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SAMENVATTING

Dit is het verslag van de 12-opdracht van Alex Dankers,
gedurende de periode van december 1982 tot december 1983
uitgevoerd bij de afdeling fabrikage Voorbereiding Pershal
van DAF Trucks. De opdracht heeft betrekking op het buigen
van platines tot U-profielen in een flexibel geautomatiseer
de produktiestraat.voor langsliggers, welke eind 1985 in
vol bedrijf moet zijn.

Na een kort algemeen ~zicht van enkele bUigtechnieken
wordt het onderzoek toegespitst op profileren en afkanten.
Voor beide bUigtechnieken is een model opgezet. DAF heeft
de keuze laten vallen op'het afkantproces. De redenen
voor deze voorkeur zijn dat:

1. een C.N.C. afkantbank een geringere aanschafwaarde
bezit,

2. er ondanks een C.N.C. besturing bij het profileren
toch instelafval verwacht moet word~n.

Bij het afkanten is gekozen voor het vrijbuigen boven
het dooddrukken. Bij dooddrukken zal een hogere belastings
kracht optreden, waardoor een veel zwaardere machine nodig
is. Het gepresenteerde afkantmodel is vervolgens verder
ontwikkeld, de relaties zijn in een computerprogramma
"vrijbuigen" verwerkt en getoetst aan de praktijk.

Met enkele voorlopige gereedschapskeuzes is m.b.v.
het afkantmodel nagegaan wat de invloed is van variaties
in plaatdikte en mechanische eigenschappen. Uit deze
variaties van beinvloedingsgrootheden blijkt dat bij
sturing op stempelweg, op basis van de toegestane tole
ranties volgens DAF-normen, de gestelde hoektoleranties
van + 30' niet g~haald kunnen worden. Beter is het
om de indringdiepte van het bovenstempel te regelen
d.m.v. een hoekmeetsysteem. Bij een grotere V-opening
zal de invloed van variatie van mechanische eigenschap
pen groter worden. Met sturing op hoek zal men dan geen
betere hoektolerantie realiseren dan met sturing op
stempelweg. Om een minimale spreiding van mechanische
eigenschappen te krijgen is het verstandig om een coil
volledig op te buigen.

Voor sturing op hoek is een vooraf berekende hoek
nodig (bv afkomstig van het programma "vrijbuigen").
Er rest dan altijd nog de variatie van dikte en mecha
nische eigenschappen over een buiglijn van de coil
en de doorbuiging van het bovenstempel. Compensatie
van doorbuiging van het bovenstempel kan plaatsvinden
door hydraulische bomberingscilinders in het onderstempel
te plaatsen en deze zo uit te sturen dat er een rechte
buiglijn zal ontstaan. Nog beter is het om aan iedere bom
beringscilinder een hoekmeetsysteem te koppelen en om de
bomberingscilinders ieder apart met het bijbehorende hoek
meetsysteem uit te sturen.
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INLEIDING

Oit is het verslag van de I2-opdracht van Alex
Oankers welke gedurende de periode van december
1982 tot december 1983 uitgevoerd is bij de af
deling Fabrikage Voorbereiding van OAF Trucks.
De opdracht houdt in het beschouwen van buigpro
cessen, welke geschikt zijn voor het vervaardigen
van U-profielen. Het verruimen van de theoretische
inkijk in het buigproces is hierbij noodzakelijk ge
bleken. Uit de analyse van het buigproces kunnen ei
sen afgeleid worden waaraan een machine en een machi
ne besturing moe~en voldoen om de gewenste maatnauw
keurigheid te halen.

Bij OAF zal eind 1985 een flexibel geautomatiseerde
produktiestraat voor langsliggers bedrijfsklaar moeten
zijn. Ooelstelling hierbij is om in volqorde van dag
planning langsliggers met een minimale tussenvoorraad
aan de klinklijn aan te leveren.Oe r>roduktiel~jn zal
geheel automatisch gaan werken waarbij handmatio
ingrijpen en bijsturen mogelijk is.

In het eerste trajekt van de straat worden U-profie
len gefabriceerd. Voor twee buigtechnieken, profileren
en afkanten, zijn er door OAF vergaande contacten met
mogelijke leveranciers gelegd. Na een kort overzicht
van enkele buigtechnieken zal het onderzoek toegespitst
worden op deze eerder genoemde technieken.

Zowel voor het profileren als voor het afkanten (vrij
buigen) is een model ontwikkeld. Oaar echter vrij vroeg
(eind maart 1983) door OAF de voorkeur is gegeven aan
het afkanten, is voor het langsliggerpakket het afkant
model verder ontwikkeld en samengebracht in een program
ma, geschreve~ in Pascal.

Ter ondersteuning van de theorie zijn er nogal wat
proeven gedaan, waarvan een gedeelte in dit verslag
opgenomen is. Tenslotte is er met behulp van het pro
gramma nagegaan wat de invloed is van variaties in dik
te en mechanische eigenschappen op de maatvoering van
het U-profiel en op welke manier hierop bijgestuurd
kan worden.

6
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1. LANGSLIGGERFABRIKAGE

1.1 Produktinformatie

Een langsligger is een hoofdkomponent van een vracht
wagenchassis. Twee langsliggers verbonden door enkele
dwarsprofielen, vormen het vrachtwagenchassis. Met
dit chassis·wordt de vrachtwagen verder opgebouwd.
Assen, motorblok, kabine, brandstoftank(s} en tal van
kleinere komponenten worden aan de langsligger beves
tigd. Later komt er voor iedere klant en voor ieder
toepassingsgebied weer een andere opbouw op het
chassis. Vertaald naar de mechanica betekent dit
dat er tal van belastingen en belastingsgevallen
mogelijk zijn op het chassisframe.

Een langsligger wordt qua vorm door de volgende
kenmerken vastgelegd: (zie ook fig. 1.1)

- de langsligger heeft de vorm van een U-profiel.
- 38% van de liggers heeft een snep. De snep is

een schuinaflopend deel aan de achterzijde van
het truckchassis t.b.v. opleggers.

- 89% van de liggers heeft een knik. De hieruit
resulterende verbreding van het chassis is
noodzakelijk voor inbouw van het motorblok.

- 85% van de liggers heeft een uitsnijding aan de
voorzijde eveneens voor de inbouw van het motor
blok.

- 12% van de liggers heeft een gat van ¢ 120 H9,
i.v.m. bevestiging van een speciaal asstel.

- de lengtes varieren van 3.000 tot 11.000 rom.
- er is een zeer grote variatie m.b.t. mogelijke

gat~npatronen, e.e.a. voor de bevestiging van
aIle kompone~ten.

- 11% van de liggers krijgt een inwendige verster
king. Dit is ook een U-profiel, welke in de langs
ligger geplaatst wordt.

In totaal worden er drie materiaal kwaliteiten
toegepast. De DAF benaming voor deze materialen
is KF-250, KF-375 en KF-500. Voor materiaalnormen
zie bijlage 1. Fig. 1.1. geeft eveneens de maten
van de langsliggers. De maten A, B, C, E en F
resulteren met drie materiaalkwaliteiten in
een 16-tal profielafmeting/materiaalkwaliteit
kombinaties.

7
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1.2 Huidige fabrikagemethode

De huidige langsliggerproduktie kenmerkt zich
door een geringe flexibiliteit. Door het grote
aantal produktvarianten zijn hoge voorraden nood
zakelijk. DAF kent momenteel ca. 2.500 langsligger
kodenummers, waarvan ca. 1.600 aktueel zijn.

Een overzicht van de huidige produktstroom
vindt men in fig. 1.2. Deze figuur gaat uit van de
produktiesituatie in 1986 op basis van de huidige
produktiemethode.

DAF koopt overwegend coils in en transporteert
deze naar een buitenleverancier. Deze firma rolt
de coils af en knipt ze op maat. De platines gaan dan
naar DAF waar ze eerst een richtbewerking ondergaan
om de sabelkromheid van de platine te verminderen.

Na het richten ondergaan de platines een snij
bewerking op twee gekoppelde hydraulische (MUller)
persen, waarbij het gehele gatenpatroon in een slag
wordt geponst.

Na het snijden en eventueel samenstellen, als
gevolg van de 11% liggers met versterking, voIgt
de buigbewerking wederom op de twee gekoppelde persen.
Hierna gaan de liggers in opslag, totdat zij voor
voertuigmontage nodig zijn. Als gevolg van
economische seriegroottes varieert de opslag
gemiddeld van 8 tot 24 weken.

Na afroep worden de langsliggers gereed gemaakt
voor de assemblagelijn en ondergaan o.a. een richt
bewerking welke noodzakelijk is, omdat de maatvoering
van de liggers na het buigen nog niet aan aIle
tolerantie eisen voldoen.

De meeste liggers (79%) moeten bovendien voor-
zien worden van een aanvullend gatenpatroon wat
handmatig m.b.v. een boorbewerking aangebracht wordt.
Tenslotte worden bijna aIle liggers (93%) gestaalstraald,
en voorzien van een primerlaag, waarna tussenopslag
voor de truckmontage voIgt.

Zoals eerder opgemerkt is de produktmix zeer uit
gebreid. De investeringkosten in snij- en buiggereed
schappen zijn hoog.

8
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Om stelkosten en gereedschapskosten te minimali
seren tracht men een voor meedere.typen van
langsliggers, zo uniform mogelijk gatenpatroon
te snijden. Verder worden er vrij grote
series gedraaid. Desondanks is 68% van de
produktietijd steltijd en moet in 90% van
aIle liggers extra gaten geboord worden.

De grote series veroorzaken een hoge voor
raad en een 'lange doorlooptijd. Het komt regel
matig voor dat door een produkt wijziging de in
voorraad liggende langsligger gewijzigd moet wor
den.

samvattend kan de hUidige langsliggerpro
duktie getypeerd worden door de volgende ken
merken:

- hoge voorradeni
- hoge specifieke gereedschapkosten;
- uitzonderlijk hoge steltijdeni
- lage flexibiliteit bij produktiewijzigingeni
- problematische produktiebeheersing met inge-

wikkelde routing.

1.3 Gerealiseerde maatnauwkeurigheid

Op enkele langsliggers zijn metingen ver-'
richt t.a.v. de in praktijk haalbare toleranties
volgens de huidige produktiemethode.
(zie ook fig. 1.3)

Gemeten zijn de sabelkrornheid voor en na het
richtproces, de hoekafwijking en flenshoogte.
In bijlage 2 wordt voor 5 verschillende langsliggers
het minimum en maximum over steeds 4 langsliggers
weergegeven. A~leen de sabelkrornheid is gemiddeld
over 4 platines.

Uit bijlage 2 kan gekonkludeerd worden dat de
vereiste toleranties niet gehaald worden. Daar
waar veerhandsteunen aan de langslig~er bevestigd
moeten worden geldt zelfs een hoektolerantie.
van ~ 30'. Een richtbewerking is hier noodzakelijk.

De tolerantie op de radius is + 1 rom. Deze to
lerantie wordt in de praktijk ruim-gehaald. Ook bij
de profielen met een binnenversterking geeft deze
tolerantie geen problemen, daar ligger en binnen
versterking gelijktijdig gebogen worden.

Verder is aIleen nog de bodernbreedte-...getblereer.d.
Ook deze tolerantie geeft geen problemen. Tot voor

9
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kort waren andere vormafwijkingen niet voorzien
van toleranties. Vandaar dat hier -geen meetgegevens
over bekend waren.

Uit het opmeten van een langsligger op aIle
vormafwijkingen is naar voren gekomen dat, met
name door het gelijktijdig aanbrengen.van de
snep en de knik onder de Mliller-persen, er een
tordering van de ligger optreedt. (zie ook
par. 2.1)

1.4 Voorgestelde fabrikagemethode

De toekomstige fabrikagemethode zal een
flexibel produktiesyste~m zijn, waarbij langsliggers
volgens een dagprogramma aan de klinklijn geleverd
zullen gaan worden. (zie ook fig. 1.4)

Er worden coils op de uitslagbreedte van de
langsligger ingekocht. Dit zijn een 16-tal verschil
lende coils. De coil wordt afgerold door een eenzijdige
afwikkel haspel en gevlakt in een bandrichtmachine.
Met een hydraulischeschaar worden de platines op de
juiste lengte geknipt. De platines worden vervolgens
gericht op sabelkromheid en daarna door een C.N.C.
afkantbank gebogen tot U-profielen. Het afkanten
gebeurt volautomatisch m.b.v. een mechanisme, welke
de platine oppakt en positioneert op het onder
stempel.

In plaats van een afkantbank bestaat er de mo
gelijkheid een profileermachine te plaatsen. Het
richtproces en het transportmechanisme kunnen dan
vervallen. Na de profileermachine komt een meelo
pende zaagmachine om de U-profielen op de juiste
lengte af te za~en. De keuze is echter op het
afkantproces gevallen. Later zal aangegeven wor
den waarom.

Tussen de afkantbank en de volgende bewerking
(C.N.C.-ponsen) voIgt een noodgedwongen opslag
van U-profielen. Dit omdat een coil volledig
afgewikkeld moet worden en er toch in volg-
orde van de dagplanning langsliggers aan de klink
lijn geleverd moeten worden.

Vanaf de C.N.C.-ponsmachine worden de U-pro
fielen in volgorde van de dagproduktie verwerkt.
De ponsmachine voorziet dus steeds een linkse
en dan een rechtse ligger van het gewenste ga
tenpatroon, dit eventueel in kombinatie met
~etreffende versterking.

10
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Na de ponsmachine volgt het plasmasnijden voor
een uitsparing t.b.v. de radiateur, voor een gat
van ~ 120 en voor het aanbrengen van de snep. Op een
volgend station wordt de snep dichtgebogen en gelast.
Vervolgens wordt er een knik in de langsligger aan
gebracht.

De huidige installatie voor het staalstralen,
primeren en drogen zal ook in de toekomstige situatie
blijven bestaan. Vanuit de droogoven worden de
liggers aan de klinklijn aangeleverd.

De hier geschetste produktiemethodiek kan ge
typeerd worden door:

- minimale voorradeni .
- universele gereedschappeni
- geen stcltijdeni
- hoge flexibiliteit t.a.v. produktwijzigingeni
- beheerst produktieprocesi
- vermindering van konstruktie- en voorbereidingskosteni

aan de ponsmachine zal tevens een CAD-systeem ge
koppeld gaan worden.

- verbeterde ergonomische werksituatie.

11

SF 0049



•

I'"

r ~ev
b .. f

-------

l
-- ----- LJ

------- ---- -----... -- ------

- .... _-

d

b=lijfhoogte
e= fl enshoogte
h= hoekd fvUk ing
r= radi us
f =l ij f uj t buigi ng
1=langskrommi ng
d=d\1arskro mmin 9
t =torsie

----

FIG. 2.1 VORMAFWIJKINGEN



OAF Trucks

2. PRODUKT EN MAATNAUWKEURIGHEJD

2.1 Definiering van verschillende vormafwijkingen

Fig. 2.1 laat de belangrijkste vormafwijkingen
zien voor een U-profiel. Dit zijn de flenshoogte,
lijfhoogte, hoekafwijking, lijfuitbuiging, tordering,
langskroroming en dwarskromming. Samen met een radius
tolerantie, een diktetolerantie, een lengtetolerantie
en een tolerantie voor randgolving van de flens is
het gehele U-profiel getolereerd.

2.2 Tolerantie eisen voor de toekomstige ligger

Bijlage 6 bevat tekening nr. 02757776. Op deze
tekening zijn de mogelijke vormafwijkingen en maat
voeringen voorzien van toleranties.

De diktetolerantie bedraagt, volgens DIN-normen,
0,3 rom. Samen met de flenshoogte (tol. + 2 rom),
de lijfhoogte (voor trucks: tol. + 2 rom) en de
radius (tol. + 0,5 rom) wordt de doorsnede en dus
~tijfheid van-het U-profiel bepaald.

De radius wil men liefst zo scherp mogelijk
houden om de gaten dicht bij de kant te kunnen
ponsen en om een zo groot mogelijke stijfheid
te verkrijgen.

De hoektolerantie is + 30', dit vanwege het
feit dat er veerhandsteunen gemonteerd moeten
worden. Bij het profileren zal deze tolerantie
minder moeilijkheden geven, omdat d.m.v. calli
bratierollen e~p laatste korrektie kan worden
toegepast. I.v.m. passingseisen koijgt de binnen
versterking een tol~rantie van 89 30' ~ 30' en de
buitenligger van 90 30' + 30'. Is er geen verster
kigg dan krijgt de ligger een tolerantie van
90. ~ 30'.

De lijfuitbuiging mag niet meer dan 1,5 rom naar
binnen bedragen. Dit in verband met de montage van
componenten aan de langsligger en het samenstellen
met een binnenversterking. Vooral bij het profi
leren is deze tolerantie van belang.

Toleranties op langskromming en torsie zijn voor
al bij het profileren van belang. Voor deze vormaf
wijkingen is het profileerproces zeer kritisch.

12
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Voor torsie en langskromming is het profiel echter
slap. Deze vormafwijkingen worden in de meeste
gevallen al door het eigen gewicht weggedrukt.

(2.1)

SF 0049

Dwarskromming (sabelkromheid) is een vormafwij
king, die zowel bij afkanten als bij profileren kan
optreden. Voor deze vormafwijking is het profiel
veel stijver. Vooral i.v.m. het passen van ligger
en versterking is deze tolerantie van groot
belang. Immers een ligger en een versterking met
een even grote maar tegengestelde sabelkromheid
zullen niet of aIleen "met veel geweld" in elkaar

. passen.

2.3 Scheurvorming in de bUigzone

Veenstra en Kals (lit. 11) hebben, uitgaande van
een bepaald kriterium, een theoretische kromme (2.1)
bepaald waaronder scheurvorming kan optreden (fig.
2.2). Als kriterium stellen zij de rek in de buiten
ste vezel van de buigzone gelijk aan de rek bij in
snoering. Er wordt uitgegaan van zuiver buigen.
Zij vinden:

l= 1

d 2n

of net:

f = R + ~-+~ = i

Uit de praktijk blijkt dat boven de kromme van
(2.1) geen schenrvorming gevonden wordt. Uit fig.
2.2 blijkt dat het voor KF 500 (n:::: 0,15-0,17)
beter is om als minimale buigradius twee maal de
plaatdikte te kiezen. Voor normale staalsoorten
(n~,20-0,24) blijkt de vuistregel voor de minimale
bUigradius van anderhalfnaal de plaatdikte
goed te voldoen.

Wordt er toch met een kleinere bUigradius gebo
gen dan bestaat er kans op haarscheuren in de buig
zone. Voor bepaalde niet kritische belaste delen
kan dit soms als toelaatbaar worden beschouwd.
Of er scheurvorming optreedt is mede afhankelijk
van de homogeniteit van het materiaal, de korrel
grootte, de walsrichting en van de manier waarop
het buigend moment wordt aangebracht op het materiaal.
(langs- en dwarskrachten)

13



~----.:I;-bui tenligger
versterki ng

ray

rU

FIG. 2.3

BINNENRADIUS BUITENVERSTERKING (ri1 ) EN BUITBNRADIUS
BINNENVERSTERKING (r ).

av



OAF Trucks

SF 0049

2.4 Vorm van de buigzone

Ongeveer 11% van aIle liggers zal worden
voorzien van een binnenversterking. Bij het in
elkaar passen zijn vooral twee radii van belang.
Dit zijn de buitenradius r van de versterking
en de binnenradius r' l vana~e buitenligger. Fig. 2.3
toont deze twee radii. Om ervoor te zorgen dat de
versterking·en de buitenligger goed passen moet
r groter zijn dan r'l.av ~

Bij profileren en zwenkbuigen is de vorm van
de bUigzone een echte radius. Tijdens het buigen
wordt de buigzone steeds verder over het gereedschap
afgewikkeld.

Bij het vrijbuigen is de vorm van de buigzone
geen radius meer. De buigzone heeft een verlopende
radius. Van onder de stempel naar buiten neemt de
radius toe. De vorm van de buigzone stelt zich
in onder invloed van V-opening, materiaalsoort en
plaatdikte. In geval van de langsliggersproduktie
(kleine radius/plaatdikte verhouding en een lage
flenshoogte) loopt de plaat over een groot gedeelte
van de buigzone aan tegen de stempelradius.

14



FIG. 3.1 ROLPROFILEREN--:



OAF Trucks

3. OVERZICHT BUIGTECHNIEKEN

3.1 Rolprofileren

3.1.1 Kennismaking met het proces

DIN-9879, definieert het proces alsvolgt
"Profilwalzen im Sinn der Stanzereitechnik ist
das in Kantenrichtung des Halbzeuges oder des
zuschnittes fortlaufende, stufenweise Umformen
mit Walzen auf Profilwalzmaschinen".

Profileren is het proces waarbij (door
gaans) vlakke, metalen band, plaat of strip
wordt omgevormd to~ een gewenste profiel dwars
doorsnede door het materiaal in lengterichting
door een serie rolvormstations te leiden. Voor
een schematische voorstelling van het rolvormpro
ces wordt verwezen naar fig. 3.1.

Elk rolvormstation bestaat in de regel uit
twee portalen, waarin twee boven elkaar geplaatste
vormrolassen gelagerd zijn opgehangen. Op deze
assen worden de eigenlijke vormrollen geschoven.
De contour van de vormrollen is medebepalend voor
het stapsgewijze buigen van band tot
het gewenste produkt. De wrijving tussen de vorm
rollen en het materiaal zorgt voor het transport
van het profiel in wording, van station tot
station. De aandrijving geschiedt in de meeste
gevallen of via een ketttingoverbrenging of via
cardanassen en een worm- wormwieloverbrenging
door een elektromotor.

3.1.2 Kenmerken van het rolprofileren

Voor omschakeling op een ander profiel is
een hoge steltijd benodigd. Deze steltijd varieert
van 12 uur tot 30 uur, afhankelijk van de com
plexheid van een profiel. Dit zijn machine-uren
en geen man-uren : D.w.z. meerdere mensen
(2~4 man) stellen de machine in.

Alvorens een juiste instelling bereikt
is, wordt er een aanzienlijke hoeveelheid
afval geprofileerd. Er kan op een profileer
machine pas een afwijking gekonstateerd worden
als een strook geprofileerd is. Voor het maken
van een U-profiel van overeenkomstige afmetingen
als voor DAF zijn 2 tot 3 ton afval nodig, al
vorens een acceptabele maatnauwkeurigheid bereikt
is.

15
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De hoge steltijden en. de omvangrijke hoe
heid afval bij het instellen zorgen ervoor dat
het proces pas economisch rendabel wordt voor
grote hoeveelheden bij een gelijke instelling
van de machine. Is echter eenmaal een
juiste instelling bereikt dan wordt er een
constante maatvoering van het produkt gereali
seerd.

3.2 Zwenkbuigen/rolbuigen

Zwenkbuigen is een buigmethode waarbij een ge
~eelte van de plaat wordt aangedrukt en de buigzone
over een buigblok met een radius R afgewikkeld
wordt. Zie fig. 3.2.

Rolbuigen is in principe een zelfde buigtech
niek als het zwenkbuigen. Het aandrukken en buigen
wordt echter door een gereedschap verzorgd. Het
gereedschap kan b.v. onder een pers geplaatst wor
den. (zie fig. 3.3)

Doordat de plaat over een buigblok met een con
stante radius R afgewikkeld wordt bIijft de neutrale
Iaag gedurende het buigproces over de gehele buigzone
op een zeIfde hoogte (vezel) zitten. Er wordt zodoende
een constante radius over de gehele buigzone verkregen.

3.3 Afkanten

Afkanten is een proces waarbij een plaat door
een stempel (met radius R) in een V-vormig
onderblok gedrukt wordt. (fig. 3.4)

Door een stempeikracht P wordt een reactie
kracht N op de aanlegvlakken van de plaat op het
V-blok geintroduceerd. Deze reactiekracht N ver
oorzaakt het benodigde buigend moment om de
plaat te kunnen bUigen.

Bij het afkanten kan er een onderscheid gemaakt
worden tussen vrijbuigen en vormafdwingen of
dooddrukken. Vrijbuigen is een buigproces in een
matrijs, zodanig dat het materiaal geen stuik- of
str~erking ondervindt. De buiging vindt zo plaats,
dat over de gehele buigzone de kromtestraal zich
vrij kan instellen afhankelijk van de materiaalsoort,
de matrijswijdte W en de plaatdikte d. Van onder
de buigstempel naar de aanlegvlakken toe neemt de
kromtestraal toe. De buigradius is dus geen echte
radius.
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Bij het vrijbuigen stelt de plaat zich geheel
vrij :in, waarbij het gereedschap de vrije "loop"
van het materiaal niet beperkt. Echter onder
bepaalde omstandigheden loopt de plaat onder de
stempel, tegen de stempelradius aan over een
gedeelte van de buigzOne. In par. 5.1.2 zal hier
op nader worden ingegaan.

In gevalvan aanlopen van de plaat aan de stempel
kan de buigzone m.b.v. een tweetal radii beschreven
worden. (fig. 3.5) Dit zijn:

1. de best passende (kleinste) radius over een groot
stuk van de buigzOne;

2. de grootst ingeschreven cirkel in de buigzOne,
welke net raakt daar' ter plaatse waar de kromme
van de bUigzone overgaat in een rechte.

Deze laatste radius komt overeen met de radius
op de tekening.

Opgemerkt wordt het verschijnsel dat bij een
te grote radius/V-opening verhouding de plaat
onder de stempel om zal knikken en ter plaatse
een kleinere radius dan de stempelradius zal
krijgen. In 5.1.2 zal hierop nader worden ingegaan.

Over vormaf1wingen wordt gesproken als de
stempel de plaat tegen het v-blok aandrukt.
Sterk afhankelijk van de geometrie wordt een bepaald
deel van de bUigzOne aangedrukt. (fig. 3.6) Door de
einddruk van de stempel te verhogen neemt de pletkracht
toe. Over de buigspanning moet een drukspanning, t.g.v.
het pletten, gesuperponeerd worden. Als gevolg hlervan
zal de terugvering minder zijn of zelfs volledig
nul zijn. De vo~ van de stempel wordt volledig in
de plaat gekopieerd.

17
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4. PROFILEERTECHNIEK

4.1 Conventionele regelmogelijkheden

In par. 3.1.2. wordt melding gemaakt van de hoge
steltijd welke benodigd is om een goed produkt te
verkrijgen. Veel bijstellen om vormafwijkingen te
elimineren·betekent een grote hoeveelheid afval.

Er zijn drie oorzaken aan te duiden waardoor
vormafwijkingen (fig. 2.1) kunnen ontstaan. Dit zijn:

1. MateriaaIafwijkingen m.b.t. mechanische eigen
schappen, dikte of sabelkromheid

2. Een verkeerde keuze van de vormvoortgang voor
het proces.

3. Een verkeerde machine instelling

Onder vormvoortgang van een profiel wordt ver
staan de verzameling van theoretische profieldwars
doorsneden in diverse vervormingsstations. Zie fig.
4.1 Een te sterke vormvoortgang is een oorzaak van
vormafwijkingen in het produkt. Door met een te grote
hoek verder te buigen zal de rek, die de rand opge
drongen krijgt, te groot worden. De randrek over
schrijdt een maximaal toelaatbare waarde en de flens
zal verlengd bIijven. Een Iangskromming en eventueel
een tordering, bij ongelijkmatige rek in beide flen
zen tot het gevolg zijn.

In de praktijk zijn er twee regeImogelijkheden om
de invIoed van de randrek te beperken. Dit zijn:

1. Profileren met "Voreilung". AIle rollen hebben
een zeIfde hoeksnelheid, maar per profileer
station neemt de rollendiameter toe. De bodem
wordt per station steeds verder opgerekt, om
zodoende de randrek te compenseren. Er ontstaat
op deze manier een koudverstevigd profiel.

2. Profileren met een dalende walslijn. Door per
station de bodem van het profiel iets verder te
laten zakken, kan er een spannings-egalisatie
over de profieldwarsdoorsnede bereikt worden.
Zie fig. 4.2.

18

SF 0049



- -4---

1-------1 .......

FIG. 4.3 GEDEEL'DE INSTELBARE PROFILEERROLLEN



OAF Trucks

SF 0049

4.2 Specifieke DAF-eisen voor het proces

Omdat het aIleen maar U-profielen zijn, die
gemaakt moeten worden, is het construktief mogelijk
om d.m.v. N.C. instelbare rolvormstations (fig. 4.3)
de steltijden voor omschakeling op een ander profiel
te minimaliseren. Per profiel zal door de N.C.
besturing~ repeterend, een zelfde instelling
bereikt kunnen worden.
Door een beter inzicht in het profileerproces
middels een theoretTsch---rnoaeT,- Kiln ex: een keuze
gemaakt worden voor de afmetingen en de vormvoort
gang van de profileerstations. Een profiel, dat aan
de maattoleranties voldoet, zal op deze manier
mogelijk zijn.

Met dit mudel kan nagegaan worden wat de invloeds
faktoren zijn van de materiaalvariatie op de maatnauw
keurigheid. Verder moet uit dit model volgen op welke
manier deze materiaal variaties, indien nodig, gecom
penseerd moeten worden. In 4.3 wordt een aanzet gege
ven voor theoretisch model.

4.3 Theoretisch model

4.3.1 Opzet van het model

Door het stapsgewijs verder buigen van de
flens van het U-profiel over een bepaalde lengte
voor een profileerstation wordt in de flens een
randrek geintroduceerd. Met de bestaande theorie
(lit. 13 en 7) wordt getracht deze randrek te be
palen (par. 4.3.2). Per profileerstation vindt
de buiging steeds over een beperkte lengte
(vrije bUiglengte) plaats en niet over de volle
afstand Eussen twee profileerstations (par. 4.3.3)
M.b.v. deze vrije buiglengte kan de randrek be
rekend worden. Deze randrek zal het elastische
gebied overschrijden.

Na ieder station moet de randrek gecompen
seerd worden. In par. 4.3.4 wordt aangenomen dat
de lengte, waarover deze randrek gecompenseerd
wordt, de afstand is tussen twee rollenstations
min de vrije buiglengte van het volgende station.
(fig. 4.7) De flens kan over deze lengte (knik
lengte) stuiken of uitknikken. Indien uitknikken
plaats vindt zal de theorie niet meer opgaan.
De randrek in de flens is dan nog steeds aanwezig
en er zal een profiel ontstaan met een golvende
flens.
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In 4.4-wordt tens lotte de theorie met een
praktijkproef vergeleken. :,'

4.3.2 Praktische proceswaarneming

Allereerst wordt een model gepresenteerd
voor bepaling van de randrek. Dit model is op
gezet-door Schulze (Lit. 13). Dit model komt
niet geheel met de praktijk overeen. Voor een
snel inzicht in de geometrie wordt verwezen naar
fig. 4.2 en fig. 4.4. De afleiding voor de randrek
vind u in bijlage 7. De oorspronkelijke lengte 1,
voorlopig de afstand tussen twee rollenstations,
wordt opgerekt tot lengte 1'. De buiging vindt
plaats van hoeko( Itot hoek exn- n.
Voor de randrek E. r wordt gevonden:

= ( ~ ) 2
1 (I-COS ( ex n - ex n-l » (4.1)

Dit model gaat ervan uit dat over de gehele
lengte tussen twee stations de buiging van hoek
0( 1 tot hoek~ plaats vindt. In werkelijkheidn- n
vindt de buiging over een kortere lengte plaats.
Fig. 4.5 laat zien hoe de flens zich zalinstellen
voor een profileerstation.

Uit fig. 4.5 blijkt dat een flens naast de
deformatie in de buigzone en het oprekken van
de rand, ook een bUiging in het vlak evenwijdig
aan de bodem (lijf), van het profiel ondergaat.
Deze laatste buiging vindt tweemaal plaats, tegen
gesteld aan elkaar, zodat deze later niet meer
terug te~vinden is in de eindvorm van het profiel.

4.3.3 Vrije buiglengte

Onder vrije buiglengte wordt verstaan de
lengte voor een profileerstation, waarover
de bUiging van hoekCX 1 tot hoek« plaatsn- n
vindt.

Voor de bUiging van een flens voor een
profileerstation wordt aangenomen dat slechts
door drie arbeidstermen een bijdrage geleverd
wordt. Deze arbeidsbijdragen bestaan uit:

1. een term t.g.v. verlenging van de rand;
2. een term t.g.v. de buiging in de buigzone;
3. een term voor de buiging in het vlak even

wijdig aan de bodem van het U-profiel.
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De hier gemaakte aannamen zijn zeer simpel.
Vooral als de complexheid-van het proces in ogen
schouw wordt genomen. Een goede overeenkomst met
de praktijk zal dan ook niet verwacht mogen worden.

De eerste twee arbeidstermen zijn duidelijk. AIleen
de derde term behoeft een nadere toelichting. Uit prak
tijk waarnemingen aan het profileerproces blijkt dat
de flens twee tegengestelde buigingen ondergaat. Deze
zijn later niet meer in het profiel terug te vinden.
Het fenomeen kan aangeduid worden als "redundant
work". Zie fig. 4.6, dat een bovenaanzicht geeft
hoe de flens zich instelt voor een profileerstation.

Er zal niet verder ingegaan worden op verklaring
van dit fenomeen, maar aIleen volstaan worden met
vermelding van dit fenomeen.

Uitgaande van een geschematiseerde, vereenvou
digde geometrie worden in bijlage 8 de drie arbeids
bijdragen bepaalt.
Door minimalisering van de totale arbeid kan de vrije
buiglengte bepaald worden. Gevonden wordt er voor
de buiglengte 1:

1 = 1 (n,~,~ l' R, d, e)n n- (4.2}

Met: n
ce. n

R
d
e

= verstevigings
= hoek van de flens bij station n
= radius van de profileerrol
= plaatdikte
= flenshoogte

SF 0049

Dit model gaat uit van een constante radius
over de hel~ bUiglengte. Bij het eerste station
is er nog geen voorgeschreven radius aanwezig.
Het model is dus niet geheel geldig voor het eerste
station en ook niet als er geprofileerd wordt met
een buigradius van station tot station.

Met de gevonden vrije buiglengte 1 kan de rek
bepaald worden t.g.v. de verlenging van de rand
(term 1) en t.g.v. het plooien van de flens
(term 3). De maximaal optredende rek is de sommatie
van beide rekken.
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4.3.4 Kniklengte

Na een rollenstation heeft de flens alleen
nog de rek t.g.v. term 1. Er zal na een profileer
station stuik of knik van de flens plaatsvinden.
Er wordt aangenomen dat de lengte waarover dit kan
gebeuren de afstand tussen twee rollen is, min de
vrije buiglengte van het volgende station. Zie
fig. 4.7~

Zowel voor knik als voor stuik wordt in bijlage
9 de benodigde arbeid bepaald. De beschouwing in bij
lage 9 gaat uit van een balk met een infinitesimaal
kleine hoogte dh. Dit omdat de rek over de hoogte
van de flens niet geliik is. Een balk met een rek
gelijk aan de randrek f r moet over een lengte L
knikken of stuiken.

Door beide arbeidstermen op elkaar
len en de uitkomst gelijk aan 1 te stellen
een kromme gevonden worden, welke de grens
tussen stuik en knik. .

te de
kan er

aangeeft

SF 0049

De in bijlage 9 gevonden kromme is geldig
voor een balk met een infinitesimale hoogte dh.
De rek in de flens is echter niet op alle hoogtes
gelijk. Relatie (4.1) laat zien dat deze rek kwa
dratisch toeneemt over de hoogte van de flens. Op
een hoogte van b.v. ~e is de rek minder en zal
de geneigdheid tot knikken minder groot zijn dan
boven in de flens op een hoogte e • De bovenste
rand zal door het onderliggende materiaal worden
tegengehouden. De kromme in bijlage 9 zal in feite
hoger komen te liggen.

Verder wordt er bij de bepaling van de knik
uitgegaan van een bepaalde vorm waarin de flens
zal gaan staan. Wellicht zijn er andere vormen,
welke nog gunstiger zijn om uit te knikken.
(gunstiger = minder deformatiearbeid vereisen)

4.4 Enkele praktijk proeven

Om een indruk te krijgen van derek in de flens
van een U-profiel, is een platine geprofileerd,
waarop aan de binnenzijde van de flens rekstrookjes
geplakt waren.

Bijlage 10 laat de resultaten zien van de rekstrook
metingen aan de eerste drie stations. Alle material- en
procesgegevens staan hier tevens vermeld.
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stand berekerde gemeten
nummer lenClt e [mm] lenqte (mm ]

1 70,4 63

2 53,1 69

3 55,6 6'-

FIG. 4.8 VERGELIJKING BEREKENDE EN GEMETEN VRIJE BUIGLENGTE.
(De gemeten lengte komt uit de rekstrook metingen.
Dit is de lengte tussen de rolasevenwijdige en de
plaats waar de rek ste~k begint toe te nemen)

stand Er (V2e) Eb(1/2e ) E. tot(~e)
~emeten

nummer £ to~1Qe)(term1 ) (term )) berekend

1 0,0032 0,0023 0,0055 00053

2 0,0026 0,0023 0,00 lo9 0,0022

3 0,0019 0,00'22 0,0041 0,0027

FIG. 4.9 VERGELIJKING TUSSEN DE MAXIMALE BEREKENDE REK OP DE
HELFT VAN DE FLENS EN DE GEMETEN MAXIMALE REK.
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Uit een rekstrookmeting kan de vr~Je buiglengte
voor ieder station opgemeten worden. In bijlage 8
wordt als voorbeeld met dezelfde materiaal- en proces
gegevens voor ieder station de vrije buiglengte theo
retisch berekend. In fig. 4.8 wordt een vergelijk
gegeven tussen de gemeten en berekende vrije buiglengte.

Eveneens kan de maximale rek op de halve flenshoogte
in de richting evenwijdig aan de rand afgelezen worden.
M.b.v. de theorie uit bijlage 7 en 8 kan deze maximale
rek ook berekend worden. Fig. 4.9 geeft een vergelijk
tussen de gemeten en de berekende maximale rek.

Geconcludeerd kan worden dat in het par. 4.3
gepresenteerde model inzicht verruimend werkt,voor
het proces, maar nog geen goede overeenkomst met de
praktijk geeft. Waarschijnlijk is er bij de profi
leerproef in het eerste station een te grote randrek
opgetreden en is er na het eerste station knik opge
treden. De flens heeft een blijvende verlenging gekre
gen. Dit effekt blijft doorwerken bij de andere stations
en zal niet meer uit het materiaal verdwijnen. Ret ge
gevolg is een profiel met een grote langskromming.
Gememoreerd moet worden dat het proces op een zeer simpe
Ie wijze gemodelleerd is.
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d = plaatdikte R = gemiddelde kromtestraal
W = matrijswijdte R = kleinste kromtestraal en
F = perskracht/mm breedte maximum stempel radius
C = specifieke spanning n = verstevigingsexponen~

~= toepassingsgebied langsliggerprodukt.ie

FIG. 5.1 RET GRAFISCHE VERBAND TUSSEN PRODUKT- EN GEREEDSCHAPS
GEOMETRIE BIJ HET 90 0 VRIJ-BUIGEN VAN PLAAT
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5. AFKANTEN

5.1 Vrijbuigen

5.1.1 Bestaande theorie

Voor 900 vrijbuigen bestaat er een
theoretisch model (Lit. 5). Uitgaande
van een materiaalsoort, gekarakteriseerd
door een C- en n-waarde, een plaatdikte d
en een bepaalde perskracht kunnen de volgende
grootheden berekend worden:

- de matrijswijdte W.
- de minimale bUigradius R onder het afkantmes

(hieruit voIgt de maximale stempelradius).
- de zakking van de stempel.
- de gemiddelde (bestpassende) radius R voor

de,buigzOne.

M.b.v. fig. 5.1 is het mogelijk om voor
een materiaal, met een plaaEdikte d en een
gewenste gemiddelde radius R de genoemde
grootheden te bepalen. N.B. de minima!e
buigradius R en de gemiddelde radius R zijn
beide betrokken op de neutrale laag.

VOirbee~d: R =
c = 420 I rom en de
grafiek van fig. 5 • 1
R = 3,3 rom, F = 9450

6 rom, d = 1,5 rom, n = 0,2
breedte b = 600 rom. Uit de
voIgt nu:
N en W = 25,5 rom

Wordt fig. 5.1 nog eens nader bekeken
dan blijkt dat er minimaal Rid = 3 gekozen
moet worden om te kunnen vrijbuigen.
Voor de langsliggerproduktie is gekozen voor
een inwendige radius van 11 rom en 14 rom met een
plaatdikte varierend tussen 5 en 9 rom. De V-ope
ning mag nooit grater dan 90 rom zijn, dit in
verband met een flenshoogte van 70 tot 75 rom.
In fig. 5.1 is het toepassingsgebied voor de
langsliggerproduktie gearceerd. De theorie
uit lit. 5 blijkt in dit toepassingsgebied
geen geldigheid te hebben.
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FIG. 5.3 KEUZE GRAPIEK VOOR DE V-OPENING, AFHANKELIJK VAN DE
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In lit. 5 wordt namelijk uitgegaan van puur vr~J

buigen, waarbij het gereedschap geen belemmering voor
de zich instellende kromming van de plaat vormt. Daar
waar deze belemmering op zal gaan treden, stoppen de
lijnen in fig. 5.1.

Fig. _5.3 toont een experimentele grafiek van
Oehler. (Lit. 7). M.b.v. deze grafiek kan ook voor het
gearceerde gebied van fig. 5.1 de benodigde matrijs
opening gekozen worden afhankelijk van de plaatdikte,
de gewenste inwendige radius en de materiaalsoorten.
Maar ook uit deze grafiek zou gekonkludeerd moeten
worden dat niet aIle combinaties van het totale langs
liggers pakket gerealiseerd kunnen worden, i.v.m. een
maximale V-opening van ·90 rom.

Wat er precies gebeurt in het gearceerde gebied
van fig. 5.1 en 5.3 is d.m.v. buigproeven nader onder
zocht.

5.1.2 Uitbreiding van het toepassingsgebied

Uit buigproeven blijkt dat, in het onderzochte
gebied, de radius zich over de gehele buigzone niet
meer vrij zal instellen. Over een gedeelte van de buig
zone zal de radius van de plaat aanlopen aan de stempel
radius. Naarmate de stemelradius groter is zal de plaat
over een grotere hoek de radius van de stempel aannemen.

De vorm van de bUigzone kan het beste vastgelegd
worden middels in par. 3.3 beschreven manier. De matrijs
wijdte W bepaalt de grootste ingeschreven cirkel. De
stempelradius bepaalt de exacte vorm van de buigzone
(fig. 3.5). Hoe groter de stempelradius hoe meer de vorm
van de buigzon~ de grootst ingeschreven cirkel met
radius R gaat benaderen. Een grotere stempelradius
geeft minder kans 00 scheuren.

Om te onderzoeken welke grootst ingeschreven cir
kel zal ontstaan bij een bepaalde V-opening voor een
plaatdikte zijn er enkele bUigproeven gedaan. Bijlage
11 toont de resultaten van deze proeven. Zowel de grootst
ingeschreven radius als de bestpassende (kleinste) ra
dius zijn opgemeten. Uit bijlage 11 kunnen de volgende
conclusies getrokken worden:

- bij eenzelfde plaatdikte zal bij een kleinere V-ope
ning een kleinere grootst ingeschreven radius ontstaan.

- bij een grotere V-opening zal er een groterestempelra
dius toegepast kunnen worden alvorens omknikken (fig.
5.5) van de plaat plaats zal vinden.

- bij een gelijke V-opening zal bij een dikkere plaat
een kleinere grootst ingeschreven cirkel ontstaan.
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de materiaalkwaliteit blijkteen geringe invloed
te hebben op de grootst ingeschreven cirkel,
maar wel op het omknikken van de plaat.

Afkantbankleveranciers geven vaak tabellen
uit, waarin bij een bepaalde V-opening, met
een radius R, afhankelijk van de plaatdikte het
benodigde tonnage per meter afgelezen kan worden.
(Fig. 5.4) De radius in deze grafieken wordt
verondersteld niet afhankelijk te zijn van de
plaatdikte. De radius in fig. 5. 3 en fiq. 5.4
is een Aoort cre!T1id~elr'le bestoassende radius over
de buigz8ne. In geval van het passen van het
binnenversterkinq in een buitenligger vormt deze
gemiddelde radius geen voldoende beschrijving
van de buigz8ne meer. Er zal nu gewerkt moeten
worden met de grootst ingeschreven cirkel.

In bijlage 11 kan door de stempelradius met de
kleinste R van de buigz8ne te vergelijken
bepaald wo~ waar er omknikken van de plaat
om de stempelradius zal plaats vinden. Zie fig.
5.5

5.1.3 Krachtweg-verloop

In fig. 5.6 wordt een model gepresenteerd,
dat gebruikt wordt om de benodigde perskracht te
bepalen. Uit par. 5.1.2 en uit de proeven in
bijlage 11 blijkt dat het gerechtvaardidd is am
aan te nemen, dat de radius de stempel volgt.
In het begin van de stempelweg zal deze aanname
nog niet geheel kloppen.

Fig. 5.6 toont een beeld van het buigpro
ces, waar~ij de stempel een weg h afgelegd heeft.
De plaat is afgewikkeld over hoek~ langs de
stempelradius. Verder bUigt de flens elastisch
door over een hoek 'f . De totale hoek e is dus:

(5.1)

SF 0049

De totale elastische doorbuiging van de flens is &.
De stempelverplaatsing wordt gerekend vanaf het
midden van de plaat. Het aangrijpingspunt
van de reactie kracht N ligt steeds op de afrondings
radius r m van de V-opening. De arm Se voor het

buigendmoment kan uit fig. 5.6 gevonden worden:
W

Se = 2' - (R + d/2) sin If' + ~.sin" - (rm+ d/2) . sine

cosf

(5.2)
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Voor de stempelverplaatsing h kan geschreven worden:

h=(R4) • (l-COS'P) + se . Sin¥,,+bcos'f'+ (rm-+d/2) (l-cos$)

(5.3)
Uit het krachtenevenwicht voigt:

N = P
2 (coS.+,P. sine)

(5.4)

En uit het momentenevenwicht voigt:

M = N. (Se +jA. d/2)

Uit (5.4) en (5.5) voigt voor de perskracht P:

P = 2M (cos9]Msine)
Se + p.d/2

(5.6)

In bijlage 3 en 4 worden 2 uitdrukkingen gevonden
voor het buigend moment M. In bijlage 4 wordt van
een exacter model uitgegaan dan in bijlage 3. Ver
gelijken van beide uitdrukkingen laat zien dat het
verschil tus.sen beide uitdrukkingen slechts zeer
gering is. Om wille van eenvoudiger rekenwerk
wordt voor de uitdrukking uit bijlage 3 qekozen:

2 n+l C d n+2
M = 2.b. ( ~ . (n + 1) • (R+d/2 ) n • (2")

(5.7)

De elastische doorbuiging~ van de flens en de
elastische hoekverbuiging~vande flens worden
gevonden m.b.v. een vergee~-mij-nietje:

N.Se 2

If= 2.E.I

(5.8)
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en 6

veer

P =

3
= N.Se

3.E.I

In fig. 5.4
het bepalen

. 2
1,42.b.d 'O"B

W

(5.9)

staat een simpele vuistferrnule
van de maximale perskracht:

(5.10)
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Deze ferrnule (5.10) is aIleen geschikt veer het
selekteren van een qeschikte pers en is niet voor
nauwkeurigere berekeningen geschikt.

5.2 Deoddrukken of vermafdwingen

Op het einde van de stempelweg werdt de plaat
ender in het V-blok nagedrukt. Door dit nadrukken
(pletten) is de terugvering geringer dan bij het
vrijbuigen. Deze nadrukkracht kan vaak oplopen tot
een veelvoud van de maximale kracht in het voorgaande
stuk van de stempelweg. Onder de aannarne dat de plet
kracht over ongeveer 450 van de buigzone uitgeoefend
werdt voIgt uit bijlage 12 voor de pletkracht F:

• (R+d/2). (1+ ~4 • TT (2 R/d+U)

(5.11)

Pletten vindt aIleen daar plaats, waar de stempel de
plaat direkt tegen het V-blok aandrukt. Verder is de
pletzone benaderd tot een blokje met breedte

~ • (R~) en een hoogte d.

Bij het deeddrukken wordt bij de ongelijkrnatige
rek (verdeling) ten gevolge van het buigen een gelijk
matige verdeelde rek qesupe~neerd welke aanzienlijk
veel greter is dan de buigrek. Na ontlasting zullen
aIle vezels van de bUigzone een gelijkrnatigere uitvering
ondergaan, met als gevolg dat het verschil in hoek voor
en na ontlasting minder zal zijn dan bij vrijbuigen.

De plaats van de buigzone waar dooddrukken zal
plaatsvinden is sterk afhankelijk van de geometrie
van stempel en onderblok. Bij sterk aandrukken van de
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plaat kunnen de flenzen van de plaat loskomen van de
aanlegpunten. De elastische doorbuiging van de flen
zen over een hoek'f (par. 5. 1 .3) is dan al verdwenen.

Een te hoge aandrukkracht kan zelfs een negatieve
uitvering van het materiaal tot gevolg hebben. Zie
hiervoor ook lit. 4. De einddruk welke benodigd is om
de terugVering van het materiaal te compenseren moet
per gereedschap, per materiaal en per materiaaldikte
verschillend ingesteld worden. Een constante maat
voering kan op deze manier bereikt worden.
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TOEPASSING 01 KTE RADIUS MAT.
[mm] [mm]

7 11 KF-375
.. 7 14 KF -500

N.T.G.
5 11 ,..It KF-375

8,5 14 KF-375
8,5 14 liM" KF-375

6 11 KF -250
1300+1500 7 11 KF - 250

1700 + 1900 7 11 KF - 375
5 11 KF - 250

90 0 + 1100
7 11 KF - 375

5 11 KF - 250
BUSSEN 6 11 KF -250

N-SERlE
9 14 KF-375.,

5 11 ~". KF -375

.. NJ.G.=Nieuwe Truck Generati e

~~ bi nne nvers terki ng

FIG. 6.1 OVERZICHT VAN DE TOE TE PASSEN RADIUS BIJ EEN
BEPAALDE DIKTE EN MATERIAAL KWALITEIT
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6. MOTIVATIE VAN DE KEUZE VOOR HET·BUIGPROCES

6.1 Bedrijfsbeleid

De keuze van het buigproces t.b.v. langsliggers
is om ekonomische redenen gevallen op het afkant
proces. Aannemend dat de kwaliteit van het produkt
gelijk is; moeten we bij het profileerproces rekening
houden met:

- een hoge aanschafwaarde;
- ondanks C.N.C. besturing zijn er kosten voor

instelafval.

Bij het afkanten'nemen we aan dat geen instel
afval ontstaat en zal het aanschafbedrag beduidend
lager zijn, mits de methode van afkanten volgens
het "vrij-buig"-proces kan plaats vinden.

6.2 Vrijbuigen

Bij het afkanten kan er onderscheid gemaakt worden
tussen vrijbuigen en dooddrukken (3.3). In fig. 6.1 is
te zien dat er voor de langsliggers een radius van
11 rom en een radius van 14 mrn toegepast zal worden. Bij
dooddrukken wordt de stempelradius geheel in de plaat
gekopieerd. Wordt dooddrukken toegepast voor de
langsliggerproduktie dan zijn er twee bovenstempel
gereedschappen nodig.

Bovendien is de optredende pletkracht, bij het
dooddrukken, een veelvoud van de maximale vrijbuig
kracht. Dit betekent dat er een stijvere, grotere,
zwaardere en duurdere machine nodig is voor dood
drukken dan ~oor vrijbuigen. Het onderstaande
voorbeeld geeft een indruk van de krachtsverhouding
tussen dooddrukken en vrijbuigen.

Voorbeeld er wordt uitgegaan van de volgende gegevens:

- materiaal KF-590.os = 675 N/mrn2
.o-v = 600 N/mrn

-d=6mrn
- R = 11 mrn
- rnatrijswijdte W = 40 mrn
- wrijvingscoeff. m = 0,2

De vrijbuigkracht per breedte eenheid P/b is met
(5.10) : 862,6 N/mm.
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FIG. 6.2 V-OPENING IN COMBINATIE MET PLAATDIKTE EN DE
GEWENSTE (GROOTSTE) RADIUS
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De dooddrukkracht per breedte eenheid Fib is met
(5.11) : 7967,0 N/mm.
De verhouding FIP = 9,6. Dus voor dooddrukken is een
kracht nodig die ~ele malen groter is dan voor het
vrijbuigen.
Economisch gezien kan geconcludeerd worden dat het
dooddrukken een minder geschikt proces is voor de
langsliggerfabrikage. Voor vrijbuigen kan volstaan
worden met een lichtere machine. Er kan bovendien
met ~~n bovenstempel volstaan worden.

6.3 Voorlopige keuze gereedschapsafmetingen

Fig. 6.1 geeft een overzicht van het volledige
ligger pakket dat gebogen moet worden. De grootst
ingeschreven radius moet overeenkomen met de radius
in fig. 6.1

Uit bijlage 11 blijkt dat de V-opening, afhan
kelijk van de plaatdikte de grootst ingeschreven
radius bepaalt. De materiaalkwaliteit heeft hierop
een veel geringere invloed.

Interpolerend kan met bijlage 11, rekening houdend
met een materiaaldikte tolerantie van + 0,3 rom en
een radiustolerantie van + 0,5 rom, een-viertal
V-openingen bepaald worden. Fig. 6.2 geeft een
overzicht van deze V-openingen in combinatie
met de gewenste radius R, en de plaatdikte d.
Uiteraard is het verstandig om het een en ander
d.m.v. meer proeven nader te onderzoeken.

De hoek van de V-opening kan bepaald worden als
bekend is welk materiaal de grootste ter~gvering heeft.
In hoofdstuk 7 zal hierop ingegaan worden •

..
Door de keuze van de stempelradius wordt de vorm

van de buigzone bepaald. Met het oog op het in elkaar
passen van buitenligger en binnenversterking is het
gunstig dat de buigzone van de bUitenligger scherp
is- (groot verschil tussen kleinste en grootste radius)
en de bUigzone van de binnenversterking stomper is
(minder verloop van grootste naar kleinste radius~

Zie ook fig. 6.3.

Een stempelradius van 8 rom is een optimale keuze.
De volgende effekten worden door deze stempelradius
bereikt:
1. bij een grote V-opening, voor een -grootste radius

van 14 rom, wordt een scherpe bUigzone bereikt. Met
een kleinere stempelradius zal de plaat ook nog
aanlopen aan de stempelradius maar de
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de kans op scheurvorming zal echter toenemen.
(In het bijzonder KF-500)

2. Bij een kleine V-opening, voor een grootse radius
van 11 rom, wordt een stompere Duig~one bereikt. Dit
ondanks het feit dat de plaat, voor een binnenver
sterking (d=5 rom), om zal knikken.
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7. AFKANTMODEL VOOR DE LANGSLIGGERPRODUKTIE

7.1 Geldigheidsbereik

In 5.1~ is de aanname gemaakt dat de plaat aan zal
gaan liggen aan de stempelradius. Verwaarloosd wordt
een plastisch en een elastisch-plastisch deel van de
bUigzone met een grotere radius dan de stempelradius.
Een te sterk verloop van de radius zal dus de geldig
heid van de aanname beperken. In dat geval zal er met
een gemiddelde radius gewerkt moeten worden.

Fig. 7.1 geeft de in Lit. 5 theoretisch terekende
kromrne waarboven vrijbuigen zal plaatsvinden. De
kleinste radius van de buigz5ne is hier groter dan de
stempel radius. Verder zijn in fig. 7.1 uitgezet de
experimenteel bepaalde punten waar omknikken en aan
liggen van de plaat plaatsvindt.

Het langsliggerpakket valt in het geldigheidsbe
reik van het afkantmodel, waarbij voor de kleine V
openingen (40 en 45 rom) op de grens van aanliggenl
omknikken gewerkt wordt. In par. 7.4 zal een vergelijk
van dit model gemaakt worden met de praktijk. Er kan
dan een uitspraak gedaan worden over de nauwkeurigheid
van het afkantmodel.

7.2 Elastische terugvering

In 5.1.3 zijn de basis relaties afgeleid voor be
paling vanhet krachtwegverloop. In par. 6.2. is gekon
kludeerd dat dooddrukken een minder geschikt proces is
voor de langsliggerproduktie. Dit betekent dat bi; het
vrijbuigen of Juchtbuigen de plaat enkele graden door
gezet moet worden om de uitvering van het materiaal
te compenseren.

In 5.1.3 is al gesteld dat de uitvering van de plaat
bestaat uit een tweetal bijdragen. Dit zijn de elastische
uitvering van de flens, welke elastisch doorgebogen is
over een hoekf, en de elastische terugvering van de
plastisch vervormde zOne onder de stempelradius, welke
terugveert van hoek 'V tot'll'. In bijlage 5 wordt een
uitdrukking afgeleid voor deze laatstgenoemde elastische
terugvering. De kromtestraal tot het middenvlak r veert
terug tot r ' . De uitdrukking, die in bijlage 5 g~vonden
wordt, zietner alsvolgt uit:
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Voor convergentie van Se is gekozen omdat deze
in het kwadraat in de uitdrukking (5.8) zit en tot
de derde macht in de uitdrukking (5.9) zit. Het
proces convergeert zodoende sneller.

Bij de bepaling van de belaste eindhoek wordt
eveneens eenzelfde convergentie proces toegepast.
In fig. 7.3 wordt e vastgehouden. In dit convergentie
proces wordt de belaste hoek ~ vastgehouden. Verder
is dit convergentie proces identiek aan het proces
in fig. 7.3.

Op basis van de gereedschapskeuze in 6.3 is voor
het gehele langsliggerpakket het kracht-wegverloop
bepaald met een gewenste eindhoek van 90 0

• Het resul
taat hiervan is te ziert in bijlage 13. De hoek wordt
gemeten volgens de tekenafspraak in fig. 7.4. .

Door middel van dergelijke berekeningen met de on
gunstigste toleranties als invoer kan de juiste hoek
voor de V-opening bepaald worden, zodat altijd vrij
buigen plaats zal vinden. AIle gevallen zijn door
gerekend met een dikte, die 0,3 mm onder de nominaIe
dikte ligt en met een 10% hogere C -waarde. In fig. 7.4
wordt per V-opening de hoek gegeven welke maxirnaal
toegepast mag worden, om de terugvering d.m.v. vrij
buigen te kunnen compenseren. De hoek is naar onder
toe afgerond op een hele graad.

7.4 Vergelijk met de praktijk

Voor een viertal materialen zijn buigproeven
uitgevoerd. M.b.v. diaopnames van de belaste en de
ontlaste buigstaaf kan de terugvering bepaald worden.
De ontlaste hoek dient tevens als invoer voor de ge
wenste eindhoe~ in het programma 'vrijbuigen'. Het
programma bepaald de hoek tot waar belast moet worden.
Fig. 7.5 geeft een vergelijk aan tussen de gemeten
belaste hoek en de berekende hoek.

Gevarieerd zijn de V-opening, de stempelradius en
de belaste eindhoek. Bijlage 14 toont de materiaal- en
gereedschapsgegevens, de belaste en ontlaste hoek, de
berekende (belaste) hoek en het verschil tussen de
belaste (gemeten) en de berekende (belaste) hoek.

Het gemiddelde van het absolute verschil tussen de
belaste (gemeten) en de berekende (belaste) hoek is
17,8', met een standaard deviatie van 14,5'. De mate
riaal gegevens van het materiaal KF-500 van leverancier .
1 zijn onbetrouwbaar. Vandaar dat voor dit materiaal
de gemeten waarden uit lit. 14 zijn genomen. Het in
lit. 14 beproefde materiaal van leverancier 1 is af-
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V-Ope dikte KF-250 KF-375 KF-500
(mm) (mm) d-0.3 ~+0.3 d-0.3 11+0.3 !d-0.3 t!+U.,

(mm) mm) (mm) Kmm) (mm) (mm)

40 5 87°31 ' 92°32' 87°30' 92°34' 87°27' 92°35'
40 7 87°15' 93°01' 87°13' 93°01' 87°13 ' 93°04'
40 9 86°52' 93°46' 86°47' 93°41' 86°44' 93°41'

60 5 88°35' 91°14' 88°34 ' 91°16' 88°31' 91°20'
60 7 88°35' 91°18' 88°38' 91°22' 88°30' 91°19'
60 9 88°32' 91°25' 88°31' 91°26' 88°29' 91°25'

80 5 88°58' 90°53' 88°49' 90°50' 88°45' 90°55'
80 7 88°58' 90°50' 88°58' 90°52' 89°01 90°58 '
80 9 89°04' 90°56' 88°59 90°53' 88°59 90°55'

FIG. 7.6 INVLOED VAN EEN DIKTE AFWIJKING OP DE HOEKAFWIJKING VOOR
90° VRIJBUIGEN BIJ STURING OP ST~MPELWEG.

~ I I
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I-
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I
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FIG. 7.7 PRAKTIJK TABEL VAN LEVERANCIERS VOOR EEN HOEKAFWIJKING
T.G.V. EEN DIKTE-AFWIJKING.
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komstig uit dezelfde coil.

Gekonkludeerd kan worden dat het model goed met
de praktijk overeenkomt. Op basis van dit model kan
snel de invloed van variaties van de diverse groot
heden doorgerekend worden.

7.5 Invloed van variaties

7.5.1 Dikte variaties

Bet materiaal wordt aangeleverd met een dikte
tolerantie van + 0,3 rom (DIN-norm). AIle gevallen
uit bijlage 13 zijn doorgerekend met de maximaal
en minimaal toelaatbare dikte. Uitgaande van de
stempelweg voor de nominale plaatdikte, kan voor
de maximale en minimale dikte de afwijking in hoek
afgelezen worden. Fig. 7.6 geeft een overzicht van
de resultaten voor aIle gevallen.Afkantbankleveran
ciers geven tabellen, waaruit afhankelijk van
V-opening en afwijking in graden, de dikte afwijking
afgelezen kan worden. (Zie fi0. 7.7).
De invloed van de plaatdikte en van de materiaal
kwaliteit is in deze tabellen niet meegenomen.

Voor kleine V-openingen is de invloed van een
dikte afwijking groter dan voor grotere V-openingen.

Ben doorsnede van een coil toont dat de dikte
tonvormig verloopt over de breedte van een coil.
Uit dikte metingen op verschillende plaatsen van een
coil kan een spreiding in dikte gevonden worden.
Van 4 coi~s (KF-500) blijkt de maximale standaard
deviatie (cr) 0,07 rom te bedragen. Per coil is
de dikte spreiding gering, maar tussen de gemiddelde
dikten van de coils is een spreiding waarbij
het volle tolerantiegebied voorkomt.

7.5.2 Doorbuiging van het bovenstempel

Bij de uitdraai van het programma 'vrijbuigen'
wordt vanaf de gewenste eindhoek tot de belaste eind
hoek, de stapgrootte verfijnd tot 30'. De doorbuiging
van de bovenbalk mag nu niet meer zijn dan het ver
schil in stempelweg tussen de stempelverplaatsing
bij de belaste eindhoek en de stempelverplaatsing
bij een hoek die 30' kleiner is. De bijbehorende
belastingskracht kan in bijlage 13 direct afgelezen
~tlorden.
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V-Ope dikte KF-250 KF-375 KF-500
(mm) (mm) max.door-- Ikracht max.door- Ikracht max..door- kracht

buiging buiging buiging
(mm) (N) (mm) (N) (mm) (N)

40 5 0.088 388.4 0.089 480.2 0.089 614.4
40 7 0.075 930.7 0.073 1149.6 0.076 1446.9
40 9 0.063 1876.3 0.063 2318.3 0.063 2g81.2
60 5 0.181 193.2 0.182 2}7.2 0.185 "300.7
60 7 0.166 1+34.0 0.168 532.1 0.168 667.9
60 9 0.153 807.0 0.153 992.7 0.154 1228.5
30 5 0.275 127.2 0.276 156.0 0.283 196.2
80 7 0.257 281.4 0.260 344.4 0.264 4,?7.2
80 9 0.243 510.8 0.244 627.8 0.247 77? .1

FIG 7.8 MAXIMAAL TOELAATBARE DOORBUIGING VAN HET WERKTUIG MET
DE BIJBEHORENDE BELASTING.

V-op. dikte KF-2C O KF-375 K'.F-500 -
(mm) (mm) 1.10xC p.90xC 11.10x""C P.';lUX(; 11.1UXG p.';lUX<;

n-0.01 1n+0.01 1n-0.01 1n+0.01 ~-0.01 1n+0.01

40 5 89°45' 90°14' 89°41 ' 90°19' 89°36' 90°24 1

40 7 89°53' 90°16' 89°50' 90°18' 89°48' 90°22'
40 ~ 89°41' 90°19' 89°41 ' 90°19' 89°52 90°19 '

60 5 89°34' 90°16 89°29 90°21' 89°22 90°29'
60 7 89°4-1 90°12' 89°41 90°19' 89°31 90°19'
60 9 89°46 1 90°10 89°43 90°13' 89°38 90°15'

80 5 89~33 90~23 89°16 90°23' 89~07 90°34-'
80 7 89 34 90 14- 89°30 90°20' 89 28 90°30'
80 9 89°44 90°15 89°37 90°15' 89°33 90°21'

FIG. 7.9 INVLOED VAN VARIATIE VAN MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN OP
DE HOEKAFWIJKING VOOR 90

0
VRIJBUIGEN BIJ STURING OP STEMPELWEG.
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De maximaal toelaatbare doorbuiging van het
stempel bij een belastingskracht kan voor de nomina
Ie plaatdikte uit bijlage 13 gehaald worden. Fig. 7.8
geeft een overzicht van de toelaatbare doorbuiging
voor het volledige langsliggerpakket.

Door het stempel een "bombering" te geven kan
een gedeelte van de doorbuiging van de balk opge
vangen worden. Onder "bombering" wordt verstaan een
voordoorbuiging van de balk, zodat er bij belasting
een rechte bUiglijn ontstaat. Een te sterke "bombering"
kan een sabelkromheid in het profiel introduceren.
Mede gezien de sterke lengte variatie van de pro
fielen, kan een sterke voorbombering niet toegepast
worden.

7.5.3 Afwijking in mechanische eigenschappen

Voor de mechanische eigenschappen wordt uitge
gaan van de waarden in bijlage 14. AIle gevallen van
bijlage 13 zijn doorgerekend met een 10% hogere C-waarde
en eenO,01 kleinere n-waarde en met een 10% lagere
C-waarde en een 0,01 grotere n-waarde. Fig. 7.9 geeft
een overzicht van de afwijkende eindhoeken, die zul-
len ontstaan bij een nominaal ingestelde stempelweg
voor een plaat met mechanische eigenschappen uit
bijlage 14.

Deze spreiding is volgens de DAF-normen uit
bijlage 1 de maximaal toegestane spreiding. Per coil
zal de spreiding van mechanische eigenschappen gerin
ger zijn, maar de coils in totaal zullen het volledige
tolerantiegebied vullen.

Cijfers voor spreiding van mechanische eigen
schappen in een coil zijn moeilijker te verkrijgen.
In de praktijk ligt dit tussen 2 a 8%.

Spreiding van mechanische eigenschappen in een
coil zal altijd aanwezig zijn. Stel in een opgewikkelde
coil zijn de mechanische eigenschappen gelijk. Door het
afwikkelen en richten wordt een plastische vervorming
aangebracht. Op het einde van de coil is de buigradius van
de plaat kleiner. Er is dus op het einde van de
coil een grotere deformatie nodig om de plaat vlak
te krijgen. Naarmate de plaat dikker is, zal d~ defor
matie t.g.v. het richten groter zijn.
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V-Ope dikte KF-250 KF-375 KF-500
(mm) (mm) 1.05xC P.95xC 1.05xC P.95xc n.o?XC u.95xC

d-0.05 ~+0.O5 ~-0.C)5 1d+0.05 ~-0.05 1d+0.05
40 5 89°29' 90°31' 89°43' 90°17' 89°24' 90°36'
40 7 89°31' 90°39' 39°29' 90°39' 89°29' 90°42'
40 9 89°35' 90°51 ' 89°29' 90°48' ~9026' 90°47'
60 5 89°32' 90°17' 89°31' 90°20' 89°28' 90°25'
60 7 89°36 ' 90°17' 89°38' 9002~' 89°30' 90°19'
60 9 89°39' 90°18' 89°37' 90°17' 89°34' 90°20'
80 5 89°35' 90°17' 89°26' 90°14' 89°22' 90°20'
80 7 89°37' 90°12' 89°35' 90°16' 89°36' 90°23'
80 9 89°43' 90°16' 89°38' 90°14' 89°37' 90°17'

FIG. 7.10 INVLOED VAN REALISTISCHE VARIATIES VAN DIKTE EN MECHANISCHE
EIGENSCHAPPEN OVER EEN BUIGLIJN VAN EEN COIL OP DE HOEKAF
WIJKING VOOR 90° VRIJBUIGEN BIJ STURING OP STEMPELWEG.

V-Ope dikte KF-250 KF-375 KF-500
(rom) (mm) d-0.3 (1+0.3 Id-U.) ~+o.) <1-U.' '0.+0.5

(rom) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

40 5 89°50' 90°07' 89°48~ 90°10' 89°44' 90°13'
40 7 89°55' 90°04' 89°53' 90°05' 89°52' 90°08'
40 9 89°57' 90°03' 89°56' 90°03' 89°56' 90°05'

60 5 89°48' 90°12' 89°45' 90°16' 89°37' 90°21'
60 7 89°595' 90°08 89°53' 90°10' 89°48' 90°11'
60 9 89°56' 90°05 89°55' 90°06' 89°52' ,90°08'

80 5 89°44' 90°17 89°40' 90°22' 89°39' 90°29'
80 ,.., 89°54' 900 0g' 89°50 ' 90°13 ' 89°44' 90°15'

(

90°06' 89°53' 90°07' 89°52' 90°10'80 9 89°55'

V-Ope dikte -KF-250 KF-375 KF-500
(rom) (mm) 1.10xC P.90xC ,1.10xC p.,:;/uxC rt. -lOXti 1J.,:;/UXti

n-0.01 n+0.01 ;11+0.01 n+0. 01 1n-0•01 ~+0.01

40 5 89°43' 90°14' 89°40' 90°18' 89°30 90°28'
40 7 89°49' 90°11 89°45' 90°13' 89°40 90°20'
40 9 89°51' 90°08' 89°48' 90°10' 89°45' 90°15'

60 5 89°36' 90°22 89°30' 90°28' 89°15' 90°45'
60 7 89°43' 90°17 89°39' 90°21' 89°28' 90°31'
60 9 89°46' 90°13 89°43' 90°16' 89°36' 90°23'

80 5 89°27 90°31 89°20 90°40 88°58' 91°01'
89°36' 90°23 89°29 90°26 89°17' 90°42'80 7

89°36 90°22 89°28' 90°32'80 9 89°41'1 90°18

FIG. 7.11 INVLOED VAN VARIATIES VOOR 90° VRIJBUIGEN BIJ
STURING OP HOEK.
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7.5.4 Samengestelde afwijking'in dikte en
mechanische eigenschappen

In werkelijkheid moet er gekeken worden naar
de spreiding in dikte over een rechte lijn van
een coil. Dit komt dan overeen met de spreiding
in dikte van de bUiglijn. De spreiding blijkt 0,05 rom
( =101 te bedragen.

Voor spreiding van mechanische eigenschappen
wordt aangenomen dat de C-waarde een spreiding ver
toond van 5%. De n-waarde wordt constant veronder
steld.

Er zijn uit deze mogelijke variaties, twee
extreme mogelijkheden samengesteld. Dit zijn:
1. C:=C nom: 1,05; en d:=d nom - 0,05;
2. C:=C nom ~ 0,95; en d:=d nom + 0,05;

Ook hier wordt weer uitgegaan van een nomi
naal ingestelde stempelweg, berekend in bijlage
13. In fig. 7.10 wordt de eindhoek getoond welke
zal ontstaan voor beide extreme mogelijkheden met
de nominaal ingestelde stempelweg.

Uit fig. 7.1Cblijkt dat de gestelde toleran
ties op basis van deze gegevens gehaald zullen wor
den. Hierbij moet echter opgemerkt worden, dat de
doorbuiging van het bovenstempel niet meegenomen is.
Een voorbombering is noodzakelijk om de doorbuiging
van het bovenstempel te compenseren.

7.5.5 Sturing van de eindpositie m.b.v. een hoek
meetsysteem.

In pl~ats van sturing op stempelweg kan de
eindpositie ook gestuurd worden op een eindhoek.
In deze paragraaf wordt dan ock uitgegaan van de
belaste eindhoek, berekend in bijlage 13. In fig.
7.11 wordt een verschil getoond welke hoek bereikt
zal worden door sturing op de eindhoek van het
nominale geval uit bijlage 13,voor dezelfde va
riaties als in 7.5.1, 7.5.3 en 7.5.4 gesteld zijn.

Uit fig. 7.11 kunnen de volgende conclusies
getrokken worden:
a. Sturing met een hoeksysteem elimineert een ge

middelde plaatdikte afwijking van de nominale
plaatdikte voor een sterk gedeelte.

b. Voor grote V-openingen wordt door een hoekmeet
systeem de afwijking in mechanische eigenschap
pen van het nominale geval iets slechter opge
vangen dan door sturing op stempelweg.
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Sturing op hoek kan geschieden d.m.v.
een systeem zoals geschetst in fig. 7.12 De taster
uit fig. 7.12 dient de gebogen hoek te bepalen.
De plaat zal onder het buigen bij een bepaalde
hoek, in aanraking komen met de taster en deze naar
boven drukken. De taster is aan een positie opnemer
gekoppeld. Hierdoor vormt de positie van de taster
onder het buigen een vrij nauwkeurige maat voor de
hoek.
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8. CONCLUSIES J VERWACHTINGEN EN AANBEVELINGEN

Per paragraaf worden in dit hoofdstuk puntsgewijs
de conclusies, verwachtingen en aanbevelingen afge
handeld.

8.1 Conclusies

I} In bijlage 3 en 4 z~Jn uitdrukkingen gevonden
voor het inwendig bUigend moment. De uitdrukking
uit bijlage 4 voor het inwendig buigend moment ver
schilt, ondanks een betere modellering, slechts ge
ring van de uitdrukking uit bijlage 3.

Uit bijlage 4 kan eveneens de verschuiving van
de neutrale laag gehaald worden. Fig. 8.1 toont de
berekende verschuiving van de neutrale laag onder aan
name van een constant blijvende dikte, voor buigen
zonder strekkracht. De verschuiving van de neutrale
laag heeft een geringe invloed op het totale bUigend
moment, omdat dit een gebeuren is dicht bij het mid
denvlak van de plaat en dus een kleine arm heeft voor
samenstelling tot het bUigend moment.

2} In bijlage 4 is eveneens een uitdrukking afgeleid
voor het inwendig buige~ moment voor een materiaal

met een voordeformatie Eo. Om een materiaal met een
voordeformatie een zelfde deformatie te geven als
een rnateriaal zonder voordeformatie is een hoger
buigend moment benodigd. De terugvering van een
materiaal zal dan groter zijn. In feite is een
voordeformatie het verhogenvan de vloeigrens. Zowel
de elastische uitvering van hoek ~ als de terugvering
van hoek 'Ptot 't" zullen beide groter zijn.

3) De vorm van de buigzone van een afgekant profiel
wordt in 3.3 beschreven. U-buigen is een bUigtechniek
waarbij beide flenzen gelijktijdig gebogen worden.
Fig. 8.2 geeft een beeld van de buigtechniek en
van de ontstane buigzone. De bUigzone bij het U-buigen
verloopt met een toenernende radius van onder het boven
stempel uit. In tegenstelling tot bij een afgekant
profiel verloopt de buigzone van een U-gebogen pro
fiel niet syrnmetrisch.

Hierop doorgaand kan geconcludeerd worden dat
een U-gebogen profiel nooit in een afgekant profiel
zal passen. Bodem en flens zullen nooit gelijktijdig
kunnen aanliggen. Omgekeerd past een afgekant profiel
weI in een U-gebogen profiel.
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4) Een bekende vuistregel voor plaat uitslag
berekeningen stelt dat voor afkanten 1/3 van de
plaatdikte bij de stempelradius geteld moet worden
en dat voor U-buigen ~ van de plaatdikte bij de
stempelradius geteld moet worden. Met het inzicht
in de geometrie van de buigzone voor een afgekant
en eenU-gebogen profiel, met een zelfde stempelradius
is het snel duidelijk dat voor de buigzOne van een
afgekant p~ofiel meer materiaal nodig is. Vandaar dus
het verschil tussen 1/3 en 1/4.
M.b.v. deze vuistregel wordt een fiktieve "neutrale 1f

lijn bepaald om de verlopende buigzOne te kunnen
verrekenen. Deze lijn komt helemaal niet overeen
met de verplaatsing van de neutrale laag,uit fig.
8.1.

Wordt er afgekant met een grote V-opening en een
kleine stempelradius (= een sterk verlopende buig
zone) dan blijkt de vuistregel van 1/3 maal de plaat
dikte niet meer op te gaan.

5) De stempelradius heeft een geringere invloed
op de vorm van de bUigzone dan de V-opening. De V
opening bepaalt de grootst ingeschreven radius.
De stempel-radius R beinvloedt de buigzone over het
gedeelte waar de plaat aanloopt aan de stempelradius.

6) Voor het profileren is getracht een model te ma
ken gebaseerd op een sterke vereenvoudiging van het
proces. Het model werkt inzicht verruimend voor het
proces, maar geeft nog geen ~eovereenkomstmet de
praktijk.

7) Dooddrukken is economisch gezien een minder geschikt.
proces voor de langsliggerfabricage. Voor iedere
materiaaldikte en gewenste produktradius moet een
ander bUiggereedschap toegepast worden. Door de eind
druk te regelen kan voor verschillende materiaalkwa
liteiten een constante maatvoering bereikt worden.

8) Voor vrijbuigen is een model ontwikkeld, dat
toepasbaar is voor langsliggers. In het model wordt
de aanname gemaakt dat de plaat aan de stempelradius
aanloopt en dat de plaat verder geen beperking onder
vindtvan het V-bloke Voor de beschrijving van het
materiaalgedrag wordt gebruik gemaakt van de relatie
van Nadal.

Uit buigproeven blijkt dat het model een goede
overeenkomst geeft met de praktijk. Op basis van
dit model kunnen invloeden van variaties in dikte
en mechanische eigenschappen doorgerekend werden.
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8.2 Verwachtingen

1) Op basis van spreiding in dikte en mechanische
eigenschappen tussen coils onderling, kan verwacht
worden dat, voor vrijbuigen de gewenste hoektolerantie
van + 30' niet in alle gevallen gehaald zal worden bij
sturTng op stempelweg.

2) De hier gepresenteerde theorie en inzichten kunnen
ook toegepast worden op vele andere Pershal "buigpro
dukten". Dit geldt dan met name van samenstellen van
produkten en voor gewenste hoeknauwkeurigheden. Is deze
hoeknauwkeurigheidstolerantie te eng dan moet van het
universeel (vrij)-buigen overgestapt worden op dood
drukken of op toepassing van een specifiek gereedschap
(vormen) .

8.3 Aanbevelingen

1) Bij het op tekening zetten van eenconstruktie
moet er rekening worden gehouden met een verlopende
radius in de buigzOne. Dit is vooral van belang bij
het samenstellen van gebogen produkten. Voor binnen
versterkingen zijn de grootste en de kleinste buiten
radius van belang en voor buitenliggers zijn de grootste
en de kleinste binnenradius van belang.

2) Bij kleinere V-openingen is de invloed van een dikte
afwijking van de plaat op de hoekafwijking groter. De
maximaal toelaatbare doorbuiging van het bovenstempel
zal gering zijn. Vooral gezien dit laatste kan er voor
de langsliggersproduktie beter gekozen worden voor een
grotere V-opening dan 40 rom.

3) Dom.v. veraere buigproeven moet er nader onderzocht
worden of er voor de langsliggerproduktie niet met twee
of drie V-openingen gewerkt kan worden i.p.v. vier
zoals voorgesteld.

4) In geval van sturing op stempelweg zal er een dikte
meetsysteem nodig zijn. Op basis van de gemeten dikte
kan een correctie in stempelweg ingegeven worden. Een
positioneringsnauwkeurigheid van 0,01 rom is noodzakelijk.

In geval van sturing op eindhoek is de invloed
van een plaatdikte afwijking gering. Er is dan alleen
nog de invloed van variatie van mechanische eigenschap
pen.
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5) Per coil zal de spreiding in mechanische eigenschap
pen geringer zijn dan tussen de coils onderling. Vandaar
dat het verstandig is om in geval van de langsliggerpro
duktie, bij vrijbuigen, een coil volledig op te bUigen
tot U-profielen.

6) VertaJ,en van C-en n-waarde naar de klassieke
mechanische eigenschappen, zodoende kunnen m.b.v.
het afkantmodel de eisen eventueel aangescherpt
worden voor een toegestane spreiding in (klassieke)
mechanische eigenschappen om een spreiding in
terugvering te beperken. Met name VGor KF-500
blijkt het bepalen van c-en n -waarde wat meer pro
blemen te geven. In fig. 8.3 is te zien dat KF-500
een groot vloeivlaggebied bezit. Uit bijlage 1 blijkt
dat de minimale A5-rek 17% bedraagt. Vaak kunnen er
dus maar enkele meetpunten uit de trekproef gehaald
worden voor bepaling van de G- en n-waarde. De relatie
van~ zal een benadering van het materiaal gedrag
vormen, waarbij in het vloeivlaggebied een afwijking
van de werkelijkheid zal ontstaan.

Bij samenstellen van de spanningsverdeling tot
een buigend moment zal echter, ondanks deze afwijking
slechts een kleine fout gemaakt worden. Het vloeivlag
gebied zal op een korte arm ten opzichte van de neutrale
laag zitten. Zodoende is de bijdrage tot het totale
buigend moment gering en de invloed van de fout klein.

7) Het ontwikkelen van een exacter model waarbij de
volgende fenomenen ook meegenomen worden:

- een verlopende kromtestraal;
- aanlopen aan de stempelradius;
- omknikken aan de stempel van de plaat;
- signaleren ~an dooddrukken.

Een ruimer toepassingsgebied zal op deze manier bestre
ken kunnen worden.
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In dit afstudeerverslag is getracht een model op te
zetten voor zowel profileren als voor vrijbuigen. Een
beter model voor beide bUigprocessen is zonder meer
noodzakelijk wil men hierop een nurnerieke proces
besturing kunnen toepassen.

Het model van het profileren komt niet goed
overeen met de praktijk. Het model werkt alleen inzicht
verruimend. Wellicht dat dit profileermodel een aanzet
vormt voor anderen om het profileren middels een beter
model ui:t de "ambachtelijk" sfeer te trekken.

Het ontwikkelde afkantmodel komt zeer goed met de
praktijk overeen. Het afkantmodel is samengevoegd in
het Pascal computerprogramma "vrijbuigen". De invloed
van variaties kan nu snel doorgerekend worden. Verder
bestaat er de mogelijkheid om met dit model een buigge
reedschap te construeren en om een eerste instelwaarde
aan de besturing van een afkantbank mee te geven.

Tot slot wil ik alle mensen hartelijk bedanken, die
hun medewerking op een vaak prettige wijze, verleend heb
ben. In het bijzonder wil ik drie personen vermelden.
Dit zijn Marian Elzenga, voor de prima verzorging van het
typewerk, Hans Zonneveld en Fons Ramaekers (THE), die op
een zeer belangstellende wijze het ~ehele afstudeerprojekt
begeleid hebben.
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Deze staalsoorten zijn specifiek besterrrl voor chassis
en achteraskonstrukties.
De staalsoorten KF 200, KF 250, KF 375 zijn geschikt
voor afkant- en perswerk, waarbij irfNendige radii gehan
teerd ktmnen worden van min. R = 1,5 a (a = plaatdikte) .
Alle KF-kwaliteiten m.ll.V. KF 410 zijn geschikt ern V'l56r
het persen of afkanten een staalstraalbewerking te
on:3.ergaan.
KF 410 is uitsluitend besterrrl voor afkanten en kan ook
v66r het afkanten niet worden gestaalstraald.
Beitsen is voor aIle kwaliteiten toegestaan.
Kleine pons- en starrpprodukten in de kwaliteit KF 250
die slijtage-bestendig rroeten zijn kunnen worden gekar
boneerd, gekarl:::onitreerd of. genitreerd.

ToepassingSvoorbeelden.

KF 200 : Zwaar te vervonten onderdelen, b. v. rernanker
platen, traverse balken, veerstoelen, achteras 
deksel

KF 250 : Nonnale dlassis onderdelen, zoals laooolifJfJers,
dwarsliggers, zrotordrager balk, geprofileerde
dwarsliggers (ategaprofiel)

KF 375 : Zwaar belaste ~- en dwarsl j~rs voor
dlassisfrarres

KF 410 : Zeer zwaar belaste en sarrengestelde profielen
voor zware opleggers, tankdragers en tankranpen.
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Chemi.sd1.e samanstelli.I1g

Tabel 1. Olemische sanenstelling in gewichtsprocenten van de
smeltanalyse.

Mat. Materiaal- C P S Mn Si
spec. aanduiding max max max max max

Inr•

02001 KF 200 2) 0,10 0,035 0,035

02012 KF 250 2) 0,18 0,035 0,035

02033 KF 375 1 ) 2) 0,20 0,030 0,030 1,50 0,6

02042 KF 410 1 ) 2 ) 0,20 0,030 0,030 1,65 0,5

Aan deze staalsoorten kunnen mikrolegeringselementen zoals
Nb, Ti, Va en Zr, Ce, Ca of een kanbinatie van enkele worden
toegevoegd .

De chemi.sche sarrenstelling schrijft slechts de maksima voor.
De mechanlSChe e.lgenschappen zijn bepalend.
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Tabel 2. Toelaatbare afwijkingen van de produktanal~'SA

ten opzichte van de SITl21tanalyse.

Elementen Toelaatbare afwijkingen
%

c ~ 0,18 + 0,02

C > 0,18 + 0,03

Mn + 0,10
c:
L- Si + 0,05

p + 0,005

S + 0,005

3. Eigenschappen en eisen.

3.1. ~!§~~~!~sha~n

De rrechanische eigenschappen zijn opgenaren in tabel 3.

Mechan.ische eigenschappen.
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Tabel 3 .

Mat.
spec.
nr.

Materiaal
aarrluiding

Treksterkte
Rm

N/nm2

Bovenste
vloeigr.

ReB
N/nm2

min.

Verhouding
ReH/Rm 1)

max.

Rek
bij
breuk

AS
in%
min.

Buigproef
buighoek 1800

D = doorndiam.
a = plaatdikte

c
'" C'::l
:l Ql

0 =<:: '"~ .<:

8 2l
::;

> >
-" .<:

Q;j
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:3t U
:l :::>
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<fl

:; ;;J
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~Ql
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uu CD

lI! a::
~ ~

< <

02001 KF 200 330-410 200 85 35 D = 0

02012 KF 250 360-440~ 250 85 25 D = O,Sa

02033 KF 375 470-590 375 95 25 D = 0,5a

02042 KF 410 530-650 410 95 22 D = I,Sa

1) De verhotxiing ReH/Rrn berekend !ret behulp van de waarnemingen uit de trekproef.

3.2. ~ri§!~~f

Voor de staalsoorten KF 375 en KF 410 VoIOrdt een kerfs lag
proef vereist bij aoc volgens:

- ISo-V (ISO/R-148) of
- O1arpy-V-Notch (AS'IM E 23-72 type A) of
- Euronorm 45.
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fbge vloeigrens stalen.

Hoge vloeigrer.'5 stalen (H.S.L.A. - High Strength lJJw Alloy)
zullen worden gespecificeerd in groep 02150-02199~ -
Ten behoeve van N-serie wordt voorlopig vrijgegeven:

u
o
7"

Materiaalspecifikatienummer

Materiaalaanduidins

Mechanische eisenschappen

ReH min. 500 N/rnm2

Hm 550 - 700 N/rnm2

As min. 17%

02175

KF 500

<II

-~. ..
a: ~
> ~

a; ~

'" III

~ ~
>- -- <;)u ~- -=on
II> II>

(/) --=
- 0
~ ...
00 '0
-= on_ ::l

- 0< ....

Buigproef 0 == lxa (a == plaatdikte)

Kerfslagarbeid volgens ISO-V (ISO/R-148) min 28 J bij -20°C.

- Alle proefstaven met hun lengte-as loodrecht op de walsrichting
- Alle overige eisen, keuringensvoorwaarden en keuringsprocedure

zie rnateriaalsPeCifikatie 02000/02099.

lasbaarheid

Deze staalsoorten zijn geed lasbaar.
Men dient echter rekening te hotrlen met de warrnte-inbreng, d.w. z .
de interpa5t~ratuurniet te hoog.

lastoevqegmateriaal

Voor hechten een "zachte II elek.trode gebruiken b.v. Ph 36 S.
Voor het lassen door middel van elektroden Ph 98 en voor het
MAG-lassen PZ 6047.

Overeenkanende kwaHteiten

Deze staalkwaliteit is ontleend aan Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 092
aaniuiding QSt E 500 1M.
Enkele overeenkanende leveranciers aanduidingen:

Le!:~~

Bovengenoerde staalkwaliteiten kunnen in geringe flUte afwijken van
onze specifikatie. Zij dienen derhalve besteld te worden met de
eisen zeals vermeld in 02150/02199 en 02000/02099.

1ToepaSSing van dit rnateriaal dient te geschieden in overleg met
centraal Laboratorium .

•

Hoogovens
'Ihijssen N;

Cockerill
Klockner

E 500
PAS 50
SPXE 530
BSK 50

Ei gendom van
Eigentum von
Property of
propri6te de
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BIJLAGE 2

I.

~------ ---_.-

kodenummer 633251 616511 638943~ 654077 621924

I lengte in nun 10140 5400 7750 6770 7080I
! -.- ._-----+_. --- ----- ..,

tolerantie flenshoogte
+21, bovenflens 67,5 :t.~ 68,5 70 +4 67,5 +2 68,5 +
- I -0 - I -

hoogst gemeten maat nun 68,9 72,3 I 71,5 72,6 I 70,1

Ilaagst gemeten maat nun 65,8 67!}_____1_67 ,_~__ . 65,8 68,0

tolerant~e hoek boven- +1°30' +1°30' +1°30' +1°30' I +1°30'
-30' I -30'

I

-30'flens 90 -30' -30' i
i

hoogst gemeten waarde 92° 91°50' 91°30'
I

91°30' 90°30'

laagst gemeten waarde 89°30 '0 \ 89°10' 89° 89°30' 88°15'_.._.. ------_.. -- --_ ..~.~---~ - --" .. J

0,11

68,5:t.1

69,0

67,4

+1°30'
-30'

90°40'

89°10'

0,14I
I

-!
!

I_.._--_._-

76,5:t.1

0,100,11gem. sabelkromheid (nun/m)
na het richten

tolerantie flenshoogte
onderflens 70 4+4, -0
hoogst gemeten waarde nun 70,7 I 70,7 72,2 I 73,3

laagst gemeten waarde nun 67,0 I 68,7 : 69,7 +: 68,2
--~--=-----------+-_--:..-__.+_._-- ._- ._--~------- --_._.- .

tolerantie hoek onderflens +1°30' I +1°30' : +1°30' , +1:°30'
90° -30' . -30' : -30' 1-30'

I
. hooqst qemeten waarde 92° 91°10' 91° I 92°

laa~st qe~eten waarde I 89°30' 87°50' 89° 89°_________________ .__ .. - _.... - --- I·
I

gem. sabelkromheid (nun/m) 0,32 0,19 i 1,18
voor het richten

~ E.T.D. langsligger

~
tekenafspraa k

SF 0049



3./

_d.~u<:d
Z ... J - 2.

~ J..v1..e n IAQVIA~t(~~)~~~ &U~

~ eO,~cr~fl)\l~bfh rN't.eL~t:J 1)8-~~~

ut~Ael~~~.~~-€e¥~

~~~-UM~'tWtd~.

De~~~~:---
-~~~ ~

- -'"- o-=c.€..



~£t ~ nJv.~/~~~~:

~ - -
£.6= J" ~. (Of. - o;x ) ~ ~. ~ . O"t

~.JJ: e.t =: ¥. £ = .1... l. (7tv, 'f c..E."

3·Z

_I

11+ 1
+ I sa



3·3

.Rbt~a~/Z ~J rifb.~ ~ ~,.t ~ M_

~~_c-~k. (~)

fi!4-b _ .J- d M I
~ - b ~ ~C:: Z

~~~ ~/~ ~Cah~b ~./kA~(J

~ 1% ~ M.



~~~~,~.bt.~'1MA

~~E.'1~~~·

u.vI Ex::o~: 0-)(:: o;.t
m.b.v. d..t.~~ ~~~:

a- -:. iR./ crtl
~ lA'f'J';o- =- c. (i+ i o ) It

l.Jt~ cvl: i. =.£ 1.1./= .f. .IE. /
yj1 f if t:

; Y?CJt =c'(~'j+[or

1: D""t: w·c.(~·t~Eo)fl

~MJ.d~~: .liz .

M:2.b·!C.;P-(ip·t+ lorlj·d~ =t.b.c·ffc-$·f"1.~·f·d1
o ~ 0

=1J.c~fr~· f+it (~·~.i.)c1 (;;;. ~+[~)-
"

Vi' ?oj (.!. . !1 l' - j" - (2 ~ -)}-f'~ 1'j1' to ·io.oI Vj"~+Eo -



~~tJld~~~M~~~dL

~~~M~~~~.

Mf"=fi!~.Gr = [n:;L{ ~'~+lDr~zl:+1-hF~'#pTl.r~:~
~~n..

.d!:J! (" .... ) .. (2. ..d..+'E )":t - Il+t]_ £". n . (~..1.+!..)Il:'i6"·J
ett\ = + 1 1i5' Zf t> £0 (1l.,.,) % :3 Zf

M7't' M+

-
~: d-=-1 ~ f=/3,s:MI"-\ ~=o

~~~.,~~"~~rA~c'I1z~~11

.~.~~

.9l1. (;t..d. - )"'" .d. ...) ~ - =~ - hcJ rF'2~ + (0 +c.l"b.J(~'2f" Cd)
M· M .

~: 1\ ~ 0, z. .. a=1'""" ~ l Co ': 0; tJ1

ee...~~ tz, ;,..,. f a1f~1+3""'" 0,'1% ... 11

~L

dli" I ( 1:- d ~ ) r\ -H ~ J..1:....JL _) 1\

dd =-m-- wZf+ £0 - ~ ~Vf'].r{ +£0

Mlt' M~

.;v!rJl:n:; '7 Z,. f =201 l'"c -= 0, ()T

~ . l/t>ovI (10 ;..... d rl-'~~ !JaM 0,' B"to ;..... t1.

k.kJ_~ _C_.P..v\..Q.;



1.1:./ .

~~~t4J~~~~~.

criJA~ ~~b~ :uddJ tWWdel~~
fWIlJ~ 1.

f)£~~~~~:

-k-vvw~~~.

- ~~dtrtn, o-::C.e.l'\

-~~:£X=6

- ArJ~ v!Ai~~~. D1Nl tAAA it
~?tAJbt1V'Afl~~~~.{~/t3'%)

-/ft~4J~~.

-kate vIJ~J4f1~,

-J.e~~~~.

~.1. ~~'1J.~.~.

~~JAAdt~~~~~.e.,

-~~~.~~~~~-
w~. _ ~_ .. __ .



i= ~ /,t.tj
UJ £)(=.0 ~~ kvr-~~: ox;: O"'t"';o-e

DiA~~~~LA-~~W':

I0-= t tfj CTt - 0"r / I
~~WG~~~~~
~~~ lteJ . ~ vr·(Uf'J. 1)

a r'" dar

r CTr
d'f

CtjJ'~_~1~'

(crrtd{J'r).(r+dr)dlf- O'"r' r.dlf -~.O't.. ~.Jr =: 0 =>

't.z .



2. 
Cit - 0-,. ::: IIJ" a

rea ~ r Ii ,..",

i= ~A.L.IIjJ r",

Dovt ~ r·v. w ~ r:. rl' 0-.. ::. O.4e~ .£.'Y\

lJClP'1. r: r" 0-,. ~~ ;k~ ~~~

~~~.

~~

.I0l:1JL tMAJ,d~~:

drrr -:.-~.c. i~ d.r: -II -
J r -.-. dcrr =- C. £. . d £

~ ir- = - !E. di
r 2

r:v.w ..
r:. r ,' ~ O'~.::. 0

c - ".,.,
~ ~ ~.7=- ·C(riJ

11 +1

~~:
2. -ncrt :. 0-.. - Yf .C. E.

:z - t'\ - 1\+, C - 1'1.,. I
O't :: - - ·c. E -~. t Cr-i}+ -. t..JIS7 n+ I ni'l

C -'" -"+0' C c"+~O'J =- -. t. of- ~·t - -II1 • C (r.)
~ Vj' 1\+1 +



IV;.J1tc,,_
J :z C -"o1l'"00"... :::~. .Eo _

Y3' r- - t\ -
. --+ dO"r =c. f., . J E.

,tv. !k =- :B.. di
r Z
rT- C. - "1-'

-:=> L.J r" ': rt+ " E + c..o-rv:A. Z

- -,..,.,
0"',. = ..s=-. E.""'- Co. E ( rj)".,., ., ....,

C. -t"l C -"'+1 Co - 11+/OX: -. £. of' - • e. - -'E. (,..)
~ h+1 n~'



" +1=(!:..)"""( ,( k (-C!J.)Vi' .J:,. -.f:..... - r·. n
J "+' I (f}+')

L Itrl ".,.,

- (Vi) . 1l~ I .k ( ';; ). h. r"

l ) 1\+ I f\ A"'" }.s =5, rSt. ::. (~ . c.. b . 14. lk (!'!.)_j.,. "'" .t:A)
3 n+ I r" ( r..

~~ I'tV.& tUJ s =0 ,J,iJaeW cd Ir" =Yra.r, 'I
lM.A. ~~~ At~~ ~~ J.U

~~~~~~:

r" r4

M: b. fJC1't. r.lr+ Jot. r..I ..j"'H, + Hz.

,.; r"







~ r,,= R+d .e... r-;,= fZ,] 0;)~ i... ~ uAA~

r", = V{f<+c1).~ ~ M~~ :



If.,

(I. b)

~ 3 ~ . ()Ot:J'l.. M:

f . "+' f()()
M,. (Vii) .c.b.R (R+J). E. -----~~

~1.aaP~~~(,·a).lM(I.b) ~CJ.e~
. . : C;. 1000 W!yw,.,; n -= OilS ee... d.:::. 7"., ..... ·

R R+~= s> '% (i-a) 1J. (I.b) ~"""'~,..,-

~ R R.+~-a~ .~ (I.b) '% (, .r..)~~
-S;6 ~o 5'f,S' 10381,8 12.117it,1 16,8
~o 4>' '1'5,5' '0614,'2 '2606, :, ''5",8
1.(,'1 ito 411, '7 '0817, :; 11.16/,2. 1I.{,8

3'1 3S- ~t.l,5 111'1'1;6 i2.7J(~S: I 3, ~
'1 30 34,S" iI'i; ,I 13 1 ,6 l~'f
2.,8 25" 24,S' i(~iO 131f5'5:~ '',I2,2 20 2. ,S i l 7-7,8 13fJ2~ '.; l-
',t 'S" '4/~ i 3i~~. 'f 1'1 32~.1 ( , 1-
I I /0 I ,::J ItiD ..1- 1.;"04 I tl.i-

~2a. ~1·~(I.b)~ll.~j~to: JUL.

~.Atdd I ~~ tAA)~.~~ r«d
~k1~~ (I. a) -'-'" (l.b)~wutI.



HPJ~~~ tM.A wdk ~udt~ wrrvI).

~~V~~~~W vttJ.J£~
~~~(I.b)

~({/J~~,.4~k)~L~(I.b)

~ (tf.-) tnM~·Eo 1fttv17% ~~c4,{)().·tA.~/~
.~~~ f<jJJL1PJ. {.~. Q~ VZ?iVJ E0 ~

~~~r- U~ .~~~ VC'tn -t£c.1..jVV\.(V~ud

fIvo,()Uvl~~(lO)~~~r;,.J~

~/~l.WL-ebN~.dft1.e~~ (}(L/l

~,(£O:Q).



•at

5./

&3'JAA~~dt~~.~~~&£~

~ A·'I-· f/A~vevzAk~ ~~.
J De~~~~[.t

O'e - - - - - - M.MA £~. De~~~.

~(o-t') /Yl'ttlU~~~

~~ rr- MM.i rp

~'L~~~~tMA-

[~ [t. ~~d)De~-

t&"~ ~~V;J~. ~ rl\ ?af r,.'~ .

~,AeJ ~f'~~ aeW %u:
r4 tG ,.

l1i4w.res.. = b. JOi. rd r - bfCJ'tres,"4 r-=f0-; rcl r =0

Ii "j ri

Ck~~l~~:

- .fY1.,~~~d ~JS=o.

-~ b~k.de~-.~~.

-S~-ttd~~~~~~~~.

(~~-~)

- ~~ff·~;-~~·~('rt)~f
- ~~~x-~ (Ex=o);- o-r:q~~"

~dR, le~ ~k~du,J~~Vlnn.M~

~~:



~ c.:. i-(crt - ))~ (Jc) =

~ : 0t :'(J-~t) . f.. b

( 1- vz.) ~
G' . t

.Jl.;v... ~ :

E ( ') E (Y Y)O"tr.t~ = . - f..::::, . _ - -
(I-})~ E. i e (1-V1.) 1""... r,:

~vU It~p{eZ~~7vt~ ~~.~~Cf:

1%= 1 - Il·~/.d~') r" • !'1~ I (2)



--

~.6~.~~~~~~.
~~.

~~ /1~~ ~k)dt~~M

~~.~Jl~'~de~~~~

+.f.M~.[H ~~~~~.



1

15

10

o
o

\
\
\
\

\.

""-"-
""""

0.1

rek in uiterste vezel ~
r

aE. =In-
t r

n

0.2.

---. 5:'1
eXDerimenteeJ
( V~en3t1."a.)

theoretisch
berekend.

1=5 D.2::'. ?

C=215 :T/rr":ll-
;-.:.=.22
Z=21 J. :"-;0C'1; /!TIn
v=':).3

0.3

rl C o_

r r'
r. nl n
~ "

50 ·2799.8 0.048 0.939
40 2933.6 0.059 0.948
30 3112.4 0.C77 0.958
20 3376.6 0.111 0.968
10 3852.6 0.203 0.978
5 4340.8 0.347 0.987



I
j.
I
I

i

A :±O.3
B :±Sj----
C fO.3--

p_:±O.6 ....j H+2~
t:-~~--~-- ~-~~-~~~~_:=]

_ ~1f
--

__ - - t ~- ..-- -

''''-....J
c...n
-....J
-....J

'~.
1.....--'

to
L0

r»
G)
rn
0'

,

1-+- :1: -+- -- m - - - - - -- - -- - - - u - - -c - = = -=
""''"''''',"u~ T -.} - . - = _ .. - ---~- - - -.- ~ - - - - ]~I B I ------------------------------------------ - -- l'~- '9---L

-9'-

L)al"r

W"''Ilonp''''''s<b'''''"Q ------Lt.'-"-r r.;-t-
__L_.1,,_-.1. _

'R'lETVELD I
~~_ 63·03 Of.

, ~f>lt"

'roleranties
langsligger profielen

Micro I v....

e.namlnQ

~ 0'27'5'776 /
-'----'--'" ~~;;;~;;;~g:-- - _ .. - ..-------'-,.r;';,.~' -_. I ,

nvt

nV.t

Uale,.••I'Uod."

e"'Nindfthng

M.llbe~~1=f=.~I.r.nll"
grooll. lIart de ISO toter.nlle,

P.;;~gen w.".~.' geen 101"'~-t b I
...(1191'f'~ 1">( U!\'lttqevpn ~kjl ZIQ a e

Dele lekeolllg bill" ons ttlgenoom el"l mag aileen mel onn
sr.:hrlflehjkE' loestemmmg gel'leel of oedecttC'II,~ gebrUlkt

gecupleerO .... , aan del"den 1., In;::age 9egel/~~1'l worden

"AN OOOl1NE S BEllRJJFSWAGENFABRIU< OM B V

i
ill

Sr., :~.~.;;.., -;:;;:-~;;;..i;;;;~.b' - C)--_.-A,;;;;....n·t~.~,i;g;:-;;;--.--
"'0te'el••3 nv t 1. 2 1~.~ ----- C;;;:C;;; - -:=-----

~I ~lq"I4tdaIUP- -- ~-····---_···-o;~;g.no~.,.,...,.

..

~
In llllngegeveo gebled IS golvtng Viln

Illngsllggcrrienzen aileen don
locgeslllllo, mdleo bovenz I,de
tlens vlok bliltl

~



~

~Igemene hoektoter/lntie IS.

90
0
{- '0 3D}
+()D 30

L !3O'

L.-.Jl
Geldt voor llIIngegeven gebll'd. (N 1 GI.

l I J
~ .~ :.il...... /."Hpekverdrlllling

over total. lengte

I
\ VOORAS

1::1">0

850 830
r T 1;

--- --- -, - .- - - - - - - I

I - - --- 10
I I I ! I . I

J
t

170 ~ ~ l.
,

I X J(

L

r Stb.lyprm ...tiklllll per ..ttl" 'Jml IIlIt NI IIIIIll _ 4 ImI

-----~-----------

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

o\A/ar~ kr O-i'n WI. i 1\ <1.
<I

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

[

~----------- u_ ~------ .........l I I
L~.,4'>kra~m;oa. _. .

, :~ ....,.... _ ... "' ..... 1 ...... "" ....... _

I I

~
~

Go<i."

Qi'15176/

--RIETVELD
_63·03,04

-
. ~ ~~

I An I0.- IPo. J_hr'"

...........

me ............
I

"'. ,.T~I8fQfttift
..' . .Jp.Aisl_r proflelen

-:{:, >. ." '.'

....' ...·1 ;','.'.".,......

.·tri~~~~:·3{~;i.~?it.~:.t .~',

fr-~~~l :~"~':~:>" J
.... ·I~, J!*:.';'t:":":~~ . ;tp-.-.,

nV.t

n.v. t

-ta.-

~.....

.........PMO_ r--- .""""""'lIO _00IdI Z,e tabel

1-- 1 ... .,- I - 1--,,-__ 110__

;~

Io...'eIlening llI.n ......-.......-_.....
.cl>rilleltjll• ...-~oI~ljIl ~
~nl 01.." ............ WonIlIn.

! VAN DOOftNE'S IlEORIJFSWAGINFMAIEK OAF • V

• formMt -..........-..

, ..; .,;

~"., \ '1':,.J. _.

.:,1"~.!.,

x:t2

L t

KH

o:r'
~{.

,~

...... ~

M~

:;..:

~
~



1-1

uu.h·1~
,~.,,) =e. ""'" 0(1')

xe-x

X-Xo

==~=::::::::;th.
e-XO Xo ~~'.

(= e (1- t.o14)(...)

~ ~yadJt;

y=Ve2.-{~·xl~

=Vzex -X1. 1

M"~~J.d~~%/~.

~~~~: 11::/!1~pZ" ~~.1)

f t-= (X -x•)1..,.. ( Y-y.)~ (h."1 )

~~:

,
lf1tJ.y :: V:ze,t.{r- ~D(~) _~t.(1_ld)D( ....)1 .

=:> f':l.: r~f/- ze..(1- (0).0(.. )( I - (ev<..-I )- :z~e"{I-"""'")-e ~ (1-~J

• Vie1.(,-~o(,,_,) _e1. (1_ un 0<'".,)7. 1

~e#I;
.P~ 1 1. 7.J -::.X +y : e 1-



1Z

1''t: 2 e!(I-'d>C<",) +2 eo7- (1- ~O(""-,) - 2e2.(/_W\ C(,.)(I-~ 11(" •• )

_ 2.VZe 1(,. CD') o<~) -e"( I_~ 0<",)1 ·.lhtrl-lQlC(",.,J-e2(1-~C(~_,)2i

~~~~1.lA~::;?

.t ( . _~) z( -7~~ "Z. ) 'Z '% ~ 7{ ~2. e /-;;!)'-"'J - e 1-7-~" t- un 0(" =e -~ lC'> C:><" =e t 1- l(n «"') ":
=- e'Z.~2.D(..,



'./

,..+'
• ( ,- l.Q\ ( t?<" - 1><,,_.))



81

rmd f=-R+f
=t Wz - c. b(t\- «~.... f.J1.. I. -d )"f 1.. fl+z d J

- l"+I) .3 +. ('14-1.) \R ....JA.· . t(JI"'~) . R.... elh.

3e.&ura:~VjJ~.

tbtnk~ ~a~J~ MAAh.8.~

~~f1h~ ~Ji~~dt~~;"~

~~.



8.3

Oe~()fJ~ ~~~ ~d.Jd~~

cNJd~~ R~ otIt/l ~~p.'

Ot.~ b 'v\~~atIf1fk~ 'IjJ~. ~/

l/tJZYl -z=o I V, b(o):o~ ~ z:. e~«~ ~ b{I!~O(...):b.
,

=> bl1:)= b.· ~ - IYJe/. 0< .e.<o.,.t><",·,
.e,~«~ ~ :: 2.. ~

-e.~ c('If-~ , ¥ %If«- ;Y",".141

~ordt ~~~.

uU~4J: (R_ bh)1.+ClhJ1.: R - (}iA,f1)

b .".£.
R=~'" lih ,Z

OIUv\ i>b ~ la-~ R.~~: ~= 7i1:
E...,.. ~ 1, ~.e _A ..1._-'.1,.(14)J

P= ~(~-bh) T ~(£ - "~) ; w"""'"' l

~: b/~+~b -l>b
~ ~~ ~ ,I;M veJ. /\Jvw~ we ;

0-= a)( :: C. ( f )".. 4&£'I.::' ~ ,

~~~~~h
-tJJ.A~~.

~~~~~

~M«f~.

- ("" b,~~ eliJ,.,k~(-%~ r~ Jh)
W$):2ja-d{ ~~:

:!)

WS 3 =2..1::-. C1\+, ". C (,... )~.,..'
"+' <:.. ::" -' -" n+1 R



8.,

ceArkf~~ wzkid~~~ Lt%17

~~~~uVldL~~Jt-~~.

Wtot=w,+ W'2.+ w~

O~ Wi6t~..eh~~Pr~ Jk~

~A4,~~~/~M~ai&w~.



85

(~.l)

~~~~~J.w.~~~: .

(".2) l-l = ..f ( "', tl(", <1(,,_., RA e) I<f.d.ltn-~, k

4wt.~1k~1J~~1 dL~~.k

~/J.~.

~ cl=.t ""W\ I R= Z... ,.., , e: 2' "'''''', n:, £),19

bCf4Jil\f ~,1 vrij~ bUig'~n3te.



~/~M.4~·

~

p~'.. I L .. '1, f1 • It11'"~ JCM(..l.

, ~l )-' L L+J.. . t><.- ~ L+;t ( IX +.... ~
-y =1... e< .~ Y f A.' 0<. Y - 8. 6

~.~
1 j~ z.

L:: (L+~), ( 1- -rr-) oPkJliJ 0<:: ~-~.-(I-_--l--J-://' ,,_ -L) •-a -. -'" L.,.;.. - y'2'f{' '+£,.

~ ly:o .... (l. :-£t, = £r =-i-
~4: - _ .!./~I

£-IIJI' ~

~~~~-~~....
a- =- Ov ,

lJWl~~~~~:

V\Is 1CTvJ i:~o-v·I-tJ
l

UL~~ ~wt-vtQ'l~~~

.4d1.

\N:' =/~dV*knik

vlf



,2. '2 V "-7;:; .ov ~. ti = 0"1/ J 2. (I - £)8V3"' • • 1+ ,.

1·2

CTv.J ~ Vi (, - ,,,,-fEr) L

~.ov.£~.d.L Eo t'". L

~ ~~ 1 ...... ~'aM W&Jik <2~W.
WS 61Cik I W.s~M"k

ext. ::::: =( --. ; = \;f:r .( I+:r )'



J.3

....

30

t
l.--

I
....linili..

I
I
I

20

10

Er .b-
el

0,1 3/1-

Qo8 '1/~

0,0 b 4,~

0,04 ~, 0

0,07 8,6
0,01 a,l

01°08 '31b

O,OOb 15,8

(),ootj J ~,3

C,IJf)Z 21,4

0,00/ :;8,r

:>
'"_._-_ .. ------- _. .;....,
,~. .

_.~, .. -_. --._-- --~-, ..--,---- ._. ,,------_._--~---~._--- .__._--_.._-.. -._----,------_.-~-_. -' - ~..__ ..__._-".:--:-.-::.:-.__ ....~-_.-:--_.~ ;;



/0.1



IOl

,.. ~ -
o
o
J)

~

..
..... C'J
.... ....

I
("'",

iL ...... .,.

1e REl< STROOK +
,Nl E TI N G bled.1

d= 1 mm
R=2 mm
e= 26 mm
c;623 N/mm2

n=0,2 B
ay=185 N/mmZ,

0< i= (f- 25Q.4S260Q.
750-90°

~,..
~ ..... ,.-

~- III

,/,j(

I':>,
w
~



500 mm in 26sec ,.
RAE-6

RAE-4
RAE"'5

/ - ~ I 'to

qtro I
\ I

0/1.«9" -?
-

\ I

.---f"'"

L. / I'"- \

-0,1 '-0 \6
\ -o,tl1.



\"
UJ
<X:

JJ~---~-"7""----+++-----

«-----r----f--+------:t.:

'0
N

opm. kanaa 11 stand te
N ('j gevoe tig !

I .4

81L.O,

I
1

2 0 REK STROCk

Mt: TI NG bled 1

,



500 mm in 15 ;ec.
R A;::-3 . RA~-3

RAE-1 RAE-1

R A (-2 Rt\E-'2

· )

•,

/--
~

0,16"0

~ ~
/"~

qlt'~

- 17. ----ri:-_.-
110 ""-I- '--- / r'-.- .

~ ~

~

3 -0/7. -o,o9.t, ·

I t:J

. .

0-

00. .

N

• -~
"l



< a <'-0» \J ::0 c::>
;0 ~ t-t 0
...... rn ~ 0-
J> -t OJ C
-t C-·rn t-t lO
t-t Z G)"O
rn ""')

G) rn 0 I~

~
::0 :z ro
a -f~z a 0 ::::J

:( -f -t
~ Ul
..::0 --1'-0

3: m °0

~
rn
Z

0 A
t-t r
A rn ('-t t-t

rn Z
0- (/)

rn -I

Z
rn

~
::0»» 0:-1 t-t

L/l C
a L/l
a
::u
-I

NR. V·ope 5tfm- KF-250 (6mm) KF-375(6mm) KF-SOO (6mm) KF-375 (9mm)
~ fa-ntng diu s groots te kteins te groots t e kleinste groats te kleins te ~rootste kteinste

W R R R R 'R R R R R
1 100 7 "'>/s IQ,~J1 )/5 IQS" )/5' 10 ':;/05 20'; 21 f,>76s
2 100 9 7/5 IO,~:-/I )/5 1/ "(5' /0,S" to-:-'J.) 9-:- 9,5"
3 100 10 ') IS- 10.5"':'11 )/'f) /I ~/5' 10,5' to -:-2 { If>

4 100 125 >/S" 125 )/5 Il.,$" 715 Il,5"" 20-:-1..1 11,',)

5 85 5 IS" 10 -:-IOS -- -- I>" 7,5 13,5"71"t 6
6 85 10 I." 10 15 10 15" B> 1S,$""711f ,0
7 80 12 '4 10 '4 10 11+ If} - -
8 80 8 Jif Q Ii( 8 ,tt ~ - -
9 75 5 1>1> B I ~,5'" 8 I ~,S" '1.5 13 -> '~s S
10 75 6 ,.~" g -- J'!> S- 1.5 - --
11 75 7 1~,5 8 13,.S"" R / },S" 'l,5 B-:-I~.' b
12 75 9 13,5 9 n,> ~ I3,S ~ ,'I, -:- ns '1
13 75 10 n,s- 10 n l 5 10 1).5 '0 - -
14 75 1?,c:, /3,5" /1- (3, S- I 2, S" 13,S" 1I.>7Il - -
15 65 5 /3 r'::lS' n t I?> 5" II +11 5"
1 6 50 5 11.5 ~ - - 12,5" 5 - -
1 7 50 7 II S- l- IZ$' r Il,~ 1" - -
1 8 50 9 (Z,5 95 (l.s fl.? J2S 11;$"-:- tt - -
1 9 50 10 1').,) q-:-~,5 Il,S" <3 12S' 8,$""+11 - -
20 50 12,5 12,> IZ Jl,t,;" '1- 12,S" "".:; JZ - -
21 40 8 II S,f "

,
" h - -

~-



/2./

~b.

#i.fa ~~~ ~MttdttsO(~uI)

~:tk ~~ .~~ rs" %f~{#jlo,

lhn tC£~~h~~U 4JtT7.)j~~
iWl.lo.~ ~I~ ra4~ ve~up M
-<e,",~ ;me!~ ~JllM ~ 1zPdIe f'(fU-iJ
Ett z;r.lr.ret~ ~~1:' ~~,
V0771 t4:, tf.dP~1 ~ ~ff QiA.. /0. ~ ':

F:: TT. b. (Tv ( d) ( ~ bR )
. 1, vT . R..... '2 · I+ u;Tr. C /J+ I



BIJLAGE 13
KF-250

III

~:~ONSTA!~'lME VA~1 F'(JISSO~i

Ey··MODULUS [N!MM'~2J

C--WAARDI~ [N/MM·····:]
V!:~RS·T·EVIGINr3S EXPONE!~'T

WF~:[~:JVINGS COEFFICIE!~T

3'TEMPEL RADIlJS fMMJ
MA'rRIJ~~ RAD'[IJ5 CMMJ

B!~:Rl=~::.ENI~i(3S NAUWi'~:EIJRIf3HEID

(~EWENS1'E EINI)HOEk: r:GR"11I~IJ

() IT. 3C)

4() ,- ()

HOEK STEMPELKRACHT STEMPELWEG

5() .. !:)()
.. .
c;)z..-!" ~)l)

':-::' -:r ~

": ' ' " '..:' ~...'

I: r.t./ ilifn]

4Ci lit 1
..q.1. p= 5
··q·:31.:1 3

.-j ., .-:~ ..-.

....I".i. / " ".7

":l15" 9
:q·l·4tt. 9
/J. L ::::; .. E:

[fillTI J

::. It 6 ()::;

Lf. .. 757'

-T -;- -I ' ....
i .....l.'::.

1::.2 .. LLJ·l
J.:: n 7::·~1·

131$ (i7l
1. L~" ()=;..::~

H.136

KF-250
!·:~or~5TANTE VA~1 F'[)ISSON

(:'-WAAF~DE [N!MM"~2J

VE:RSTEV.rGINGS EXPONENT
WRI~JVINGS COEFFICIENT

7~)5 a ()

:H., ..••.,..,.

'.~ 1 II .I::••..;,

t) .. 2i)

r f'·1i'·:11
' •• '" I •• '

MA'T6lJS RADIlJS [MMJ
MA'fRIJS OPENING CMMJ

BERE~~El~IKjGS NAUWkEURIGHEID
GEWENSTE EINDHOEK [GR.MIN]

HOEK INCREMENT [GR.MIN]

2" t)

4·0. (I

() n ()() :l
9() .. ()(}

1() l: ()()

HDE!<

::::. () .. () ()

E3() " ()()
(:it) II ()(}

<it) .. :3()

9:1. II 3C)

92" ()5

[1\1/ [niT, J

J:T.··7,'···. ·1
....) ".;; ~ __'" .1.

6::30 .. 4

,::. 6::;. ::-:.
L. L .-C' 1

I••J I,~) ..: •• " .l,

66().; •.s

STEi"1PEU.JEG

-, ... ·1-:.,.
.1. .. :::'1.:' ,.,:•

~" .. :,? 1 ::-:
4.73·4

.-" ," .....,·1
.... \I C;:"';":'.i.

1 () LI 4:2.~S

:1, t .. t"351

13 .. ·479

J.3 .. 646



KF-250
KONSTANTE VAN POISSON

E-MODULUS [N/MM A 2J
PUiATD I KTE [ Mt1 ]

C-WAARDE EN/MM A 2J
VERSTEVIGINGS EXPONENT

WRIJVINGS COEFFICIENT
STEMPEL RADIUS CMMJ
MATRIJS RADIUS CMMJ

MATRIJS OPENING CMMJ
BEREKENINGS NAUWKEURIGHEID
GEWENSTE EINDHOEK [GR.MIN]

HOEK INCREMENT [GR.MIN]

0.30

7,,00

(>= 23
(:t.2<)

8 .. ()
2. ()

,45.0
0.001

90.00
10.00

/3.2

HOEK STEMPELKRACHT STEMPELWEG
[gr.min] [N/mmJ [mm]

92. (>2

10. 00 656. 0
20. 00 7C)() II 2
3() • 00 739. 1
40. 00 771 '":!"·....
50. 00 795. 2
6(). (;() 809. 2
If) .. 00 81 1. co:::· ,..;

8f). 00 800. i...
90 ·00 773" 2
9() .. 3() 771 c::'· -..J

91 ·()(; 769. 6
91 ·3(> 767. 8
r-' .-. 00 765. 97':'11

"'7/r= "7

KF~375
KONSTANTE VAN POISSON

E-MODULUS [N/MM A 2]
PL.AATDIKTE [MM]

C-WAARDE CN/MM A 2J
VERSTEVIGINGS EXPONENT

WRIJVINGS COEFFICIENT
STEMPEL RADIUS [MMJ
MATRIJS RADIUS [MMJ

MATRIJB OPENING [MM]
BEREKENINGS NAUWKEURIGHEID
GEWENSTE EINDHOEK [GR.MIN]

HOEK INCREMENT [GR.MIN]

1. 818
3.629
5.360
7 .. (>35
8.675

10.303
11.946
1~ L."":!'~
J. '._'. uo_'.a:.,.

15. ll,OO
15.491
15.583
15.675
15.768

15.774

0.30
210000.

5.00
866.0

() .. 2()

8.0

40.0
0.001

90.00
10.00

HOEK STEMPEL.KRACHT STEMPELWEG
Cgr.min] [N/mmJ [mmJ

10.00
2() II ()(>

3() .. ()()

40.00
50.00
\t..;;(). ()()

7C>1I (j()

80.00
r,?o.OO
'':i().3(>

91.00
91.30
92.00
92.3C)
93.00

93.05

444. :3
474. 1
500.4
522.1
5:38 .. 1
547.3
548.5
540 .. 3
521.7
52i).4
519.2
517.9
516.5
515.2
513.8

1.580
'. 1q='_" ~ ,-..J

4.739
6.233
7.697
9" 151

10 .. 619
1201126
13 .. 709
13.791
13.873
13.956
14.038
14.122
14.205

14.221



Kf -375
~~ONS'TA!~TE VA~I P(J:[SSON

C·-WAARI)E [N/MM'~"2J

VER~3'rEVIGINGS E~XPO~!ENT

!~RI\:JVINGS COEFFICIENT
STEMPEL RADIl.JS CMMJ
MATRIJS RAD}:US [MMJ

MATRIJS OPENING CMMJ
BEPE~~ENl~jGS ~IALJW~~EUR]'(3HEID

(3EWE~IS1-E EINDHOE!~:: [G~;:.MINJ

HOEK INCREMENT ESP. MIN]

.-': ..-~
,a;;. It ' ....

S'!.) .. 0(:=

.: i) '1 eli)

/3.3

~iGE~(. S·TEMPE~_..~:~RAC~·~T STE~!PELWEG

[qt·- Ia rHi n J [1\) .. / iT"ii"i"l:1 [C:lfn J

"2() .. ':)()

3() .. ~)()

5() Of C:()

'::j 1 .. ::;()

7:.51" "7

I'" ro', ~.
C:' .i. -.'! • (:J

~35 J. u (}

C4El,1

;·\ ,,1 ..;t'"
':.-:. :.0:1 ...:'

8251:4

8~21 " (-3

KF-375

1 n 594

·~~ .. 71·=t

10 .. ·415
:1. 1. II 8:~10()

i3 .. 5.0::+1.1.
·1..,. "''-, i
i·...;· II (:J..:.:.. J.

13 .. 71'5

!'(ONS'T'A~!TE VA~1 F'OISSON

VERSTEVIGINGS EXPO~IENT

WRI,.fVING5 COI~FFICIEj~~'T

STEMPEL RADIUS EMMJ
MA"fRlJS RADIUS CMMJ

MATRIJS OPENING [MMJ
BEREKENINGS NAUWKEURIGHEID
GEWENSTE EINDHOEK [GP.MIN]

HOEK INCREMEf~T CGR.l1INJ

0 .. 22
().2(}

8" t)

()II O():l
Coi' C) .. <)0
1 (Jft (ll)

HOEK STEMPELKRACHT STEMPELWEG
[gr.min] [N/mmJ [mmJ

:l. ()" ::)()
2() .. (;()

7(~" (1()

C) 1. TO ()()

91" :3()
'~'2" ()()

[371 .. 4
C"ilCJ'.C)

1()(:17 1.5
J () :I. ::) ....q.

9t:S() " 7
()5D .. 4

951,,3

951. J

1. It '797

5 .. 3 ..43
7 II ()19

10.28'-;>
111,93::
13 .. 61f:3

,; C:" ....,r::.-~
.L ....J It / •....; • ..;1

'1 >=; qr.::' Ll
,.,~ .. '~,J •



KF-375
KDNSTANTE VAN POISSON

E-MDDULUS [N/MMA 2J
F'L.(.~I?YrDI KTE ["'WI::I

C-WAARDE EN/MM A 2J
VERSTEVIGINGS EXPONENT

WRIJVINGS COEFFICIENT
STEMPEL RADIUS [MMJ
MATRIJS RADIUS [MMJ

MAn~IJS OPENING [MMJ
8EREKENINGS NAUWKEURIGHEID
GEWENSTE EINDHOEK [GR.MIN]

HOEK INCREMENT EGR.MIN]

0 .. ~;o
21.0000 •.

fl. !."';O
1:166 .. (;

() to 2~.2

0 .. 20
D.. O
:311 ()

n::;.o
O .. OOl

90.00
10 .. 00

KF-375
KONSTANTE VAN POISSON

E-MODULUS [N/MM~2]

PI.... f.'If.'ITDIKTE [1'11'1]
C-WAARDE [N/MM~2::1

VERSTEVIGINGS EXPONENT
WRIJVINGS CUEFFICIENT

STEMPEL RADIUS [MMJ
MATRIJS RADIUS [MMJ

MATRIJ5 OPENING [MMJ
8EREKENINGS NAUWKEURIGHEID
GEWENSTE EINDHOEK [GR .. MINJ

HOEK INCREMENT [GR.MIN]

O. :::::0
210000.

9,,00

Elb6" °
0 .. 2:Z
(i" ~2()

13 .. 0

f.3~.5" ()
0 .. 00:l

90 .. 00
:LO .. OO

HUEI<
[(JI'· .. Ini n::l

STEMPELKRACHT SJEMPELWEG
[N/mmJ [mmJ HUEf<

[ql" .. minJ
!::ITE:::I'tPEl...KRACHT

[N/romJ
STEI"IF'E:LWElj

[mm]

~;. ::::; 14
1.:1 .. B7~5

10 .. :~Hj2
1. ;:!,. BEJEl
1.7 .. L)..q.l:)

:~; ~5 A :::C) C)

::~; ~:~ u ~5~? "l

29.1.77
:::n .. T7B
54. 02~5
:34" 26("
::::A. ~.'i16

:::::4 .. 76/;;)

3~':). 01. '7

621. :I.
617 .. B
614 .. 6
611 .. 2:;

r:::3.6
7bl. B
779.9
786.8
7Bl.6
7' 6;~:. '1
7:51,,9
6f:37 4
b~;.o .. 6
627. Lt·

cr!' .. oo
C1::::: .. ::::: 0

t.J2 .. :~:.()

10.00
~?O. 00
::;0.00
40.00
~5(j .. ()()

t:lO" 00
70" (H)

80.00
e;o.oo
90. ;~;O

9:L.00
91. :::~o

9~2. 00

•••N _ •••• ~ •••, ••, _ ••• ',On _ , ,,_ ~ M' ••••• ,,_, '''', - •• , •• _H•• _ ••

1.0 ·00 648 .. 4 -:."
~,?91f•..:a ..

~?O .. 00 J -,,., 6 b. B6:::jc> i ..::. ..
;:;0 .. 00 li fo) '7 · B 10 .. :3El~2

40 .. 00 tlr" 1. 1. "":~ (;)()~':~;i ,..;'" '_.'11

~50 .. 00 6£:37 1.-::' 1 .",
41~1... d f ..

tlO. 00 670 .. ti 21 .. I. fl~:.:j

70. 00 642. 1. 2~5'1 ()C}2

BO. 00 602 .. I. #',r.:l ~:::o:;~.:. ~ ..
90 00 C;'C" l. t::' 2~~::: II c/~5~2· ,..I~.I · ,..I

9O. :30 ~.).£~B .. 7 ;::'4 .. 19C)

9 1 .. 00 ~:i4~:i • 9 ~lA .. 'lt~·B

ell · :~:;O ~54::::; .. 0 :::;4 .. 6'79

Si~? " 00 540. ..··1 :::::4 9~)1...;:. .
9~? • 30 ~5::::;'7 .. ~) ::::'!:5 .204·
r:;.~::: .. 00 ~.:.:;:::;:4· 4 ::::'~.5 .. LJ·f,;j(l

(:p:~:: .. ::;0 ~5:::; 1 L~
":1'1::' 71 7.. .~>\~J ..

C14 .. 00 ~:):?f~ .. c::' ::::'~jll (']'7<::)d

94. 06 ~S:~:~13 .. " ;:;(;:, .. 01 "1-.1:.,



KF-500
1';::ON~3TANTE VAN F'OISSO~!

E-MCDULUS [N!MM'~~2J

C'-WAARDE [N/~!M~~2J

VERSTEVIGINGS EXPONENT
WRIJVINGS COEFFICIEI~T

STEMPEL RADIUS [MM]
MATRIJS RADIUS [MMJ

MATRIJS OPENING [MMJ
BERE1<El~INGS ~:At.JWKEURIGHEID

GEWENSTE EINDHOEK EGP.MIN]
HOE~~ INCREMENT [GR~11IN]

t)" 3t)

967.0
() .. l i+

:3 .. (:1

3,. ()
Be)" ()

90" O()
1. () .. ()i)

'" j.:J

HOEK STEMPELKRACHT STEMPFLWEG
[gr.min] CN/mm] , LmmJ

:l. () II (/(;

t.c:" 00

91 u ~)O

'-iLl· .. 3()
9~; .. (=0

l=t ~S.. ,,:+ (:1

l.-;::c,r.::: 1:'-:
••..•' •..•J ••••; " •••••

I::::' £.. ,.... r o
',

•••• ; '._} ••..•• It .,;••

..:~~8() II 5

·!.~73" 1
..:l'7 () n !:.j

·4i~18 u 1
,q·6~5 n ~5

462" '7'
!~·6C. 4

," I:;'....... c::
".,. ,_J.'::' II -._J

·~1·51 .. 6

6" 344·
7.66·':1-

"! i:- ~ £.. -;'
.L. W r: •..•• ~••} I

·1 Co) {:J L r:::
.1. l II ~-J ~_''''';

::3.554
...,..,. r:::~("•
..:.': at ,..)._1'_,"

31.918
32,,15J.

~"":a l .. I""7'--'"
'_.'''':_ II \oJ ..:•• .0;••

33 .. lO()

33. 58~::;

.~.lt !W',/~
-._' ···r 'I '_I ( ....'

3~1-. 321
3L~n57l

34" l::t8C)



DAFTrucks/centr.lab. ''1./
TREKPROEF

DIN 50 145 opdracht nr 1121 onderzoek betreft afdeling

• doomalen wat nlet C
o keurlng

BtiL AGE 1~
'Avo

van toepasslng Is CJ monster keurlng PEtt-SWIfI.
0-

proefstaaf nr. KF-150 \(F·315 I J(F:-SIJn {l.EfJ.l I<F-Sl>O (LErl.1
afmetIngen Lo : [mm ] bO bO /'0 60
voor de

[mm ] 10~O7- 1.0.1J7 :Z~Ol 20D6beproevlng bo : breedte

ao : dikte [mm ] I.lJ!, 5;lS' (,D ~'~~
r

~ : middellljn [mm ]

SO : doorsnede [mm2 ] Itll) lit./) I 2JO. I., lJi'. '9. ~,0.2 F : totaal [N ] 35.1, b~ ~ "1-1.H-
rekgrens Rp 0.2 : [N/mm2]

Rp 0.2: els [N/mm2]

vloelgrens ReH : bOvenste [N/mm2] 1qO.~ l/rllf ~ 60/~3 ~1S,3

ReH [N/mm2J
,/ .. '": als

RaL : onderste [N/mm2]

ReL : eis [N/mm2]

max. belastlng Fm : totul [N ] 503 5"tllf ttt~Z ,.~3

treksterl<te Rm : gevonden [N/mm2] l{/5/r '+~h f} 1t~"J.g 6SN.~

[N/mm']
..

Rm : eis

RPI [~ ]Rm x 100~

RP/Rm x 100~ : els ["" ]
ReH/Rm ReLI x100'!l1 r"" ] *Rm
ReHl ReLI

X100hiS[~ ] *Rm Rm

breuk had plaats tussen de merkstrepen

afmetlngen LI+ LII [mm J 81, r 5'q,6 lJ4f.4
.

13, t
na Lu

bepl'08'llng LIII rmm l 17,0 '" I, .,.
LI+ LII+ LIII - Lo [mm ] 2',1 J",

,,~ 1~..'1

tv : breedte [mm ]

8u : dlkta [mm J

dU : middellljn [mm ]

Sit : doonInede [mm2 ]

rek A : gevonden [~ ] '3 ~.J. I 21~1 rql!> %l ~
(Lo: )

.
A : els ["" ]

Insnoerlng Z : ["" ]

Z : els ['Ill ]

opmerkingen

_10:_.

--------1-·
SF 2065

datum



ploat Vopenirg s tempel- betas te ontlas te ber.ei nd- belr-ber.
nummer radius hoek hoek hoek hoek opmerking

1 80 12 40°/5' J 1°00' lfOoC:;' .,.10'

2 80 1'2 66°,5' £],°45' 1£6,3' ...-Z'

'33°",' ~I °5'0
, ,

3 80 12 95 57' doodgedrukt

39°0,.' 0 ,
38°jLJ

, ,
4 80 B $5),0 +-31

6aO/s' b4°10• 61°50
, ,

5 80 8 +-l5

96°t S"' ,6°,5' o •
doodgedrukt6 80 8 100 '12

o ,
3Lt 01.( 5

,
36°,t-t'

,
7 40 8 36 35 ... '3

b6°L'i' • b6~7f
I

8 40 8 61/'kO -r,8

1'·0)
,

tJ~ 0, $"' 9,o/lt' -9'9 40 8

t====[h0ek

MATERIAAL: Kf-150

WALSRICHTI NG: DWARS

C= 70S- N/mm2

n= c>'1~

d= 6,0 mm

....w;; 80 ..... f m; 3 m m

-W:=£O ~ r~= 2 mm

! I., : •
• ~ ... _. ~-J..--o__._..._.~._.---!~_.

,
7 -1 . - . i
~~:--,-l~



ploat Vopenirg s tempel- belas te ontlas te ber.ei nd- beh"ber.
nummer radius hoek hoek hoek hoek opmerking

1 80 ~2 3~olo' 35" o?>5"' 3~ 0 33' -'3'

2 BO 1'2 6,+640 ' 60°/5 ' bit °40 '
,

0

80 o ' eg°l,o
,

q3°3 2 ' doodgedrukt3 12 Iql 00

I 80 8 ~1°4$' :J ~ °35"' '31°4 3' of- ol'1+

65°40
,

1>1°30
,

66
0
01' -21'5 BO 8

~>oIO
,

~1·40
,

~ 8o'l> '6 80 8 doodgedrukt
,

32 °10'
0

, ,
7 40 B '3'1°'0 3'-1 I~ -OS'

8 40 B £4°10
, 6,03S' b3·~S' +1'5 I

o ,
e~o30' " °04-'

I

9 40 B l' os i-DI

t::=.===[h0ek

MATERIAAL: Kf-315"

WALSRICHTI NG: DWARS

c=866. N/mm2

n=o,11

.W=80 -.. f m= 3 mm

W~ 40 -+ rm = 2 mm

mm )l= 0,2



plaot \,£openirg s tempel- belas te ontlcs te ber.ei nd- belr-ber.
nummer rodi us hoek hoek hoek hoek opmerking

1 80 12 3~o05'
,

3//'08' -03 •3,%

2 80 12 63°05"' ,goOD' 03°'!JZ I -2.7'

3 80 12
0 ,

81°05" ~3°39' doodgedrukt9°50
4 80 8 ?>.,°30' 33

% • 3 gOI'" -li,'

65°,30' 5'0,3S' 650,3 • -I]'5 80 8

6 80 8 qoO~o' 88~66' 9"1°4 1' doodgedrukt

7 40 5 3~°1.{~' 3/ Dt>5/ 33°3B' TOt'

8 6!/tto
,

600
1S

,
~3°'1'

I
40 8 +23

9 40 8 '0 °55" ' 91 D/$' !J().30 I +u'

I ft\oek

MATERIAAL: kf-500 (LfVERf\NCiGf{S) C =fj 61 N/mm2

WALSRICHTING: DWARS n,:q'Li

I

d ': 6,0 Ie 11

W=80 ...... r m =3mm

W=LO -+ rm = 2mm

)1= 0,2 -.p
~



ploat \LopenirlJ stempet- belas te ontlas te ber.eind- be!.ber.
nummer radius hoek hoek hoek hoek opmerking

38°3$" , 3S
Doo'

0

1 80 12 3Cj 31 ' -,"Ol '
2 80 1'2 6lICZo' .f~o30 • 64'38' .... , g'

3 80 12 9,°.;,. • ,8i°J,o' '''-1/' doodgedrukt
-

4 80 8 '8°'0
,

33 6
3$ I

ill • -fJ1'3811

5 80 8 £sf/,S' I ID',o' 61'23
, -ee'

6 80 8 ~,6S> ' 'b'oo I ,t"I' doodgedrukt

7 40 8 34 % I J.2 61S' '1.(''#1 ' -}1'

8 40 8 6'10()$ I 6, ·0>' '1> °11'" ..,./. I'

9 40 8 9/·"$' 8B~S" 1'·'1" +1.8'

I hoek
Ui t L; t. lit- :

C::.81S" %,.,1
1'):; 0,15

MATERIAAL : Kf-~oo(LEVE({ANC; e ~ 1)

WALSRICHTI NG; DWARS {
C= 12,51 N/mm2

n =O,1lf

d = 5/~ m m

o nbe. trOl4w blil&\"'!

W;: 80~ rm =3 mm

W;40-' rm = 2mm

)J.= 0,2 -~
\1\

~ ..-:--. .1.. __ ~ _,_ __'.. ,. -__ J __ ..... ~__ . _ . ..
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