' 
,even .. 

Al evenzeer in strijd .met de 
feiten is de voorstelling als zou 
de Onde:rwijsraad een traag 
werkend, behoudzuchtig lichaam 
zijn. Integendeel, hoewel dik
wijls op het laatste moment ver
zoeken om advfes de Raad be
reiken, toch toont hij zich bereid 
- en Wat meer is - bekwaam 
om tijdig het . geVJ'S.agde be
scheid te leveren.· Het verwijt · 
van conservatisme kan al beel 
gemakkelijk worden weerlegd. 
Reeds jaren geleden deed de 
Raäd eE~n voorstel tot hefSltuc- , 
turering aan toenmalige be
windslieden toekomen; die een 
goed. doordacht rapport · gedu· 
rende jaar en dal ze1fa de moei
te voor bestudering niet wáard. 
achtten.· Overigens ·nëbben ·de· 

De O?iderwijsraod is een bij 

verschillende afdelingen van· de · gaan spreken. Hij waarschuwde 
Raad zich onóphoüdelljk kràch- tegen n.fet beklljvende geestdrift 
tig ing~t voor onderwijsver- van het eerste uur. 
nieuwing, verantwoorde experi- Maar tegelijkertijd was het de 
menten steunend ·en-slechts te- Onderwijsraad dle het heeft op
gen ondoordachtheid en geldver- genomen voor de toekenning 
spllling waarschuwend. van extra leerkrachten aan 

Wij zijn thans getuige van bet scholen in · een moeilij·ke omge
merkwaardig gebeuren dat een ving, voor ruime huJç ook aan 

instantie, die een zeer fors - scholen voor bijzonder onder
gelukki gehoor verkrijgend - wiis. Een probleemgebied als de 
beroep t op de medewerking Bijlmermeer, het onderricht aan 
van in het onderwijs ki'nderen van gastarbeiders, de 
zelf staande figuren, aangevuld scholen voor de-kleine zigeuners, 
door een· aantal de onderwijs- het onderwijs aan de schippers
pedagogiek en onderwijsdidac- kinderen, de misstand van een 
tiek bestuderende deskundigen, klakkeloos kinderen naar scha
voor sommlcen moet dienst doen len .voor leer- en opvoedinga
als .,de kop ~ jut" op wie zij moeilijkheden verwijzen, dit al
al hun onbevrèdigdheid over be- les had zijn volle~dacht. 
paalde toestanden in het bijzon- Ten slotte moet worden herin
der wat de hervormingen op de nerd aan d'e advlezen die in ver
scholen en aan de universiteiten band met de stormachtige vet'
betreft, kunnen laten neerko- andèrlngen op onze universitei
men. ten. en hogescholen werden .ver-

Lastig 
Het fs onbetwistbaar dat de 

Onderwijsraad lastig kan zijn. 
Hij staat op eerbied ·voor onze 
onderw.ijswetgeving als onder
wijssociologen en onclerwijstech-. · 
nologen voor die .wet weini.g 
eerbied tonen. Hij hecht aan 
verantwoorde hervormingen en 
prikt soms ·experimentele bal-

. Jonnen door. Het was goeddeels 

schaft. Niet · minder verdient 
aandacht de meer dan eens uit
geçroken bereidheld vanuit de 
ervaringschat van een tachtig 
zeer soed op bet onderwija-ijs 
beslagen leden bij te dragen aan 
het overleg over de grote pro-
blemen van de toekomst: hoe 
besteden wij doeltreffend 12, 
straks 14 of 15 miljard gulden of 
meer aan jong Nederland dat in 
de wereld van morgen En over
morgen zijn plaats moet vinden, 
zo veelzijdig mogelijk toegerust · 
en levend vanuit een lnedè aan 
onderwijs te danken inl'lerlijke 
rijkdom. · 

door prof. dr. . Zij d!e niet door het nieuwe 

I. A. DIEPENHORST 

zijn werk dat men Vlill min.iste
riile zijde wat voorzichtiger 
over. de l!Eilbeid van kleuter- eo 
barisondetw!js, · wat behoedza
ml!!' ook ove;r de middenschool is 

· overrompeld wensen te worden 
maar naar vermogen in de hui
dige onderwijsberoering pogen 
hetthclofd koel·- houden, zullen 
verstandig doen· de hierboven 
geboden gegevens; met zorg te 
ov~gen. 

door onze redacteur 
J. VAN SPAANDONK 

de wet van 1919 ingesteld 
rijkaorga~~n, waowa.n de leden 
op persoonlijke titel telk11118 
voor vijf jaar wMden. be· 
noemd. Hij heeft tot took de 
minister desgevraagd of ei,ge. 
ner beweging adk?iu uit te 
brengen over onderurij~~VTaag
stukken van algemene aard en 
OVIT alle 'belangrijke algemene 
maatregelen van bestuur. De 
a.dviezen zijn niet bindend, 
worden niet gepubliceerd uf 
apengesteld ter kennisneming. 

.Als de minister nu een 
stTuctliur voorstelt dfe hem '" 
st4at stelt na zoveel ols mo.;~e
Zijk openbare en zo breed mo
geliJke i1tf01'mGtie en a.dvi,;e
Ting door en overleg met alle 
in het onderwijs VOOT7'4tliGe 
deskundigheid en praktijker
varing zijn beleid.Woomemena 
te formuleren, wat kan l1et 
niet bindende en nog steedt 
niet openbATe G~l van de 

· OndenvijiTaacl ove,. die be· 
leidsooomemens· daar da.n nog 
mm toe doen Op die bij niet 
ingewijden gemt.lkkeZijk opko
mende "raag .met een tnJe-

. bou1Dde · twijfeC Gilt\ de be
BtalmS'I'eden vlln de Onder
'Wi;a'l'aa.d geeft Pf'Of, Diepen~ 
horst bij voorballt llntwoo'l'd. 

Daarbij dient te toOTden f>P• 
gemerkt dat minist~ von Ke· 
menalle er geen twijfel G4n 
heeft willen laten best~;;lln, dot 
hij de OnderurijiTalld doelbe
wust een duidelijk eigen 
plaau heeft gelaten in zi;tt. 
nieuwe beleidsstructuur en d1e 
niet alleen tniUir heeft ge
handhoofd om eventuele par
lementai'l'e moeilijkheden te . 
voorkomen. Het blijkt ook niet 
zo te zijn da.t die er binnen 
het kclbinet ootr dit deel van 
de nota at zouden zi./1'\ ge
weest. 
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ACADEMISCHE RAAD 
WUST POSTHUMUS
VOORSTELLEN AF 

(Van onze onderwljsredactie) dus de Academische Raad, die is samengesteld uit 
afvaardigingen van alle twaalf universiteiten en 
hogescholen. De Raad zal zich zowel met staats
secretaris Klein als met de onderwijscommissie 
var. de Tweede Kamer verstaan over zijn conclu
sie~ Bij de laatste dringt zij aan op een tweede 
hoorzitting over het Posthumus-wetsontwerp. 

De Academische Raad heeft zaterdag besloten om 
bij de Tweede Kamer te pleiten voor àfwijzing van 
het wetsodtwerp herstructurering wetenschappe
lijk onderwijs (de wet-Posthumus) in zijn huidige 
vorm. Slechts zeer ingrijpende wijzigingen zouden 
dit wetsvoorstel aanvaardbaar kunnen maken, al-

Beroep op parlement 
' . 

voor meuwe 
hoorzitting 
De uniforme inperking van de cursus
duur tot vier jaar werd door de raad 
reeds. eerder afgewezen. Zaterdag stel
de.een deel van de lnstelllngen, waar
onder i:iie van Am&terdam en Gronin
gen, dat de cursusduur door de facul
teiten zelf. moet worden bepaald. De 
gehele raad verzette zich tegen het 
vastleggen van de cursusduur in de 
wet, zoals van regerlngs;djde wordt 
voorgesteld. Een kleine meerderheid 
vond ~geling per Q.cademisch statuut 
aanvaardbaar. De cursusduur zou dan 
wel 8 .jaar moeten kunnen belopen. 

Gelegènheid' ·tot 
onderz~k vOlledig 
openstellen 
Ook op andere essentiële punten werd 
het w-etsontwerp-Poslhumus · scherp 
aangevallen. Een: onoverkomelijk ge
mis acht de raad het ontbreken van 
waartlOrgen dat de voorgestelde 'se
lectieve propedeuse' zich niet zal ont
poppea. als eet\ Yel'kapie. studenten
stop. Men verlàhlde duldeiGke garan
ties voor de doótstroming VlU1 studen
ten, betzij .binnen het wetenschappe
lijk onderwijs, ~tzij naar het HBO. 
Voorts meent de rlJ&d dat, waar het 
zgn. post-aèadel!ltsch onderwijs in het 
wetsvoontel als wezen)jjke voorzie
ning wordt, aangevoe~ dit' ook voor 
alle atcettudeerden dient !)pen te 
staan. Hetzelfde wordt verlaqd ten 
aimzlen van het resea.rcll:..ïtudenten
scbap; waarvan evlll\min . gèpdll(len 
mopn.. . , lllt,pfioièn .. pe· raad 
metlftt · ··!*'W.tiJOntwerp it1 

· ëèl\' te·· · .. •.:.iÎitLAk'illtJ!It'~aie 
'beroepsrllb~n· voorziet. Ook bie: 
moeten rutmère mogelijkheden wor· 
den geschap~.· 

'· 

Ruime insehri jvingsduur 
bepleit 
De Academische ·Raad sprak zaterdag 
als -zijn mening uit dat de studenten 
recht dienen te hebben op een inschrij
vingsduur die tenminste twee jaar lan
ger bedraagt dan de papieren duur 
van de curs•ls die zij volgen. Voorts 
dienen een groot aantal ontwijkings
mogelljkheden te worden gecreëerd 
voor werkstudenten, assistentstuden
ten, !itudenten die functies in universi
taire lichamen, of in organisaties en · 
verenigingen bekleden, studenten die 
hun studie willen onderbreken en stu-' 
denten die hun vooropleiding moeten 
aanvullen op de universiteit. De uni
versitei.ts- en hogeschoolràden zouden 
commissies moeten vormen die verzoe
ken om verlenging van de inschrij
vingsduur behandelen. 
Tenslotte werd door de , Academische 
Raad de eis gesteld dat extra finan
ciële middelen beschikbaar komen om 
de herstructurering en herprogram-
mering te begeleiden. · 

LOG steunt uitspraken 
raad · 
Het landelijk overleg van Grondraden 
heeft zich verbeugd verklaard over de 
uitspraken van de Academische Raad, 
die een.platform scheppen voor geza
menlijk .optreden met de studenten
beweging. Vele van de kritiekpunten 
zijn ook door het LOG reeds geformu
leerd. Het LOG verwijst tevens naar 
het door tien Groningse stafleden op
gestelde tegenv~el, dat volJens de 
studentenorganisatie~; een goede basis 
voor discussie kan vormen. Het LOG 
pleit bij de minister voor intrekking 
v~ het ontwerp-,Posthumus, dat nu· 
door de hele universitaire wereld 'is 
afgewez~n. 
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Bul 
VORIGE weèk ~ we hier 

. over ~en malle affaire aan de 
Umver.nte1t . van Leuven. Het gialg 
~ hèt $$:etosen van • benoemq 
tot doetor honoris causa van de .EJn. 
gelse ~ Benjamln Bl'!iitten. 
Diens homofilie bleek anno 1973 voor 
de . hQOtgleraren Muziekwetenschap 
Robijns en Lenaerts (die ook een 
aantaJl jaren in Utrecht gedoceerd 
heeft) nog reden om op de achterste 
benen te gaan staan en een soort vSJn 
veto uit te spreken. Britten werd 
derhadve geen eredoctor, alleen onl
dM hij ziah noa zijn muzikale arbeid 
ll.P een wat andere manier pleegt te 
ontspannen dan de musicologen Ro· 
bijins en Lenaerts voor fatsoenl.ijk 
houden. 

Da:t discrim:meren naar sekse of sek
suele aeaardhe1d ils echlt:er reen acti· 
vite1t aïe zich alleen iln het Leuvense 
wereldje afspeelt. 

In Utrecht deden vier studenten kaln~ 
dida~tsexamen, toevallig ook in de 

.MuZlekwetenschap. Bij de uitreiking 
van de bullen bleek, dat voor de 
m!lnlnalijke studenten keurige en 
feestelijk uitziende t\V'ee-kleu.rendruk 

. diploma's beschikbaar waren terwijl 
de vrouwelijke kandidaten kt met 
een eenvoudiger uitgevoerd, kileur
iloos exemplaar moesten doen. 
Zal welttraditie zijn. 

.. 
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Ben · •iljoen voor 
onderzoek i. v ·•· 
hart· lonptachine 
De SUdltiDa ,,velb...,_
werlr." lileelt ua PNI. Dr. P. 
~ ... •oocrlerau la de "._.. 
el._te ua de Ka&laolleke 11111· 
ftnHeit te NUmepa, en een 
aatal eollep.._ uit versdûl-
·lade laadeJ:l - llliljeea cul· 
llea ter~ psteld.., 
een f1Uldameateel medilldl •· 
tenoek te c1oe11 uar de ..,._ 
-.die e.a. aan de Juut-, 
lallfmadûDe tea cnm411aa 
Unea. 
Dit bedn.c IMIIvat ·de peno
velskosten voor vijf weteii
IJelaappeJijke medewerkers 
ctw• a Nijmecell, · ééa m 
Dtllev-, ééa • lllddp,ll. en 
ééa .. ~lUid), de materf-
aalt ..... • re.llltiAea ea de .....,_V ....... twi!MM•ell 
..... tert~e~U ..... -. dit 'ai-

····-~ .... ..... fttaar. ~ ..... laad .. , .. ......,..., ...... . 
.,.... ftil jaaP. 

RMialtatea. · 

Plot KPeuaer venrlàlt, dat 
bl.mMD ... drie ,... '"* 
IIOI'clerintea ........ pmaald. 
C)p •• ~ tllaat - ia l!inllltJowa · _. .een model Yb 
teil laalt-~ine, waarbij 
.......... ~wbtfèn.die ...... ~~--·...... dë~-Oiil~ 
'tlijft tael'l!put. . ~. ,, E~ hart-longmachine in wlrkinf. 

Ofschoon men. Over de resulta
ten weinig kan zeggen, staat 
nu al vast - aldUIS prot. Kreu- ·Door het ond~ hoopt men gie aan de Universiteit. van 
zer - dat dit fundamentele o~ een veiliger hart·lonama- Düsseldorf, leveren ~Je. DuJt~e 
medill!ll:he onderzoek voor de eNne te lluvlen construeren. · bijdragen.. 
grootste' betekeniB zal zi' In Nederland werkt naast de 
voor de prQtljk en met n~~ ·Behalve bij S'JWIN htni· en afdeling fysiologie van deze 
voor de hart-lontemachine. vaatoper~ wordt de haJot.. universiteit onder leiding. van 
· . . ]Oftllllachfne ook ,pibnlikt bij prof. Kreuzer ook de Techni· 
In W1"band met het !tijgende bepaaldè · · wigelinienziekten sche Hogeschool in Eindhoven 
aantal patiënten met· hart- en en · · bij verlteenongel'llkken, aan het onderzoek mee. Een 
vaàkiekten. wordt de hart· en., wannee: de ·· 1~bt1repll 9ari team onder leiding van Prof. 
vaatdûrurgie steeds bel!lngrij. i hef · illaelitolfer ·. beschadicd Dr. p, C. V eenstra en Ing. J. 
ker. Vorig jaar- werden in Ne-' .sija. • · J . · · · A. Spaan houdt zich hier be-
derland '1300 zware operaties I · zig met het verbeteren van de 
op dit ~ebied ~aan en men. • ioternadolaaal hart-IJongmachine. 
hoopt dit aantal binnenkort op . ~· 
te ~ .~ ·2500 ope:aties JW. ondenoek,~wordt ledaan Volkswagenwerk 
per Jaar. B1~ deze operaties is· in Yuf·~ rbij de 
de hart·lorigmacbine onont- · · · . ' . • waa · D st· _ .. t. v u. ,._ 
beerlijk. De meeste bart.:Jon ... -, afdelins f)ts~olol!e .van de Ka- e 1 .... mg " o-.sw--~-
ntadlines mar men niet lang:r iholleJDe Uruver.-l~t tn Nljme- ::::::a!t e:C:e ~ '!: 
dan z• tot adû uur achter el- leD eenb'a,alltilat. . bevorderen. De stichting werd 
Ju.lar bij 'der.ellde g~tiëDl 1e.- De 'AMerikaarue bijdrace s&aa.t in 1961 met een stichtingskapi
~ omdat andèra bet óM.er· leidJna van ltrof. Dr. J. taal van één miljard DM in het 
bloèd te ei"DDtiJ lleirc:hadi;d' '&. ~ .dMmilldi.· incenieur leven geroepen door de Bonds

·. W'Ol'llit. · · aldus plOf.: . Jtreuzer. aan d....VIliveniteit van Miebi- republiek Duitsland en de 
vervolg op pag. 12 



vervolg van pag. 11 

Deelstaat Nedemaksen, waar 
tie Volkswacenfabti~k is geves
fk,d. Tot 1970 kwam. er jaar
lijlts t~n .~e llCJ en. 120 _mil-

.,_ Dankzij een ~s van bet 
Z. W.O. (Bweau. VOOI' Zuiver 
W~ijk Onderzoek) 
werd bi( ift. etaat ~ om 
1J71/1t72 aJa pat~Jlootleraar in 
Jfi;imelen met · prot. Kreuzer 
_.. te werken. . , . 
~-·Dr. D •. w. · Lübbel'l; . ver
~ Mil ·het Max-Planck
ltllUtwt 9001' qsteem.tyaiolo
cfe, a Prot. Dr .. 111. H. 81,.. 
... hoofleraar in de patholo-. 

12. 
joen DM vru voor wetenschap
pelijk ondei:JlOek, .:waarvan een 
zeer klein percentage naar het 
buiterMand J'ing. In 19'10 stelde 
men 178 miljoen DM ter be
schikking en sindiKileÎl ta dit be
drag nog verder gestegen. 
llen cm:atorium. bN;à•wfe mt 
veertien delen, waan• er ze.. 
ven W'OI'den afaevaardi&d door 
de Bondsrepubl.itlt DalWlaDd 
en ..,._ dool' de deelltlll B'e
dersaksen, 'beellldJR ..,.. MI 
kapitaal en de ~,_. 
Sinds enigllt jaND tent JMI1 al
leen m-.r bedi.'8JIIIIIl tOe .aan 
projecten; die· Jieh .. De&i&hou-
4~ met een 'bepaakl ..,wwaar
~unt~ .. Het· onderzoek. vu 
pl'9f., K~.;c.s .. valt .onder 
het "zwaartepunt" "biomecU
ecbe.techrûek" . 
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Brochure naar Kamerleden: 
~~;.,.. ""_,,; •. "' . >, . ::. . . ' - . - --· 

,Economie-studenten 
contra Broekmeyer 

Van onze venlaggever hand van een aantal voorbeelden uit 
AMSTEBDA.M. _ Stadenlea \'all . de oraktiik worden aangetoond dat 

de eCOIIOIIIIIIIehe faeulwt van cJè tJat- èa Voorslellen van dr Broekme~ 
~van~-~~ vo~:-:Jcti~~n~~ 
- VOOI'IIIieHeD van dr -- ·...-~ Jeabaar is voor al die mensen die 

~~.J:r~ ,Jicb~=:n~=cfe:.fO*.zij 
CODStateren dJt : ::!.-::; ~ ==:w::~l= 
zU '9'l.lldaac' Mil fifl YUte :Kaanereoma · dam8e gemeentèraadslid dr A. Pais 
m.l8ste voor ~ en We/ten- (VVD) en dr A. Dréesmann (van 
sohaPI*lln Den B• .ilallen .uable· Vroom en Dreesmann) aan 
4en. De IMid.eldlen elitD eea ll'Of,ere • 
~In bua.._.. De voorstellen van dr Broekmeyer 

leld4\!n, aldus de studenten, tot een te-
'Volgens dè studenten stemt de be- ruUeer naar een systeem van , mld· 

stuursstruclUIUl' van de Amsterdamse deieeuwse willekeur'' en een gesÏoten 
eco.t'lOmiadlle faculteit nn v..liw.:fl all benoemingsbeleid. zoals dat vóór de 
p!.m!ten overeen met ··ar &oek~ iovoering van de wet-Veringa gold. 
~wil: c:werwegende invloed ·voan Beratruèturering en h!H'Programme
d.e docenten en slechds een geringe ring worden uit politieke overwegin
!r.wloed van .de studel'lltlen...._~!'_roek· gen door een bePaalde JP'oep docen
~ zal zijn viagers · atJuuen. als ten doorgezet, terwijl de ·studenten 
hij hoort, dat er aan de eeObOmiscbe door een ~e mate van demoera
faculteit géén studenten zi~ heb-- tiserlng hun eJ.Sen ten aanzien van 
ben in de vakgroep", zeggen ziJ in de een ~~-kwaliteit van hun studie 
bro<tmre. · • , . ~~realiseren, zo stelt de 

~ IIIJildenten willen laten zien. dat 
de voorstellen van dr Broetkt'"1: 
volat.rek:t geen prail.tie hoeven ée · 
tekenen tegen de door hem ópge. 
merkte. aftakeliog ·van het. llivtcw 
Yan onderwijs, Miferzoell: en lN!stuur 
aan universilteiten. Zij zijn van oor· 
deel, dat wat dr Broekmeyer ·vindt 
van studenten .eventeer kan geldèn 
voor docenten. "De studenten verzet· 
ten zidl voortdurend tte~en de docen· 
ten, wanneer de klwaliteit van hun 
9Pleidin.l .!ft tevaar komt". aldus de 
biroc:llure. 

Votcens de studalten kan aan de 



S9anningen in de kern 

uitwend ie;: r=re u;." = -l's 

inwendig:r=r ,· 

tr;i. = -

s~~engestelde s~anning. 

Volgens de span.YJ.ingstheorie van Huber-. . Lees berekent men de 

sa~renr;estelde s Danning OS ,die de combL. ,ie vormt van een 

tan ;ent i ale s nanning \1f en een rad i ale spanning er,. , uit de for-

~:mle: I Ir, -= "<r;: · .. .,.. · -,.. ". ~ I 
Er bestaan voor de samen-gestelde S:'1anning andere formules 

die z1jn af~-releid o:) grond van andere besc~'louwingen en over:we

eineen; for~ule (3.9) van Huber-v.Mises geeft van deze for

"1ules echter de hoogste waarden voor de samengestel.Je s 9anning 

en levert dientengevolge de veiligste o:)lossingen. 

Invloed van de diameterverhouding o~ de grootte van de span-

ninc;en. 

Holle cilin:ier. 

In fig. ?.4 z\jn :ie spanningen, berekend uit formules (':>.4) en 

c~.9) uitgezet als functie van de ver~ouding ~~~; bij een 

inwendi_s;e druk ni en een uitwendige dru..lc n.,=O. In deze fig. 

staat de dimensieloze schaal ~/Pi langs de verticale as. 

Naar:nate :ie verhouding r~/r;, toeneemt, nadert de tangentiale 

spa.YJ.ning <J;~ tot P~ (z0dat Q";i./Pi. ::1), de samene;estelde spanning 

a;, nadert tot 1, 73P (=Pt lf3). 
Deze samenges telde s oanning 9;1 is bepalend voor de sterkte van 
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Kolom 111: Geeft de krimpdruk Ps tussen kern en krimpringo 

Vol.o;ens formule 3.4 isr 

Ik wPI'I S 

Vol{rens formule 3.8 is: 

Hieruit vol{~t dat: / 

Kolo:n lV: Ge r; de tanr;entiale drukspannin:~ flttt(''!!.) aan de 

buitenkant (r=re) V3Il 1Î6 kern, t.::r.V. de kri~!rlr·J.k D.St te 

berekenen uit formule 7,.7. 

o< 2.f-/ 
=- D(a -I h 

Kolo!n V: Geeft de radin1e druks:;anning Vr; (fs)aan de buiten

l<::ant ( r=r• ) van rie kern t. rr.. v. de krim ::rl,ruk , , te ';,":' .:'~·> .::nen 

uit for':Jule '2). 7. 

~· 

c~r-1 t?(t._f 

c./l- I I .te<:2. 



Kolom Vl: Geeft de tangentiale trekspanning OT,(~)in het in

wendi0e van de krimpring (r=R~) ten-eevolge van de krimpdruk ~s 

te berekenen met formule ~.6: 

Kolorn Vll: Geeft de tanr;ent i. ale trekspanning fi7i (fi)in het in

wendir:e van de kri'"1:•ring (r=R~) ten gevolge van de inwendige 

druk Pi ; te berekenen ~et formule 3~2s 

Kolom Vlll: Geeft de radiale drukS')anning Uii;·(Psj-n het in

wendige van de krimpring (r=Ri) ten gev'Jlge van de krim~.,_ 

S'anning Tl:.; vole;ens for:nule ~.6 is deze druksnanninr .j.\!~~t';'eèt 

aan de kri~pdruk ~ 5 , zie kolom 111: 

?s 

.t c .,.,..., -- c•- 1 
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Met betreking tot de ondermaat is het volgende afgeleid: 

Voleens de wet van Hooks z1jn de s r->ecifiekè vormveranderingen 

~' en ·t:., ten gevolge van de tangentiale en radiale spanningen 

tt; I ( rr; - rr;: ) = e ",.., 

.J. ,, 
I ( v;:- Oï ) L, - -- E -

Rek en krimp. 

De verlenging 4e van de inwendie;e straal R ~ van de krimp

ring is het verschil van de maat Rt.' vóór het krimpen en R ~ 

na het krimpen. 

Evenzo is de verkorting Ai van de uitwendige straal r• van 

de kern gelijk aan het verschil van de uitwendige straal r~ 

vóór het krimpen en re na het krimpen. (fig ~.3) 

Uit de formules (~.10), (3.6) en (3.7) volgt voor deze ver-

lenging res~. verkorting: 

,t,·' 

( u;,. -

I 

di-
re 

De berekende ondermaat wordt dan: 

o,., 
""i 

) 

3. I I 

3. J 2. 

3. '3 

In het onderhavige geval is de kern (pro ~iel nlaat) en krimp

ring uit het zelfde gereedschapstaal geconstrueerdo 

3. IS' 



Het r;etal van Poison m.=m,= '%.• 
De elasticiteitsmodulus E =E =21.10"' Nft~tt....,a 

De stralen R'' en re' z~n 72mm 

De spannineen volgen uit tabel 3.5 (~=1,8) 

De inwendige druk Pi =550 Nfmm'-

We vinden nu: 

-~ (- /,] -'if = J. Y~·;" -t;t?t:P r t~// = .J,f~. h? .. -.J'fl 

:: ~ 7 ~. //)-t ( 3 .t-'t -1- ''· (;"') = 
1 t ~ 

De ondermant S is: 

Blj f1jn:Y,edraaide of p:esle r·,en onderdelen moet men er rekening · 

mee houden dat een gedeelte van de ruwheidehoogte wordt weg

p:edrukt, dit betekent een correctie z van 3-6..,.M.-OP d'8 at:raalo 

De wer[.çelij':-ce ond8rr.1'3.at & w bi,i een correctie van 5AW""wordta 

Ów.:: & + 2. 

s w = ~ ~ fj'/ + ~ (I t/1 S' - ~ .A$"' 6' 1""1 "" 

VI anneer de bui tendia'Tieter van de profiel -L:tat : 

dan wordt: -i· ~; 

RÏ = r; - 4w = !2, 11- ~i.~·· a""Jlr 'ft """" 

Binnendia":'leter krimrring wordt ~'lus/*.l_,y88. ,..,,... 

3. IJ 



Om het monteren van ie profielplaat in de krimpring bij het krim

pen mogel;jk te maken, is een montage-speling y van 1,5Z.,vereist 

tf"., = er"",.,."= ~ s~+ t.S"= s;"rl" x. 
Benodi~1e dia~eter-t~ename bij het opwarmen van ie krimpring: 

De krimpring moet dus tot 450 "C opgewarmd worden. In verband 

:net de gewenste har·lheid •40HRG en de daarbij behorende ont

laatte:nperatuur !400•c van de krimpring, is het nodig om de 

krimpring tott400•c te verwarmen en de profielplaat +50•c -
af te koelen. 

De werkelijke maat van het scheidingavlak tussen krimpring en 

profielplaat d•=l67mm. 

Bij de berekenine van de maximale ondermaat gaan we er van.uit, 

dat voor de werkelijke ondermaat een temperatuur-verhoging van 

±~oo"c nodic, is 

J'" ::. t""' + y = .a, Zo 4' .". I, S' ::: .1, ;z" 
De benoli?;le diameter toena~e 

4 d .:: .J" ;z" x ~ ... ,( .r = <?. tf'~c:J' 



Er hoeft dus enkel de krimpring opgewarmd te worden daar de 

opwar:'1temperatuur nog beneden de ontlaat temperatuur blijft. 

Om een ,iuidelijk inzicht te krijgen in het verschil tussen de 

constructie met en zonder krimpring, zijn beide constructies 

doorgerekend met de eindi,(~e elementen methode. (zie schetsen 3. 7) 

We0ens symetrie hoefde slechts ~~ deel van de constructie be

rekend te worden. 

De procedure is als volgt: 

Met prograrnma 05064894 is de constructie verdeF.>ld in trim 3 

elementen en zijn knooppunten en elementnummers toegekend, 

de verielin~ is Geplot in fig. ~.Bo 

Vervolgens met programma 05063846 (Brekelmans) zijn de span-

ningen en verplaatsingen berekend. 

Dit progra·nma is geschikt voor berekening van een in zijn vlak 

belastte aat, waarb1j het ook mogelijk is thermische ll;i tzet-

t,ing in rekening te brengen. Het programma berekent verplaat

sin~en van de knooppunten en de spanningen in elk element. 

Verder de berekening van de knooppuntskrachten, de maximale 

vergel1jks nanning met de bijbehorende plaats en de vergelijk-

spanning in alle elementen. 

Als invoer geven we de knooppuntnummers en co~:tdinaten van 

ieder element. Van de knoopnunten op de twee symetrielijnen 
.. 

worden ie vernlaatsin~en in X-of Y-richting onderdrukt; 

In ~et geval met krimpring, kunnen we de voorspanning in

voeren d::>or de temperatuur in de knoonpunten van de krimpring 
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te verlagen (dit was -2oo·c) ten opzichte van de knooppunten 

van de profielplaat.{kern). 

De inwendige druk in de profielplaat (+550 Njmm~) wordt als 

krachten op de knooppunten, gelegen langs de binnenomtrek van 

de r;rofiel plaat' inc;evoerd. 

Vervoleens worit met een hulpprograwa (05164908) de ve~gelijk-

spanning per knoo :rpunt berekend uit de vergelijkspanningen van 

de elementen. 

Tenslot te worden de vergelijkspanningen van de knooppunten inge

voerd in het 'Jrogramma ( 0506497 4), welk programma in staat is 

lijnen van e;eLjke vergelijkspanning in de onderhavige constructie 

te laten plotten (zie fif. 7 .9 t/m 3.11). 

Aan de hand van de uitvoer kunnen we de elementen met de hoog-

ste spaYlning o ~~,zoekent :r.. b.v. de cirkel van Mohr, is het dan 

mogelijk de maximaal optredende spanning te bepalen, welke we 

dan kunnen vergel~ken met U&en v,t. 

Voornoemde elementen bevinden zich in het midden van de af-

rondingsstraal •. 

De nummers vermali bij betreffende elementen, zijn de nummers 

waarmee het programma heeft gerekend. 






