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SAMENVATTING

Dit is het verslag van de 1 2-opdracht van Rans Engels welke gedurende
de periode lopende van mei Eot en met november 1982 is uitgevoerd in
samenwerking met het bedrijf Bakker B.V. te Ridderkerk onder leiding
van professor A.C.R van der Wolf.

De opdracht was het ontwerpen van een volledig hydraulisch aangedre
ven 630 ton drie-rollen-rondbuigwals welke geschikt is voor zowel aan
als rondbuigen van plaat met een dikte van 10 tot 80 mm tot een
breedte van 4 meter.

uit een analyse van het buigproces voigt een zogenaamd inwendig
moment, dat gelijk is aan het buigend moment dat door de buigwals
op een plaat moet worden uitgeoefend om deze een bepaalde kromming
te geven, als functie van de plaatafmetingen en de plaatmateriaal
eigenschappen. Door dit inwendig moment gelijk te stellen aan het
uitwendig moment worden de krachten op de wals berekend als functie
van de kromming van de plaat.

Door de terugvering van de plaat te berekenen wordt bepaald welke
waarde de kromtestraal van de plaat'(}llder belasting moet hebben om
een kromming na ontlasten te realiseren. Op de geschetste wijze kan
berekend worden hoe groot de walskrachten zijn als functie van de
te produceren buis voor bepaalde plaat- en walsafmetingen en plaat
materiaaleigenschappen. Dit voor zowel het aan- als rondbuigen van
de plaat.

Voor de berekeningen z~Jn twee computerprogramma's gemaakt in
'Burroughs Extended Algol' (BEA), te weten RBWI en RBW2. Ret programma
RBWI berekent de walskrachten bij het rondbuigen en RBW2 bij het
aanbuigen van de plaat.

Aan de hand van de resultaten van deze berekeningen is het benodigd
aandrijfvermogen berekend voor de wals. Dit is gebeurd voor zowel
rol- als glij lagering. Uit deze berekeningen voigt dat rollagering
de voorkeur verdient.

De walsrollen zijn voor diverse breedten varierend van 2 tot 4 meter
berekend op doorbuiging en vermoeing. Gebleken is dat voor de 630
ton wals het criterium vermoeing doorslaggevend ~s.

De twee onderrollen worden beide apart door een hydromotor aan
gedreven. Om gelijkloop van de onderwalsen te garanderen - dit
is nodig om een ronde buis te fabriceren - en om het gehele aan
drijfvermogen beschikbaar te hebben bij het aanbuigen, worden de
onderwalsrollen gekoppeld door middel van een tandwieloverbrenging.
Deze is berekend op tandflank- en voetvermoeing.

Rierna zijn de krachten op het frame bepaald bij het rond- en het
aanbuigen. Tevens is het klaplagerhuis berekend op vermoeing en
vloei van het framemateriaal.
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Als laatste is de doorbuiging van de bovenwalsrol en zijn de krachten
op de cylinders berekend wanneer het klaplager 1S weggeklapt.

De resultaten van de computerberekeningen zijn voor diverse materia
len uitgezet in grafieken. In grafiek 1 en 2 is voor de vier meter
lange walsrollen de maximaal te buigen plaatdikte als functie van de
plaatbreedte uitgezet voor St.37 en St.70.

Concluderend kan gezegd worden dat het verkregen ontwerp concurrerend
is. De resultaten verkregen uit berekening met de computerprograrnrna's blijken 
door middel van vergelijking met gegevens van de concurrentie - vrij
goed. Het is mogelijk om nu ook voor minder gebruikelijke materialen te bepalen
wat een wals kan rond- en aanbuigen.

Als aanvulling zou een onderzoek naar de absolute nauwkeurigheid
van de prograrnrnatuur en de nauwkeurigheid van het terugveringsmodel
bij kleine vervormingen zinnig zijn.
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1 INLEIDING

Dit is het verslag van de I -opdracht van Hans Engels welke gedurende
de periode lopende van mei tot en met november 1982 is uitgevoerd
in samenwerking met het bedrijf Bakker B.V. te Ridderkerk onder
leiding van professor A.C.H. van der Wolf. De opdracht was het
ontwerpen van een rondbuigwals en dit ontwerp uit te breiden tot
een serie machines met verschillende walsrollen gelagerd in het
zelfde frame.

Het bedrijf Bakker B.V. steunt op twee poten, een staalgieterij
en een machinefabriek. Vanwege de outilage is de machinefabriek
geschikt voor de fabricage van middelzware constructies. Het gewicht
van de producten is naar boven begrensd door de capaciteit van de
kraan; 50 ton. Het fabriceren van lichte constructies is economisch
niet rendabel. De afgelopen jaren zijn er in de machinefabriek
voornamelijk scheepsbouwpersen gefabriceerd. De markt hiervoor
is twee jaar geleden compleet ingezakt. In 1980 zijn er over de
hele wereld slechts twee van dit soort persen gekocht(niet bij
Bakker B.V.). am rendabel te kunnen werken moet de machinefabriek
! 12 persen per jaar maken. Hierbij komt dat in de loop der jaren
het machinepark verouderd en de productenrange door tal van oorzaken
verschraald is. Mede onder invloed van de economische recessie wordt
het hierdoor steeds moeilijker de orderportefeuille gevuld te houden.

am dit proces te stoppen is door het bedrijf de zogenaamde "Product
Ontwikkelings Commissie"(POC) ingesteld. Zoals de naam suggereert
heeft deze commissie het ontwikkelen van nieuwe producten als doel.
In eerste instantie is gekozen voor het ontwikkelen van een nieuwe
rondbuigwals. Tot voor tien jaar heeft Bakker B.V. dit soort machines
nog gefabriceerd. Rondbuigwalsen worden gebruikt voor het buigen van
plaat tot pijp. Voornamelijk onder invloed van de capaciteiten van de
machinefabriek heeft de pac gekozen voor een 630 ton wals. Hiermee
kunnen pijpen geproduceerd worden met wanddiktes van IS tot 80 mm.
tot een lengte van 4 meter. Deze pijpen worden gebruikt in de offshore
en in de apparaten- en scheepsbouw. Juist in deze hoek heeft Bakker
B.V. de meeste klanten.

Professor van der Wolf heeft voor Bakker B.V. een literatuuronderzoek
gedaan naar het rondbuigwalsen. Aan de hand van de resultaten van dit
onderzoek is door ing. Korteweg reeds globaal de diameter van de
walsrollen bepaald. Hiervoor heeft de pac een aantal uitgangspunten
moeten opstellen:

- Het wordt een drie-rollenwals, dit in tegenstekking tot een vier
rollenwals welke duurder en complexer maar eenvoudiger te bedienen
~s.

- De aandrijving wordt volledig hydraulisch.
De bovenrol wordt verticaal en de onderrollen horizontaal verschuif
baar. Zodoende kan er op de wals ook worden aangebogen.
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- De maximale bovenwalskracht wordt 630 ton.
- Er zijn vier standaardrollengten; 4 m, 3,2 m, 2,5 m en 2 m. Dit

zijn gebruikelijke plaatbreedten.

Aan mij is gevraagd uitgaande van deze eisen een zo goedkoop
mogelijke rondbuigwals te ontwerpen. Dit in samenwerking met een
constructeur van Bakker B.V., de heer de Vogel.

In figuur la is het rondbuigproces geschetst. In dit geval worden
de onderrollen door hydraulische motoren aangedreven. De aanzet
wordt gerealiseerd door de bovenrol door middel van hydraulische
cylinders naar beneden te schuiven.

In figuur lb is het aanbuigproces geschetst. Nu z~Jn de onderrollen
met hydraulische cylinders zijdelings verschoven. Op deze manier
kan tot vlak bij de rand de plaat rond worden gebogen. Ret stukje
van de plaat dat niet tot op de kromtestraal van te fabriceren buis
kan worden aangebogen wordt het aanbuigstuk genoemd. Dit is voor
ongeveer de helft recht en in de andere helft varieert de kromming
van oneindig tot de gewenste kromming. SOllS wordt het aanbuigstuk
voor het rondbuigen van de plaat gebrand.

figuur la
Ret rondbuigproces.

figuur lb
Ret aanbuigproces.
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Ret probleem kan worden opgesplitst in drie del en; procesanalyse,
ontwerp en een onderzoek naar de gangbare te walsen materialen.
Uit de procesanalyse volgen de eisen die aan de machine worden
gesteld. Met behulp hiervan kan de wals ontworpen worden en kan
berekend worden welke materialen tot welke dikte en kromtestraal
rondgewalst en aangebogen kunnen worden. In dit verslag worden
deze zaken in deze volgorde behandeld.
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2 ANALYSE VAN HET BUIGPROCES

2.1 INLEIDII'JG

In dit hoofdstuk worden allereerst de voornaamste begrippen uit
de technische plasticiteitsleer doorgenomen.(lit.l) Een materiaal
model, dit is het verband tussen effectieve spanningen en rekken,
wordt aangenomen. In bijlage 1 wordt een en ander uitgewerkt. Deze
uitwerking resulteerd in het inwendig moment. Door dit gelijk te
stellen aan het uitwendige moment worden de uitwendige krachten
bepaald voor het rond- en aanbuigen. Voor de rekenprocedures worden
computerprogramma's gemaakt(bijlage 2 en 3). De resultaten hiervan
worden geconfronteerd met gegevens uit de literatuur en de practijk.
Als laatste stap zal het gebruikte formularium worden benaderd, zover
dit mogelijk is, door eenvoudige formules. (bij lage 9)

2.2 ENIGE INLEIDENDE BEGRIPPEN IN DE TECHNISCHE
PLASTICITEITSLEER

Onder invloed van de vervormingen door het buigen van een plaat
treden er spanningen op in de ~, r en z richting. Voor de totale
effectieve spanning kan geschreven worden:

_2 2 2 2
20 = (a - a ) + (a - a ) + (a - a )

~ r r z z ~
(2. 1)

Von Mises stelt dat er vlQei optreedt wanneer de effectieve spanning
gelijk is aan een bepaald criterium:

a = a .
cr~t

(2.2)

Voor het spanningsevenwicht voor
een cirkelsymmetrisch blokje
volgens figuur 2.1 kan geschre-
ven worden:

Voor de effectieve rek kan
geschreven worden:

Equivalent aan het verband
tussen de elastische rekken
en spanningen volgens Hooke

(2.4)

(2.3)o
r

a - a
r <p

+
dr

do
r

figuur 2.1 Spanningsevenwicht ~n een
cirkelsylITffietrisch blokje.
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kan voor het verband tussen plastische rekken en spanningen geschreven
worden:

E
r

E: (0 _
a r

(2.5)

Cyc1isch!

De missende schakel in dit model is het verband tussen de effectieve
rek E: en spanning o. Als dit bekend is kan uit de spanningstoestand
de vervorming bepaald worden.

Verondersteld wordt dat het materiaal zich als zijnde isotroop
en homogeen gedraagt, met een uniforme voordeformatie 'E '.

o

In het elastisch gebied voIgt het materiaal de deformatierelatie volgens
Hook:

B = E.€ (2.6)

In het vloeivlag gebied is de effectieve spanning constant en onaf
hankelijk van de effectieve rek:

In het plastisch gebied voIgt
het materiaal de deformatie
relatie volgens Naday:

oJ

c(v
II

I I
I
I
I
I

/ I
I J
I I

Cvv l --Eo

figuur 2.2 Het materiaalmodel

B = a
vv

- ( -E)no = c. € +
o

(2.7)

(2.8)
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2.3 UITWERKING VAN HET MODEL VOOR HET BUIGEN VAN PLAAT

Uitgaande van de theorie zoals behandeld in 2.2 kan voor het buigen
van plaat het inwendig moment - dit is het moment dat nodig is om
een plaat een bepaalde krornrning te geven - bepaald worden als functie
als functie van deze krornrning, onder belasting.

Bij de berekening zijn enige aannamen gedaan:

1. Het materiaal is homogeen, isotroop en gedraagt zich als beschre
ven in 2.2.

2. De plaat wordt belast door een zuiver buigend moment.
3. Er is sprake van vlakke deforrnatie; de rekken in de breedte rich

ting worden nul verondersteld.
4. Er is sprake van een rechte rekweg zodat forrnule 2.4 gebruikt kan

worden. Dit houdt in dat de verplaatsing van de neutrale lijn
- waarvoor E~=O - binnen het elastisch gebied blijft. Later
blijkt dat deze aanname reeel is.

r
--- - - -t-------'-

figuur 2.3 Het plastisch-, vloei
vlag- en elastisch gebied.

figuur 2.4 Het rondbuigen van
dunne plaat.

Het inwendig moment bestaat uit een plastisch en elastisch en daartus
sen een vloeivlag deel:

M.
~

M. + M. + M.
~,pl ~,vv ~,el

(2.9)
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Voor de configuraties als geschetst in de figuren 2.3 en 2.4 kan voor
het inwendig moment geschreven worden:

M.
~

r
ur bo~ (r-rbel)dr

r.
~

(2.10)

I
b.ocp(r-rbel)dr +

r.
~

2 b.o (r-rb l)dr +vv e

IT
b.ocp (r-rbel)dr +

r
u

J
r +l sbel 2 vv

(2.11)

In bijlage 1 zijn de spanningen in gebied I en TIl bepaald.
Voor de spanningen in het elastisch gebied kan volgens de elemen
taire plaattheorie*geschreven worden:

(2.12)=a
cp

r
be1

De spanning in het vloeivlag gebied is constant en gelijk aan a *.
Als het materiaal een vloeigrens heeft kan de grootte van het eYXsti
schegebied bepaald worden uit:

E

(2.13)
IS
2 eE

2
r

be1
(I-v )

of 1 s = a2 2 e s
- V r be1 E

Als het materiaal niet vloeit kan het elastische gebied bepaald
worden door voor a = a 0 2 te substitueren.Dit blijkt in de
practijk goed te vgldoen.' Ret blijkt dat oak voor de vloeivlag
spanning in het algemeen 00,2kan worden ingevuld.

a
s

I

Onder de aanname dat In(l+y) = y - ~y2+ ..•• ~ y en (r .• r )2 ~ ~(r.+r )
kan het inwendige moment t.g.v. ~lastische vervorming ~or~en bepaaid u
als (zie bijlage 4):

(2. 14)

inwendig moment:2.13 geldt voor het elastisch
Is 2
2 e E y

= 2 f b 2
dy =

0
(I -v ) r

bel
b

f

Met de formules 2.12 en
Is
2 e

H. 1 = 2
~,e

s s 1
b.C ( ( ( E )1+n _ s (v + E ) +n) +

Mi,pl = n+I' r be1 • s 13.r
be1

+ 0 v 13.rbe1 0

+
3.r~el
n+2

s
v«/3 r• bel

- )n+2+ € -
o

(2.15 )

*Dit geldt bij kleine vervormingen waarbij 0r=oz~O.
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Als £ 0 wordt dit:
o

b.C
H. I
~,p

2+n
s

2+n
svv ) (2.16)

Voor het moment t.g.v. de spanningen ~n het vloeivlaggebied
kan geschreven worden:

Is
2 e

H.
~,vv

2.J
Is
2 vv

b.G •y. dyvv
0' .(l s )2- (Is )2)vv 2 vv 2 e (2.16a)

met s = 2.rb l'~ . De grootte van het vloeivlaggebied voIgt uit
de tr~proef. Aang~ien buigen een langzaam omvormproces is moet
de reksnelheid tijdens de trekproef klein worden gehouden. In de
practijk kan voor 0' = GO 2 worden ingevuld.vv ,

In de grafieken 2.1 en 2.2 is vaar St.37 en St.70 het inwendige
Inoment per breedte eenheid uitgezet tegen de plaatdikte 'Sf zoals
berekend met farmule (2.15). Het plastische inwendige moment is
berekend vaor diverse uniforme vaardefarmaties en diverse kramte
stralen.

Het tatale inwendige moment M. is oak berekend zander verwaarlazing
van het elastische- en vlaeiv!aggebied. Enkel bij grote kromtestralen
(r grater dan 5000 mm.) waren er gratere verschillen tussen ll. en
E. 1. Voor de berekening van het maximale inwendige moment, ait is
btjPRleine kromtestralen en dikke plaat kan daarom formule (2.15)
gebruikt worden.

Uit de grafieken (2.1) en (2.2) blijkt ook dat de invloed van de unifarme
voordeformatie - in de grafieken Ie' genoemd - enkel bij grate kromte
stralen een grote invloed heeft.

De verschillen tussen M. zoals berekend met formule (2.15) en zoals
exact berekend in het c~mputerprogrammablijken minimaal te zijn.
Dit verschil is berekend voor St.37 en St.70 waarbij ik E heb
gevarieerd van 0,00tatO,02. en r

b
1 van 330 mm. tot 5200

o
mm. vaor

s = 40 mm en s = 60 mm. Het verscfi~l bleek niet groter te zijn
dan maximaal 0,035%. Het blijkt dat de fouten die ontstaan door de
benaderingen In(l+y) = y en (r .• r )2 = !(r.+r ) ongeveer even groat
en tegengesteld zijn. De foutea d~e ontstaln ~oor deze benaderingen
zijn apart in de orde grootte van 0,25%.
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r ... 350 mml e ... 0
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Gra~iek 2. 1. De invlaed van de kramteetraal en de
uni~arme vaarde~aratie "e" op h.t
inwendise moment.
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Gra~iek 2.2. De invloed van de kromteetraol en de
uni~orme voorde~ormatie "e" op het
inwendige moment.
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2.4 BEPALING VAN DE UITWENDIGE KRACHTEN BIJ HET RONDBUIGEN

a

figuur 2.5 Rondbuigen met drie rollen.

Uit de geometrie volgens figuur 2.5 blijkt eenvoudig dat:

siny

tevens:

a
2(r . + S +!d )

C,1. w,o
(2.17)

c =!d +!d .cosy + s - r .. (1 - cosy)w,b w,o C,1.

De arm u, waaronder de onderwalskracht F werkt op het punt met
het maximale moment 1.S: 0

u = r .. siny
C,1.

(2.18)

(2.19)

Hiermee wordt het maximale uitwendige buigend moment dat door de wals
op de plaat wordt gezet:

De bovenwalskracht is gelijk aan:

(2.20)

(2.21 )
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Bij een ideale bollering, d.w.z. dat de doorbuiging van de walsrollen
exact gecompenseerd wordt, kunnen de krachten F en Fb berekend worden
door ~ gelijk te stellen aan M.. Er is dan eenodirect verband tussen
de kromtestraal van de plaat onaer belasting en de uitwendige belasting;
F

o
en F

b
•

In bijlage 7 is de invloed van de doorbuiging op de walsrolkrachten
berekend. Deze blijkt minimaal te zijn.
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2.5 BEPALING VAN DE UITWENDIGE KRACHTEN BIJ HET AANBUIGEN

c

figuur 2.6 Aanbuigen met drie rollen.

Voor het maximale uitwendige moment dat de waIsrollen op de plaat
zetten kan geschreven worden:

~ = arm.F I/cos~ = (o-arm).F 2/cos~
~D 0, 0,

(2.22)

Voor de bovenwalskracht kan geschreven worden:

(2.23)
o.cos~

(o-arm).cos~ .Fo,1

De ontbondene van de bovenwalskracht Ioodrecht op de hartIijn
door de onderwalsrollen is:

Fb = Fb·cos~,n (2.24)

Alvorens de uitwendige krachten berekend kunnen worden moeten
eerst de hoeken ~,~ en ~ en de overspanning 0 en de arm bekend
zijn. OfweI de vorm van de plaat onder belasting moet bekend zijn.

(2.25)

In het algemeen geldt voor een functie f(x) met een eerste afgeleide
f'(x) en een tweede afgeleide f"(x):

I _ I,f"(x) I
rbeI(x) - (1+(f'(x))2)l5
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Hierin is r
bel

(x) de kromtestraal. Zie figuur 2.7.

Het inwendige moment is bekend als functie van r
b

1 volgens formule
(2.15). Uitgaande van de kromming die het aanbuig~tuk moet krijgen
kan met formule (2.15) het inwendige moment berekend worden voor
x = ° (fig. 2.7).

Voor x = arm en voor x
nul.

arm - overspanning ~s dit moment gelijk aan

Hiermee kan het inwendige moment berekend worden als functie van x.
Dit is namelijk lineair in x en bekend voor x = 0, x = arm en
x = arm - overspanning. Aangezien M. een functie is van r be1 is
nu de kromtestraal r bel bekend als !unctie van x.

De differentiaalvergelijking (2.25) kan worden opgelost met een
numerieke integratieprocedure volgens Runge Kutta.(lit. 14)

Uit de vorm van het aanbuigstuk - welke beschreven wordt door de
functie f(x) - kunnen ~,~ en ~ bepaald worden.

Uitgaande van deze f(x) kan een nieuwe arm en overspanning bepaald
worden:

arm .- (lijnintegraal f(x) van x = ° tot x
voorgeschreven aanbuiglengte

/

arm)

\
\

. arm (2.26)

figuur 2.7 Vorm van de plaat bij het aanbuigen.
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o = a -!d .(sin~ - sin~)w,o (2.27)

De voorgeschreven aanbuiglengte is de lengte van de plaat van x = 0
tot x = arm zoals die door de kiant is opgegeven.

De hoek ~ in formule 2.27 is negatief.

Met de in formules (2.26) en (2.27) berekende arm en overspanning kan
de vorm van de plaat nogmaals berekend worden. Rieruit voigt een nieuwe
waarde voor de arm en overspanning, dichter bij de werkeiijkheid.
Deze ius kan naar gelang de verlangde nauwkeurigheid een aantal malen
worden doorlopen.

lndien de vereiste nauwkeurigheid bereikt is kunnen de walskrachten
berekend worden met de formules (2.22) en (2.23). Rierin kan het uit
wendig buigend moment berekendmet de formule (2.15).

De horizontale insteliing van de onderwalsrollen (fig. 2.6) ~s:

lnst. = lea - d .sin~ - d b.sin~) - arm (2.28)
2 W,o w,

en de verticale insteliing van de bovenrol is:

c = !(d +d ) + f(x=arm) + s (2.29)w,b w,O

(2.29a)
a.(a -ABA)

Rierin is ABA de lengte van het aanbuigstuk. Ret blijkt dat deze benade
ring, in de gevallen waarbij de aanbuiglengte kleiner is dan 80 rom 
hetgeen gebruikelijk is in de practijk - vrijwel nooit meer dan 2%
van de exact berekende ontbonden bovenwalskracht afwijkt.

F ~

b,n

In eerste benadering kan gesteld worden ~ = ~ = ~ = O.
Met de formules (2.22), (2.23) en (2.24) kan dan voor de loodrecht
ontbondene van de bovenwalskracht geschreven worden:

a.~

Formule (2.29a) is geschikt om te bepalen wat er op een wals kan
worden aangebogen, maar om de onderwalskrachten en de instelling
van de walsrollen te bepalen moet de vorm van het aanbuigstuk
berekend worden.
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2.6 BEPALING VAN DE ELASTISCHE TERUGVERING

Voor een materiaal dat voldoet aan de aanamen uit hoofdstuk 2.3 kan
voor de terugvering na ontlasten geschreven worden (lit. 2):

M.
~,max

r
(2.30)

Hierin is:
1s

Mel = 2.J b.on:dy
o

(2.31)

dM 3
dM,l~ 2 b.E (~)

tanoc:dlfjdCi) 3 (1-\)2).r 2

Rierin is M 1 het moment dat
nodig is omeeen plaat een zekere
kromming te geven waarbij veron
dersteld wordt dat dit geheel
elastisch gebeurt.

Ret maximale benodigde inwendige
moment M. kan berekend worden
met formGl~at2.15).

or

I

f
. . .I'kl
~guur 2.8 Ret ~nwend~ge

bij het terugveren.

-1-
r

moment

Met formule C2.30) kan hierna
de kromtestraal van de plaat
na elastisch terugveren berekend
worden.

(2.32)

2rb 1 ( ) 2rb 1 3 0 (1-\)2) (2+ )
• ( ( e) 1-n _ ( e). ( s ) n)
ssE

E = 0 , een vloeigrens 0 kan M. benaderd worden
e8 (2.16). Omgewerkt lei!t dit ~et formule (2.30)

1 - -----,---,--,-----,,----
~ HI +n) . (2+n) . E

(1-\)2) .0
_ ( s •

E

r

Voor een materiaal met
met de formules (2.14)
tot:
r
be1

Veenstr~(li~. 3) heeft de terugvNrin2 gemeten van ee~pla1t met
C = 815 fmm, n = 0,22, 0 = 300 fmm en E = 210.000 fmm. De resul
taten van deze metingen ziln weergegeven in grafiek 2.3. Rierin is
het percentage terugvering uitgezet als functie van de grootste rek.
IDit is in de buitenste vezel.
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5

Hateriaal: C 815 Njmm2

n 0,22

0- 300 N jmm2
s

210 kN jmm2E

v 0,3

Gemeten waarden in het experiment
van Veenstra(lit. 3).
Berekend metformule (2.32).

Bij het experiment: plaatdikte s = 5 rom.
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In deze grafiek z~Jn tevens de resultaten uitgezet van berekeningen
volgens formule (2.32).

Wij werken in het gebied van s/(2r 1) is ° tot 0,06. Bij kleine
vervormingen, dunne plaat en/of gro~~ diameter, is de berekende
terugvering veel groter dan de werkelijke terugvering. Op de
berekening van de maximaal te walsen plaatdikte hebben deze
afwijkingen amper invloed aangezien dan s/(2r 1) = 0,04 tot 0,06.
Zoals later berekend za] worden blijkt de inv~5ed van fouten in
de berekende kro&~ing van de plaat op de bere~ende walskrachten vrij klein.

Rierbij zijn een paar opmerkingen te maken. Bij kleine vervormin
gen is de invloed van het vloeivlag- en het elastische gebied groote
Ret vloeivlaggebied is in het model waarmee formule (2.32) is bepaald
verwaarloosd.

De grootte van het vloeivlag gebied
temperatuur en de reksnelheid. Dit
Zie figuur 2.2. Als s/2r

b
1 = 0,02

de plaat nog aan het vloeIen zijn.

is sterk afhankelijk van de
gebied kan tot E: = 1% groot worden.vvdan kan ongeveer de helft van

De materiaalconstantes n en C worden bij vee1 grotere rekken bepaald
dan die die optreden bij het buigen van dunne plaat op grote diameters.

Voor dunne plaat moet, om de terugvering te berekenen het inwendige
moment berekend worden met formule (2.9). Met hierin M. 1 volgens
formule (2.15) en M. 1 volgens formule (2.14) en U. ~ .. p 1

. l.e ~,vv vo gens
formule (2.16a).
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2.7 COMPUTERPROGRAMMATUUR

Er zijn twee computerprogramma's gemaakt; RBWI en RBW2. Zie bijlage
2 en 3. Ret eerste berekent de krachten en de instelling van de boven
walsrol voor het rondbuigen en het tweede berekent bovendien de ins tel
ling van de onderwalsrollen voor het aanbuigen.

Voor beiden geldt:

- afmetingen van de te walsen plaat
- kentallen van het te walsen materiaal
- hoofdafmetingen van de wals

Uitvoer: - walsrolkrachten
- vorm van het product; de buis of het aanbuigstuk, voor en

na ontlasten
- instelling van de walsrollen

FLOW RBWI

1AAA Berekening van r
bel

met formule (2.32) met r = 0/ (2 .n)

Berekening van M., exact aan de hand van de formules voor de
spanningen welke~zijn bepaald in bijlage I, met behulp van
de standaardprocedure Integral.

Berekening van de walsrolkrachten F
b

en F en de instelling c
met de formules (2.17) tim (2.21). 0

FLOW RBW2

1
AAA Berekening van rbelmet formule (2.32) met r = 0/{2.rr)

Berekening van M., exact aan de hand van de formules voor de
spanningen welke~zijn bepaald in bijlage I, met behulp van
de standaardprocedure Integral.

BBB Label AAA hoeft niet gebruikt te
is, is hier de mogelijkheid voor
en een gewenste buighoek van het

worden. Zo dit niet gebeurd
de gebruiker om zelf een M.

~

aanbuigstuk in te lezen.

CCC Uitvoer van de buighoek a. en inwendig moment M.•
~ ~

DDD Voorbereiding van de loup waarin de vorm van het aanbuigstuk
wordt bepaald. De eerste schattingen voor diverse variabelen
worden gedaan.

EEE Bepaling van de globale vorm van het aanbuigstuk - onder belasting
- met de formules (2.25), (2.26) en (2.27), met behulp van de
standaardprocedure RK2.
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FFF Bepaling van de laatste benadering van de vorm van het aanbuig
stuk voor en na ontlasten met de formules (2.25), (2.26), (2.27)
en (2.32), met behulp van de standaardprocedure RK2.

Berekening van de walsrolkrachten Fo l' F 2 en Fb met de
formules (2.22), (2.23) en (2.24).' 0,

Bepaling van de instelling van de boven en beneden rollen met
de formules (2.28) en (2.29).

Integral is een standaardprocedure voor het numeriek oplossen van
integralen. RK2 is een standaardprocedure voor het numeriek oplossen
van differentiaalvergelijkingen volgens het Runga Kutta principe.
(lit. 14)
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2.8 BEPALING VAN DE INVLOED VAN DIVERSE GROOTHEDEN OP

HET INWENDIGE MOMENT MI

Door te bepalen hoe groot de invloed van fouten van de invoer van
de computerprogramma's is op het inwendige moment kan inzicht ver
kregen worden in de nauwkeurigheid waarmee M. bepaald kan worden.
Vooropgesteld dat bekend is hoe groot de fouEen in de invoer zijn.

(2.35)
n

)( ---;'"I-
S
-

32 .rbel

2b.C.s
1

(2+n).3 2(2+ ) 3(~+~n) nn . . r
bel

M.
~

Uit grafiek 1 en 2 blijkt dat de invloed van E op M. vrij klein ~s.

d b '· dO. ~l dVoor e epal~ng van de ~nvloed van de an ere var~abe en wor t
formule (2.16) gebruikt.

b.C.s(2+n)

Hiermee:

2 + n
s

2,2
s

Een afwijking van 1% in de plaatdikte s - a,s mm op de 50 mm - geeft
een afwijking van 2,2% in het inwendige moment.

M.
~

- n - 1

5.r
bel

Een afwijking van 1% in r - 5 mm op 500 mm - geeft een afwijking
. be] . k .van slechts 0,2% ~n M.. De Rromtestraal onder belast~ng an n~et

nauwkeurig berekend w&rden bij kleine vervormingen. Hieruit blijkt
dat onnauwkeurigheden in de berekening van r

b
1 slechts een kleine

invloed op M. hebben. e
~

M.
~

1
b

1
C

Dit wil zeggen dat een afwijking van 1% in b of C een afwijking van
1% inM. geeft.

~

Als f(x) = aX dan flex) = In(a).ax . Hiermee kan de invloed van afwijkingen
in de verstevigingsexponent berekend worden.
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In ( IS)
3 2 .rbel

Deze factor ~s maximaalO,06 tot 0,09 voor een plaatdikte s = 40 tot 60 mID.

Dit wil zeggen dat voor s = 40 mID. een absolute afwijking in de verste
vigingsexponent n van 0,01 resulteert in een afwijking in M. van maxi-
maal 0,06%. Voor staal varieert n tussen 0,15 en 0,25.Klein~ afwijkingen ~n
n kunnen dus niet tot grote afwijkingen in M. leiden.

~

Afsluitend kan gezegd worden dat vooral afwijkingen in de plaatdikte s
grote invloed kunnen hebben op het inwendige moment M.. Toleranties voor
s liggen in de ordegrootte van 0,5 mID bij een plaatditte s = 50 mID.
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2.9 CONFRONTATIE VAN DE VERKREGEN RESULTATEN MET DE PRACTIJK

We hebben de beschikking over enige gegevens van rondbuigwalsen van de
concurrentie. Van twee machines hebben we een uitvoerige offerte. Dit
geeft de mogelijkheid om de theorie globaal te controleren.

In beide gevallen ontbreekt de hartafstand van de onderrollen. Deze
heeft grote invloed op de krachten bij het rondbuigen. De beschrij
ving van het plaatmateriaal gaat niet verder dan een vloeigrens en
een breekgrens.

Door een schatting van de onderrolhartafstand en door een ideaal
plastisch materiaal aan te nemen met C = ° en n = a is echter
wei een indicatie betreffende de bruikbaar~eid van de programmatuur
te geven, vooral voor het aanbuigen.Hier is nl. de invloed van a klein.

Wilhelm Schaefer KG in Wilnsdorf (WDR) offreert derondbuigwals
SRMVQ met: (vl[';s. bijl. 5)

maximale plaatbreedte b 3600 mm
II plaatdikte s = 50 rond te buigen op de volle breedtemm
II II s 38 aan te buigen met aanbuiglengte: 1,8 x smm., II = 32 II II II II II I ,5 x ss mm

Voor materiaal ° 300 N/mm
2een met s

N 2
0

b 440 /rrrm

maximale bovenrolkracht F
b

680 ton

bovenroldiameter d 650 mm
onderroldiameter dw,b 460 mmw,o

700600

800
735
672

Voor een ideaal plastisch materiaal met C = 300 N/mm2 en n = a
geeft RBWI voor hetrondbuigen tot een pijpdiameter d = 800 mm.

c
voor de bovenwalskracht Fbin tonnen:

onderrollen
hartafstand a (mm): 500

s (mm): 150 998
48916
46 838

Idem geeft RBW2 voor het aanbuigen toteen kromming r = 400 mm. met
een onderrollen hartafstand a = 600 mm. voor de bovenwalskracht Fbin tonnen:

s (mm) Fb (ton) s (mm) F
b

(ton)

38 743 32 1- 723
36 667 30 636
34 595

aanbuiglengte: 1,8x38 mm. aanbuiglengte: 1,5x32 mm.
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Bij het aanbuigen is de invloed van de onderrollen hartafstand a erg
klein. De berekende waarde voor Fh ligt hier iets boven de in de offerte
aangegevenwaarde. De aanbuiglengEe is echter moeilijk te meten en
in de practijk slordig gedefineerd. In RBW2 is de aanbuiglengte gelijk
aan de lengte van het stuk plaat tussen de rand en de plaats waar de
buis de gewenste kronuning heeft. In figuur 2.7 ligt dit tussen x = arm
en x = O. Dit is echter lastig te meten.

Op de benodigde kracht bij het rondbuigen heeft de onbekende onderrol
len hartafstand een dermate grote invloed dat het niet mogelijk is
uitspraken te doen over de nauwkeurigheid van RBWI uitgaande van deze
gegevens. RBWI gaat echter wel uit van het zelfde inwendige moment als
RBW2.

Grenen engineering works in Skagen (Denenraarken) offreert de rondbuig
wals HPV 700/575x3500, bijlage 6 met:

maximale plaatbreedte b 3500 nun
11 plaatdikte = 53 rond te buigen op de volle breedtes nun

tot een binnenbuis diameter r 500 nun.
11 11

S = 32 te buigen (aanbuiglengte gi~t op-nun aan
gegeven)

voor een materiaal met °
s

0 b

360 N/nun2

500 N/nun2

maximale bovenrolkracht

bovenroldiameter
onderroldiameter

1000 ton

700 nun
575 nun

Voor een ideaal plastisch materiaal met C = 360 N/nun2 en n = 0
geeft RBWI voor het tot een pijpdiameter d = 1050 nun.
voor de bovenwalskracht F

b
in tonnen: c

onderrollen
hartafstand a (nun): 650 600

s (nun)
53
50

997 1100
970

Idem geeft RBW2 voor het aanbuigen tot een kronuning r = 525 nun.
met een onderrollen hartafstand a = 650 nun. voor de bovenwalskracht
Fb in tonnen:

s (nun)
32
30
29

aanbuiglengte ABA (nun): 32

1224
1076
1000

40

993

De aanbuiglengte en de onderrollen hartafstand z~Jn hier helaas niet
opgegeven. Daarom is het onmogelijk harde conclusies te trekken.
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3 ONTWERP VAN DE 630 TON RONDBUIGWALS

3.1 SAMENVATTING VAN DE UITGANGSPUNTEN

Gekozen is voor een 630 ton drie-rollen-rondbuigwals. Zonder dat het
frame wezenlijk gewijzigd behoeft te worden moet dit geschikt zijn
voor het dragen van rollen met diverse lengten en diameters. De machi
ne wordt in dit hoofdstuk doorgerekend voor de volgende walsbreedten:
4m, 3,2m, 2,5m en 2m.

De onderrollen worden apart aangedreven door twee hydromotoren. Om
gelijkloop van de onderrollen te garanderen en om overbelasting van
een van de hydromotoren te voorkomen worden de onderrollen gekoppeld
door tandwielen.

De onderrollen moeten zijdelings kunnen worden verschoven. Dit wordt
gedaan met hydraulische cylinders. Zodoende kan de machine worden
gebruikt voor zowel aan- als rondbuigen.

De aanzet van de bovenrol wordt gerealiseerd door middel van twee
hydraulische cylinders. Aan de klaplagerzijde wordt de rol naar beneden
getrokken. Aan de andere zijde is in verband met de aandrijving van
de onderrollen geen plaats voor een trekcylinder en wordt de boven-
rol daarom van bovenaf naar beneden geduwd.

duW'cylinder

klaplager tegenhoudcylinder

,hydro- I

I motoren I
tandwielover r,

- --- 4- bl,f.H-1

lagerhuis v.d
onderrollen

zijcilinders---

trekcylinder

id-+-- - --- - ---

~tt--+- - --- - --- - -- -

figuur 3.1 Zijaanzicht van de drie-rollen-rondbuigwals.
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In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens berekend:

Het totaal benodigde aandrijfvermogen. Dit wanneer de walsrollen
zijn gelagerd in wentellagers en wanneer ze zijn gelagerd in
glijlagers. Hierna worden de hydromotoren gekozen en kan gecon
cludeerd worden dat de rollen bij voorkeur in wentellagers moe
ten worden gelagerd.

De maximale belasting van het frame en de walsrollen. Aan de
hand hiervan wordt het klaplagerhuis berekend.

- De minimaal vereiste diameter van de walsrollen voor de diverse
walsbreedten. Dit gebeurt op twee criteria; vermoeing en doorbuiging.
Het vermoeingscriterium blijkt doorslaggevend. Tevens wordt bekeken
of de tapeinden niet zullen bezwijken.

- De tandwielkoppeling van de onderrollen. Dit gebeurt op tandvoet
en flankvermoeing. In een aantal cycli wordt de optimale configura
tie bepaald.

- De doorbuiging van de bovenwalsrol en de krachten op de duwcylinder
en de tegenhoudcylinder wanneer het klaplager is weggeklapt.
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3.2 BEPALING VAN HET BENODIGDE VERMOGEN EN VAN DE LAGERING

uit een analyse van de machine blijkt dat er twee grote vermogens
verliesposten zijn na de hydromotoren, te weten de lagerwrijving
en de rolweerstand tussen de plaat en de walsrollen. De rest van
het vermogen verdwijnt in het buigproces.

In glijlagers wordt in het algemeen veel meer vermogen gedissipeerd
dan in wentellagers. Deze laatsen zijn echter meestal duurder. Aan
de hand van een analyse van de vermogenstromen door de machine kan
gefundeerd gekozen worden voor wentel- dan wei glijlagering.

Hierna worden de hydromotoren voor de aandrijving van de onder
walsrollen gekozen.

3.2.1 Vermogensverliezen ~n de lagering

Lagerverliezen z~Jn afhankelijk van de belasting, lagerspeling,
smeringstoestand, lagertemperatuur, diameter en het toerental.
Bij benadering geldt de wet van Coulomb voor het lagerwrijvings
moment:

(3. 1)
3.5 r-T,,---,-------,---r-----,--,----,

.10-3

30
Mt,l = F.rl·~

Bij wentellagers nadert ~ voor
grote belasting naar een limiet
waarde, zoals uit figuur 3.2 blijkt.
In deze figuur wordt de gemiddelde
waarde voor de wrijvingscoefficient
van diverse wentellagers gegeven
bij een spaarzame smering en met
een normale lagerspeling.

Voor grote belasting geldt voor
tonlagers:

~ = 0,0018

De wrijvingscoefficient van
glijlagers is sterk afhankelijk
van het toerental zoals figuur
3.3 aangeeft. Volgens Klein (lit. 5)
geldt voor glijlagers:

~ '" 0,05 .;. 0,1

o 10 20 30 40 50 50
radiale lagerbelaslung in kN

figuur 3.2. Gemiddelde wrijvings
coefficient '~', voor wentellagers
volgens Jurgensmeyer(lit. 4).

geuengde smering
~ I volkomen smering

~min

w
figuur 3.3. Stribeck-curve: sche
matische weergave v.d. wrijvings
coefficient '~', voor glijlagers,
als functie van de omwentelings
frequentie 'w'.
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Voor het totale lagerverliesmoment 1n een drie-rollen-rondbuigwals
geldt hiermee:

(3.2)

Rierin is tit de overbrengverhouding van de bovenrol naar de benedenrol:
r . d

1 =~ w,o (3.3)
d r

w,b c,u
Ret totale vermogen dat gedissipeerd wordt 1n de lagering is:

Pi = w . Mt,l

Waarbij w de omwentelingsfrequentie van de onderrollen 1S.

(3.4)

3.2.2 Vermogensverliezen door de rolweerstand

Wanneer een rol over een plaat rolt moet er een rolweerstand worden
overwonnen. Deze weerstand ontstaat doordat de rol en plaat plastisch
dan wei elastisch vervormen onder invloed van de normale belasting.
Zie figuur 3.4. De dwarskracht moet de rol als het ware over een heuvel
tje duwen.

Voor het rolweerstandsmoment geldt 1n het
algemeen:

(3.5)f.F
n

Mt,r

Noonan en Strange (lit. 6) hebben voor
diverse materialen, afmetingen en belastingen
de rolweerstandsarm 'f' gemeten. Voor het
rollen over roestige staalplaat maten zij:
f = 0,13 + 0,26 mm. Voor f = 0,26 mm was
de normale belasting zo groot dat er plas

figuur 3.4 De rolweerstand tische vervorming optrad.

In het geval van de 630 ton wals zal de plaat ook plastisch vervormen,
daarom wordt f = 0,26 mm genomen.

Voor het totale rolweerstandsmoment 1n een drie-rollen-rondbuigwals geldt:

Mt,r (3.6)

Rierin is tit de overbrengverhouding volgens formule (3.3).

Ret totale vermogen dat gedissipeerd wordt door de rolweerstand is:

P = w . M
r t,r (3.7)

Waarbij w de omwentelingsfrequentie van de onderrollen 1S.
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3.2.3 Het gedissipeerd vermogen 1n het buigproces.

Voor de specifieke deformatiearbeid - dit lS de deformatiearbeid per
volumedeel -geldt in het algemeen

W
s

(3.8)

Het totale vermogen dat 1n de plaat wordt gedissipeerd wordt hiermee:

IS

P = 2.J W .b.v.dy
p 0 s

(3.9)

Al eerder is afgeleid dat voor de effectieve rek 1n dit geval geschreven
kan worden:

t: = ~l.
I3r

Ingevuld leidt

p
p

dit voor 'P , tot:
p

Z.C.b.v . (rz·(-zs) (n+2)_ r . (_s_) (n+Z)). (3.)n+l
(n+l).(n+2) .rZ 1 2.r l 13

(3.10)

(3.11)

(3.12)

Hierin is 'v' de snelheid waa~ee de plaat door de wals gaat. 'r l ' is de
straal waarmee de plaat de machine ingaat en 'r,.,' uaarmee deze eruit komt.

3.2.4 Berekening van het aandrijfvermogen voor de 630 ton wals

Het totale benodigde vermogen aan de uitgang van de tandwielkast lS

gelijk aan:

P = PI + P + P
t r p

Dit blijkt maximaal wanneer een 20 dik mogelijke plaat van een materi
aal met een hoge treksterkte over de volle walsbreedte wordt rondgebo
gen tot op een zo klein mogelijke diameter.

Voor St.70 is met het computerprogramma RBWI berekend dat de maximale
plaatdikte die rond kan worden gebogen tot op een binnendiameter van
de buis, d .= 750 mm, gelijk is aan s = 30 mm. Dit voor een vier
meter bred~'~laat met 630 ton bovenwal~facht.
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De hierbij gebruikte waisafmetingen:

onderrollen hartafstand a
diameter v/d onderrollen d
diameter v/d bovenrol dW'o

w,b

Plaatafmetingen:

700 mID

650 mID

750 mID

Piaatmateriaal St.70:

specifieke spanning C
verstevigings exponent n
voordeformatie so

Met RBWI berekend:

1051 N/mID2
0, I 5
o

lengte 1
breedte b
dikte s =

2450 mID

4000 mID

30 mID

bovenrolkracht Fb
onderrolkracht F

o

6300.000 N
3270.000 N

Jill,7 kH

Voor de omwenteiingsfrequentie van de onderroiien kan geschreven worden:

w = 2dv (3.13)
w,O

Met een walssnelheid van 5 meter/minuut wordt
5000

w = 60 x 325 = 0,256 rad/sec

Bepaiing van het iagerveriiesvermogen.

Met de formuies (3.2), (3.3) en (3.4) wordt het lager veriiesvermogen, maximaai:

voor b toniagers P
l

1,6 kW
voor 6 glijlagers Pl = 69, I kW
voor 5 ton- en 1 glijlager Pi 19,2 kW

Hierin is voor de straal van de lagers genomen:

voor de tonlagers : r
l

= r
l

b= 220 mID.

voor de giijlagers: r .0= r ' = 180 mID.
1,0 l,b

Bepaiing van het rolweerstands-veriiesvermogen.

Met de formules (3.6) en (3.7) wordt dit maximaal:

P
r

= 3,7 kW

Bepaling van het gedissipeerd vermogen in het buigproces.

Met formule (3.11) kan dit bepaald worden wanneer de buis ~n een
stap op de juiste diameter wordt gedraaid:

P
P

Een buis wordt normaai echter ~n 3 a 5 slagen op de juiste maat gedraaid.

P : 4 = 27,9 k1.J
P

Bepaiing van het totaal benodigde aandrijfvermogen.

Met formuie (3.12) wordt dit

- voor enkel tonlagers: P = 33 kW
- voor zes glijlagers : P~ = 106 kW

In dit geval z~Jn tonlagers slechts weinig duurder dan glijlagers
(incl. een smeersysteem~). Gezien de gigantische extra benodigde
hoeveelheid aandrijfvermogen in gevai van glijlagering valt de
keuze op tonlagers. Tonlagers nemen meer ruimte in beslag dan giijlagers.
In geval van ruimtegebrek kunnen een of twee glijlagers worden gebruikt.
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3.2.5 Keuze van de hydromotoren

De onderwalsrollen worden beide apart aangedreven door een hydromotor.
Deze worden onderling nog gekoppeld door middel van een tandwielkast,
om gelijkloop van de onderrollen te garanderen en om overbelasting
van een van de motoren te voorkomen. Aan de hand van de Rollstar
hydromotoren-keuze-catalogus 1981,worden de hydromotoren gekozen.

P :w = 68 kNm.
t
regelmatige wisseling

Ret benodigde moment per walsrol is M
t

Er is sprake van een zwaar bedrijf met een
van de draairichting; stootfactor = 1,5.

Riermee wordt het totaal benodigde moment, per walsrol: 101 kNm.
Ret maximaal vereiste toerental varieert, afhankelijk van de onderrol
diameter, van 2,44 tot 2,96 omwentelingen per minuut.

Er wordt gekozen voor twee motoren met het typenummer:

M50 - 254.3 I 5.2347

Specificaties:

maximaal
bij

vermogen

moment M
t,maxbedrijfstoerental n

P

112570
2,9

33,6

Nm
omw./min.
kW
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3.3 HET FRAME

3.3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bestaat uit een analyse van de krachten op het frame
en de walsrollen. Aan de hand van deze analyse worden de zijcylin
ders gedimensioneerd. De zijcylinders dienen voor de zijdelingse
verplaatsing van de onderwalsrollen. Zie ook figuur 3.1. Tijdens
het aanbuigen moeten ze de onderrollen op de plaats houden.

Rierna wordt de piekbelasting - dit is wanneer de machine vastloopt 
en worden de normale bedrijfscondities bepaald. Ret frame kan hiermee
worden berekend t.a.v. breuk resp. vermoeing.

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de berekening van het klaplagerhuis.

Berekening van het frame, op afschuiving in de lasnaden is door
de heer D.J. de Vogel uitgevoerd. De vorm van het frame is na
onderling overleg tot stand gekomen.

3.3.2 Analyse van de krachten op het frame en de walsrollen.

Er is sprake van twee verschillende belastingsvormen; door het
aanbuigen en door het rondbuigen. Zie figuur 3.5 en 3.6. Bij het
rondbuigen is de belasting syrnrnetrisch en wordt de bovenbouw van
het frame vrijwel niet belast. De belasting tijdens het aanbuigen
is asyrnrnetrisch en vee1 ongunstiger voor zowel het frame als voor de
rollen.

Krachten bij het rondbuigen.

Bij het rondbuigen - zie figuur 3.5 - geldt:

(3.12)
2.cosY

F
o

F
b

= 630 ton.
,max

De grootte van de onderwalskrachten bij F
b

= 630 ton hangt af
van de buisdiameter en van de plaatdikte. Deze krachten zijn
maximaal wanneer een buis wordt rondgebogen met een zo dun moge
lijke wand op een zo klein mogelijke straal. In de limiet is dit
de bovenwalsrol zonder plaat tussen de rollen met F

b
= 630 ton

naar beneden trekken. In het algemeen geldt voor de onderwals
krachten:

F
b

Met de hoek Y volgens formule (2.17):

a
sinY =

2(r .+ s + Id )
c,~ 2 w,o
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I

I.. a

figuur 3.5 De krachten bij het
rondbuigen.

figuur 3.6 De krachten bij het
aanbuigen.

De piekbelasting bij het rondbuigen treedt op als cosy minamaal is,
dus y is maximaal. Dit is als s = 0 en 2.r .= d b. Met a = 700 rom,
d b= 750 rom en d = 650 rom wordt de pieR~~lasring op de onderrollen:

w, W,o
F = 364 ton.o,max
Deze belasting zal echter zelden of nooit voorkomen; Wie gaat er nou
rondbuigen zander plaat er tussen! Bekeken zal worden of de machine
onder deze belasting, wanneer deze zelden voorkomt, niet zal bezwijken.

Met het computerprogramma 1S de onderwalskracht voor meer gebruike
lijke situaties berekend. In de practijk blijkt deze zelden grater
te worden dan:

Fa = 346 ton.

Ten aanzien van vermoeing zal Fa = 346 ton gezien worden als de
maximale belasting die de onderwalsrollen te verduren hebben tijdens
het rondbuigen.

Krachten bij het aanbuigen.

Bij het aanbuigen is de bovenwalskracht gelijk aan:

F =
b

F
b,n

cost:
(3. 13)

Zie figuur 3.6. Hierin is F
b

de loodrecht op de hartlijn door
de onderrollen staande ontbonfrene van de bovenwalskracht F

b
.
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Hiervoor geldt:

F
b,n 2.F I - Fcy w (3.14)

(3.15)

Hierin is F I de cylinderkracht welke maximaal 315 ton is. De kracht
F is de wrljvingskracht in de geleiding van de lagerhuizen van de
b~venwalsrol t.g.v. de dwarskracht F

d
. Zie figuur 3.6. Er geldt ongeveer:

Fw = ~.Fd = ~.sin~.Fb

Doordat aan de klaplagerzijde nl. de geleiding van het klaplagerhuis
niet op de plaats zit waar F

d
aangrijpt - het klaplagerhuis steekt

boven het frame uit, zie figuur 3.1 - ontstaat er een moment in
deze geleiding waardoor F iets groter wordt. Dit wordt hier verwaar-
loosd. w

Met F I = 315tonleiden de formules (3.13), (3.14) en (3.15) voor de
. cv b

max~ma1e ovenwalskracht tot:

F = 630 (3.16)
b,max cos~ + ~.sin~

Met voor de wrijvingscoefficient, ~ = 0,1 voor gesmeerd staal op staal.
In benadering geldt hiermee voor de maximale bovenwalskracht tijdens
het aanbuigen:

F
b

= 630 ton.
,max

De maximale onderwalskracht bij het aanbuigen ~s ongeveer 5% kleiner:

F = 600 ton.
o,max

Wanneer de bovenwals recht boven een van de onderwalsen wordt gezet kan
de onderwals hooguit 630 ton worden. Maar dan kan er niet aangebogen
worden, dus dit zal zelden voorkomen.

3.3.3 Bepaling van de grootte van de zijcylinders.

De zijcylinders dienen ervoor om de onderrollen zijdelings heen en weer
te schuiven, zodat er op de machine ook kan worden aangebogen. Er zit
ten er twee gemonteerd op het frame aan beide kanten van de machine.
Zie figuur 3.1. Ze duwen de lagerhuizen van de onderwalsrollen op
en neer over een voering.

De zijcylinderkracht IF I I wordt zo groot genomen dat met deze
vrijwel aIle aanbuiging~X lUnnen worden gemaakt. In extreme gevallen wor
den dan de onderrollen tegen de zijcylinderkracht in opzij geduwd.
Om dit te vermijden zouden de zijcylinders echter meer dan vier
maal zo groot moeten worden gedimensioneerd.

De dwarskracht bij het aanbuigen - zie figuur 3.6 - wordt opgenomen
door de zijcylinders en door de wrijving in de voering van het onder
rollen-Iagerhuis. Zie figuur 3.7. Er geldt:

F = F - F
cyl,z d w

(3.17)
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(3.18)

Met voor de wrijvingscoefficient
~ = 0,1 voor gesmeerd staal op
gietijzer.

F
w

Met:

figuur 3.7 Krachtenspel op het
onderlagerhuis.

Met het computerprogramma RBW2
is de dwarskracht 'F

d
' en de

normaalkracht 'F b 'voor diverse
configuraties uitg~rekend.
Met de formules (3.17) en (3.18)
is hieruit de totale zijcylinder
kracht berekend. Voor St.34 en
St.70 is deze getabelleerd voor
diverse plaatdikten en aanbuig
lengten in de tabellen 3.1 en
3.2. Hier is de zijcylinderkracht
berekend welke nodig is om over
de maximale breedte aan te buigen

op een 4 meter brede wals met 630 ton. Bij dunne plaat wordt de plaat
breedte gelimiteerd door de walsbreedte en bij dikke plaat door de
maximale bovenwalskracht (= 630 ton).

ABA (rnm) 10 20 40 ABA (mm) 10 20 40 60
s (mm) s (mm)

10 69 32 14 20 zelfremmend ~

15 59 54 28 30 12 9 4 ............
20 50 42 40 19 16

~30 45 38 50 25 22
40 43 60 29

tabel 3.1 Benodigde zijcylinderkracht
in tonnen, voor het aanbuigen van
platen uit St.70 tot op een kromte
straal r = 400 mm met een bovenwals
kracht Fb = 630 ton op een
vier metetms¥ede wals.

tabel 3.2 Benodigde zijcylinderkracht
in tonnen, voor het aanbuigen van
platen uit St.34 tot op een kromte
straal r = 400 mm met een bovenwals
kracht F

b
= 630 ton op een

vier metetms¥ede wals.

Uit de tabellen 3.1 en 3.2 blijkt dat met twee hydraulische zijcylinders
van 45 ton elk aan beide kanten van het frame vrijwel alles aangebogen
kan worden.

De maximale dwarskracht die het frame hiermee moet kunnen opnemen is
afhankelijk van de wrijvingscoefficient in de voering van het onder
lagerhuis:

F
d,max F + ~.Fcyl,z,max b,n,max (3.19)

Het: F
b,n,max 630 ton

F 90 toncyl,z,max
De voering is van staal, het lagerhuis van gietijzer,
coefficient geldt volgens Dubbel (lit. 7): gesmeerd ~

droog ~

voor de wrijvings
0,1

= 0,18 -;- 0,24
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Ais de smering van de voering onvoldoende is dan loopt de wrijvings
coefficient op, stel ~ = 0,2, dan is de piekdwarskracht:

Fd . k = 216 ton.
,p~e .

Deze dwarskracht zal zelden of nooit voorkomen, echter onder deze belas
ting mag het frame niet bezwijken, wanneer ze niet te regelmatig op
treedt.

Bij een normale smering ligt de wrijvingscoefficient rond de ~ = 0,1.
De maximaal optredende dwarskracht in Ilormale condities is hiermee:

F = 153 ton.d,max

In het algemeen kan gesteld worden dat dwarskrachten groter dan 100 ton
slechts zelden voor zullen komen. nl. aIleen bij het aanbuigen van dikke
smalle strippen.

3.3.3 Berekening van het klaplagerhuis

e

T

figuur 3.8. Schematische weergave
van het klaplagerhuis.

Voor de berekening van het klap
lagerhuis - zie figuur 3.1 
worden allereerst, in het alge
meen, de spanningen in een
dergelijk constructieelement
bepaald volgens Poocza(lit. 13).
Hierna worden de toelaatbare
spanningen in dit deel van
de machine bepaald, waarna
met de resultaten van de bere
ningen van Poocza de afmetingen
van het lagerhuis; r, R, e en
de dikte volgens figuur 3.8,
worden berekend.

Bepaling van de grootte van de

spanningen in het lagerhuis.

Voor een lagerhuis als hier
links in figuur 3.8 is afgebeeld
heeft Poocza de spanningen be
paald(lit. 13). Hiervoor heeft
hij aangenomen dat het lager
huis een constante breedte heeft
en dat de belasting 'F' oak over
de volle breedte is verdeeld.
Verder is de ondersteunende
werking van een lagerbus buiten
beschouwing gelaten.

Voor de berekening van de span
ningen heeft hij het bovendeel
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gezien als een krornme balk met een veranderlijke doorsnede, opgespan
nen ~n x=O; zie figuur 3.8. De zwaartelijn wordt benaderd met een
cirkel en de belasting wordt opgenomen gedacht als geschetst in
figuur 3.8; twee puntlasten van ieder '!F'. Onder de aanname dat
er geen hoekverdraaing van de balk is voor x=O, dit is zo aangezien
het huis symmetrisch is t.o.v. de lijn x=O, berekent Poocza de
spanningen met behulp van de wet van Castigliano:

F
OcosqJ - OcosqJ + A - D ( I Y

y))) (3.20)voor cp<a,: (J - . . +-cp<a, A x (p +
cp cp

F
(0,3706 - A) ( I

I Y
y)) (3.21)voor cp>a,: (J . +-.

cp>a, A x (p +
cp cp

h
{; ~

cp 2p

waarbij:
h dikte van het huis voor cp(rnm)
bCP breedte van het huis (rnm)
F uitwendige belasting (N)
a, voor cp=a, en cp=rr-a, grijpt de belasting
p kromtestraal van de zwaartelijn (rnm)
y coordinaat in het vlak beschreven

door cpo (rom)

De spanningen z~Jn extreem voor Y = ±hcp/2
en voor x = 0 en cp = !rr. 'y' is nul op
de zwaartelijn, positief daarbuiten en
negatief daarbinnen.

2,50

+-

!

i i

0,5--- O/f -o:J----~-4{·---jtf

---tSo~ (R-r)!(RTr)

figuur 3.9. Vormfactor
a, = 75

0

I
iQ04

-10,02

J
o

voor

met:
A
ACP

x
cp

h • b
fRnctie(r,R,e,a,), Zie figuur 3.9.
_1_ 1 1+6cp - 1
26 • n 1-6

cp cp

aan.

De vorm van het lagerhuis heeft niet veel invloed op de grootte van
de maximaal optredende spanningen. De maximale spanningen zullen niet
veel veranderen wanneer het huis in plaats van rond, vierkant is.
Belangrijke maten die niet mogen worden gewijzig~ h -0 en h _I •

x- qJ-zrr

Poocza heeft metingen gedaan aan diverse lagerhuizen waaruit bleek
dat het model goed overeenkomt met de werkelijkheid, ook bij belastin
gen van 400 ton. De invloed van de hoek a, is klein en ook het feit
dat er eigenlijk een verdeelde belasting op de binnenkant van het
lagerdrukt in plaats van twee puntlasten heeft op de grootte van
de spanningen weinig invloed, aldus Poocza.
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Bepaling van de toelaatbare spann~ngen in het lagerhuis

Ret lagerhuis wordt gemaakt uit een materiaal met de kwaliteit van St.37.
Er is sprake van een spronzbelasting welke niet wisselt van richting.

Volgens DIN 17100 geldt voor de sprongbuig-sterkte van St.37:

a = 255N/mm2
b,sprong

Volgens Dubbel(lit.7) geldt voor de maximaal toelaatbare spanning,
de ontwerpspanning:

Cd,Co
Q • a
I-'k'V b,sprong

met Cd groottefactor volgens figuur 3.10

C oppervlaktegesteldheidsfactor volgens figuur 3.11
o

Sk kerffactor

V veiligheidsfactor
1,0 ~------'-~-

\ '~95,
0,9 '\ 0.90 ",

'" 0,85 "-,
0,8 i I .'-: 0.80 ' ,

<:f ,,0.75
0) ! i .J

0.8

70n I.DO nOD
_-i __

ADO
RfIl irl N/rnm1

0,5 j d in enen
o 70 ,0 50 170 i8n I.n

figuur 3.10. Groottefactor Cd' figuur 3.11. Oppervlaktegesteldheids
factor C .

o

'hO" welke de maatgevende grootheid voor groottefactor Cd is, is in de
ordegrootte van 150 mm zoals hierna zal worden berekend. Hiermee:

Cd = 0,75

De breeksterkte ~ (=0
B

) ~s voor St.37 gelijk aan 370 N/mm2. Hiermee:

C = 0,9
o

In het huis zijn geen kerven, daarmee:

Sk = 1,0

Ter compensatie van onnauwkeurigheden en onbekendheden, zoals de werke
lijke spanningsverdeling in het lagerhuis wordt de veiligheidsfactor:

V = 1,4

Riermee wordt 0
o

0,486.0
b ,sprong
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Bepaling van de afmetingen van het klaplagerhuis.

De inwendige straal en de breedte
van het huis zijn voorgeschreven:

r 330 mm
b 325 mm

Het lagerhuis wordt berekend op vloei:

F 315 ton
b,n

F
d

0 ton

F 315 ton
b,n

F 50 ton
d

F 315 ton
b,n

Fd
108 ton

aanbuigen:

Het huis staat bloot aan twee
vormen van belasting; t.g.v.
het rondbuigen en t.g.v het
aanbuigen. Zie hoofdstuk 3.3.2.

Het lagerhuis wordt berekend op
vermoeing:

rondbuigen:

zie voor de benaming figuur 3.7.

figuur 3.12. Afmetingen die het
klaplagerhuis bepalen.

De enige overgebleven variabelen zijn R en e.

Het R 475 rnm
e = 225 mm

wordt:

6
o

e
+ -

R-r
R-r
R+r

2,55

0,18

met figuur 3.9: A 0,042

0,011

402,5 mm

Het blijkt dat de spanningen maximaal zijn voor ~ = O. Voor deze

doorsnede geldt: A
O

hO.b = (R-r).b 47125 rnm2

1 1+60
~ • In(~) - 1

(R~r) 0
2

De formules (3.20) en (3.21) gelden zowel voor Fd als voor Fb n'
alleen bij de eerste is het assenkruis 900 gedraaid. De spanningen
die door beide krachten afzonderlijk ontstaan kunnen worden op
geteld.

Door de or1entatie van het assenkruis met 900 te draaien bij de
bepaling van de spanningen t.g.v. F

d
wordt niet helemaal meer

voldaan aan de aannamen waarmee Poocza zijn afleiding is begonnen.
Echter fouten die hierdoor ontstaan zijn klein - Fd is relatief klein
en het lagerhuis is vrij stijf - en ze werken posicief door op
de berekende spanningen op de critieke plaatsen.
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De hierboven uitgerekende waarden ingevuld in de formules (3.20) en
(3.21) levert voor de spanningen t.g.v. F

b
en F

d
voor de doorsnede

x = 0: ,n

- hO/2
F F

d-72,5 mm: 1,297 b,n - 6,234 (3.22)y 0" .
A

O
.

A
O

h F F
d+72,5 mm: b,n + 4,888 (3.23 )y = + 0/2 = 0" = -0,125

AO
.

AO

De factoren in de formules (3.22) en (3.23) zijn bepaald door voor
F

b
en F

d
respectievelijkde formules (3.20) en (3.21) te gebruiken.

In'Reide gevallen zijn de waarden ingevuld die gelden voor ~ = O.

o ton

108 ton

Voor x = 0 en y =

- 0" = 20,5 N/mm2

- 0" = 86,5 N/mm2

- 0" = -56,2 N/mm2

-72,5 geldt met formule (3.22):

als F 315 ton, F
d

50 ton
b,n

als Fb,n 315 ton, Fd
als Fb,n 315 ton, Fd

a ton

108 ton

Voor x

- 0" =

- (] =

- 0" =

= 0 en y =

43,5 N/mm 2

-8,4 N/mm2

103,7 N/mm2

72,5 geldt met formule (3.23):

als F 315 ton, F
d

50 ton
b,n

als Fb,n 315 ton, Fd
als F 315 ton, F

db,n

Het blijkt dat in dit geval de span~ng nooit boven de toelaatbare
vermoeingsspanning uitkomt; (] = 124 /mm2 • Het lagerhuis zou iets
kleiner bemeten kunnen wordenDmaar aangezien het lagermateriaal vrij
weinig kost heeft het geen zin hier critisch te rekenen.

De definitieve afmetingen van het lagerhuis worden, zie figuur 3.12:

h = R + e = 700 mID

d = 2.r 660 mm
2.R 950 mm
b 325 mID



- 41 -

3.4 BEREKENING VAN DE WALSROLLEN

3.4.1 In1eiding

In dit hoordstuk wordt a11ereerst de minima1e wa1sroldiameter 'd '
van de boven-enonderrollen bepaald voor de diverse walsbreedtenW'lj'
De afmetingen d j , d

2
, 1 en voor de bovenro1; d

3
, 1

3
en 1

4
1iggen

vast. Deze worden bepaatd door de lagering of de beschikbare ruimte etc.
Nadat d bepaa1d is zal weI worden bekeken of deze maten ook vo1doen
uit hetWoogpunt van vermoeing.

~ ~ d1

dw ---~
.

I
U

~ ~ -- ~

I
~ ---
t ~

l
~ i

figuur 3.13. Benaming van de afmetingen van de walsrollen.

De minima1e walsroldiameter zal op drie criteria worden berekend:

- doorbuiging
- vermoeing
- breuk

Wanneer de wa1sro11en te ver doorbuigen zal de geproduceerde buis
in het midden openstaan. Dit wil zeggen dat de diameter van de buis
in het midden groter is dan aan de rand van de buis. In DIN 1626
zijn de toleranties van buisafmetingen genormeerd.

Soms worden walsrollen gebol1eerd. Dan zijn de rollen enigzins
gewe1fd ter compensatie van de doorbuiging. Dit komthier echter zeer
zelden voor, bij mijn weten enkel bij vier-rol1en-walsen. Het is
nl. een vrij kostbare operatie en het blijkt in de practijk meestal
niet nodig.

Nadat de minimale diameter van de wa1srollen is bepaald t.a.v. het
criterium doorbuiging worden de walsrollen berekend t.a.v. de cri
teria vermoeing en breuk. Dit laatste om calamiteiten te voorkomen.

Hiervoor wordt allereerst de maximaal optredende spanning in de
walsrollen berekend voor diverse walsroldiameters. Hierna wordt
de toelaatbare spanning in de walsro11en bepaald waarna de 1evens
duur van de onder- en bovenro1len als functie van de wa1sroldiameter
geschat wordt.

Als 1aatste worden de uiteinden van de walsrollen gecontroleerd op
vermoeingsbreuk. Deze uiteinden worden in de rest van dit raport
aangeduid met 'tapeinden'.
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3.4.2 Berekening van de minimale walsroldiameter t.a.v. doorbuiging

flet behulp van de elastische, lineaire balktheorie volgens Euler en
het superpositie beginsel kan worden afgeleid dat de maximale zakking
van balk welke belast is met een uniform verdeelde belasting, zoals
geschetst ~n figuur 3.14, gelijk is aan(Dubbel, lit. 7):

w
max (3.24 )

Hierbij is het traagheidsmoment 'I' en de elasticiteitsmodulus 'E'
constant over de lengte verondersteld. De totale belasting is gelijk
aan: F = q.l. De hoekverdraaing van de tapeinden is gelijk aan:

amax
F 2 2

41f.E.I . (31 - b ) (3.25)

Voor een ronde balk geldt voor het traagheidsmoment: I

b

q,
E.Lcons!ant

figuur 3.14. Schematische weergave van de belasting op een walsrol.

De relatieve zakking van de walsrol van het midden tot aan de rand
van de plaat is gelijk aan:

F 2w = ~~--- • (12lb -7b3 )
rel,max 334.E.I (3.26)

In de practijk blijkt dat een buis amper openstaat wanneer wordt vol
daan aan de voorwaarde (Klein, lit. 5):

w
max
1

< I:, of
Virel,max

b < I:, (3.27)

Met voor de bovenrol I:, = 0,001
en voor de onderrollen I:, = 0,0015
Ik heb dit zelf ook bij de firma van de Grijp ~n Papendrecht geconsta
teerd.

Het blijkt dat voor voorwaarde (3.27) het we~n~g uitmaakt of er uit
gegaan wordt van de relatieve of de absolute doorbuiging.
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Er ge1dt, - voor de bovenro1len: 1 - b ~ 1340 mrn
- voor de onderrollen: 1 - b ~ 440 mrn

Dit volgt uit constructieve overwegingen; de lagerbreedte en het
feit dat de onderro1len, inclusief lagering binnen de lagering van
de bovenrol moet passen - zie figuur 3.1.

De maxima1e bovenwalskracht ~s: F 630.104 N
b,max

De maxima1e onderwalskracht is: F ~ 600.10 4 N - Zie hoofdstuk 3.3.2 -
o,max

De elasticiteitsmodulus van staal: E 211 .000 N/rom2

~let formule (3.24) en de voorwaarde (3.27) kan het minimaal benodigde
traagheidsmoment bepaald worden voor diverse walsbreedten, 'b = 11 I •

Voor de minimaa1 benodigde wa1sro1diameter ge1dt dan (tabel 3.3):

d > {64 !
. I} 4

W 1T

11 (rom) Bovenrol1en Onderrollen

4000 727 572
3200 684 520
2500 626 489
2000 588 431

tabel 3.3. Minima1e diameter van de
walsrollen t.a.v. doorbuiging
voor diverse walsro1breedten 111 I,

~n rom.

(3.28)

Wanneer, uitgaande van de
doorbuiging van de walsrol-
len de afwijking van de dia
meter van het midden van de
buis t.o.v. de rand van de
buis wordt berekend, blijkt
dat deze voor de 630 ton wals
in de ordegrootte van maximaa1
10% ligt. D.w.z. (M/d) ~ 10%.
Zie figuur 3.15 en grafT~Q 3.1.
Bij deze berekening is de buis
in strip~en geknipt gedacht,

figuur 3.15. Het openstaan van een buis.

welke los van elkaar rond worden geboge~over de volle breedte van
de buis.

Deze berekeningen kloppen echter niet met de werkelijkheid, waar
de factor (6d/d) ze1den groter is dan een !%, 5 rom op de meter.
Dit is spijtig omdat anders vanuit de diameter van de walsrol1en
het openstaan van de buis kon worden berekend.
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Een oorzaak van deze grote afwijking kan z~Jn dat doordat de buis
in het midden minder diep wordt gedraaid de belastinz in het midden
van de waIsrollen ook kleiner is. De invloed hiervan wordt berekend
in bijlage 7. In grafiek 3.1 is ook de op deze wijze gecorrigeerde
diameterafwijking 6d/d uitgezet t.o.v. de plaatdikte 'st. Hieruit
bIijkt dat de invIoed van een iets andere krachtverdeling - door de
doorbuiging van de walsrollen - op het openstaan van de buis maar
klein is.

De werkeIijke reden waarom de buis niet openstaat ~n de practijk is
dat in de werkeIijke situatie er altijd gezocht wordt naar de weg
met de Iuinste weerstand. In dit geval is dat zuivere buiging. Als
de buis in het midden openstaat is er sprake van een tweede graads
buigin~. Dit vergt in de meeste gevaIIen veel meer energie dan zui
vere buiging.

Bij het rondbuigen kan in het begin zeker gesproken worden van
zuivere buiging. De walsrollen worden dan amper belast en zullen
dus amper doorbuigen. Wanneer er nu wordt doorgedrukt moeten de
plaatgedeelten buiten de walsrollen knikken. dan weI in de breedte
stuiken wil er een tweede graads buiging optreden. In de practijk
gebeurt dit enkel bij dunne plaat of smalle strip.

Dit verklaart o. a. waarom de randen van de walsrollen altijd zo zwaar
belast Iijken in vergelijking tot het midden van de wals. (vreet
sporen. groeven in een glad oppervlak) Het midden van de waIsrollen
functioneert meer als een plooihouder terwijl de meeste omvorm-
arbeid via de randen in het buigproces wordt gevoerd.

Door de complexiteit van deze tweede graads buiging is niet te
berekenen bij welke pIaatdikte. buisdiameter en lengte een buis
zal gaan openstaan of wanneer hij zuiver zal buigen.

Doordat voornamelijk buizen met een dunne wand openstaan is dit
is dit openstaan in de practijk niet zo'n groot probleem. Deze
buizen zijn nl. met enige kunstgrepen nog weI dicht te duwen of
trekken. in het midden, waarna ze kunnen worden gehecht en gelast.

3.4.3 Bepaling van de spanningen ~n de walsrollen

(3.29)a
v

De maximale spanning die optreedt ineen doorsnede met een weerstands
moment tegen buigen 'W

b
' welke belast wordt door een buigend moment

'~~' en een torsie moment 'Ht ' is: (DubbeI, lit. 7)

H
v

Hierin is ~1 het zogenaamde vergeIijkmoment. Dit ~s gelijk aan:v

M =/M2+0.75.(a .H)2
v -0 0 t

(3.30)
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W
b

, het buigweerstands moment ~s voor ronde assen:

(3.31)

Als M , het torsie moment nul is,dan geldt dat de vergelijkspanning
IOV

I ~elijk is aan de buigspanning 'ob':

o
v

(3.32)

(3.33)

De factor la I in vergelijking (3.30) ~s gelijk aan:
a

o gr
13., gr

In formule (3.33) is a en, resp. de vermoeings buig- en schuif
spanning. Deze zijn afflAnkeli~k van de soort van belasting; wisselend,
pulserend etc.

De bovenwalsrol wordt niet met een noemenswaardig torsie moment belast.
Voor de maximale spanning in deze rol geldt formule (3.32).

Wanneer een balk wordt belast als geschetst in figuur 3.14 dan geldt
voor het maximaal optredend buigend moment, dit is in het midden van
de balk vlgs Dubbel (lit. 7):

F.b
l't =ll +-

b ,max -b, a 8
(3.34 )

met het buigend moment ~n de doorsnede van de balk aan de rand van
de plaat In I:

D,a

~,a
F.(l-b)

4
(3.35)

Voor de bovenwalsrol waarmee tot 4 meter brede plaat kan worden rond
gebogen is de lengte tussen de middelpunten van de lagers ongeveer
gelijk aan 1 = 5300 mm. Met de formules (3.32), (3.34) en (3.35)
is hiervoor, voor diverse plaatbreedten 'b', bij een bovenwalskracht
Fb = 630 ton de maximaal optredende spanning in de bovenrol berekend.
Deze is voor diverse bovenrol diameters 'd b' getabelleerd in tabel
3.3. In hoofdstuk 3.3.2 is de maximale bov~dwalskracht bepaald: Fb = 630 ton.,max

b (mm): 4000 2000 1000 0
d

w,b
700 155 201 225 249
750 126 164 183 202
800 103 135 150 167

tabel 3.3. Haximaal optredende buigspanning '0 b' in N/_ in de boven
walsrol voor diverse plaatbreedten 'bIen roldiameters 'd b" bij een
bovenwalskracht F

b
= 630 ton en een walsrollengte 1 = 53~~ mm.
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De onderwalsrollen worden aangedreven, en derha1ve belast met een
torsie moment. Dit is maximaa1 bij het aanbuigen en gelijk aan twee
maal het maximum moment dat dehydromotoren apart kunnen leveren.
Zie hoofdstuk 3.2.5:

M = 225140 Nmt,max

Het maximale torsie moment dat optreedt bij het rondbuigen ~s de
helft hiervan en ge1ijk aan:

Mt = 112570 Nm

In het midden van de walsrol is het torsie moment gehalveerd. Hier is
het buigend moment maximaal. Dit buigend moment is voor het aanbuigen
en voor het rondbuigen uitgerekend voor de onderro11en, voor diverse
p1aatbreedten, met de formules (3.34) en (3.35). De resu1taten van
deze berekeningen zijn getabelleerd in tabe1 3.4. De 1engte van de
onderwa1sro1len tussen het midden van de lagers is 1 = 4500. De maxi-
male onderwa1skracht bij het aanbuigen is F = 630 ton en bij
het rondbuigen F = 346 ton. Zie hoofdstuk ~~~~2.

o

p1aatbreedte b (mm): 4000 2000 1000 0

aanbuigen 9 9 6,3 . 109 93,9375.10 5,5125.10 7,0875.10

rondbuigen 9 9 3,46 .109 92,1625.10 3,0275.10 3,8925.10

tabel 3.4. Het maximaal optredende buigend moment '~' in Nmm in de
onderwalsrol voor diverse plaatbreedten 'b' bij een onderwa1skracht,
bij het aanbuigen F = 630 ton en bij het rondbuigen F 346 ton en

1 11 10__ 4500 0een wa sro engte mm.

Voor St.70 is de factor
gelijk aan:

'a '
o

uit formule (3.30) vo1gens formule (3.33)

32
--r---= 0,97
13.19

a
o

a
gr

13.T
gr

In principe kan nu het vergelijkend moment 'M ' berekend worden met
formu1e (3.30). In het midden van de walsro1 Is het buigend moment
ongeveer 40 maa1 zo groot als het maximale torsie moment dat daar
optreed. Voor de berekening van de maxima1e spanningen in het midden
van de onderwa1srol wordt daarom het torsie moment verwaar100sd.

}1et formule (3.32)kunnen nu de maximale buigspanningen worden berekend
voor het aan- en rondbuigen. Voor diverse diameters 'd 'zijn deze
getabe11eerd in de tabel1en 3.5 en 3.6. w,o
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b (rom): 4000 2000 1000 a
dw,o
550 241 338 386 434
600 186 260 297 335
650 146 204 234 263
675 131 183 209 235

tabel 3.5. Maximaal optredende
walsrol bij het aanbuigen voor
'd 'bij een onderwalskrachtw,o

buigspanning lObI in N/rom 2 in de onder
diverse plaatbreedten fbI en roldiameters
F = 630 ton en een walsrollengte 1 = 4500

o
rom.

b (rom) : 4000 2000 1000 a
dw,o
550 133 185 212 238
€lOa 102 143 163 184
650 80 122 128 144
675 72 100 115 129

tabel 3.6. Maximaal optredende buigspanning 'ob' in N/rom2 in de onder
walsrol bij het rondbuigen voor diverse plaatbreedten fbI en roldiameters
'd 'bij een onderwalskracht F = 346 ton en walsrollengte 1 = 4500 rom.w,o 0
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3.4.4 Bepaling van de toelaatbare spann1ngen 1n de walsrollen

In deze paragraaf wordt de Wohlercurve bepaald van de walsrollen. De
Wohlercurve geeft de levensduur van een bepaald onderdeel als functie
van de belasting. Zie figuur 3.16. Aan de hand van de Palmgren-Miner
regel (lit. 11,12) kan voor een gevarieerd belastingspatroon met de
Wohlercurve de levensduur van het onderdeel worden geschat. Hiermee
worden in de volgende paragraaf de rninimale walsroldiameters bepaald
voor de diverse walsbreedten.

Het schuine stuk in de Wohlercurve wordt beschreven door de functie:

N . a
a = constant (3.36)

constant

"-
"

"-
"-

"-
t-------------"-~ - - - Gemodificeerde versie

Ina
w

Waarin 'N' het aantal belastingscycli is waarna het onderdeel bezwijkt
wanneer het bloot staat aan de wisselende spanning 'a'. 'a' geeft de
helling van de curve. De keuze van de helling 'a' is kwestie van ervaring,
na overleg met prof. Overbeeke heb ik hiervoor a = 6 gekozen. Ais de
vermoeingsgrens bekend is, is de Wohlercurve volgens formule (3.36)
bekend. Ina t

Ina
B

In N -+

figuur 3.16. De Wohlercurve, het verband tussen levensduur en belasting.

(3.37)

Voor de bepaling van de vermoeingsgrens wordt uit gegaan van de formule
voor de berekening van de toegestane ontwerpspanningen volgens Dubbel
(lit. 7):

Co·Cd
13
k

•V • a bW

Hierin zijn Co en Cd correctiefactoren voor resp. de toestand van
het oppervlak van de as en de grootte van de as. Zie de figuren
(3.10) en (3.11). '6

k
' is een kerffactor en 'V' een veiligheidscoef

ficient. De buigwisselsterkte 'a
b

' is de toelaatbare spanning in een
gepolijste ongekerfde as met een ~iameter van-:!: 10 mm van het zelfde
materiaal als de te berekenen as.
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De groottefactor Cd is afhankelijk van de spanningsgradient in de as.
Bij dikke assen is deze gradient klein. dit wil zeggen dat de spanning
in dikke assen maar langzaam afneemt gaande van de rand van de as naar
het midden. Een groot deel van de as staat dan bloot aan hoge spanningen.
In de limiet. d ~ 00 geldt(Hanchen, lit 10):

Cd' °bW = ° tdW
(3.38)

met 0tdW is de trek-druk wisselsterkte.

In het midden is de as niet gekerfd, dus de kerffactor daar is:

Voor de buigwisselsterkte geldt ~n het algemeen:

0bW = k . °B (3.39)

met voar staal: k = 0,45 ~ 0.5

In grafiek 3.2 is de breeksterkte ° uitgezet als functie van de as
diameter 'd'. Hieruit valt af te le~en dat de breeksterkte - en dus
de vermaeingssterkte - sterk afneemt bij dikkere assen voor veredeld
en kwaliteitsstaal. Tot d = 100 rnrn blijkt de dikte van de as weinig
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invloed op de vermoeingssterkte te hebben voor St.70. Ret ligt in de
verwachting dat dit ook bij grotere diameters dan d = 100 mm opgaat,
aangezien St.70 een vrij algemeen massastaal is. Prof. Overbeeke, de
vermoeingsdeskundige op de T.R.E. was het hierover met mij eens. Dit
moet echter bij de producent, impliciet, nog gecontroleerd worden
door de in deze paragraaf bepaalde vermoeingsgrens aan de producent
voor te leggen als vereiste.

Als compensatie voor het feit dat de vermoeingssterkte van dikke
assen kleiner is dan die van dunne assen wordt de trekdruk wisselsterk
te gedeeld door 1,2. De assen worden gefabriceerd uit St.70 omdat dit
relatief goedkoop is en vrijwel even sterk is als de kwaliteitsstalen
bij deze afmetingen.

De oppervlakte correctiecoefficient C wordt bepaald aan de hand van
de grafieken 3.4 en 3.5. Door de buigSisselsterkte van een as met een
"geschruppt" (dit is een heel 'rot' oppervlak) uit grafiek 3.5 te delen
door de buigwisselsterkte uit grafiek 3.4 volgt C :

a

C
o

2632 = 0,81

Door de hierna te berekenen levensduur een factor groter te nemen wordt
de veiligheidscoefficient'V' uit formule (3.37) in de berekeningen
verwerkt.

De trek-druk wisselsterkte ~s voor N
3.3 voor St.70 gelijk aan:

2
0tdW = 30 . 9,81 = 279,6 N/mm

0 6 . l' 1 f' kI w~sse ~ngen vo gens gra ~e

Riermee wordt de vermoeingssterkte van de as:

Met a = 6 is hiermee de Wohlercurve geconstrueerd in het gebied met de
spanningen die in dit geval van belang zijn. Zie grafiek 3.6.

3.4.5 Bepaling van de levensduur van de walsrollen

Als de Wohlercurve bekend is kan met de Palmgren-Miner regel de levens
duur van een onderdeel dat bloot staat aan een gevarieerd belastings
patroon (lit. 11,12). Palmgren en Miner stellen dat het onderdeel
bezwijkt als de zogenaamde schadesom 's' gelijk is aan een, met:

n.
S = L: --2.

. N.
~ ~

waarin: n.
~

N.
~

(3.40)

het aantal keer dat een belasting voorkomt

het aantal keer dat deze belasting voor mag komen voordat
er breuk optreedt volgens de Wohlercurve.
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Grafiek 3.3. De trek-druk wisselsterkte 'a d '.
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Grafiek 3.5. De buigwisselsterkte wvan St. 70, bij diverse oppervlakte kwaliteitl
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Uit onderzoekingen blijkt dat voor staal de werkelijke levensduur
gemiddeld 0,63 maal de volgens Miner-Palmgren berekende levensduur
isvoor een belasting met een buigend moment. In ~O% van de gevallen
is de werkelijke levensduur groter dan 0,4 maal de berekende levens
duur.

Bij een axiaal wisselende belasting ligt dit gunstiger. De gemid
delde levensduur is 0,9 maal de berekende, waarbij in 90% van
de gevallen de werkelijke levensduur groter is dat 0,4 maal de
berekende.

Bij de normale }liner-regel worden de spanningen die onder de vermoe~

ingsgrens liggen niet meegerekend, waarbij aan te nemen valt dat
vooral de spanningen vlak onder de vermoeingsgrens weI degelijk
invloed hebben op de levensduur. In de zo genaamde gemodificeerde
Miner-berekening worden spanningen tot op een tiende van de breuk
spanning meegenomen in de berekeningen. Zie figuur 3.16.

Voor de gemodificeerde l1iner-berekening blijkt uit onderzoekingen
(lit. 11,12) voor staal dat de werkelijke levensduur 1,05 maal
de berekende levensduur is bij buiging. In 90% van de gevallen is
de werkelijke levensduur groter dan 0,7 maal de berekende levensduur.

Bij axiale belastingen is de gemiddelde levensduur 1,9 maal
de berekende, waarbij in 90% van de gevallen de werkelijke levens
duur groter is dan 0,8 maal de berekende.

In grafiek 3.6 is ook de gemodificeerde versie van de Wohlercurve
getekend.

In de tabellen 3.7 en 3.8 is voor de onder- en bovenrol het verwachte
belastingspatroon geschetst. In deze tabellen is voor diverse wals
roldiameters de spanning met daarnaast het aantal keren dat verwacht
wordt dat deze spanning zal op treden per milioen wisselingen geta
belleerd. (Ln.=106)

~

Bij het bepalen van het belastingspatroon z~Jn de tabellen 3.3, 3.5
en 3.6 met de maximaal optredende spanningengebruikt.

Verder is aangenomen dat:
- 20% van het aantal cycli wordt gebruikt voor het aanbuigen.

Dit gebeurt bij een maximale bovenwalskracht.
- 80% van het aantal cycli wordt gebruikt voor het rondbuigen.

Hiervan: 10% met maximale bovenwalskracht
50% met halve bovenwalskracht
40% met eenzesde bovenwalskracht

- 50% van de platen is ongeveer 4000 rnm breed
40% II II "" " 2000 rnm II

10% "" "" " 1000 rnm "
- De machine draait 2,5 omw./min., 40 min./uur, 8 uur/dag, 5 dagen/week,

50 weken/jaar: 200.000 omwentelingen per jaar.
- Een aanbuiging wordt gezien als een cyclus.
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-4 d (nun): 700 750 800
n .• 10
~

2 225 ] 83 ]50
8 201 164 ]35

10 ]55 ]26 ] 03
0,8 225 183 150
4 112 91 75
3,2 37 30 25
3,2 201 164 135

16 100 82 67
12,8 33 27 22
4 155 126 103

20 72 63 52
16 + 26 21 17n.

100 2:-2. 0,20 0,062N.
~

geschatte levensduur: 25 jr. 80 Jr. oneindig

tabel 3.7. Het belastingspatroon van de bovenwalsrol voor diverse
walsroldiameters. Getabelleerd is de spanning in de bovenrol en het
aantal keer 'n.' dat deze voor zal komen. De geschatte levensduur
~s volgens de ~emodificeerdeHiner-rekening.

-4 d (nun): 600 650 675
n .• 10
~

2 297 234 209
8 260 204 183

10 186 146 131
0,8 163 128 115
4 81 64 57
3,2 27 21 19
3,2 143 122 100

16 71 61 50
12,8 24 20 17
4 102 80 72

20 51 40 36
16 + 17 13 12n.

100 2: -2. = 0,60 0,15N.
~

geschatte levensduur: 8,3 jr. 34 jr.

tabel 3.8. Het belastingspatroon van de onderwalsrollen voor diverse
walsroldiameters. Getabelleerd is de spanning in de onderrol en het
aantal keer 'n.' dat deze voor zal komen. De geschatte levensduur
~s volgens de gemodificeerde Hiner-rekening.

Voor de berekening van de geschatte levensduur is de gemodificeerde
Wohlercurve gebruikt, waarbij is aan genomen dat er sprake is van
axiale belasting. Er is een 50% overlevingswaarschijnlijkheids curve
gebruikt vandaar dat verwacht wordt dat - zie pagina 55 - de gemiddel
de levensduur op 1,9 maal de hier geschatte ligt. In tenminste 90% van
de gevallen zal de werkelijke levensduur groter zijn dan 0,8 maal de
hier berekende.
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Voor de walsrollen waarop 4 meter brede plaat kan worden verwerkt
wordt gekozen voor:

Bovenroldiameter d 750 rom
w,b

Onderroldiameter d 650 rom
w,o

De bovenroldiameter zou nog iets kleiner kunnen, tot d = 727 mm
hetgeen de ondergrens is t.a.v. doorbuiging vlgs. tabeY'~.3.

Uitgaande van deze resultaten kan de diameter van de kortere
walsrollen eenvoudig bepaald worden. Gegarandeerd kan worden
dat de levensduur van deze rollen tenminste even groot is als
die van de lange versie als de spanningen die optreden bij de
korte walsrollen kleiner of gelijk zijn dan de spanningen die
optreden bij de lange walsrollen. Als er een zelfde belastings
patroon wordt aangenomen bij de kortere versie's dan hoeft er
enkel nog maar naar de maximaal optredende spanningen gekeken
te worden. De diameters van de kortere walsrollen worden bepaald
uit de voorwaarde dat voor geen plaatbreedte de maximaal optredende
spanning groter mag zijn dan deze is bij de 4 meter brede wals
rollen. Een extra eis is dat wanneer er wordt gedraaid over de
volle walsbreedte de maximale spanning die optreedt kleiner of gelijk
moet zijn dan de maximale spanning die optreedt wanneer er op de
lange wals over 4 meter breedte wordt gewalst. De zo verkregen
maximaal toelaatbare spanningen zijn getabelleerd in tabel 3.9.

plaatbreedte (wn): volle br. 2000 1000

bovenrollen

onderrollen l 130

150

165

205

185

240

tabel 3.9. De maximaal toelaatbare spanning in de walsrollen in N/mm
2

voor diverse plaatbreedten bij een walskracht F
b

= Fo = 630 ton.

De firma Wilhelm Schafer KG laat in zijn rondbuigwals type SID·NQ
(bijl. 9) de volgende spanningen toe:

plaatbreedte (mm): volle br.
2bovenrolsp. (N/rom): 131

2000

182

1000

213

De walsrollen van deze buigwals zijn ook van St.70. Deze spanningen
liggen in dezelfde orde van grootte als de spanningen die ik toelaat.
(tabel 3.9)

Bij de bepaling van de minimale walsroldiameter moet ook nog worden
voldaan aan het doorbuigcriterium volgens (3.27).

De lengte van de walsrol, tussen het midden van de lagers is gelijk aan:
voor de bovenrol; de maximaal te walsen plaatbreedte + 1340 mm.

- voor de onderrol; It " f1" " + 420 mm.

In de tabellen 3.10 en 3.11 is voor diverse walslengten de minimale
diameter bepaald t.a.v. het doorbuigingscriterium (3.27) voor de onder
en bovenrol.
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In de tabellen 3.12, 3.13 en 3.14 is met het criterium van de maximaal
toelaatbare spanning volgens tabel 3.9 de minimale diameter bepaald
van de onderrollen,voor diverse walslengten. Rierbij zijn de formules
(3.31), (3.32), (3.34) en (3.35) gebruikt. Ret zelfde is gedaan voor
bovenwalsrollen in de tabellen 3.15, 3.16 en 3.17.

In de tabel 3.18 staan de resultaten van deze berekeningen; de mini
male walsroldiameters voor de diverse walslengten getabelleerd.

b (nun) 1 (nun)
4

d (nun) (nun) 1 (mm)
4

d . (nun)I. (nun) b I. (nun)finn ml.n ml.n ml.n

4000 5340 1,3693.10
10

727 4000 4420
9 5725,2711.10

3200 4640 1,0757.10
10

684 3200 3620
9

5203,6003.10

2500 3840 9 626 2500 2920
9

4897,5448.10 2,8002.10

2000 3340 9
588 2000 2420

9
4315,8825.10 1,6863.10

tabel 3.10. Minimale diameter van tabel 3.11. Minimale diameter van
de bovenwalsrol t.a.v. doorbuiging, de onderwalsrol t.a.v. doorbuiging,
met F

b
= 630 ton. met F = 630 ton.

a

"

"
"

b..........;(:...nun.....;);--l--:...(nun~)_}~ (Nnun)
94000 4420 3,9375.10

.3200 3620 3,1815.10
9

92500 2920 2,6303.10
92000 2420 2,2365.10

d. (nun)
ml.n-

644

600

564

534

b_(;....nun_)r-l-.;..(nun-;.)_l\ (Nnun)
9

2000 4420 5,5125.10
9

36204,1265.10
9

2910 3,0240.10
9

2420 2,2365.10

d. (nun)ml.n__
650

590

532

481

tabel 3.12. Minimale diameter van
de onderwalsrol t.a.v. vermoeing, 2
met F = 630 ton en 0 1= 150 N/nun.a toe

tabel 3.13. Minimale diameter van
de onderwalsrol t.a.v. vermoeing, 2
met F = 630 ton en 0 1 = 205 N/mmo toe

b (nun) 1 (nun) 1~ (Nnun) d. (nun) b (mm) 1 (nun) t\ (Nnun) d. (nun)
ml.n-- ml.n--

1000 4420 9 644 4000 5340
9

7446,3000.10 5,2605.10

" 3620 9
593 3200 4640

9
7134,9140.10 4,6305.10

" 2920 9
545 2500 3840

9
6843,8115.10 4,0793.10

" 2420 9
505 2000 3340

9 6613,0240.10 3.6855.10

tabel 3.14. Minimale diameter van
de onderwalsrol t.a.v. vermoeing, 2
met F = 630 ton en 0 1= 240 N/mm.a toe

tabel 3.15. Minimale diameter van
de bovenwalsrol t.a.v. vermoeing, 2
met F = 630 ton en 0 1= 130 N/nun •a toe
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Il

"
"

"

d. (nun)
m~n-

749

71 1

662

627"
"

b_......;...(rnm.......,)_l_(nun_)r--~\ (Nnun)
91000 5340 7,6230.10
94640 6,5205.10
93840 5,2605.10
93340 4,4730.10

d. (mm)
~n-

750

707

651

661

b (nun) I (nun) ~L (Nmm)
-~__-"';"-""""T""-·b 9
2000 5340 6,8355.10

94640 5,7330.10
93840 4,4730.10
93340 3,6855.10

tabel 3.16. Hinimale diameter van tabel 3.17. Hinimale diameter van
de bovenwalsrol t.a.v. vermoeing~metde bovenwalsrol t.a.v. vermoeing,
F = 630 ton en 0 I = 165 N/mm L

• F 630 ton en 0 1 = 185 N/nun2
a toe a toe

met

I (nun) d (mm)
a w a• .

4000 5340 750 4420 650

3200 4640 715 3620 600

2500 3840 685 2920 570

2000 3340 660 2420 540

b (nun)

tabel 3.18. Minimale diameters van de onder- en
bovenwalsrollen voor diverse walsrolbreedten
voor de 630 ton rondbuigwals.

3.4.6 Berekening van de tapeinden van de walsrollen

8
2,835.10 Nmm.

AIle drie de walsrollen worden gelagerd in identieke lagers. De
afmetingen van de tapeinden worden hoofdzakelijk bepaald door
deze lagers (zie figuur 3.17):

d 1 = 340 nun, d2 = 380 nun, r 1 = 5 nun.

De doorsnede met r) wordt bij de onderwalsrollen het zwaarst belast.
Daar is buiten het buigende moment oak een aandrijvend moment.
Het maximaal buigend moment op de doorsnede met r

1
is:

4
M. = halve lengte van het lager .OF ) = 90.3) 5.10

-b o,max
Het lager is 180 nun lang.
Het maximaal optredend torsie moment is gelijk aan het totale aandrijf
moment van de twee hydromotoren bij elkaar:

6 8112,57 • 10 2,2514.10 Nmm.1'1 = 2
t

Het vervangend moment volgens formule (3.30),(Dubbel, lit. 7) is:

11 /112 + 0,75(a M )2 =3,408.108 (met a = 0,97 voor St.70 vlgs. (3.33»
v DOt a

CJ
V

De vergelijk spanning wordt hiermee~volgens formule (3.29):
H
v = 88 N/nun2

W
b
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o

figuur 3.17. Het tapeind van de walsrollen.

Deze spanning komt aIleen voor wanneer er wordt aangebogen, en weI
aIleen in het geval van een staal met een hoge strekgrens bij
een maximale plaatdikte op een minimale straal.

De vorrnfactor van deze kerf wordt (Dubbel, lit. 7):

2,64 en de kerffactor:a
k

B
k

met
Zie

1 + (a - I)n =
k k

kerfgevoeligheid
figuur 3.18.

2,31

In ' voor St.70
k

0,8

De maximale spanning die in deze doorsnede, met r\ optreedt wordt hiermee:
2

0 b = 2,31 • 88 = 203 N/rnrn voor de onderrol

Deze spanning is toelaatbaar, zij het op de grens. Ze zal echter zelden
voorkomen aangezien het maximaal berekende moment meer dan 1,5 keer
zo klein is als het hier gebruikte(wat het maximale moment is dat de
motoren kunnen leveren). Verder is het oppervlak hier veel gaver dan
het oppervlak van het walsgedeelte van de walsrol. Daarom ligt de
toelaatbare spanning hier ook hoger.

Voor de doorsnede met een kromtestraal r
2

geldt voor de onderrollen:

D = 650 rnrn, d
3

= 450 rnrn, r
2

= 25 rnrn en 1 = 130 rnrn in de ongunstigste

situatie(waarbij D het grootst is). De waarde voor d
3

komt voort uit
de eis naar een zo vergaande normalisatie. Deze diameter is bruikbaar
voor elke walsroldiameter uit tabel 3.18. ~1et figuur 3.18 wordt de
vorrnfactor hier:

a k 2,2 en de kerffactor:

Sk 1,96

Het maximale buigende moment in

~,max

deze doorsnede is:
F

(1 + lagerbreedte o,max 8
2 - r 2)· 2 = 6,1425.10 Nrnrn.
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Flachstab Rundstab

gekerbl abgesetzt gekerbt abgesetztF
G

' F.H. 0 F.H.

FH1mfi F~J!~t')'~ ~ -~ ) (-f-~)
" I

z b z b : b r z b r

A 0,10 0,08 0,55 0,40 0,10 0,12 0,40 0,44 0,40 0,.10
B 0,7 2,2 1,1 3,8 1.6 4,0 15,0 2,0 6,0 25.0
C 0,13 0,20 0,20 0,20 0,11 O,W 0,10 0,30 0,80 020
k 1,00 0,66 0,80 0,66 0,55 0,45 0,35 0,60 0,40 0,45
/ 2,00 2,25 2,20 2,25 2,50 2,66 2,75 2,20 2,75 :25
m 1,25 1,33 1,33 1,33 1,50 1,20 1,50 1,60 1,50 :,00

t=Zug b=Biegung I=Torsion

figuur 3.18. De vergelijking voor de berekening van de vormfactor 'ak '
van symmetrische kerfstaven.

moment:

H
t,max

Riermee wordt het vervangende
86,4271.10 Nmm

Ret maximale torsie moment is:
8

= 2,2514.10 Nmm

M
v,max

En de maxirnale vergelijkspanning ~n de doorsnede met r
2

~s:

o = 72 N/mm2
v

Riermee wordt de maxima1e spanning die in de doorsnede met r
2

optreedt:

1,96 . 72 = 141 N/mm2 voor de onderrol

Deze is toelaatbaar.

Voor de doorsnede met een kromtestraal r
2

van de bovenrol ge1dt:

D = 750 mm, d
3

= 603,2 mm, r 2 = 25 mm en 1 = 525 rom.

Ook hier komt de waarde voor d
3

voort uit de wens naar een zo groot
moge1ijke normalisatie. ~let figuur 3.18 wordt de vormfactor hier:

ak 2,26 en de kerffactor:

Sk 2,0

Ret maximale buigende moment ~n deze doorsnede is:

K = (1 + lager~reedte - r
2

)
-o,max

F
b

- = 590
2

630.10
4

2
91,8585. 10 Nmm

Riermee wordt de maximale buigspanning die ~n de dQo.~snede met r 2 optreedt:

o 2,0. 86 = 172 N/mm2 voor de bovenrol.
b

Deze is toe1aatbaar.
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Vermoeing is een verradellijke zaak. Er zijn altijd zaken die niet te
voorzien zijn. De spanning in de doorsnede met r

1
is in principe

toelaatbaar maar weI op de rand. Door enerzijds r te vergroten of
anderzijds de diameter d

2
te verkleinen is de kerftactor te reduceren,

waardoor de spanningen in deze kerf zouden verminderen. Wanneer dit
niet mogelijk is moet er extra zorg voor worden gedragen dat het op
pervlak op deze plaats zo glad mogelijk is.
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3.5 BEREKENING VAN DE TANDWIELKOPPELING VAN DE ONDERROLLEN

Tandwielberekeningen Z1Jn altijd controle berekeningen. Een eerste
schatting van de afmetingen van een tandwiel wordt gemaakt aan de
hand van ervaring, of met behulp van tabellen die in diverse hand
boeken(lit. 7,8,9) kunnen worden gevonden. Uitgaande hiervan wordt
i.h.a het optimale tandwiel berekend.

Mijn eerste schatting was een tandwiel, gemaakt uit Ck 45, met geharde
tandflanken, een moduul m = 20 rom en profielverschuiving. Na vijf
berekeningscycli bleek dat een tandwiel uit St.60, ongehard en zonder
profielverschuiving met een moduul m = 16 ook voldoet.

Dit laatste heeft bovendien een rustigere loop en is een stuk goed
koper.

Enkel de laatste berekeningscyclus is hier uitgewerkt.

Het maximale moment dat door de tandwielkoppeling moet worden over
gedragen is:

Mt 112570 Nm bij een toerental

n 2,9 omw./min.

Dit is het maximaal moment dat geleverd kan worden door de hydromotoren
apart. Dit moet worden overgedragen wanneer tijdens het aanbuigen al
het aandrijfvermogen benodigd is op een wals. Het maximaal berekende
moment is een stuk kleiner(zie paragraaf 3.2.5) door een veiligheids
factor bij de bepaling van de hydromotoren. Daarom worden extra veilig
heidsmarges bij de berekening van de tandwielen achterwege gelaten en
wordt M = 112570 Nm gezien als het moment dat in het ongunstigste

1
t .

geva max1maal wordt overgedragen.

I...
~\ i -~

~
I, / "'"

I, "
~I~

Ii Wiel
" I, /

IT
\ '", '"
~, ~
~-

figuur 3.19. De tandwielkoppeling.

/
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De hartafstand van de onderwalsrollen is 700 rom. Zie figuur 3.19. Dit
bepaald de diameter van de grote tandwielen. Voor de steekdiameter
van deze wielen wordt genomen: d 1 640 rom
met een moduul m 16 rom
leidt dit tot een tandental zl 40.
Zonder profielverschuiving wordt hiermee de ruimte tussen de toppen
van de tanden van de grote wielen: 28 rom.

Voor de steekcirkel van het

met m = 16 leidt dit tot

kleine tandwiel wordt
d2 = 400 nun
z2 = 25 tanden.

genomen:

De tandwielen worden met "Ringfeder" spanelementen op onderrollen
gemonteerd. Hiervoor is een minimale tandwielbreedte van 200 rom
nodig. De tanden worden 200 rom breed genomen derhalve.

Door het moduul terug te brengen van 20 rom (de eerste schatting!) naar
16 rom is de belasting van de tandflanken afgenomen ten koste van de
belasting van de tandvoet. Bij een moduul m = 16 blijken tandvoet en
tandflank ongeveer even zwaar belast. Doordat er meer tanden in aan
grijping zijn loopt het geheel tevens rustiger.

Het kwaliteitsstaal Ck 45 is veel duurder dan St.60. Zwakkere staalsoor
ten zijn slechts weinig goedkoper dan St.60.

Door profielverschuiving kan het accent van de belasting verschoven
worden van de tandflanken naar de voet of andersom. Een nadeel hiervan
is een onrustigere loop. Profielverschuiving blijkt hier niet nodig
vandaar dat het niet wordt toegepast.

De tandwielen worden berekend op voet- en flankvermoeing aan de hand
van Dubbel(lit. 7). In tabel 3.19 staan de afmetingen van de tandwie
len en de hiervan afgeleide grootheden.

Bepaling van de tandbelasting.

De tandbelasting is gelijk aan:

2.112570

0,64
351780 N (3.41)

Deze kracht moet worden vermenigvuldigd met een aantal factoren zoals
een stootfactor, snelheidsfactor, breedtefactor, etc:

Stootfactor KA.
Er wordt gerekend met het maximale moment dat in de meest ongunstige
situatie optreedt. Volgens tabel 1 van bijlage 8 wordt:

K = 1 0
A '

Snelheidsfactor K .
Met vt.zl/lOO =V2 ,66 m/s (v is de tandsnelheid) wordt Kv met een
tandbewerkingskwaliteit 6 v5lgens Din 3961 vlgs. figuur I, bijl. 9:

~ = 1,10
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Wiel 1 Wiel 2

drukhoek a 20
0

moduul m 16 mm
tandbreedte b 200 mm
tandental z 40 25
tandenverhouding u 1,6
steekcirkel d 640 mm 400 mm
voetcirkel df 600 mm 360 mm
kopcirkel d 672 mm 432 mm
asafstand a

520 mma
werkhoek a 200

steek w
50,265p mm

ingrijpsteek Pe 47,234 mm
grondcirkel db 601,403 mm 375,877 mm
ingrijplengte g 137,910 mm
overlappingscoefficient a 2,92E:

a

tabe13.19. Afmetingen van de tandwielen.

Breedtefactor ~ (flank) ~ KF (voet)
Deze geven de ~nvloed op de ~evensduur van de tandwielen, van
een niet uniforme verdeling van de tandkracht over de volle breedte
van de tandwielen als gevolg van maatonnauwkeurigheden, tandver
vorming en een niet exacte uitlijning van de tandwielen, van de
flank resp. voet. Met de tabellen 2, 3 en 4 en figuur 2 vlgs bijl.
8 wordt voor St.60 en een slappe tandwielkast:

K
HS

~ K
FS

= 1,05

Ingrijpingsfactor~. (flank) ~ K (voet)
Deze geven de invT6ed op de lev~tlsduur van de tandwielen van een
niet uniforme verdeling van de belasting over de tandbreedte bij
ingrijping. Voor een vertandingskwaliteit volgens DIN kleiner dan 8:
~ ~ KFa = 1,0

Controle flankvermoeing.

Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarde(Dubbel, lit. 7):

(3.42)

Z
x

hebben de tandflanken een eeuwige levensduur. Hierin is 0HI. de
oppervlakte vermoeingssterkte. In tabel 4, bijl. 8 is deze ~Nor diverse
gebruikelijke materialen getabelleerd.

2
0Hlim = 380 N/mm voor St.60.

De groottefactor voor flankvermoeing 'z ' 1S volgens figuur 3 bijl. 8:
x

1 ,0Z
x

Voor de flankdruk kan geschreven worden:

(3.43)
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Hierin 1S 'ZH' een factor voor de kromming van het krachtaangrijpings
punt:

2cosa I

( w )2= 2,495
cosLa • s ina

w

De elasticiteitsfactor voor staal op staal is:

De correctiefactor voor de grootte van de dragende breedte is:

Zs6> Zs,Z6 = Zs (bij een rechte vertanding 6=0)

met Z = /(4-s )/3
s a

Zs6 > 0,6

Dit geeft voor de flankdruk volgens formule (3.43):

Hiermee wordt voorwaarde (3.42):

SH = 0,588 > SHlim

0.44)

(3.45)

Wanneer er wordt gerekend met een maximaal optredend moment geldt volgens
tabel 5, bijl. 8:

SHlim = 0,5 + 0,7

Het maximaal moment waarmee SH is berekend zal zelden voorkomen, en
aangezien dit een vermoeingsprobleem is wordt SH' = 0,5 genomen.
Hiermee voldoen de tandwielen aan het criterium t3~42) voor flank
vermoeing.

Contra Ie tandbreuk.

Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarde(Dubbel, lit. 7):

> 0.46)

0,94

1S de tandvoet gedimensioneerd voor een eeuwige levensduur. Hierin
is 0FE de op kerfwerking gecorrigeerde buigwisselsterkte van de
tandvoet. In tabel 4, bijl. 8 is deze voor diverse gebruikelijke
materialen getabelleerd:

o = 300 N/mm2
FE

De groottefactor voor voetvermoeing 'Y , 1S volgens figuur 3, bijl. 8:
x

Y
x

Voor de voetspanning kan geschreven worden:

°FO
(3.47)
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Hierin is Y Seen correctiefactor voor de kerfwerking bij ingrijping.
Volgens figKur 4, bijl. 8 geldt,
voor wiel I:

YFSI = 4,3

voor wiel 2:

YFS2 = 4,5

Tijdens de ingrijping is de belasting op de tandvoet groter dan de
gemiddelde waarmee ~s gerekend. De correctiefactor hiervoor is volgens
Dubbel(lit. 7):

YE 0,25

Ys = Y
E

voor rech te vertanding. me t

+ 0,75 = a 60
E 'ex

(3.48)

Met formule (3.47) geeft dit voor de voetspanning van wiel I :
(J = 284 N/rrnn2 -+ SFI = 0,86FOI

en voor de voetspanning van wiel 2:

(JF02 = 297 N/rrnn
2 -+ SF2 = 0,82

Volgens tabel 5, bijl. 8 geldt in dit geval SFlim = 0,7 ~ 1,0.
Onder dezelfde overwegingen als bij de bereken~ng van de tandflank
kan hier gesteld worden dat:

SFlim = 0,7

Voor beide wielen wordt er hiermee voldaan aan het criterium voor
tandbreuk, (3.46). De tandwielen volgens tabel 3.19 zullen derhalve
voldoen.
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3.5 BEREKENING VAN DE DOORBUIGING VAN) EN DE KRACHTEN OP
DE BOVENROL WANNEER HET KLAPLAGER WEGGEKLAPT IS

A1s de buis rand gewa1st is, wordt aan een kant van de machine het
lager van de bovenro1 weggek1apt. Hierna kan de buis uit de machine
worden genomen. Zie figuur 3. I. Samen met een tegenhoudcy1inder moet
de cylinder aan de andere kant de bovenro1 dragen. Deze cylinder
die tijdens het wa1sproces de bovenro1 naar beneden duwt moet in
dit geva1 de ro1 omhoog trekken. Zie figuur 3.20.

figuur 3.20. De bovenrol, wanneer het k1aplager is weggek1apt.

Berekend moet worden hoe groat de krachten F en F
b

zijn wanneer
het klaplager is weggeklapt en hoe groat de aoorbu~ging van de
loshangende walsrol is.

Voor de berekening van de cy1inderkrachten wordt de bovenwa1sro1
geschematiseerd a1s in figuur 3.21 is geschetst. Voor de be1asting
'q' per 1engte eenheid van een ronde as kan geschreven worden:

-5 3Het de soorte1ijke massa van staal: p = 7,7.10 N/mm

(3.49)

F
a

Uit het momenten evenwicht volgt F :
a

t .C!ql' «11+12+13)2_(12+13)2)
4 2 1,

+ ~q313 - J'+q(x) .xdx)
o

Het 'q(x)' is de verdee1de belasting
p1aatsen waar F en F

b
aangrijpt:

a4- d5 2
q(x) = !np(d4- 1 x)

4

in het tapse stuk; tussen de

(3.50)

(3.51)
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De integraal wordt hiermee:

De kracht F
b

volgt uit het krachten evenwicht:

F = F
b a

met:

(3.52)

(3.53)

(3.54)

dl( 1;

-I d1
,

- - - - - - - --I--

/, ~ /3 1"
-,:,;

figuur 3.21. Schematisering van de bovenrol.

Voor de vier meter lange wa1sro1 ge1dt:

II 760 rom d l 500 rom
12 4000 rom d

2 750 mm
13 670 mrn d

3
380 rom

14
1600 rom d

4
340 rom

d
5

200 rom

Hierin zijn d
l

en d1 schattingen van de gemiddelde diameter van de
as. Bij d

l
wordt het lager - dat niet mee wordt weggeklapt - gezien

a1s een gedee1te van de as.

Hiermee wordt: F
a

F
b

262 kN (~ 26 ton)

422 kN (~ 42 ton)

(3.52)

De doorbuiging van de loshangende wa1sro1.

Voor de zakking van een balk met een constante diameter, ingespannen
als in figuur 3.22 is geschetst kan geschreven worden:

M1 2 F1 3 14
w = 2E I + 3E I + -ffi
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En voor de hoekverdraaing van het uiteinde(in radialen!):

(mm4) voor een ronde balk.

HIa =
EI

met I

+ F1
2

+ q13
2EI 6EI

TId
4

64

(3.53)

w + a'.l

figuur 3.22. De doorbuiging van een ingeklemde balk.

Wanneer de balk scheef is ingeklemd, onder een hoek a', dan ~s de
totale zakking van het uiteinde:

w
tot

en de totale hoekverdraaing:

(3.54)

(3.55)a = a + a'
tot

Met deze formules kan de zakking van het vrij loshangende deel van de
walsrol berekend worden. In figuur 3.23 is de verdeelde belastinglijn,
de momentenlijn en de dwarskrachten lijn getekend van het loshangende
deel van de 4 meter lange walsrol. Hiermee, en met de formules (3.52)
tot en met (3.55) is de zakking van het dee1 links van F

b
berekend,

zie figuur 3.20, wanneer de as recht is ingeklemd op de plaats waar
Fb aangrijpt:

w = 6,44 mm, en a = 0,0013 rad.

De doorbuiging van het rechter gedeelte, dit is het stuk met een varierende
diameter is moeilijk exact te berekenen. De oplossing van dit probleem
wordt benaderd door de balk in een aantal stukken te hakken, met een
constante diameter. Zie figuur 3.24 De doorbuiging en hoekverdraaing
van al deze stukken afzonderlijk kan eenvoudig berekend worden met
de formules (3.52) en (3.53). Heteigen gewicht van dit stuk van de
balk wordt verwaarloosd.
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r----------I34 02 N/nnn

Ft I---------__+_
x

8
4,2.10 Nnnn

1----------1262 kN

Ht

Nnnn
Nnnn

14

figuur 3.25. Belasting op het rech
ter deel van de bovenrol.

153 kN
148 kN

15,12 N/nnn
8,73 N/nnn

qtt--+ +-_+_

Ft~=;:::...... ~ -+~

1
1

figuur 3.23. Belasting op het lin
ker deel van de bovenro1.

Ht~-==l==::::::=------_+__+_

- -
It A~

x... ~; 2-~'I"

d

figuur 3.24. Ret conische deel van de bovenrol, in stukken gehakt.

(3.56)
(x. I-x.)

~+ ~)

3
Ox. I +

~+

In figuur 3.25 is de momenten- en dwarskrachtenlijn van het coni
sche deel van de bovenrol geschetst. Door te beginnen bij x = 1

4en vanaf dat punt voor elk stuk de doorbuiging en hoekverdraaing
te berekenen, en deze dan bij elkaar op te tellen, kan de totale
doorbuiging en hoekverdraaing berekend worden. Het de formules (3.52)
(3.53), (3.54) en (3.55) wordt de doorbuiging van het stuk tussen
x = x. en x = x. I gelijk aan:

~ ~+ 2
F -(x. I-x.)a ~+ ~

w. + a .. (x. I-x.) +---E-I---
~ ~ ~+ ~

a. +
~

F • (x. I-x.)a ~+ ~

EI

(x. I-x.)
( ~+ ~)
x. + 2
~+I

(3.57)

d - d
met: d = 6TI4 (d

5
+ 4 5 x.)4 (3.58)

xi+l-xi ~

Deze formules zijn verkregen door ~n de formules (3.52) en (3.53)
te substitueren: F = F ; H = x. .F en q = O. De zakkingen en

. a ~+1 a
hoekverdraa~ngen worden verdere met de formu1es (3.54) en (3.55)
opgeteld.



- 72 -

Voor de v~er meter lange walsrol geldt:

voor n
(x. 1+x. )

~+ ~

10;

15 ;

4,87 mID, Cl. i
4,70 mID, Cl. i

0,0057 rad.

0,0055 rad.

De op deze wijze berekende oplossing is maximaal, dat wil zeggen
dat de walsrol minder doorbuigt dan berekend. De fout die gemaakt
wordt is in ieder geval kleiner dan 0.03 mID en 0,0002 rad.

------;lI.--+---

figuur 3.25.

De situatie die tot nu toe berekend is, is geschetst in figuur 3.25.
Door de balk zover linksom te kantelen om het punt waar Fb aangrijpt
totdat w (doorzakking van het rechter deel) is nul, kan ae totale
zakking ~an het loshangende deel berekend worden: (=w vlgs. fig. 3.20)

w

CI.

6,44 +

0,0013

5430 ,
4,70 . 1600 = 22,4 mID

+ i6b~ = 0,0042 rad.
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4 EPILOOG

Het resultaat van m~Jn werk is het ontwerp van een serie 630 ton-rond
buigwalsen wat door zijn simpelheid zeker concurrerend is met ontwerp-
en van de concurrentie. Des al niet te min zal het moeilijk zijn deze
machines te verkopen omdat Bakker B.V. al jaren geen rondbuigwals meer
verkocht heeft.(In bijlage 11 staan de belangrijkste afmetingen samengevat)

Er zijn tevens twee computerprogramma's gemaakt waarmee de krachten
op de machine redelijk nauwkeurig bepaald kunnen worden. De program
ma's berekenen tevens de instelling van de walsrollen. Doordat de
krachten op de machine bekend waren is het mogelijk geworden de
machine zo licht mogelijk te construeren.

De resultaten van de berekeningen zijn ook goed bruikbaar in de verkoop.
Nu is namelijk bekend wat een machine kan aan- en rondbuigen en tevens
wat de invloed van de diverse grootheden is op dit proces. In bijlage
10 is voor diverse aanbuiglengten aangegeven tot op welke plaatdikte
en breedt~ de 630 ton wals plaat kan aan- en rondbuigen. Dit is voor drie
materialen berekend; St. 70, St. 42 en St. 37. Deze stalen bestrijken
het gangbare gebied. In bijlage 12 staan ook de kentallen van diverse
andere stalen. Hiermee kan ook voor deze materialen berekend worden
wat er kan worden rond- en aangebogen. Wanneer de kentallen niet bekend
zijn kunnen deze uiteraard altijd nog worden bepaald door middel van
een trekproef.

De gebruiker van een rondbuigwals kan de programmatuur benutten om
van te voren te berekenen of hij een bepaalde buis op zijn machine
kan rondbuigen, zodat hij dit niet meer hoeft uit te proberen. Tevens
kan met de programmatuur de instelling van de walsrollen berekend worden.

In bijlage 9 is een benadering van het formularium gegeven. Hierin
worden de standaardprocedures RK2 en Integral niet gebruikt. Dit
rekenprogramma kan gebruikt worden om uit te rekenen wat er op een
wals aan- en rondgebogen kan worden. Hiermeekunnen echter niet de
dwarskrachten op het frame berekend worden tijdens het aanbuigen.
Om deze te berekenen is de procedure RK2 nodig. Met deze procedure
kan het verband tussen de vorm van een product en de uitwendige be
lasting bij elke drie-punts-buiging berekend worden. Het is derhalve
zinnig deze procedure zeker te gebruiken(en eventueel ook bij andere
druk- of buigprocessen) •

Een zaak welke ik niet heb kunnen onderzoeken is in hoeverre mijn
terugveringsmodel bruikbaar is bij dunne plaat en/of grote buis.
Zoals ik in hoofdstuk 2.6 heb uitgelegd is dit echter niet van groot
belang voor de ontwerper noch voor de gebruiker.

Als laatste wil ik hier nog aIle mensen bedanken die mij behulpzaam
zijn geweest met het uitvoeren van deze opdracht, in het bijzonder
mijn afstudeerprofessoren A.C.H van der Wolf en J.A.G Kals, mijn
coaches J.A.H. Ramaekers en J.A.W. Hijink en verder nog N.A.L. Touwen
en van Bakker B.V. de heren W.H. van de rlerwe en D.K. de Vogel.
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L
1 FU
1000 $ SET INSTALLATION
1100 ~EGIN COMMENT PLAST, RONDBUIGWALSEN, INITIERENDE ~F.REKENINGEN,

1200 HAXIMAAL INWENDIG BUJGEHD MOHENT EH BIJBEHORENDE UITWEN-
1300 DIGE BELASTINGEN TIJDENS HET ROLLEN, A-412001-1,
1400 JLE/ACHVDW/JAGK, 820614;
1500 FILE INA (KIND; PACK, PACKNAHF. = "USERS.", FILETYPE = 7),
1600 INT (KIND - REMOTE),
1700 UITK(KIND = PACK, PACKNAHE ~ "USERS.', PROTECTION = SAVE,
1800 MAXRECSIZE = 22, BlOCKSJZE = 330),
1900 UITT(KIND - REMOTE, MAXRECSIZE = 14),
2000 UITU(KIND - PACK, PACKNAHE = "USfR5.", PROTECTION = SAVE,
2100 HAXRECSIZF. = 22, BLOCKSJZr. ~ 330);
2200 COMMENT FILENAAMSTRUKTUUR: <FILEBASISNAAK><TOEVOEGING>
2300 HIERJN: FILE~ASISNAAM ~ <NAAH UJTVOERDER VFRWERKING/<DATUH)/)
2400 TOEVOEGING :.:. <l.ETTER><VOLGNR>
2500 LETTER ~ A I K I U
2600 VOLGNR; 1••• 99
2700 VOORBEELD: TWN/B20603/AOl
2800 ONDERSCHEIDEN FILES:
2900 INK - T.B.V. ALGEHENE IWVOERGEGEVENS: ---/A<VOLGNR>
3000 UITK - T.B.V. BEKNOPTE UITVOF.R: ---/K<VOLGNR)
3100 UITU - T.B.V. UITGEBREIDE UITVOER: ---/U<VOLGNR>
3200 INTEGER VWKBG, VWKOG, W;
3300 POINTER P;
3400 LABEL EIND;
3500 REAL ARRAY TITEL[0:12];
3600
3700 WRITE(UITT,<"FILEBASISNAAH (TWH/820603/) "»;
3800 READ(INT,(A72),POINTER(TITEL»;
3900 P:=POINTER(TITEL[12]);
4000 DO P:=P-j UNTIL P NEG I I OR DELTA(POIHTF.R(TITEL),P) EQL 0;
4100 P:=P+U
4200 i. NU KUNNEN DE BENODIGDE FILf.-TITLES TOEGEKEND WORDEN.
4:~OO

4400 WRITE(UITT,</,'LEES IN: LAAGSTE EN HOOGSTE VERWF.RKINGSNUHHER .,
4500 "(VWKOG, VWKBG): "»~;

4600 READ(INT,/,VWKOG, VWKBG);
4700 FOR W :~ VWKOG STEP 1 UNTJL VWKBG DO
4800 BEGIN INTEGER Gl, 62, HK, T, TT;
4900 REAL A, Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, AS, H9, AIO,
5000 ALFEEN, ALFNUL, ALFTWEE, B, Bl, 82, BC,
5100 BETEEN, BETNUL, BETTWEE, C, CSG", DELTA, DOB, DUNT,
5200 E, EPSNUL, FAKTOR, GAMMA, HSUG, IEEN, INTV, JTWEE,
5300 KRIT, LNUL, MIMAX, N, HP1, NU, NU2, POBGB, PUNTGD,
5400 R, RI, ROBEL, RU, SHGM, SNUL, TGW3, TWEEPI, U, lKKNG;
5500 REAL ARRAY EE[1:4];
5600 LABEL AAA;
5700 FORMAT F1("PLAST, RONDBUIGWALSEN, INITIERENDF. BEREKENINGEN, .,
5BOO 'A-~12001-1',

5900 /,"MAXIMAAL JNWENDIG BUIGEND HOHENT <HIMAX) EN ",
6000 "BI.lBEHORENDE UITWENDIGE BELASTINGEN (POB, PUNT>· ,It
6100 f,'FAKTOR =",F6.2,' DELTA ~·,EI0.2,' TT :",14,
6200 EE[1:4]:",4El0.2,
6300 ;,"A =',FB.3,' HM DUNT ~',F8.3,' HM DOB =.,
b400 FB.3,· MH',
6500 f,"e =",F8.3," N/MH2 N ~·,F7.4,· EPSNUL ~·,F7.4,

6600 NU ;·,F7.3,· E =",17,' N/MH2·,
6700 f,"G1 ="tl3,' 62 ,-,',13),
6750 F2('SNUL =',F6.1,· MM LNUL ~·,F8.1,' HH B =',F8.1,
6~70 I MM',
~800 I,"T =",13,· ALFTWEE ,-,',E16.8,· BETTWEF ~·,E10.8,

~?00 I.'ROBEL =",El?3,· RU ;1,E12.5," RJ =·,E12.5);



Bijlage 2. - 2 -

7100 REAL PROCEDURE FUJEEN(ER); VALUE ER; REAL ER;
7200 BEGIN REAL HU;
7300 HU:=TGW3*LN(ER/ROBEL)+EPSNUL;
7400 FUIEENt=(ER-ROBEL)*(TGW3*(HU**N)+(HU**NPI-B1)/NP1)
7500 END rUIEEN;
7600
7700 REAL PROCEDURE FUITWEE<ER); VALUE F.R; REAL ER;
7800 BEGIN REAL HU;
7900 HU:=TGW3*LN(RDBEL/ER)+EPSNUL;
8000 FUITWEE:~(ER-ROBEL)*(-TGW3*(HU**N)+(HU*~NPI-B2)/NP1)
8100 END FUITWEE;
8200
8300 REPLACE P BY "A01,";
8400 REPLACE INA.TITLE BY POINTER(TITEL);
8500 % NU IS DE INVOERFILE INK MET ALGEMENF. GEGEVENS KENBAAR
8600 REPLACE P BY "K", WFOR 2 DJGITS, ".";
8700 REPLACE UITK.TITLE BY POINTER(TITEL);
8800 Z NU IS DE BEKNOPTE UITVOERFILE UJTK BEKEND
8900 REPLACE P BY "U", WFOR 2 DIGITS, ".";
9000 REPLACE UITU.TITLE BY POINTER(TITEL);
9100 Z NU IS DE UITGEBREIDE UITVOERFILE UITU BEKEND

READ<INT,I,SNUL);
WRITE(UITT[STOPJ,<"LEES IN PLAATLENGTE (lNUL) "»~;

READ(INA,I,FAKTOR, DELTA, TT, EE[*], A, nUNT, DOB,
C, N, EPSNUL, IW, E, Gl, G2);

COMMENT FAKTOR: BEPAALT BEGINWAARDE VAN DE BUIGHOEK ALFA

TWEEPI:=8*ARCTAN(1); TGW3:~2/SQRT(3);

NP1:=N+l; NU2:=NUtNU;
Al:=2+N; A2t=Al*<O.7S**(NP1/2»; A3:~1-NU2; A4:~I-NU+NU2;
AS:=C/Ej A6:~3*A3*AS/A2;

A7:=(AS**<3/(1-N»)*(3*CA3**(3+W»/(A2*<A4**(Al/2»)-
(A3**3)/(A4**1.S»;

WRITE(UITU,Fl,FAKTOR, DELTA, TT, EE[*J, A, DUNT, DOB,
C, N, EPSNUI.., NlI, E, G17 G2);

WRITE(UITK,Fl,FAKTOR, DELTA, TT, EE[tl, A, DUNT, DOB,
C, If, EPSNUL, Nth E, G1, G2H

WRITE(UITT,<"FAKTOR :.;;1,F6.2," DELTA ~1,EI0.2,1 TT ~·,I4,

/,IEE[lt4]:",4E11.2,
I,"A =1,FB.3," MK BUNT -1,FB.3," HH nOB :.,
FB.3," MH',
;'"C :.;;1,FB.3," N/MM2 N =1,F7.'h" EPSNUI. ::',f7,4,
I,'NU =1,FB.3," E :::.',17," N/ml2 61 :.:",x3,

G2 ::: I , 13> ,
FAKTOR, DELTA, TT, EE[*J, A, DUNT, DOB,
C, ~{, EPSNUL, NU, E, G1, G2);

WRITE(UITTCSTOPJ,{"LEES IN : PLAATDIKTE (SNUL) "»~;

noo
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10BOO
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700

. 12BOO
12900
13000
13100
13200
13300
13400
\-:;OJ

{tELTA
TT
EEU

A
{'UNT
DOB
C
N
EPSNULt
NU
E
Gl
G2

RELATIEF AFBREEKKRITERIUM ~UIGHOEKF.H BEREKENING
TOEGESTAAN AANTAL BUIGHOEKAANPASSINGEN
TOLERANTIES TBV PROCEDURE INTEGRAL

<ABS.-,REL.- MBT DISKRETISATIEFOUT,
ABS.-,REL.- MBT OUERSLAAN INTERVAL)

HARTAFSTAND OHDERROLLEN BUJGWALS [MK]
DIAMETER V/D ONDERROLLEH [MH]
DIAMETER VAN DE BOVENROL [HH]
SPECIFIEKE SPANNING [N/""2]
VERSTEVIGINGSEKSPONEHT [-]
UNIFORHE VOORDEFO~MATIE [-]
POISSONKONSTANTE [-]
ELASTICITEITSMODULUS [N/HH2]
ALS Gl=1 VOLGT TUSSEHUITVOER VAN BUIGHOEKEN
ALS G2=1 VOLGT TUSSEHUITVOER HULPFORKULES~



137~O

13800
13900
:14000
14100
14200
14300
14400
14'500
14600
[4700
14800
J.5000
15100
J.5200
15250
15251
15300
15400
15450
J.54~1

15500
15600
['5700
1 :;80)\)

15900
159'50
16000
16100
16200
16300
16400
1(,50,')

16600
16700
16800
16900
17000
17050
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18S00
IB600
IB700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19~.OO

Bijlage 2 - 3 -

WRITE(UITTCSTOPJ,<"LEES IN PLAATBREEDTE (B) "»;

REAII(INT,J,D);
AB:=2/SNUL; A9:=A6*(AS**(1-N»; AI0:=(A8**3)*A7;
BC:=B*C;
IF G2 EQL 1 THEN
WRITE(UITU,<"Al TIM A~ :",5E13.5,

1,"A6 TIM A:lO:",5E13.5,
I,"BC =",E13.5,· TWEEPJ ~·,E16.B,' TGW3 =",
£13.5::,
Al, A2, A3, A4, AS, A6, A7, A8, f\9, AI0,
BC, TWEEPI, TGW3);

COMMENT BEPALING VAN MAXIMAAL IHWENDIG MOMENT MIMAX;
T: :-: 1 ;
ALFNUL:=FAKTOR*TWEEPI;
RU:=LNUL/ALFNUL+SNULI2; RI::,;:LNlIL/ALFNLlL-SNUL/2;
ROBEl :=SQRT(RU*RJ.);
BETNUL:=LNUL*Cl/ROBEL-A9/(ROBEL**N)+A10*CROBEL**2»;
ALFEEN:=TWEEPI+ALFNUL-BETNUL;
RU: =LNUL/ALFEEN+SNULl2; RI: A.NUL/ALFEEH-SNUl/2;
ROBEL:=SQRTCRU*RI);
BETEEN:=LNUL*(1/ROBEL-A9/(ROBEL*tN)+A10*CROBEL.**2»;

AAA:
T:=T+1.'
AlFTWEE:=ALFEEN+CTWEEPI-BETEEN)tCALFEEN-ALFNUL)/(BETEEN-BETNUL)'
RU: =lNULI ALFTWEE+SNLlL/:2; RI: =LNIILJ AL.FTWEE -SNUL/2;
ROB£L:=SGRTCRUIRI);
BETTWEE:=LNUL*(1/ROBEL-A9/(ROBF.L**N)+A10*(ROBEL**2»;
KRIT:=ABS«BETTWEE-TWEEPI)/BETTWEE);
IF KRIT GTR DELTA THEN
BEGIN IF G1 EQl 1 TIIEN

IoIRITE(UITU,:::"r =",13," ALFNtJL,-EEN,-TWEE:",3E12.4,
BETNUL,-EEN,-TWEE:",3EI2.4,

/,X9,"ROBEL ~1,E12.4," KRIT ~1,E12.4),

T, ALFNUL, ALFEEN, ALFTWEE, BfTNUL, ~ETEEN,

BETTWEE, ROBEL, KRIT);
ALFNUL:=ALFEENi BETNUl:=BFTECN,
ALFEEN:=ALFTWEE; BETEEN:=BETTWEE;
IF T GTR TT THEN GO TO EIND;
GO TO AM

END;

WRITECUITT,F2,SNUL,LNUL,B,T,ALFTWEE, BETTWEE, ROBEL, RU, RI);
WRITE(UITK,F2,SNUL,LNUL,B,T,ALFTWEE, BETTWEE, ROBEL, RU, RI>;
WRITECUITU,F2,SNUL,LNUL,R,T,ALFTWEE, BETTWEE, ROBEL, RU, RI).
B1:=(TGIoI3*LN(RU/ROBEL)+EPSNUL)**NP1;
B2:=CTGW3*LNCROBEL/RI)+EPSNUL)**NP1;

INTV:=RU-ROBEL; HSUG:=INTV/4; R:~ROBEL;

IEEN:~INTEGRALCFUIEEN(R), R, JNTV, HSUG, EE, "H);
INTV:~ROBEL-RI; HSUG:=INTV/4; R:=RI;
ITWEE:=INTEGRAL(FUITWEE(R), R, IHTV, HSU6, EE, HH);
MIMAX:=BC*CIEEN+ITWEE);
IF G2 EQL 1 THEN
WRITECUITU,<IBl,B2:',2EI3.5," IEEH ~1,EIJ.5,' ITWEE =',

£13.5," MJMAX ~1,E13.5>,

Bl, 82, IEEN, JTWEE, HIMAX);
WRITE(UITK,<"MIMAX =",£13.5," MIHAX/B =',E13.5),

MIMAX, HIriAX/B);
WRITE(UITT,<"MIMAX =",E13.S),HIHAX);

COMMENT BEPALING UITWENDIGE BELASTINGEN EN 2AKKING TIJDENS
RONDWALSEN;

SNGM:=A/(2*(RI+SNUL)+DUNT);
---".; r-"'!r-"f"'~#.()!"'.A



19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
206·)0

209('':'
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700

•
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ZKKNG:=(DO~+DUNT*CSGM)/2+SNUL-RJ*(1-CSG");

U:=RUSNGMi
PUNTGB:=MIHAX/(B*U); POBG~:~2*PUNTGB*CSGH;

WRITECUI1K,<'ZAKKING (ZKKNG) :·,E12.4,· PUHT/B =',£12.4,
"POBJB =",E12.4),
ZKKNG, PUNTGB, POBGB);

WRITECUITU,<'SNGM =·,EI2.4,· GAHMA =',£12.4,' CSGH =',
EI2,4,' ZKKNG ~·,F.12.4,· U :',E12.4,
I,'PUNT =·,El?4,' PUNT/B =',E12.4,· POB =',
EI2.4,· POB/B ~·,E12.4>,

SNGM, GA:iMA, rSGt1r ZKKN6, U,
PUNTGBlB, PUNTGB, POBGB*B, POBGB);

WRITECUITT,('ZKKNG =',EI2.4,' PUNT/B =',E12.4,· P08/B =',
EI2.4>, ZKKNG, PUNTGB, POBGB);

REWINII(!tH\);
LOCKCUITK,CRUNCH);
LOCK(UITU,CRUNCH);

END VWKOG WVWKBG;
EINII:
ENII,



Bijlage 3. Programmatuur voor het aanbuigen

REAL PROCEDURE FUIEEN<ER,ROB); VALUE ER, ROB; REAL ER, ROB;
BEGIN REAL HU;

HU:=TGW3tLN(ER/ROB)+EPSNUL;
FUIEEN:=(ER-ROB)*(TGW3*<HU**N)+(HU**NPI-Bl)/NP1)

END FUIEEN;

WRITE(UITT,<'FILEBASISNAAH (TWN/B20603/) : "»~;

READ(INT,<A72),POINTER(TITEL»;
P:=POINTER(TITELC12]);
DO P:=F'-l UNTIL P NED' I OR DELTA(POINTER<TITEl.hP) EQl 0;
P:=P+H
x NU KUNNEN DE BENODIGDE FILF-TITLES TOEGEKEHD WORDEN.

WRITE(UITT,(/,'LEES IN: LAAGBTE EN HOOGSTE VERWERKINGSNUHHER "
'(VWKOG, VWKBG): "}>;

READ(INT,I,VWKOG, VWKBG);
FOR W:- VNKOG STEP 1 UNTIL VWKBG DO
BEGIN INTEGER ATST, 61, 132, G3, ROLB, T, Tl, T2, TT;

REAL A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AI0, A8A,INST,
ALFA, ALFEEN, ALFNUL, ALFIHX, ALFST, Al.FTNEE, ARM, ARH!,
8, BC, BETEEN, BETNUL, BETTNEE,
C, Cl, CMU, CPHI, CSGM, DELTA, Df.LTA2, DKSI, DOB, DUNT,
DVFAA, DVFAAHO, DVFBA, DVFBAHO, E, EPSNUL, FAKTOR,
GAHMA, KSI, KRIT, LAMBDA, LNUL, K, HIMAX, HU,
N, NP1, NU, NU2, OVERSP, PHI, PO~, PO~D, PUNT1, PUNT2,
RKA, RKR, ROA, ROBB, ROBE, ROBEL, SKSI, RMU, SNGH, SNUl,SL,
TGW3, TWEEPI, U, YA, YAA, YAAMO, YAMO, YGRA, YGRAHO,

YA1,VFBA1,
VFAA, VFAAHO, VFBA, VFBAHO, ZKKNG;

REAL ARRAY E£(1:4);
LABEL AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFFj

PLAST, RONDBUIGWALSEN (ROLLfN) EN AAHBUIGWALSEN,
A-412002-1,
JLE/ACHVDW/JAGK, 820621;

FILE rNA (KIND - PACK, PACKNAHE ~ ·USER5.', FILETYPE = 7),
INT (KIND ~ REMOTE),
UITT(KIND ~ REMOTE, MAXRECSIZE ~ 14),
UITU(KIND ~ PACK, PACKNAHE ~ ·USERS.', PROTECTION = SAVE,

HAXRECSIZE ~ 22, BLOCKSIZE - 330);
FILENAAMSTRUKTUUR: <FILEBASISNAAH><TOEVOEGING)
HIERIW: FILEBASISNAAH = <NAAH UITVOERDER VERWERKIN6/(DATUM)/>

TOEVOEGING ;.:; <l.ETTER><VOLGNR)
LETTER - A I U
VOLGNR :.: 1. •• 99

VOORBEELD: TWN/B20603/A01
ONDERSCHEIDEN FILES:

INK - r.B.V. ALGEMENE INVOERGEGEVENS: ---/A<VOLGNR>
UITU - T.B.V. UITGEBREIDE UITVOF.R: ---/U<VOLGNR>

INTEGER VWKBG, VWKOG, W;
POINTER P;
LABEL EINII;
REAL ARRAY TITELCO:12];

L
1000 • SET INSTALLATION
1050 S SET LIST
1100 tEGIN COMMENT
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900 COMMENT
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300 SINCLUDE 'SOURCE/NUMLIBJRK2 ON APPL'
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4S00
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5550
5600
5700
5800
5900
6000 REAL PROCEDURE HBER(RO); VALUE RO; REAL ROj
6100 BEGIN INTEGER MH;
6200 REAL Bl, B2, EH, HSUG, IEEM, INTV, ITWFE, R, RI, RU;
6300
6400
6500
6600
6700
6800
f,900
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fcEKEND

GEGEVENS KENBAAR

ITWEE ,,-' ,EI3.5,

N
EPSNUL:
NU
E
:31
G2

A
IIUNT
DOB
C

READ(INA,I,FAKTOR, DELTA, TT, EEr*J, A, DUNT, DOB,
C, H, EPSNUL, NU, E, (H, 62, G3,
ATST, ABA, RKA, RKR, DELTA2);

COMMENT FAKTOR: BEPAALT BEGINWAARDE VAN DE fcLJIGHOEK ALFA
DELTA RELATIEF AFBREEKKRITEkIUM BurGHOEKEN ~EREKENING

TT TOEGESTAAN AANTAL fcUIGHOEKAANPASSINGEN
EErJ TOLERANTIES TfcV PROCEDURE IHTEGRAL

CABS.-,REL.- MIlT DJSKRETI5ATIEFOUT,
ABS.-,REL.- MBT OVERSLAAN INTERVAL)

HARTAFSTAND ONDERROLLEN BUIGWALS rHKJ
DIAMETER V/D ONDERRDLLEN eMH]
DIAMETER VAN DE BOVENROL rHM]
SPECIFIEKE SPANNING rN/HH2J
VERSTEUIGINGSEKSPONENT [-]
UNIFORME VOORDEFORMATIE [-]
POISSONKONSTANTE [-J
ELASTICITEITSMODULUS (N/HH2J
ALS Gl~l VOLGT TUSSENUJTVOER HULPFORMULES ETCI
ALS G2~1 VOLGT TUSSENUITVOER UIT PROCI HBER

REPLACE P BY "A01.";
REPLACE INA.TITLE BY POINTER(TITEL);
% NU IS DE INUOERFILE INK MET ALGEMENF
REPLACE F' BY "U", W FOR 2 I1IGITS, "I";
REPLACE UITU.TITLE BY POINTER(TITEL);
Z NU IS DE UITGEBREIDE UITVOERFILE UITU

RU:~RO+SNUL/2; RI:=RO-SNULJ2;
Bl:=(TGW3*LN(RU/RO)+EPSNUL)**NP1;
B2:=CTGW3tLNCROJRI)tEPSNUL)l*NP1;
INTV:=RU-RO; HSUG:~INTV/4; R:=RO;
IEEN:=INTEGRAL(FUIEEN(R,RO), R, INTU, HSUG, EE, 11M);
INTVt~RO-RI; HSUG:~INTV/4; R:=RI;
ITWEE:=INTEGRAL(FUITWEE(R,RO), R, INTV, HSUG, EE, MM);
EM:=BClCIEEN+ITWEE);
IF G2 EQL 1 THEN
WRITE(UITU,<"RO ~1,E12.S,' RU =',E12.5,"

Bl,B2:",2E13.5,
I,X6,'IEEN ~1,E13IS,'

EM ~1,E13.5>,

RD, RU, RI, Ill, B2, IEEN, I1WEE, EM);

7100BEGINREAC HU;
7200 HUt=TGW3*LN(ROB/ER)+EPSNULi
7300 rUITWEE:~(ER-ROB)*(-TGW3*(HU**N)t(HU**NP1-B2)/NP1)

7400 END rUITWEE;
7500
7600
7700
7800
'7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000 MBER:=EM
9100 END HBEREKENING;
9200
9300 PROCEDURE DIFVERG(NR,YIN,VFIN,DVFIN,YGR,RO,YUIT,VFUIT,DVFUIT,TUSSUIT);
9400 VALUE DVFIN, NR, RO, VFIN, YGR, lIN; INTEGER NR;
9500 REAL DVFIN, DVFUIT, RO, IGR, YIN, YUIT, VFIN, VrUIT;
9600 BOOLEAN TU58UIT;
9700 BEGIN INTEGER Ml;
9900 REAL DVr, RKINT, RKSUG, UF, Yi
9900 RKINT:=YGR-YINi RKSUG:~RKINT/4; Y:~yrN; VFt~VFIN; DVFt=DVFIN;
10000 RK2«1+DVF*DVF)*SQRT(1+DVFtDVF)/RO,Y,VF,DVF,RKJNT,RKSUG,RKA,RKR,Hl);
10100 YUIT:=Y; VFUIT:=VFi DVFUIT:~DVF;

10200 IF TUSSUIT THEN
10300 WRITE(UITU,{"NR ~',J2,1 YIN ~',EI2.4,· UFIN ~',E1214,

10400 DUFIN ~',E12.4,' YGR ~',E1214,' RD =·,E12.4,
10500 I,X7,'YUIT ~1,E12.4," VFUIT ~1,E1214,

10600 DUFUIT ~1,E12.4,1 HI ~1,I3>,

10700 NR, YIN, VFIN, DUFIN, YGR, RO, YUIT, UFUIT, DVFUIT, H1)
10800 END DIFVERG OPLOSSEN;
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
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IF ROLB NEQ 1 THEN GO TO BED;

COMMENT BEF'ALING VAN HAXIHAAL INWENDIG MOHENT HIMAX (RONDWALSEN);

READ(INT,I,LNUL);
WRITEIUITT(STOPJ,{"LEES IN PlAAT~RfEDTE (~) '»;

READ(INT,I,SNUL);
WRITE(UITT[STOPJ,<'LEES IN PLAATlENGTE (lNUL) I»~;

- 3 -

AANTAL STAPPEN WAARIN ALFJMAX VERDEELD WORDT
AANBUIGAFSTAND [MH]
ABSOLUUT AF~REEKKRITERIUH PROC. RK2
IDEM RF.LATIEF
AFBREEKKRITERIUM AANBUIGUORMBEREKENING

ATST
ABA
RKA
RKR
DELTA2:

READ(INT,I,ROLB);
IF Gl EQL 1 THEN
WRITE(UITU,<"A1 TIM A5 :',5EI3.5,

/,'A6 TIM AI0:",5EI3.5,
I,"BC =',E13.5,' TWEEPI ~1,E16.B,' TGW3 =',
E13'.5>,
Al, A2, A3, A4, AS, M, A7, A£h A9, Al0,
Be, TWEEPI, TGlJ3);

READ(INT,j,B) ;
AS:=2/SNUL; A9:=A6*(AS**(1-H»; Al0:=(AS**3)*A7j
BC :=Ellt:C;
WRITE(UITTCSTDPJ,{"ALS ROLB::..1 WORDEN AlFJHAX EN HJHAX BEREKEND, "

',"ANDERS WORDT ER OH GEVRAAGD.',
i,"LEES IN : ROLB : "»;

TWEEP1:=8$ARCTAN(1); TGW3:=2/SGRT(3);
NP1:~N+l; NU2:=NU*NU;
Al:=2tN; A2:,-,AU(O.75U(NP1/2»); A3:::1-NU2, AJi::.:.l-NU+NU2;
A5:=C/E; A6:~3*A3*A5/A2;

A7::(A5*.(3/11-N»).(3*<A3.*13+N»/(A2*(A4*.(A1/2»)-
(A3*t3)/(A4**1.5);

URITE(UITU,{"PLAST, RONDBUJGWALSEN (ROLLEH) EN AANBUIGWALSEN, "
IA-412002-1",l,
I,·FAKTDR -",F6.2,· DELTA ~1,EI0.2,' TT =',14,

EE[1:4J:",4El0.2,
i,'A ~1,F8.3,' MM DUNT ~',FB.3,' HM nOB =',
F8.3," MM',
i,'C ~1,FB.3,· N/MM2 N ~',F7.4,· EPSNUL ~1,F7.4,

NU -",F7.3," E :',J7,' N/MM2",
/,"81 =",13,' G2 ~",I},' G3 ~1,I3,

/,'ATST-',I3,' ABA ::,.',FB.3,' riK RKA,RKR:",
2[10.2,· UELTA2 ~1,E10.2>,

FAKTOR, DELTA, TT, fE[lJ, A, DUNT, DOB,
C, H, EF'SNUL, NU, E, G1, G2, G3,
ATST, ABA, RKA, RKR, DELTA2);

WRITE(UITT,<"FAKTOR ~1,F6.2,' DELTA ~',El0.2,' TT ~',14,

/,·EE[I:4J:",4El1.2,
I,'A ",F8.3,' MN IlUNT ::;',FB.:·S,' HM DOB =',
Fe. 3,' MM I ,

f,"C ~1,F8.3,1 N/MH2 N =",F7.4,' EPSNUL =',F7.4,
I,"NU =1,FB.3," E ~',I7,' N/HH2 G1 =',13,

G2 ~",I3,' G3 ~1,I3,

I,'ATST -',I~,' ABA ~',FB.3," MH',
/,'RKA,RKR:I,2El0.2," DELTA2 =',£10.2),
FAKTOR, DELTA, TT, EEC*J, A, DUNT, DOB,
C, N, EPSNUL, NU, E, Gl, G2, G3,
ATST, ABA, RKA, RKR, DELTA2);

WRITE(UITT[STOPl,{"LEES IN : PLAATDIKTf (SNUL) "»~;

Bijlage 3.

13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
1470()
14800
14900
15000
151(1)
1'5200
15300
154(iO
15%()
15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16~00

16600
16700
16BOO
16900
17000
17100
17:'00
17300
17400
17::;00
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18BOO
18900
19000
19100
19200
(9300
19400
19~OO

19600
19700
19800
199(', ,,:
2000·:)
20DO
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READ(INT,J,MIHAX);
COHHENT ALFIHX~ BlJIGHOEK BIJ ROLLEN ONDER HAXIHALE BELASTIN6

I'IIMAX : HAXIMAAL INWENDIG MOH£NT BIJ ROll.EN tN,H"H

COMHENT INLEESDEEL ALFIHX EN HIHAX;
BBB:

WRITE(UITT[STOP1,<'LEES IN : HAXIHALE ~UIGHO£K (ALFIHX=ALFTWEE):'»;

ALFNlJL : =F' AKTORUWEEF' I; ROBEL: :.:LNUL/AI.FNUU
BETNUL:=LNUL~(1/ROBEL-A9/{ROBfL**N)+A10*(RO~EL**2»;

ALFEEN:=TWEEPI+ALFNUL-BETNUL; ROBEL:~lNUL/ALFEEN;

BETEEN:=LNULt(1/ROBEL-A9/{ROBELt~N)+A10*(ROBEL**2»;

AAA:
r:=HlI

cce:
WRITE(UITU,<'MIMAX ~',E12.5,· N.HH ALFJHX =',£12,5," RAD",

I,"KROMTESTRAAL ONDER BELASTJNG (ROBEL) ~',E12.5,· HH",
I,'INWENDIGE RADIUS ONDER B£LASTING (R!)=',E12.5," MH",
I,'KROI'ITESTRAAL NA TERUGVERING (LNUL/2PI)',E12.5,' MH"),
HIHAX, ALFTWEE, ROBEL, LNlIL/AlFTWEE-SNULI2, lNLlLITWEEPI>

ALFIMX ·,E12.5,· RAD"),

HAXIMAAL JNWENDI6 MOMENT (MJ"AX)

HOEK TUSSEN DE RAAKLIJN AAN DE PlAAT BIJ H=HIHAX EN
DE LIJN DOOR DE OPLEGPUNTEN 1 EN 2.

HOEK TUSSEN DE RAAKLIJN AAN DE PlAAT BIJ OPLEGPUNT 1
EN PE LIJN POOR PE OPl.£GPUHTEN j EN 2.

IDEH BIJ OPLEGPUNT 2;PHI

"U

READ(INT,I,ALFTWEE);
WRITE(UITT[STOP1,<'LEES IN

MIMAX:=MBER(ROBEL);
GO TO eec;

ALFTWEE:~ALFEEN+(TWEEPI-FETEEH)*(ALFEEN-ALFNUl)/(BETEEN-BETHUL);

ROBEL:=LNUL/ALFTWEE;
BETTWEE:~LNUL~(1/ROBEL-A9/(ROBEL~~N)+A10*(ROBEL**2»;

KRIT: ABS«(BETTWEE-TWEEPI)/BETTWEE)i
IF G1 EQL 1 THEN
WRITECUITU,<'KRIT =',E13.5,' ALFTWEE,ROBEL,BETTWEE:",

3E13.S},KRIT, ALFTWEE, ROBEL, BETTWEE);
IF KRIT GTR DELTA THEN
BEGIN IF G1 EQl 1 THEN

WRITE(UITU,<'T :",13,' ALFNUL,-EEN,-1~EE:·,3E12.4,

BETNUL,-EEN,-TWEE:",3f.12.4,
I,X9,'ROBEL ~',E12.~,' KRIT =',£.12,4),
T, AlFNUL, ALFEEN, ALFTWEE, ~ETNUL, BETEEN,
BETTWEE, ROBEL, KRIT);

ALFNUL:=ALFEENi BETNUL:~BETEEN;

ALFEEN:=ALFTWEE; BETEEN:-~ETTWEE;

IF T GTR TT THEN GO TO EIND;
GO TO AAA

END;

WRITE(UITT,<"HIHAX ;',E12.5," N.HH
HIHAX, ALFTWEE);

ALFIKX:=ALFTWEE; ALFST:=ALFIHX/ATST;
KSI:~O; KU:=O; PHI:~O; 11:=0;
SL:~l;ARH:=l;

COHHENT KSI

20~OO

20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21800
21900
22000
22100
22200
22300
:::400
:::500
:2600
;~::700

;':'800
22900
23000
23100
23200
23300
23400
23500
23600
23700
23800
23900
24000
24100
24200
24300
24400
24500
24600
24700
24800
24900
25000
25100
25200
25300
25350
25400
25500
25600
25700
25BOO
25900
26000 JDD:
26100 ALFA:~ALFIMX; ROBB:=LNUL/ALFA;
26200 YA:=O; VFBA:~O; DVFBA:~TAN(KSI);

26300 YAMO:~O; VFBAHO:~O; nVFBAHO:~TAN(KSI);

26400 SKSI:~SIN(KSI); SKU:~SIN(HU);

26450 ARH1:=ARH;
26~00 ARH:=ABA*ARH/SLj
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ELASTISCHE KROHTESTRAAL AAN EIND VAN DEELINTF.GRATIE
TRAJEKT VAN PROC. RK2

IDEH AAN HET BEGIN
GEKIDDELDE WAARDE (ROB~+ROBE)/2;

OVERSP:=A-DUNT*(ABS(SIN(PHI»+SHU)/2;
COMMENT ARM ARM WAARHfE DE UJTWENDJGE KRACHT OP OPLEGPUNT 1

(=PUNT1) WERKT
OVERSP: AFSTAND TUSSEN D£ AANGRIJPINGSPUNTEN VAN DE UJTWEN

DIGE KRACHTEN PUNT1 EN PUNT2;
WRITE(UITU,('T1 =',13,' KSI ~·,F8.5,· RAn HU ~·,F8.5,· RAD',

ARM ;·,£13.5,' HM OVERSP =',£13.5,' HH',
I,·PHI =·,FB.5,· RAD'>,
Tl, KSI, HU, ARH, OVERSP,PHI);

COMHENT EINDBEREKENING VAN DE VOR" VAN HET AANBUIGSTUK;
ALFA:~ALFIHX; ROBB:=LNUL/AlFA;
VAt-Oj VFBA:=O; DVFBA:~TAN(KSI);

YAHO:~O; VFBAHO:~O; DVFBAHO:~TAN(KSI);

YAA:=O; VFAA:=O; DVFAA:=TAN(KSI);
YAAMO:=O; VFAAHO:""O; DVFAAHO:~TAN(KSI);

SKSI:~SIN(KSI); SMU:""SIN(HU);
ARH:-ABA*ARK/SL;INST:=A/2-(DOB*SKSI+DUNT*SHU)/2-ARH;
OVERSP:=A-DUNTl<ABS<SIN(PHI»+SMU)/2;
WRITE<UITU,<'EINDWAARDEN: KSI ~·,F8.5,· RAD KU ~·,F8.5,

• RAD . ARK ""·,E13.5,· KH OVERSP ... ·,E13.5,· HH·,

OVERSP =:',F.13.5,

ROBE:~@05 ELSE ROBE:=LNUL/ALFA;

ROElB
ROBEL

C1:=1-M/HIHAX;
YGRA::oARH*C1;
IF Gl EQL 1 THEN
WRITE(UITU,('ALFA =·,E13.5,· ROBB,ROBE,ROBEL:·,3E13.5,

C1 ;',E13.5,· YGRA =·,E13.5),
ALFA, ROBEl, ROBE, ROBEL, Cl, YGRA);

COHHENT VGRA : BOVENGRENS INTEGRATIETRAJEKT BIFF.VERB. MBT ARM;
YA1:=YA;VFBA1:;VFBA;
OIFVERG(1, VA, VF~A, DVFBA, YGRA, ROBEL, VA, VFBA, DVFBA, G3=1);
SL:=SQRT«YA-YA1)**2+(VFBA-VFBA1)**2)+SL;
YGRAMO:=(ARH-OVERSP)*C1;
COMHENT YGRAHO : BOVENGRENS INTEGRATIETRAJEKT H~T ARM-OVERSP;
OIFVERG(2, YAHO, VFBAHO, DVFBAKO, YGRAHO, ROBEL, YAHO, VFBAHO,

DVFBAKO, 63=1);
IF ABS(ALFA) GTR 0.01 THEN
BEGIN ROBB:=ROBE; GO TO EEE END;

T1:=T1+U
VFlIA1:=VFBA;
VFBA:;DVFBA*(ARH-YA)+VFBA;
VFBAHO:=DVFBAMO*(ARH-OVERSP-YAMO)+VFBAHO;
SL:=Sl+SQRT«ARH-YA)**2+<VFBA-VFBAJ)**2);
DKSI:;ARCTAN«VFBAMO-VFBA)/OVERSP);
KSI: ""KSltDKSI;
HU::ARCTAN(DVFBA)+DKSI;
PHI:""ARCTAN(DVFBAMO)+DKSI;
IF AlIS«ARH-ARH1)/ARM) GTR DELTA2 THEN
BEGIN IF G1 EQL 1 THEN

WRITE(UITU,('T1 =',13,' ARK =',E13.5,·
OKSI ~·,E13.5>,

Tl, ARM, OVERSP, nKSI);
IF T1 GTR TT THEN GO TO EIND;
GO TO [IDD

EN[I;

EEE:
ALFA:~ALFA-ALFST;

IF ALFA LSS 0.01 THEN
ROBEL:=(ROBB+ROBE)/2;
tt: =HBER (ROBE) ;
COHHENT ROBE

26600
26700
26800
26900
27000
27100
27200
27300
27400
27500
27600
27710
27720
27730
27800
27900
28000
28100
28200
28300
28400
28500
28600
28700
28800
28900
28950
29000
29050
29100
29200
29300
29400
29500
29600
29700
29800
29850
29851
29852
29853
29900
30000
30100
30200
30300
30400
30500
30600
30700
30800
30900
31000
31100
31200
31300
31400
31500
31000
31700
31800
31900
32000
32100
32200
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32400
32500
32600
32700
32800
32900
33010
33020
33030
33100
33200
33300
33400
33500
33600
33700
33800
33900
34000
34100
34200
34300
34400
34500
34600
34700
34750
34751
34800
34900
35000
35100
35200
35300
35400
35500
35600
35700
35800
35900
36000
36100
36200
36300
36400
36~00

36600
36700
36800
36900
37000
37100
37200
37300
37400
37500
37600
37700
37800
37900
38000
38100
38200
38300
38400
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KSI, MU, ARM, OVERSP,PHt);

WRITE(UITT,{"KSI, MU, PHI:',3F9,5," RAD",
I,"ARM, OVERSPI",2EI3.5," HH",I,'INST,:',2EI3.5,' HH"),
KSI, HU, PHI, ARH, OVERSP,INST);

rFF:
ALFA:~ALFA-ALFST;

IF ALFA LSS 0.01 THEN ROBE:~@05 ELSE ROBE:~LNUL/ALFA;

ROBEL:=(ROBB+ROBE)/2;
M:=MBER(ROBE);
Cll=1-MJMIMAX;
YGRA:"ARM*Cl;
IF 61 EQl 1 THEN
WRITE(UIlU,('ALFA ~·,EI3.5," Cl ~1,Ej3.5),ALFA, el);
DIFVERG(3, YA, VFBA, DVFBA, YGRA, ROBEL, YA, VFBA, DVFBA, G3-1);
YGRAHO:=(ARM-OVERSP),C1;
DIFVERG(4, YAHO, VFBAHO, DVFBAHO, YGRAHO, ROBEL, YAHO, VfBAKO,

DVFItAHO, 63= 1);
ROA:=1/(I/ROBEL -A9/(ROBEL**N)tAIO*<ROBEL**2»;
IF 61 EQL 1 THEN
WRITE(UITU,("ROA ~1,E13.5," ROBB,RO~E:",2EI3.5,

YGRA,YGRAHO:",2E13.S),
ROA, ROBB, ROBE, ,GRA, YGRAHO);

IF ROBEL GTR @S THEN
BEGIN VFAA:=DVFAA~(ARM-YAA)+VFAA;

VFAAMO:=DVFAAHO*<ARM-OVERSP-YAAHO)+VFAAMO
;VFBAI=DVFBA*(ARH-YA)+VFBA;
VFBAHO:=DVFBAMO*(ARM-OVERSP-YAHO)+VFBAHO

END ELSE
BEGIN
DIFVERG(5, YAA, VFAA, DVFAA, ,GRA, ROA, YAA, VFAA, DVfAA, 63=1);
DIFVERG(6, YAAMO, VFAAKO, DVFAAMO, YGRAHO, ROA, YAAKO, VFAAKO,

DVFAAMO, G~=I);

END;
WRITE(UITU,("YGRA =1,F6d," VFBA "'1,F6d," VFAA ::',F6.1,

YGRAMO ~1,f6.1,' VFBAHO ~1,F6.1,

VFAAMO ",1,F6.1),
YGRA, VFBA, VFAA, YGRAHO, VF~AHO, VFAAKO);

IF ABS(AlFA) GTR 0.01 THEN
BEGIN ROBB:=ROBE; GO TO FFF END;

COMMENT ~EREKENING UITWENDIGE KRACHTEN: PUNT1, PUNT2, POB EN
POBD BIJ AANBUIGEN,
PUNT1, PUNT2 : UIlWENDIGE KRACHTEN OP DE ONDERROLLEN 1 EN 2
POB : KOHPONENT VAN DE UITWENDIGE KRACHT VAN DE BOVENROL

LOODRECHT Of' DE HARTLIJN DOOR Df. ONDERROlLEN [NJ
POBD : KOMPO~ENT LOODRECHT OP DE RICHTING VAN POB.

(UNT-UHlER, OB-O~EN, D-DWARS);
DKSI:~ARCTAN«VFBAHO-VFBA)/OVERSP);

KSI: =KSItDKSH
HU:=ARCTAN(DVFBA)+DKSI;
PHI:~ARCTAN(DVFBAHO)+DKSI;

CHU:~COS(HU); CPHI:=COS(PHI);
PUNTll=MIHAX*CMU/ARH;
PUNT2:=MIMAX*CPHI/(OVERSf'-ARH);
POBI;.;PUNT2*OVERSP*CPHI/«ARH+SIN(KSI)tVFBA)*COS(KSI»;
LAHBDAI=ARCSIN«CPHI-CMU)*DUNT/(2*OVERSP»;
POBDI~COS(KSI-LAMBDA)*f'OB;

WRIlE(UITU,("DKSI =1,E13.5," RAD KSJ =',E13.5,' RAn MU -',
E13.5,' RAD PHI ~1,E13.S," RAn LAMBDA =1,
E13.5,' RAII",
/,"UITW. KRACHT OP ONDER~OL 1 <PUNT1) ~',E13,5,' N",
I,'UITW. KRACHT Of' ONDERROL 2 (PUNT2) ~',EI3.5,' N",
I,"KOMP. UITW. KR. BOVENROL LOODRECHT OP HARTLIJN I,
1[IOem ONDERROl.LEN (POB) :.:.',F.13.5,' N',
" '~'n~rnt,nIT- 1 nnf!PF"'I.I-:- [1F' F'nT-! {f'f)Flfl) ,,-' .F1~ ,~.' 111""'0
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38600
387M
38800
38900
39000
39100
39200
39MO
39400
3'1':100
3960(1
39700
to

DKSI, KSI, Mlh PHI, I.AMBDA,
PUNT1, PUNT2, POD, POBD);

WRITE(UITT,<I,'KSI :·,F8.5,· RAD MU :·,FB.5,· RAD-,
PHI :·,F8.5,· RAD',

/,'LAMDA =·,FB.5,· RAD',
/I,'POB ~·,E13.5,· N POBD ~·,E13.5,' N',I,
1,'PUNT1 ~·,E13.5,· N PUNT2 ~·,E13.5,· N'),
KSI, KU, PHI, LAMBDA,PDB, POBD, PUNT1, PUNT2);

REWIND(INA);LOCK(UITU,CRUNCH)
ENII;

EIND:
END.
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ENGINEERING WORKS A/S
HYDRAULIC MACHINE TOOLS OF DENMARK
BUTTERVEJ 60 • 9990 SKAGEN - DENMARK

Bakker b. v.
Postbus 3
NL-2980 AA Ridderkerk

HOLLAND
Att.: Mr. P. Schmitz

Telephone: 08 - 444011

Cable: Grenen Hydraulic

Telex: 67543 grenen dk

Bankers: Vendelbobanken.
Hjoerring

Date: 10.2.1982

Dear Sirs,

Your ref.: Our ref.: PE/AG No.

We thank you for your inquiry and have pleasure in offering you as
follows:

ONE "GRENEN" Full Hydraulic Plate Bending Roll Pyramid
Type HPV 700/575 x 3500

Construction:

Fixed bottom rolls and vertical hydraulic adjustable top roll.
The machine is supplied with a hydraulic operated pre-bending
plate.

Technical Data:

Max. plate width 3500 rom

Max. plate thickness to prebend to an inside
diameter of 1000 rom 32 rom

Max. plate thickness to roll to an inside
diameter of 1000 mm 53 rom

Both in steel quality: yieldpoint 360 m/mm2

tensile 500 m/mm2

Total length of rolls 3700 rom

Number of rolls 3

Steel quality, St. 70, DIN 17100

Top roll diameter 700 rom

Bottom rolls diameter 575 nun

Pressure of top roll app. 1000 Mp

Motor 2 x 100 HP

Torque on bottom rolls 20000 Kpm

Rolling speed 0-4 m/min

Hydraulic Presses - single/double/triple Action

Hydraulic Plate Bending Rolls

Tools and Dies to Customers' requirements
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Down speed of top roll

Up speed of top roll

Weight of machine app.

Standard electric equipment

Standard colour

11 mm/Sek

15 mm/Sek

95 Tons

3 x 380 V/50 Hz

Green

Price: Dkr. 2.600.000 net

including:

- complete hydraulic equipment

- emergency switch

- drive on 3 rolls

- hydro tilt of prebending plate

prebending in one operation

- digital readouts for top roll position

- control panel incl. instruments to measure infinitely
variable rolling speed

- all hydro functions are controlable from instruments
on control panel

- oil cooler

- central lubrication

Optionals:

Attachment for conical rolling

Rolls with guides for rolling
section iron

Swivelling console with pushbuttons for
all movements

Plate counter

Automatic preset of top roll for
continious rolling of same diameter

Time of delivery:

30 weeks from receipt of down payment

Validity of offer:

90 days

Terms of delivery:

ex works, excl. packing, excl. hydro fluid

~. S ) Dkr. 14.800,-

Terms of payment:

1/3 down payment, 2/3 against Confirmed Irrevocable
Letter of Credit

Guarantee:

12 months from shipping date
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Bijlage 6. - 1 -

Three-Roll Plate Bending Machine

Type: SRMVQ
with vertical adjustable top roll and horizontal adjustable bottom rolls
for prebending of plate ends and conical bending.

conical bending capacity (of prebending capacity)

max. yield point of plates with 20 % cold hardening

max. tensile strength of plates

top roll pressure

top roll camber

top roll diameter

smallest pipe diameter to be bent

bottom roll diameter

300 N/mm 2

440 N/mm 2

680 Mp

1 mm/m

650 mm

780 mm

460 mm

700 N/mm 2

1 X 3 roll...
by: hydr. motor and p ,..tarY ....onto

lifting .p1ncll••

capacity:
max. plate width

barrel length of the rolls

max. plate thickness bending

max. plate thickness prebending with

max. plate thickness prebending with

tensile str...1gth of rolls

bottom roll support

top roll adjustment

adjustment speed of top roll:

1,8 x th

1,5 x th

Group No. Group No.

W

3.600 mm

3.700 mm

!SO mm

38 mm

32 mm

60%

-3
>tohl

down, loaded, normal

slow motion

upwards (lifting)

bottom roll adjustment

adjustment speed of bottom rolls

working speed

roll drive

the rolls run in

tilting bearing operation

top roll balancing

conical bending device

appro 200 mm/min.

50 mm/min.appro

appro 200 mm/min.

via hydr. IIOtOS' to .pincl1••
~ mm/min.

1 ..!J m/min.

via hy*. IIOtOl" " tit plOMtay ...

."'l'ica1 nl1e~/llcli",beari.
hyclNvUo
IiycInullc

... extn.

-2
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Groupe No. No.

output:
roll drive x ) MIl

roll adjustment, fast motion x ) •
roll adjustment, slow motion x ) 136,5 kW

control pumps x ) •
filling pump x ) ..
control panel with electronic digital indicators mobile - slewable

electrical equipment 380 volt.
machine weight CIpp~X.: 95.000 kgs

machine paint

Price of the machine inc!. c.Cl!Uplete electrical equipment

extras:
three-roll-drive

conical bending device

trestle height adjustment

central lubrication

supporting mast, hydraulic adjustable,

for max. load of 5 Mp

supporting roller table, hydraulic adjustable,

for max. load of 10 Mp

rolls made of heat resisting material of

appro 1000 - 1200 N/mm2 tensile strength,

suitable for hot bending at 300°C roll calefaction

diameter of interchangeable top roll reversible

with power protection

In case of order exact voltage should be indicated.

Other painted surfaces are possible.

Remarks:

RAL6000

. - di......tIM - 1»1 8«).000,- net
"'~'

. 1111 I I' De ID

incl.
incl.

incl.

lit 48.000,-

.lJi 22.000,-

-.-..
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llcklloml)fur. Dampllurt'ltnc. (ii.l:>lurOllH;

Ilydraulalmolor

1.15

1 5t1

glclChma II,.

Arbelllllwel~e

5huke Slbek

o Dte T ..bc.:lh:nwc..h:: Ichcn fur dib Ncnnmomefll lkr Arbt::II:o.
mlbchme. Mun kano hic:rftjr er~llWcl~C: d4lJo NcnnlOoffiefil dC':t

An'n(.tbml)tor~ bt:nUlt.L:", wf~I'" dlc~1t tJc."IU Mum~nlbl.:darr der
ArbeilwnaM;hlnc enb-prK:ht

o Ole W~flC M,(hcli nur fur (.clncbe. iJh: mdl1 1m I(cwnanLbc:·
rtlm itrbe:ncR und nur bel ..dcu.:hmiilSllcm lef~lunB~h~d.itrr Hel
AnwcndunllJCn mit uR..,:wohulll.'h ~(;hwcrcn Bd.blungcn. MI)h)f

cn mit hohcn AnJrtUrm()lUc:nlcn, ALbl'>CILbcuu:b udcr lxl IJClricb
m.it dtrcmc:n. wiedcrhohen SloUbdObtuntL~n muO lOiIll\ Ole G ... ·
lric~ auf Sit.:hcrhetl legen JllallM.'"be und Zenfclallp.cn lIbcrpru~

feo.
o Sind rur bL.-.:lmlmh: LtcbklL' gC:Klf1dc:rtc Anwcnd"n~faklorcn

Icfonicrt. M) ~lOd dll:SC' tu \/t.:rwcndcn

o bel ellu:r Krem~ 'lomd die .'u~ tkn Mo1\-.l:l1Iro1ghcll:o.lHUlllcutcu
n:!loulllcrcndcn Drchmomcnlc J'U bc:aL:hlcn Milumcl ,>mll dlc~

ma6gebcnd fur toIlC nuu.unalc (iclr~hc:bcan:o.prtKhung

o Bel clRer hydrault,..;hcn KUPflhHl~ J'''I·":h~:l MHlur und ( •.:tndM:

konncn die K ". Werle fur .•mlllkrc" und ..~I~lfkc SIt>lk' \/er·
mmdtrl werden. wenn tltc Kl,;nnun~ dcr Kupplung dlc:~ gc

aeSlaUcl

It, 8cISplCk: lur Arhcll~""'C'I:o.C lJcr A.nH1C'h,>lIld~hlUCll

QUUJerc StoDe

Arhclh\H'b~ lkl :\dl~'hl'\\:l"'C (1..'1 ~dlld'l Ilnl MoJ ...... hlll\:

Alllncb~ma~hIlIC llkl"uck, IllIb.llel

_~~_,_~._,~_:c_':_';_~_,__.-1-_~~"C_"_,'_"·_""~-:.~~~~~,;~- ~~~:~,:'~~
1.(N1 I, ~Cj 1,7~

fak. Ia Auw~IIJuug.,>laklull,,;U Iu. l.thlu.(Llfl'llh:h\.

a•• 'UI IUOu:.Hlc-l.ictrll'lx· I.,,:,, ) (IIJUI Ulhl ',' 4(J 11111 lttll:l'>l:l

.tunMubl.lt.nl~lIlnl\:~nu"'llI\nl"'l ,,) \1)1 ~1"'1

miUlerc Sto6c Meh'J') ljlll'cr· Vcrhn:nnUIlI!'lIhHIII Werblolf R,O)

~larkc StoUc

gc;lrIC~~ltl' Moa~'\lne

~lrlJmcrJ'(:uJ!.cl, (auntofl"ku:r I·IoIth,."h,lIHkl

1l),dcr)l:hm:~lu;Ii,k.1.,:hIC Aull'tl~c I lcklw·

LU~(, Vur>"I,:huh...nlndk· Hln \\crl/cug,
mJ ..l.:hlOt.:n, I.utter, furnllg('hla:-oc. lurhll\c,
dlthtc:r. Nuhref und MI:"oI,:hc[ lur Stun\: Hilt

gh~ll.:hmaUIKcr Dh:IIl':, ~lanJ'cn t~, Au~·

Iq~un8 na.:h maxlIn.tlcm \4.hnlllmOtHl,,;fU

,."

Gu&i_ 0,4~

V.rIiHuop.lahl 400 0.10')
Vor.Oluops..hl ROO 0.60"'
Ver,olaopslahl 1201' 0.71')
Verpluojtslahl 1'\00 0.79')
einaalzaehlrtel oder nitrier1 0.85

,. OOltilfOrbeliehige,;, 1';.f -=--/ rru t/.~) bei I'l~.'\ mj". fUr F,. <" RH 11 III

bei 5 mIlS: v, < 10 m/s. rur F,. ~ 40 JIm !'lei f'. ~ 10 mlft,
Hoi 8f68e"'o F,. " 01 N 3900, I
.) OeaebenmfaUs line..r inlerJ'Oheren

... IXI ()h,-ru-l,:uIIgen uu .\'( ,,,,('//,,, Werle n~h 'r•• I •• mil

I,' mulhphLt.eR:n

.) Nitncllc I ..hnrama In, ,11I~CIOCII~CU Ill\hl glXlgncl

.J Bc:tscr Au:o.lcltung mu.:h m~u,lma1cm ~hlll1tmOnh:nl lun'" AI
bclbWCIK .. lJlelChmaU'II'

leiduc S(c)(k IJoauplanlnch .. on ~..:, k",cu~lIla~L'hll1cn

'>Io:hwcrc AuIIU~C, I>lch""cr,,"c \(10 Kranell.
(.iruhcnlullc:r. Huhlel und Ml~hcr lUI Slone:
mil unrc~c1ma'h,ll.c:r r)U.:hlC, Kolhcnpumpcn
lUll mchn:r~n /.lthndcru. IUlcllpumpen

~lanJ'cnl» ~h... rcn~J. fiumnHknclcl. Wal/
w~rl~- Ulitl I'ullcllnla~hlncn, [.uflclhaggc:,-,
Jl(.;hwcrc: IClHrl"lJ~cn. ""'hwcr¢ /ul-:,lp&unp:n.
kOlar)-liuhntJllaaen. ltJlkcltrre,scn,
Kulkrgaogc.

T.... t Anh.ltswe~lt fUr 7ulii.:4j~ Flankenl.inle"ah~eIChllnf!en

durch V~ormunl f .. m lim (fih da5 R8dp8ur 1m Otlneht)

Zahob",i to h i1Mr ubrr U~( uher tit\e. i.i0e,

inmm 2f) 4n lOll 2110 ~ I ~ ~hH

hi" bi" his bi;'i hi, hi ..

2f) 40 lOll 201' _11 ~ :\r)(J

Sci" ."'ife Oelriohe 6, ~ III I ~ Ih

(2.B, ."lionire
TarboFlrieM)
Millie", Sioifilkeit " 14 1M 24

,,,,,,Ill.
Induslrio..trieMI
NachliebiF O.trioM 10 1.1 1M 25 1O 1M ,..
Rei weichen .n,.pun~fihi1llC" Raidern 17. t4 "t"SchweiUI~n (·If1Sle,·

rldern uoo kleinen Schri,unpwmkeln, hel ''''(''lOrn Nahe.ulurch

metier", k&ein~n Nahenhr~'l~nl f iir dif' H('r~l."hnull@: I,,, :111'. Itllt'

2 tM':nul7rn
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Nr All 1ic1i.antlll.ill~ ,1·' AIIW~lIdUIl1-'. Ilgl:ll'o..:h.dICn IiU (1H~. In (Ju tn

l-Ianlu: N/nunJ:I) N/mmJ1J
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I (ir"uguU (,t f lH } lu, '''llIph''CIIC I{dJt",,"CI. I~O 300") ~O")

"'O~IClIgUIl'lII~ iell"hl lcr\panbar,
! UIN IMI (, JI j 2~ !-,c(aU~ht.JiHllplcnd ~loUcnllpllldll\:h 220 no", 110")

- 1--- _.~- ._-. --
.1 Schwaller (nS-\~ 12" .. llul klemc Abmcv"ungen, bgcuM:haftcn ISO 350") 260")

4 fClllJ.lCCgUU li rS-65 I" I LW I~hen { ,( i und US 220 440") 310")
UIN 1692

f----
5 Sphawgu(i (iCi(,4U4! I'" } ,""II Iu, g,ulk Abmc»ungen. I:rgcn- IgO 390 . 47U") 280 .ItlO")

I> DIN 11>93 (,(,(j b4.M, 4" .. ~l:haltcll l.wl~lH:n (iG und CiS, aut:h 250 490. .570") no. 440")

7 (j(f(i 1000") 4"" H.unm- und Indu!l.llOnlt-hartung mogh..:h 350 700 520

lJn'e8lcrtc:r } he. g«llkn Abmcssungcn
S••hlg"O It.b,c:ngun~lIgcr ClIb gcwllUlc oder

8 DIN 1681 US-51 1 lIS ~ .. g('~hmu:detc Rader schwer 160 2110 ") 220")
9 (is·bO.t 15" " ..... c:rglcUb.u (Lunker. OuUspannuDFR) 180 310') 240")

10 AlI,elHCIIlC sin 25~ " 120 320") 250")
II 8au5liahk S,SO 20 D

, ..
} S' 17 gu. ,chwe,Hba,. 160 360") 280")

12 DIN 17100 S'60 IS·,"
kCIO ~cl mlerlC~ Gcfuge

190 3110 ") 300')
-

VerMUlUnlJS~lihle
R... III Nfmm~ fur VefMulUn~UerM:hnllt'J

DIN 17200 lUu.:h DIN

hlLK:h al~ 100 500 1000 2500 SOOI2l 10000
SlahI8UO·)

13 t'k 45 N"I 720 1>80 I>SO 190 470 ... 530"'·' 310._ 400"'.)
14 \4 CrMo .. V") 9KO ~KO ~OO 700 270 630 .. 710"'·) 44O ... 51!O"··)
IS 42CrMu4 V', 10gll 960 K70 740 300 ()JlO .. 160"·1 450 . _.620"'·'
Ib 34 C. 'rNIMo 0 \ 1190 1050 940 790 310 680 .. 770"·, 450 ... 630"-·)
16A 30 CrNIMu K V 1160 1050 KOO; 1200') 1000') 320 700. .78Q"··, 460. 1>40"'.)
1611 34 NI( 'I Mo I! l' V 1300', 1200', 1100') 350 750 .. 830"'·' 4110 .6SO""

17 VergillUnlJislahlc. ('k 45 l!mJuuJhaa-tulll. klelOe Abrneuunaen.

I- !'-
ll...null- oder h,20 ~uJl mlt-

I~ Indukillmsgc~ '4 (·rMo ~ llmlaul- odcr bn.l'd~ahnhirtung .ehirlO'
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Bij 1age 11. - 1 -

Be1angrijke constructieve afmetingen van de buigwa1s:

WALSROLLEN

~ -1 d2

d", r--
r • I

L - - - - I--.... L..---

12
!+ ;

It ~ :

Wa1sro1afmetingen in mm:

Wa1s1engte 1 1 4000 3200 2500 2000
Diameter bovenro1 d 750 715 685 660
Diameter onderro1 dw,b 650 600 570 540w,o

Bovenro1 afmetingen: d] 380 Onderro1afmetingen: d
1

380
d2 340 d2 340
d

3
200 12

130
12 525 r

1
25

1
3

2270 r 2 5
14 1690 a. 150
r

1
25

r 2 5
a. 12°

Hartafstand van de onderro11en a 700



Bij lage 11.

TANDWIELOVERBRENGING

- 2 -

Tandwielafmetingen ~n nun: Wiel 1 Wiel 2

drukhoek a 20 0

moduul m 16
tandbreedte b 200
tandental z 40 25
steekcirkel d 640 400
voetcirkel df 600 360
kopcirkel d 672 432
asafstand

a 520a
werkhoek a 20 0

steek
w

50,265p
grondcirkel db 601,403 375,877
overlappingscoefficient e. 2,92a



Bijlage 11. - 3 -

AANDRIJVING

Door middel van twee hydromotoren op de onderrollen,

type: Rollstar M50 - 254.3/5.2357

specificaties: maximaal moment Mt,max
bij een toerental n

vermogen P
max

112570 Nm.

2,9 opm.

33,6 kW.

ZIJCYLINDERS

2 aan beide kanten, elk 45 ton.

KLAPLAGERHUIS

afmetingen In rom: d
b
h
k

660
950
700
325 (dikte)

b

DE KRACRTEN EN DOORBUIGING ALS RET KLAPLAGERHUIS WEG IS GEKLAPT

7 ton

43 ton

23 rom.w

de

'~~

-~ --
-=-' - ~--~ - ------~ f-- - -

I ~~ ~

'-'------ --
oor de 4 meter lange bovenwalsrol: ,if

te enhoudc lin r F = 2

v
g y

hoofdcylinder

doorbuiging

w



Bij lage 12. Materiaalkentallen van diverse stalen~
Bepaald uit het VDI-Arbeitsblad (VDI 5-3200)

spec. verst. uniforme strek- breek- elastic.
spanning exponent voor def. grens grens modulus

Omschrijving C (N/nnn2) n (-) - (-) a (N/nnn2) °b(N/nnn2
) E (N/nnn 2)E:

0 S

St. 34 normaal gegl. 663 0,29 0,04 226 333 210.000
zacht gegloeid 652 0,24 0,02 235 343 "

St. 37 normaal gegl. 668 0,22 0,01 245 363 "
zacht gegloeid 641 0,23 0,02 226 363 "

St. 42 normaal gegl. 780 0,21 0,02 265 451 "
zacht gegloeid 743 0,22 0,03 255 432 "

St. 54 normaalgegl. 934 0,27 0,07 304 519 "
zacht gegloeid 772 0,20 0,03 294 461 "

St. 70 normaal gegl. 1051 0,15 0,00 422 677 "
zacht gegloeid 978 0,18 0,02 363 598 "

St. Ck 10 normaal
zacht gegloeid 656 0,21 0,01 245 373 "

St. C 10 normaal gegl. 729 0,25 0,03 245 402 "
zacht gegloeid 734 0,23 0,02 275 373 "

St. C 35 normaal gegl. 950 0,16 0,00 363 598 "
zacht gegloeid 913 0,20 0,00 324 549 "

St. EC 30 normaal 815 0,20 0,00 314 481 "
zacht gegloeid 762 0,21 0,00 324 451 "

St. 15 Cr 3 normaal 882 0,20 0,01 363 530 "
zacht gegloeid 797 0,17 0,00 324 471 "

St. 16 HnCr 5 norm. 944 0,18 0,00 343 579 "
zacht gegloeid 874 0,21 0,02 334 949 "

St. 20 MnCr 5 norm
zacht gegloeid 889 0,15 0,00 334 579 "

De volgende waarden zijn volgens Veenstra(lit. 1)

Aluminium 99,5% 130 0,30 70.000

Al - Mg - Si 420 0,20 68.000

RVS 18/8 1300 0,40 210.000

~': )
Deze waarden z~Jn enkel als richtlijn te gebruiken!
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