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1. Inleiding

Verzocht is om de vermoeiingskrommen te bepalen van diverse soorten felsdruk
verbindingen in vergelijking met een puntlas verbinding. Hiertoe zijn door
VCT 5 verschillende series van 30 lapnaad proefstukken aangeleverd van 1 mm
DXR plaatstaal. Lengte 185 mm, breedte 25 mm. zie ook fig. 1.
Aangeleverde series:
Serie 1: Puntlas
Serie 2: Felsdtuk
Serie 3: Verzinkte plaat, felsdruk
Serie 4: Felsdruk met lijm
Serie 5: Verzinkte plaat,:felsdruk met lijm
Gebruikte lijmsoort: Epoxy-metaallijm volgens spec. 360803, 45 min. gehard op
185°C. Dit is dezelfde lijm als gebruikt wordt in de portieren van V400. Per
serie is eerst de statische treksterkte bepaald door 5 tot 7 strippen
langzaam tot breuk te belasten.
Aan de hand van de gevonden treksterkte van 90% van de strippen, per serie,
zijn vervolgens de dynamische belastingsniveau's gekozen.
De dynamische beproeving is om praktische redenen uitgevoerd met.
sprongbelasting. Hoogste niveau, d.w.z. topwaarde van de belasting: 70 tot
80\ van de statische treksterkte (·"dal"-waarde:O).
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Laagste niveau: 20 tot 40% van de stat. treksterkte, afhankelijk van het
aantal wisselingen dat doorstaan werd voordat breuk op~trad.
TUssen deze max. en min. niveau's zijn 5 a 6 niveau's gekozen. Per niveau
zijn 2, sems 3 proefstukken beproefd.
uit de gevonden resultaten is per serie de gemiddelde vermoeiingskromme
bepaald. De proeven zijn uitgevoerd op een 10 kN Schenck hydropuls (TDC nr:
13518) in TOe door P. Schermers in de weken 90-10 tot 90-28.
2. Conclusie
2.1 statische sterkte

- Gebruikte puntlas lapnaad-verbinding:
90% doorstond 4,37 kN.
- Felsdruk verbinding zonder lijm is ca ~ zo sterk als de puntlas
verbinding.
- Felsdruk verbinding met lijm is ca. even sterk als de puntlas
verbinding.
- Verzinken heeft weinig invloed.
2.2 Qynamische sterkte

vermoeiingskrommen van de felsdruk verbindingen lopen veel vlakker
(grotere K) dan die van de puntlasverbinding.
Hierdoor hebben de ongelijrnde felsdruk verbindingen bij lage belasting (~
+ 0,4 + 0,4 kN) weliswaar een bijna evenlange levensduur als de
puntlasverbinding , bij minder lage belasting daar~n-tegen een veel
kortere levensduur.
De gelijmde felsdruk verbindingen zijn bij hoge belasting (+1,5 ± 1,5 kN)
gelijkwaardig aan de puntIasverbinding, bij minder hoge belasting
vertonen ze, door de viakkere vermoeiingskromme een veel langere
levensduur.
De

2.3 C?pDerJdnq

Omdat het hier een enkelvoudige Iapnaad verbinding betrof (zie fig. 1)
zijn geen zuivere afschuifproeven gedaan, doch aIleen vergelijk-proeven
tussen de diverse verbindingen. ledere .vergelijking met Ilteratuur over
bijv. puntlas-levensduur, gaat daardoor mank.
3. U1 tvoering en resu! taten
3.1 Qpstellinq
Zie fig. 1
Er is hierbij uitgegaan van bestaande bladveer inklemstukken.
De proefstukken zijn allen aan" beide zijden van een gat voorzien om
inklemmdng mogelijk te maken. Het geheel is gemonteerd op de 10 kN
schenck hydropuls. Bij de statische proeven werd deze gestuurd op slag
(slagopnemer in de cilinder), bij de dynamische proeven op kracht
(drukdoos tussen proefstuk en "vaste we reId" ), beveiliging op slag
overschrijding. zie weer fig. 1.
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3.2 Statische trekproeven

3.2.1 Werkwijze
toongenerator waarmee de hydropuls gestuurd kan worden, is
afgesteld op driehoeksignaal.
Hydropuls sturing op slag, ampl.: + 12 rom.
Frequentie zodanig gekozen dat de Zuigerverplaatsing 13 mm/min
bedroeg. (lagere snelheid was niet mogelijk)
Hydropuls steeds ingeschakeld als opgaande lijn van
toongenerator-signaal de nullijn passeerde en uitgeschakeld voordat
de top van het signaal bereikt was. Hiermee werd bereikt dat de
cilinder aIleen tussen nul en max. 12 rom een trekbelasting leverde.
Aldus zijn van iedere serie een aantal proefstukken belast tot breuk.

- De

-

-

3.2.2 Resultaten

Zie grafieken 1 en 2.
Hieruit blijkt:
- De puntlasverbinding, serie 1, heeft een vrij groot plastisch gebied.
Oit blijkt ook uit het scheurbeeld:de las scheurt langzaam uit.
- De felsdrukverbinding zonder lijm breekt abrupt af.
~ De felsdruk/lijmverbinding vertoont een min of meer elastisch gebied.
Voor ieder proefstuk is bepaald bij welke belasting de eerste
duidelijke vervorming optrad. Bij 1.1 en 1.3 is hiervoor de
Jael-methode gebruikt. Per serie is vastgesteld hoeveel belasting 90%
van de proefstukken statisch kan doorstaan voordat deze duidelijke
vervorming optrad. Zie grafiek 3.
Deze 90% waarden zijn verder als "de" treksterkte beschouwd en
weergegeven in onderstaande tabel:
90%-treksterkte

Sede

1.
2.
3.
4.
5.

Puntlas
Felsdrukverbinding
Verzinkte plaat, felsdruk
Felsdruk + lijm
Verzinkte plaat, felsdruk + lijm

4,37
1,77
1,99
5,34
4,45

kN
kN
kN
kN
kN

3 . 3 J?Y!lamische proeven

Omdat de proefstukken geen drukspanning konden verdragen (uitknikken), is
met een sprongbelasting beproefd, d.w.z.: R=O.
Begonnen is steeds met een top waarde van 70% van "de" treksterkte (zie
hoofdst. 3.2.2), dus amplitude: 0,7.~t bij R=O.Proefstand frequentie:
10 Hz.

2

Vervolgens is ook op diverse andere niveau's beproefd totdat een duidelijke
vermoeiingskramme te construeren was.
In graf. 4 en 5 zijn aIle gevonden waarden weergegeven. Omdat hier dubbel
log papier gebruikt is, kan de vermoeiingskromme door een rechte lijn
Denaderd worden. Per serie is deze lijn als lineaire regressie lijn
geconstrueerd.
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Aldus ontstonden de gemdddelde vermoeiingskrommen in de grafieken 4 en 5.
Bij sede 4 zijn de 3 duidelijke Itdoorlopers" in deze berekening weggelaten.
De hellingen (K) van de vermoeiingskrommen van de felsdrukverbindingen komen
(toevallig?) aardig overeen. Alleen serie S, die ook veel meer spreiding
vertoonde, lijkt een wat vlakkere helling te hebben. Verder blijkt uit de
grafieken dat wat in de conclusie gesteld is.
P. Schermers/JG
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Claims priority. appUaatioD Gennaoy Dec. 20, 1957
3 Claims. (CI. 381-(3)
The present invention relates to wheel structures and
more panicularly concerns the fastening together of the
tire rim and the wheel body of a vehicle wheel.
While various attempts have heretofore been made to
sccw-e a metal tire rim to a disk spider wheel body of
a vehicle wheel assembly without the use of rivets. no
such prior securing expedients have provided structures
aapable of safely resisting the forces acting in axial or
peripheral directions at high speeds and sudden braking
forces or torques.
More especially, the prior techniques or expedients have
been unsatisfactory for the employment of tubeless tires.
due to the liability of air pervious cracks and Ihus leakage. since the tire rim provides the radially inner closure
wall of the air chamber for a tubeless tire.
n is accordingly an important object of the present invention to provide a new and improved means for secur·
Ing a vebicle tire rim to a disk spider whccJ body wherein portions of the contiguous flanges of the rim and body
are directly interengaged in a manner to withstand all
service requirements with respect to torque and other
forces tcnding to separate tbe members :lnd which connection at tbe same time avoids any air permeability
through the tire rim portions of the connections.
Another object of the invention is 10 provide an improved connection for securing a tire rim to a wheel body
wherein portions of the members tbemselves are inter·
lockingly pressed in the members.
A further object of the invention is to provide an im·
proved method of securing a tire rim and wheel body of
a vehicle wheel by the direct connecling of the compo·
nents without use of rivets or welding.
Other objects. features and advantages of the present
invention will be readily apparent from the following detailed description of certain preferred embodimenls thereof taken in conjunction with the accompanying drawings
in which:
FIGURE 1 is a fragmentary radial sectional detail view
through a vehicle assembly comprising a tire rim and a
wheel body secured together according 10 the present
invention;
FIGURE 2 is aD enlarged fragmentary sectional detail
view through the base flange of the tire rim and the at·
tachment flange of tbe wheel body of the wheel assembly
showing the same in a preliminary stage of formation of
one of the rivetiess attaching structures. and the dies used
in effecting this stage of fastening;
FIGURE 3 is a sectional view similar to FIGURE 2
but showing completion of the fastening structure and
tbe dies utilized therefor;
FIGURE 4 is a radial sectional view through a vehicle
wheel, similar to FIGURE I but showing II modification
of the attaching structure;
FIGURE 5 is a fragmentary enlarged sectional view
through tbe rim aDd body flanges of the wheel of FIG·
URE 4 sbowing the fastening structure in a preliminary
stage of formation; and
FIGURE 6 is a view similar 10 FIGURE 5 but showing the modified fastening structure at completion thereof
in the dies provided for this purpose.
Referring to FIGURE 1. a multi·flanged, drop center
metal tire rim 10 is carried by a pressed metal disk spider
wheel body 11. A base Hange 11 of tbe tire rim has as
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tiahtiy or SDUgly as practicablo teleacopically fitted therein a peripheral geuerally axially emodin, attachment
lIange 13.
Permanent fastening of the tire rim and wheel body
into a functionally integral unit is achieved accordiDg to
tbe present invention by secunna the tire rim base ftange
12 and tho wheel body attachment flanp 13 toaothec in
a manner wblch wiD hold the components positively
united and against comins apart UDder tho molt severo
operatios stresses to which the wheel may be put in service, and also without any danger of cractJn, or rupturo
of the material of the fastened ftanaea of the components
so that the tire rim is efficiently adapted for uae with tubeless tires for which the iDDcr portiODl of the tire rim aad
eapecially the base liang. II serve u part of the air
chamber wall in conjunction witb tho dr. cuinS. To
this end, the material of ODO of tho telescopically related
component flanges 12, 13 is directly pbysieally interlockingly pressed into eng&&ement with the material of
the companion Banae. Thereby, at suitable circumferentially spaced intervals. in the form of FIGURE 1. integrally pressed button-like stud protuberances 14, in this
instance on the base ftanp 12. enpge in interlockingly
intemested relation within generally disbed hollow pressed
dovetail socket embossments 15 complementary thereto
in the attacbment ftange 13. Certain structural features
aBordUlg unuauaUy oifoct1VCl reteation aad complete treedom from leakage in the complementary button stud and
socket protrusion fastening device wiU b. described in
more detail in connection with FIGURES 2 and 3 disclosing a method of pressing and formin, this structure.
In FIGURE 2 there is depicted the first step in the
formation of the interlocking stud and socket structure
which is accomplished after tho tire rim and wheel body
have been assembled by telescopiea11y interfitting the attachment flanp 13 into the base flange 12. This preUmi~
nary assembly is then acted upon by tho punch and die
means shown including a die member 17, a coactive ponch
18 and an article support 1', all mounted in a suitable
punch press. Initially tho assembled wheel components
are placed between the separated punch and die members
17 and 18 with the base flanse 13 resting upon the supporting member 19 wbich is preferably resiliently yieldably mounted in the press as by meana of suitable sprinp
(not shown) normally to project above the die punch
member 17 which may be mounted riaidly upon tho
bolster of the press. The pres. is then actuated to drive
the ram thereof on which the punch 18 is mounted to
drive the punch into formina enpaement alainst tbe tire
rim base ftango 11
During the forming stroke of the punch 18, an embassin, DOle 21 projecting from ita lower eDd presses the
flange assembly 12, 13 downwardly toward the punch
die 17 as permitted by yieldin, of the support 19, and in
the continuing punching stroke simultaneously draws the
engaged limited areas of the base flange 12 and the contiguous lapped area of the attachment flange J3 into a
die depression recess 11 ia the opposing end face of the
die punch 17. This forms the stud 14 and the socket
boss 15 aa intemested generally cU)Hbaped indentations
.in the respective flanpa.
Although tho stud and socket embosamonta are drawn
to substantial depth in the fairly heavy pnae material of
the flanges 12 and 13. the lapped relationship of the
material of tho flanges provide. mutual support aDd compensation substantially precJudinc any tendency toward
rupture or aaemg. Freedom from ruptw-e is further
assured by having aU outside comen aDd coactive, complementary inside comers or groovea of the punch and
die memben contoured OIl appropriate radii so lbat all
formed junct:ures between portiona of tho pressed or em~
bossed areas themseivCl IIDd betWCCll IUCb areas and tho
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/langes of \lihich they are a part are appropriately rounded
in cross-section and in complementary internested relation
to maintain bending strains within entirely safe limits.
Thus, at the inner end of the cup-shaped draw the stud
and socket portions 14 and 15 are formed with internested rounded juncture 22 joining telescoped connecting
wall sections 13 of the indentations with tbe main wall
portions of the indentations offset from the plane of tbe
lapping flanges 12 and 13 and of substantial circular or
other shaped area. Substantial radius juncture 24 joins
the connecting wall portions 13 with the body portions
of the flanges 12 and 13.
In the final increment of forming stroke of the punch
and die members 17 and 18, an arcuate massing of material 25 is effected in the main. offset central wall portion
of the impressed cup-sbaped stud and socket formation,
the punc:h nose 21 being provided for this purpose with a
shallow recess %7 toward which a complementary shallow
forming node 28 in tbe bottom of the forming recess 21
of tbe die punch 17 projects to produce a corresponding
generally outwardly projec:tinl bottom wall sbape in the
nested indentations 14 and 15.'
At the same time, in the final increment of tbe metal
shaping stroke of tbe punch and die members 17 and 18.
complementary forming surfaces 29 and 30 on respeclively the end faces of the members 17 and 18 and sloping
downwardly (as seen in FIGURE 2) away from the
respective juncture radii at the mouth of the forming
recess 11 and the base of the punch nose 20, and on a
sballow pitch, coact to form correspondingly tapered area
31 in the lapped fianges 11 and 13 about the indented
embossed area and sloping away from the radius juncture
1.4 in the direction of protrusion of the embossment.
In tbe second and final step in forming the interlocked
stud and socket fasteninl structure, as depicted in FIGURE 3, tbe reversely or upwardly dished base wall portion
15 of the internested indentations is flattened out and
thereby spread laterally and the curved juncture 14 is
turned in toward and into overlying relation to tbe flattened spread out base wall 15. This is adapted to be
effected by means of a lower t1attening punch or anvil
member 32 with which is coactive an upper forming
punch 33, with a supporting member 34 providing a bore
35 within which tbe anvil punch 31 is reciprocably
slidably mounted. On its lower forming face the punch
33 has a fiat-tipped forming nose 37 which may be slightly
larger in diameter tban the diameter of the forming nose
n of the punch 18 and during a punching stroke engages
against the rounded juncture 24 on the incurving portion
thereof and exerts expanding and inward pressure toward
the connecting walt portion 13. Since the diameter of the
bore 35 is larger to a predetermined extent than the outside diameter about the embossment wall 13, lateral
. expansion of the wall 23 is ac:commodated. As the flat
tips of the punch members 32 and 37 come together
they flatten out the base wall 15 therebetween, 50 that the
base wall 2! assumes a larger diameter accommodated
by further slight bending of the juncture n and expansion
of the contiguous portion of the connecting wall 23. At
Ihe same time, an end face 38 on the punch 33 coacts with
the OPposinl face of the support member 34 to flatten out
a substantial portion of the sloping area 31, which causes
a further working in and crowding of the material of tbe
wall 13 toward and into tbe laterally expanded rounded
juncture 12. Flattening out of the portion 31 extends
to a point adjacent to the curved juncture 14 where a
remnant of the sloping area 31 runs into the curved juncture 24 extending into a transversely curved forming
groove 3' about tbe base of the punch nose 37 for maintlininl the juncture 14 on a radius or rounded form free
from liability to crack or fracture. As a result of the
compressive. material displacing forces effected between
the punches 32 and 33 and the supporting member 34 and
the punch 33, tbe portions of the united flanges within the
interlocked embossed indentations assume a dovetailed-
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like relationship defining respective complementary opposing generally radially facing interlocking shoulders.
In addition. crowding of the material into the rounded
juncture corners 21 and 14 as well as in the outwardly
Hared connecting wall portion 13, achieves an emdent
cold work hardened reinforced relationship. It has been
observed that a thickened reinforcing ring 40 of material
develops in tbe dovetail terminus of tbe connecting wall
portion of the stud protuberance 14 lodged firmly within
tbe dovetail groove defined in the bottom of the side portions of the socket within the protrusion 15.
For some reasons it may be desirable to have the
indented button stud and socket boss structure project
from the radially outer side of the assembly, that is from
the base Hanse of the tire rim as sbown in FIGURE 4
rather than to project radially inwardly from the attachment flange 13 of the wheel body. This modified lUT8.Dge.ment is especially appropriate wbere there is lack of
clearance between the brake drum or projections thereon
such as ribs and the radially inner side of the attachment
flange of tbe wheel body. This modified form is also
advantageous where tbe material of the lire rim in the
base t1ange is thinner than the material of the wheel body
in the attac:hment flange. Since the structure of the
indented, embossed fastening is substantiaUy the same but
in reverse from tbat shown in FIGURES 1-3, identical
primed reference numerals are applied in FIGURES 4-6
and it will be understood that the several details of structure are the same, with the exception of tbe reversal of the
parts as described in connection with FIGURES 1-3,
In tbis modified construction, of course. tbe base flanse
11' of the tire rim 10' has the socket boss 15' wbile the
attac:hment flange 13' of the wheel body 11' has the
button stud 14'.
In the first drawinl of the interlocking indentations 14'
and 15' as shown in FIGURE S, not only the components
of the die structure, but also the fuoctioninl and metal
drawing and forming coaction is substantially identical to
tbe apparatus described in FIGURE 2, except that in this
modified instance the punch 18' bas tbe forminl recess
l1' and tbe punch member 11' bas the forming nose 20',
with all other forming surfaa:IJ correspondingly reversed.
In tbe final forming step as depicted in FIGURE 6,
there is not only a reversal of forming surfaces as c0mpared to FIGURE 3 but some other slight c:hanges in
the die structure arising from the desirability of having
the upper member reciproc:able relative to the lower of
the forming punch members. To this end, a lower stationary punch member 41 is provided within a slidably
relatively reciprocable preferably sprinl biased yieldable
supporting member 41 upon which the flange assembly
is enpled while the supportinl member 42 is at an elevation above the forming surfaces of the punc:h 41 toward
which the work is pressed by an upper forming punc:h
43 bavinl therein a flat bottomed forming cavity or
recess 44 with a vertical sizing wall 45 corresponding to
the sizing wall defined by the bore 35 in FIGURE 3.
A flat tipped ferminl nose 41 on the lower stationary
punch member 41 functions to work the initially formed
intemested indentations in substantially the same way
and to the same effect as the punc:h nose 37 in FIGURE
3, In this modification, the upper punch 43 has a Jlat
face 48 about the forming recess or cavity 44 which
coacts with the opposing face of the supporting member
42 and an upwardly facing ftattening surface 49 on the
punch member 41 about a transversely curved forminl
groOve 50 to effect flattening of the major portion of
the sloping section 31'. with a minor portion of the sloping surface 31' and the curved juncture 1.4' being formingly accommodated in the forminl groove 5. about the
base of the punch nose 47. In the coaction of the punch
and die components 41, 41 and 43 in a forming stroke,
the end result is the same as ac:complished in the apparatus of FIGURE 3, only in reverse, there being a
firm, permanent dovetailed interlocking interensagement
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of the flared. button stud 14' within the undercut grooved
dovetail socket provided by the embossed projection IS',
In both forms of the invention, the fact tbat neither
of the Joined rim or wheel body flanges are puncbed
through and in the displacement of material incident to
forming the embossed interlocks complete freedom from
cracking or rupture is maintained, high protection against
permeability to air through tbe tire rim is afforded. This
meam that a wbeel in which the tire rim and wheel body
are fastened together according to the present jnvenliou is more !Uitable for tubeless tires than prior wheels.
Since the interlocked pressed together indentations are
in snch ftrm gripping relation at the sides and bottom
of the projecting stud and socket boss and by virtue of
the masainl and bartieninl of the material in the workin, thereof. then all peripherally and axially acting
forces a.riaint in operation of the wbeel during driving
of the vehicle are resisted at even the highest speeds
B1ld the most severe brakinl actions without any danger
of the attaching structure breaking loose.
It wiD be understood that modifications and variations
may be eRected without departing from the scope of the
novel concepts of the present invention.
t claim as my invention:
I. In a vehicle wheel structure especially adapted for
U!e with tubeless tires, a tire rim having a generally
axially extending base flange and adapted to serve as a
part of the air cbamber in conjunction with a tubeless
tire casing. a wheel body for supporting the tire rim and
hanng a generally axially extending peripheral attachment flange in lappingly telescoped assembly with said
base flange, one of said flanges having a hollow embossed
protrusiou defining a socket opening toward the other
of said flanges, and an embossed projection on the other
of said flanges tightly nested in said socket, said protrusion and said projection having lapped connecting wall
portions in generally dove-tailed relation converging toward an opening from the socket and joining the respective flanges about said opening on a substantial radius
juaeture and slightly offset from the planes of the flanges
ill the opposite direction from tbe projection of the protrusion and projection relative to the flanges whereby to
assure freedom from air leakage cracks, the opposite
terminus of the connecting wall portions being joined on
rounded crack·free juncture with lappingly related central
wall portions serving strongly to resist drawing-in of the
dove-tail terminus of the cOUDecting wall portions whereby to maintain a positive eounection of the flanges.
2. In a vehicle wheel structure especially adapted for
use with tubeless tires, a tire rim having a generally axialI, extending base flange and adapted to serve as a part
of the air chamber in conjunction with a tubeless tire
casing. a wheel body for supporting the tire rim and
havinl a generally axially extending peripheral attachment flange in lappingly telescoped assembly with said
base flange, one of said flanges having a hollow em-
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bossed protrusion defining a socket opening toward the
other of said flanges, and an embossed projection ou the
other of said flanges tightly nested in said socket, said
protrusion and said projection having lapped connecting
wall portions in generally dove-tailed relation converg·
ing toward an opening from the socket and joining the
respective flanges about said opening on a substantial
radius juncture and slightly offset from the planes of
the flanges in tbe opposite direction from the projection
of the protrusion and projection relative to the flanges
wbereby to assure freedom from air leakage cracks, the
opposite terminus of the connecting wall portions being
joined on rounded crack-free juncture with lappingly re.
lated central wall portions serving strongly to resist draw.
ing-in of the dove-tail terminus of the connecting wall
portions whereby to maintain a positive connectiou of
the flanges, the juncture of the connecting wall portion
and central wall portion of said projection comprising
a hardened thickened reinforcing rib anchored i:s a
groove defined by the connecting wall portion and central
wall portion of said protrusiou within the socket.
3. In a vehicle wheel structure especially adapted for
use with a tubeless tire, a tire rim having a generally
axially extending base flange and adapted to serve as
part of the air chamber with a tubeless tire carried by
the tire rim, a wheel body having a generally axially extending peripheral attachment flange in lapped engagement with said base flange, and embossed connection
permanently securing said flanges together against all operating stresses and completely free from any air leakage
cracks, said connection comprising a button-like stud of
substantially dove-tail cross-sectional shape pressed in one
of said flanges and a complementary dove.tail socket
embossed in the other of said flanges and retainingly
lappingly gripping said stud, juncture of the stud and
socket embossment with the respective flanges being ou
respective rounded cross-section junctures directly with
the respective flanges. said stud and socket embossment
having central walls and dove-tail side walls all respectively lappingly interengaging and with juncture of the
side walls and central walls being on rounded juncture,
the socket embossment providing within the socket tbereof at juncture of the central and side walls thereof a
groove and the juncture of the side wall and central, wall
of the socket comprising a thickened hardened reiriforcing rib thrusting retainingly into said socket.
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THE METAL BOX COMPANY LIMITED te Londen.
Werkwijze voor het onderling verbinden van twee delen uit ductiel plaatmetaal.
in het bijzonder een handgreep en cen scheurstrook van een busdeksel,
en inrichting voor het uitvoeren van deze werkwijze.
Aanvrage Nr. 6506408, ingediend 20 mei 1%5, 15 UUT 14 min; ter inzage gelegd (art.
.22C R.O.W.) 22 november 1965, openbaargemaakt (art. 25 R.O.W.) 16 augustus 1971
onder bovenvermeld vetgedrukt nummer. voorrang van 20 mei 1964 af,
Groot-Brittannie. Nr. 20876/1964.
Gem.: Ir. A. F. Arnold c.s. te 's-Gravenhage.
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De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor gebracht naar een tweede werktuis. met grondplaat en
het onderlinl verbinden van een deel uit ductiel plaat- stempel met behulp waarvan het gewelfde deel in vlakke
metaa) aIft~ ten ander derlelijk deel, bijvoorbeeld het vorm wordt gebracht. De tweede grondplaat vertoont een
verbinden van de scheuntrook van een bus of houder met grofere Jangsdoorsnede dan de stempel. waardoor ruimte
een handgl!!ep, waarbij In een enkele bewerking binnen 5 aanwezig is tussen de naar elkaar toe gekeerde opperelkaar gelegen komvormige delen gevormd worden met vlakken van genoemde werktuigen. Bij het in vlakke vorm
ten behoeve van de vaste onderUnge verbinding gederor- brengen van het gewelfde deel expandeert dit deel en
worden de evenwijdige zijden van de komvormige delen
meerde zijwanden.
Een dergeljjke werkwijze is bekend uit het Britse oc- naar buiten gedrukt door genoemde mimte tussen de
trooischrift 170.224. Hierbij worden de komvormige10grondplaat en de stempel onder vorming van eeo hechte
delen slechts gevonnd door een dieptrekbewerking. De verbinding tussen de komvormige delen met aandnlkking
komvormige delen ztio weliswaar zodanig gevormd, dat van materiaal ter plaatse van de overgang van de komzij niet zonder meer uit elkaar kunnen vallen. doch door de vormige del en op de bodem. Oit effect is slechts het
gelijkmatile venonning .,.n de zijden kan door het uit- gevolg van het ineendrukken van de zijden en de veroefenen van een betrekkelijk kleine Kracht de verbinding15 groting van de diameter van de eindvlakken hij het opverbroken worden. De werkwijze volgens de uitvinding heffen van de welving. De bekende werkwijze vertoont
beoogt een verbinding te leveren, waarbij voor het ver- het nadeel, dat twee stel werktuigen respectievelijk twee
breken een zeer grote Kracht uitgeoefend moet worden. afzonderlijke bewerkingen toegepast moeten worden.
De werkwijze volgens de uitvinding is daartoe gekenDe onderhavige uitvinding beoogt het vermijden van
merkt door bet inldemmen van zones van de te verbinden2D twee afzonderlijke bewerkingen respectievelijk de toedeleo rondom de 'Zone, waaruit de komvormige delen passing van twee stel verschillende werktuigen voor het
gevormd worden en het gelijktijdig vormen van de verkrijgen van een onderlinge verbinding met nieuwe
komvormige delen in eeo ruimte tussen stijve wanddelen, eigenschappen. Bij de bekende werkwijze ontstaat de
zodanig dat de komvormige delen een in hoofdzaak aft onderlinge verbinding door expansie van een gewelfd
geknot kegelvotmige gedaan aannemen met een gesloten 25 deer tijdens het opheffen van de welving en zonder vereindwand en hellende zijden in genoemde ruimte, waarna mindering van de materiaaldikte, doch onder verkorting
door slagextrusie het metaal van de gesloten eindwand van de zijwanden van de komvormige delen. De ondervan de afgeknot kegelvormige delen tot vloeien gebracht havtge uitvinding berust op het inzicht, dat een verwordt in de richting van genoemde hellende zijden voor beterde onderlinge verbinding verkregen kan worden door
bet tot stand brengen van een vervorming en een hechte 30slagextrusie van de bodems van de komvormige delen,
onderlinge verbinding van de beide delen in genoemde waardoor een vtoeiing van metaal optreedt vanaf de
ruimte.
bod ems tot in de zijden van de komvormige delen onder
Opgemerkt wordt dat het utt het Amerikaanse octrooi- vermindering van de wanddikte van de bod ems en een
schrift 2.992.857 bekend is twee plaatmetalen delen verhoging van de dikte van de zUden, die daarbij de vrije
onderlinl te verbinden door deze delen op Ie nemen 35fuimte tussen de samenwerkende oppervlakken van
tussen een grondplaat en een stempel onder getijktijdige grondplaat en stempel opvullen.
vervormi1i! van· beide delen tot het verkrijgen van binnen
Verder wordt opgernerkt dat het ilekend is uit het
elkaar geegen komvormige delen met evenwijdige zijden Britse octrooischrift 938.253 bij dt: ilevestiging van een
en een tussen de evenwijdige zijden gelegen gewelf~ handgreep aan de scheurstrook van een busdelcsel een der
eindvlak. De aldus gevormde metalen delen worden over- 4Ode1en te vOOfzien van cen opening, die past op een holle
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klinknagel, die in het andere deel is gevormd. Nadat het handgreep 4 in de juiste stand op de grondplaat 10
van een opening voorziene deel over de Idillknagel is geplaatst zijn (zil: fig. 6). De persstempelll, die de vorm
geplaatst, wordt deze vervofmd door extrusic: van Itt:l vertoont van een omwentelingslichaam wOldt omlaag
kopvlak van de klinknagd voor het tot stand breItgcn van bewogen voor het inklemmen van de scheurstrook en de
de onderlinge verbinding tusscn scheurstrook en hand- 5 hamlgrcep ten opzichte van de grondplaat 10 (zie fig. 7).
greep.
Een stationair aambeeld 12 is coaxiaal geplaatst ten
De bekende constructie vertoont vcrschillcnde nadelcn; opzichte van cen massieve stempel 13, die opgenomen is
het stansen van gc:noemde opening laat dikwijls ec:n in dc holle stempel 11, werkt samen met de grondplaat
scherpe rand achter, die verwijdcnl mot:( worden, welke 10 en is voonien van een kop 14 welke cen kleinere
bewerking bij massafabricage moeilijkheden oplevert. lOdiameter vertoont dan die van de stempel 13 en een
Wanneer de schcrpe rand niet volledig verwijderd is komt kegc:ivormige gedaante heeft (zie fig. 6-9) zodanig, dat het
deze tegen de onderzijde van de klinknagel Ie rusten, Jat grootst mogelijke bovenvlak gecombineerd wordt met de
wil zeggen ter plaatse van het zwakste punt na het samen- sleekste hellingshoek. In de uitgangsstand van de invoegen van de delen, welke scherpe rand bij het ver· richting steekt de kop 14 niet uit ten opzichte van het
vormen van de klink nagel aanleiding kan geven tot 15kopvlak van de grondplaat 10, doch wanneer de holle
scheuren. Wanneer het metaat wordt uitgerekt voor de Slempl:!l 11 en de massieve stempel 13 aangrijpen op de
vorming van de klinknageJ treedt een vermindering van de bovenzijde van de beide, op elkaar geplaatste metaaldelen
wanddikte op, waardoor ter plaatse van de sterkste wand- (stand van fig. 7) zal een verende belastins opgewekt
diktevermindering een ongewenste verzwakking optreedt. worden met behulp van veren S 1 WI- 5) van de holle
Voorts is het nodig de klinknagel en de opening in afzon- 20stempel 11, die inwerkt op de drukveren S van de grandderlijke bewerkingen te vormen en eecst daarna de te plaat 10. De veren S 1 van de hoUe stempel
zijn sterker
verbinden del en samen te voegen.
dan de veren S, wdat de grondplaat 10 teruggedrukt
De uitvinding zal nader toegelicht worden aan de hand wordt tot in de stand van de fig. 8 en 9. De metaaldelen,
van de tekening.
die ingeklemd worden tussen de grondplaat 10 en de
Fig. I geeft een bovenaanzicht van een busdeksel vol-25holle stempel 11, worden zodoende vervormd overeenkomstig de gedaante van de afgeknot kegelvormige kop
gens de uitvinding.
Fig. 2 geeft een onderaanzicht bij fig. I.
14 van het aambeeld. De hellende zijden van de kegelFig. 3 geeft op vergrote schaal een doorsncde volgens vormige metaaldelen zijn gelegen in de ruimte hlssen de
de lijn Ill-Ill van fig. I.
slijve wanden van de boUe stempel 11 en de kop 14 (zie
.
Fig. 4 geeft een tekening, die gemaakt is aan de hand 30 fig. 8).
van een microfoto van een doorsnede van lwee onderling
In fig. 5 zijn duidelijkheidshalve het detsel 1 en de
verbonden plaatmetalen delen volgens de uitvinding.
handgreep 4 los van elkaar getekend. De slag van de
Fig. 5 geeft een doorsnede van een inrichting voor het stempel 13 tegen het gesloten deel 7 van de kegelvormige
uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding.
uitstulping veroorzaakt een vloeiin& van metaai vanar het
De fig. 6 tfm 9 geven schematisch cen voorstclling van35gesloten deel 7 tot in de kegelvormig 'heHendc zuden,
verschiUende bij de wetkwijze volgens de uitvinding uit Ie waardoor deze zijden vervormd en onderling klemmend
voeten slappen of bewerkingen voor de bevestiging van verbonden worden, wals aangegeven is in de fig. 4 en 9.
een handgreep aan de scheurstrook van een busdeksel Bij het opheffen van de druk wordt bijvoorbeeld met cen
volgens fig. 1-3.
dru.lduchtcilinder AC (fig. 5) de stempel 13 tMlUesteid
Fig. 10 80eft een wijziging van de inrichting volgens de40tot in de stand van fig. 6, waarbij de onderlinl verbonden
fig. 6-9.
plaatmetalen delen uit de· holle stempel 11 gestoten
Fig. II geeft een gewijzigde uitvoering van een hoUe worden. Bij het terugsteUen v~n de grondplaat 10 tot in
persstempel ten gebruike bij de uitvinding.
de stand van fig. 6 worden de onderlins verbonden plaatDe bus of houder, waarvan in de fig. I en 2 het deksel metalen delen ten opzichte van het aambeeld '12 opseis afgebeeld, is vervaardigd uit d ucliel plaalmetaa\, bij-46licht.
voorbeeld dun aluminiumplaat en is voorzien van een
De massieve stempel 13 kan versehuiven ten opzichte
door scheurlijnen begrensde scheurstrook 2. Opgemerkt van de holle stempel II, welke onder invloed staat van de
wordt, dat de vorm van de scheurstrook kan afwijken van veren 81 of van cen niet in de tekeoins aangeBeven rubber
die van fig. I. De scheurstrook 2 is verbonden met een buffer, zodanig dat de door de hoUe stempel 11 uithandgreep 4, die eveneens vervaardigu is uit ductiel plaat'50geoefende druk kleiner is dan die van de maasieve stempel
metaal, waarbij voor de uilvinding van belang is, dat geen 13. Door de aanwezigheid van de veren S wordt bereikt,
van beide onderling verbonden delen 2, 4 voorzien bt:- dat bij het opheffen van de delen II en 13 de onderling
hoeven te worden van een opening. De handgreep, die een verbonden plaatmctalen delen ten opzichte van het aamandere vorm kan vertom:n dan in ue tekening is aan- beeld 14 uitgestoten worden ..
gegeven, is hecht verbonden mel de scheurstrook door deSS Bij toe passing van de onderbavige werkwijze worden
vervorming S van de zijden van een hoi afgeknot kegel- twee plaatmetalen delen hecht onderlins verbonden,
vormig dee.l 6, dat gesloten is aan het ene einde 7 en waarbij de verbinding in een enkele bewerking tot stand
gevormd wordt door op elkaar rustende uitstulpingen 8,9 komt, zodat ten opzichte van bekende. werkwijzen niet
(fig. 3) van de handgreep en de scheurstrook. De ver- slechts een eenvoudiger bewerking wordt verkregcn, doeh
vorming van de zjjden van de holle uitstulping geschiedt60 tevens de mogelijkheid ontstaat de verbinding tot stand te
door slagextrusie van het einde 7 in de riehting van de brengen met een geringer vervorming van het metaal dan
zijden van het holle deel, hl:tgeen ten gevolge heeft dat de zoals bij bekende werkwijzen, zodat de hardins onder
dikte van de wanddelen 8, 9 aan de bovenzijde verkleind invloed van de bewerking venoinderd wordt, evenals de
wordt len opzichte van de oorspronkelijke waarde.
neiging van het metaal tot het vormcn van scheuren of
De wijze, waarop de handgreep 4 bevcstigd wordt aan65 het ontwikkelen van brosheid. Dc beiasting van het
de door scheurlijnen begrensde verwijderbare scheur· metaal worot vetder verminderd door Bobruik te maken
strook 2 kan blijkc:n uit de fig. 6-9. Een vlak deel van de van het kcgelvormige aambeeld 11, omdat door toedoor scheurlijnen begrensde schcurstrook 2 wordt vial< passing hiervan de zijden van de afgeknotte kegel in het
geplaatst op het vlak van een grondplaat 10, die in metaal niet loodrecbt gericht behoeven te zijn. Door
beperkte mate bewegen kan tegen de werking van70aanwezigheid van twee metaallagen in de zones IS, 16
veren Sin, zie fig_ 6 en 7, Hierop wordt een vlak dee I van (fig. 8) van de: kegel ontstaat thans ten opzichte van de bij
de handgreep 4 gelegd. Boven de grondplaat 10 bevindt bekende uitvoeringen optredende verzwakking, een
zich een holle persstempel II. die gedragen wordt door klinknagelverbindins met een grot ere veiligbeidsfactor,
een persplunjer R, die ten opzichte van de grondplaat 10 hetgeen van het grootste belang is bij houders met een
op en neer bewegen kan nadat de scheurstrook 2 en de75 inwendige overdruk, zoals bierblikken.

J,
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De metalen, waaruit het deksel en de handgreep zijn
Can c 1 us j e s.
vervaardigd, worden gekozen met hl!t oog op de vervorm·
baarheid door slagextrusie en kunnen bestaan lIit non·
ferrolegeringen of mdah:n, die bij betrekkelijk lage
I. Werkwijze va or het onderling verbinden van een deel
drukken door I!xtrusie bewerkbaar zijn. Dergelijke 5 lIit duetiel plaatmetaal aan een ander dergelijk deel, bijmetalen zijn met naml! liehte ml!talen, wals aluminium voorbl!eld het verbinden van de seheurstrook van een bus
en aluminiumlegeringen.
of houder met een handgreep, waarbij in een eokele
In het bovenstaande uitvoeringsvoorbeeld is sprake bewerking binnen elkaar gelegen komvormige delen
geweest van de bevesliging van een handgreep aan een gevormd worden met ten behoove van de vaste onderlinge
seheurstrook. De uitvinding is eehter hiertoe niet beperktl 0 vl!rbinding gedeformeerde zijwanden, gekenmerkt door
en kan aigemeen loegepast worden bij het onderling ver- het inklemmen van zones van de te verbinden delen
bind en van plaatmetalen delen. Zo kan de uOllerhavige random de zone, waaruit de komvormige delen gevormd
werkwijze toegepast worden bij het bevestigen van hand· worden, I!n het gelijktijdig vormen van de komvormige
vaten aan bekers, kommen, pannen of laden uit alumi· delen in een ruimte tussen stijve wanddelen, zodanig dat
nium, VODr het verbinden van plaatmetalen delen bij de 15 de komvormige delen een in hoofdzaak: atgeknot kegelvervaardiging van metalen kasten of andere rechthoekige vormige gedaante aannemen met een gestoten eindwand
constructies, of in al die gevallen, waarin sprake is van een en "heUende zijden in genoemde ruimte, wlama door
verbinding tussen twee duetiele plaatmetalen delen, die slagextrusie het metaa! van de ge:doten eindwand van de
tot dusverre verbonden werden door klinken, lassen of afgeknot kegelvormige deten tot vloeien gebrlcht wordt
solderen.
20 in de dehting van genoemde hellende zijden voor het tot
Bij toe passing van de uitvinding wordt bij voorkeur stand brengen van een vervorming en een hechte ondergebruik gemaakt van plaatmetaal met een dikte van 0,25 linge verbinding van de beide delen in genoemde ruimte.
tot 0,7 mm, welke dikte uiteraard afhankelijk is van het
2. Inrichting yoor het uitvoeren van de werkwijze voldoel en de aard van het betreffende voortbrengsel. De gens eonclusie I met een grondplaat en eon daarin opgehandgreep kan dezelfde plaatdikte vectonen als die van 25 nomen aambeeld I!n een stempel boven de grondplaat, die
het plaatmetalen deel, waarmee ue handgreep verbonden eoaxiaal geplaatst is ten opzichte van het aambeeld, welke
moet worden, doch de dikte van de handgreep kan ook grondplaat, aambeeld en stempel op bepaaide wijze ten
groter of kleiner gekozen worden. De voltooide klink- opziehte van elkaar beweegbaar zijn, met het kenmerk,
verbinding vertoont bii voorkeur een diameter van 4,5 lot dat de massieve stempel (13) opgenomen is in een stem8 mm, doch ook in dit geval is de afmeting afhaokelijk 30 pelhuts (11), die in axiale dehhng tezamen met en ten
van het doel I!n van de diktl! van het metaal. De omlrek opzichte van de massieve stempel (13) beweegbaar is
van de verbindingsplaats kan de gedaante vertonen van aangebracht, welke stempelhuls (11) in axiale riehting
een cirkel, een min of meee langgerekte ellips, cen vier- bewecgbaar is voor het aandrukken van do met eikaar te
kant of een reehthoek. Dc persdrukken zijn niet kritisch, verbinden metalen delen (4, l) tegen de grondplaat (10)
doeh uiteraard dient gewerkt te worden met een bepaalde 35 en dat het aambeeld (12), waarvan in de uitgangsstand
minimumdrllk, opdat extrusie van het metaal optreedt, het uiteinde, dat naar de massieve stempel (13) toewelke druk afhankelijk is van het gebruikte metaal of de geke~rd is, niet uitsteekt voorbij hot vlak van de grondgebruikte legering. respeetievelijk het oppervlak van de plaat (10), dat naar de stempelhula (t I) toesokeoJd is, in
verbimHng.
axiale richting beweegbaar is voor het aandrukken van het
Bij het uitvoeringsvoorbeeld in de tekening zijn de naar 40 metaal tot in de stempeihuls (11) onder gelijktijdige
elkaar toegekeerde vlakken van het aambeeld 12 en de vorming van tegen elkaar geiegen komvormige delen met
stempel 13 vlak, doch deze vlakken kunnen oak bij elkaaf een in hoofdzaak afgeknot .kesefvormigc gedaante,
passend hoi respeetievelijk bol uitgevoerd zijn.
waarvan de helfende zijden opgenomen ~ijn in bet inwenVolgens fig. 10 vertoont de kop 14 van het aambeeld dige van de stempelhuls (11) en dat do stcmpel (13) in
12 een eirkelvormige diameter, die kleiner is dan die van 45axiale riehting beweegbaar is ten opzichte van de stempelhet onderstuk van het aambeeld.
huls (11) in de richting van het aambeeld (Ill ten einde
Bij een gewijzigde uitvoering van de inriehting volgens door slagextrusie metaai van de gestoten eindwanden van
de uitvinding kan het aambeeld de vorm vertonen van fig. de afgeknot kegelvormige gedaantc te doen vloeien in de
10, terwijl de holle stempel, die in samenwerking met het richting van de hellende zijden voor het vervormen en
aambeeld de ruirote vormt waarin de verbinding tot stand 500nderling vast verbinden van de komvormige defen in de
gebraeht wordt, een in langsriehting lopende spleet 18 ruimte tussen het aambeeld (12) en bet inwendigc van de
van fig. 11 kan vertonen. Oak kan de holle stempel stempelhuls ( 11).
voorzien zijn van een ringvormige groef 17, die tezamen
3. Voortbrengsel bestaando uit twee onderlin& vermet het aambeeld de ruimte begrenst, waarin de onder- bonden delen uit ductiel plaatmetaal vervaatdiad vol&ens
linge verbinding tot stand gebracht wordt.
55 de werkwijze van conelusie I.
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Notities bij TUE-methode van pletfelsverbinden en octrooi nr. 133141 van The
Metal Box Company London, d.d. 17-1-1972 (ingediend 20 mei 1965). (Verlopen
in mei 1985).

- Het wezenlijk verschil tussen de TUE-methode en de methode P. Lemmerz (18
juli 1968 geoctroieerd) benevens (naar aIle waarschijnlijkheidl de methode
uit Amerikaans Patent 2.992.857 (genoemd in NL 133141, voorpagina onderaan), is dat beide methoden extra oppervlak creeren v~~r de felsverbinding
door strekken. Het wezenlijke van dit verschil is dat bij strekken een
sterke limiet aan de mogelijkheden tot opp.-vergroting wordt gesteld door
het materiaal (versteviging). Bij pletten is deze limiet niet van toepassing en een eVe andere ligt veel verder weg.
- Karakteristiek voor de TUE methode zijn de

{J u V\ rl?N1
volgende~:

• Oppervlaktevergroting door principieel vermijden van radiale trekspanningen. Hierdoor is insnoerlimiet aan oppervlaktevergroting uitgeschakeld (vergelijk bijv. gemaakte voorbewerking met resultaat uit standaard
bulgetest op hetzelfde materiaal!l. Pletting vindt ook plaats bij geoctr. meth. vlgs. pat. 133141.
· Het wezenlijk verschil tussen de pletting zoals beschreven in octrooi Nt
133141 en de voorgestelde verbindingsmethode is dat in de laatste het
drukberqverschijnsel is uitgeschakeld door de bolvorm van het gereedschap. Bierdoor krijgt de extrusiespleet een niet-parellelle vorm waardoor wrijvingseffecten en daarmee de drukberg in gaandeweg toenemende
mate wordt gecompenseerd.
Bet technisch hiermee verbonden voordeel is een aanzienlijk geringere
gereedschapbelasting en daarmee Minder slijtage en b~eekgevaar. Aangezien hier niet van een strek- maar feitelijk van een extrusieproces gesproken moet worden, mag dit punt niet buiten beschouweing blijven. De
zinklaag als smering is in dit verband belangrijk.
5

• Door de sterke bolvorm ih een zodanig groot oDDervlak betrokken in de
plettinq dat voldoende extra oppervlak kan worden verkregen voor het
verbinden van drie platen (in eerste instantie van gelijke dikte) i.p.v.
slechts twee,zoals in aIle octrooigeschriften aangegeven. De andere methoden laten dit niet toe.
· Bij dit punt dient voorts de sterkte te worden betrokken: na de tweede
fase van de TUE-methode wordt pas een verbinding bereikt. In de eerste
fase kan niet van verbinden worden gesproken. Oak dit is een wezenlijk
punt omdat langs deze weg de sterkte veel hoger kan worden opgevoerd. In
octrooi 133141 hoeft slechts een treklip op een drankblik te worden bevestigd. De TUE-methode levert bij een verbindingsdiameter van 10 mm,

2

3 platen en 1 mm plaatdikte al voldoende sterkte om een auto op te
hijsen! (7000 - 12000 U). Enig onderzoek is nog nodig om optimale
condities te bepalen van overigens in deze methode zeer stabie! m.b.t.
verbindingskwaliteit.
Vordt in tegenstelling tot de mening van de Rijksnijverheidsdienst de
tweede fase weI als wezenlijke fase gezien (zie brief d.d. 2 juni 1988
nr. 8P100/EEV/HKR/389 v.d. RN D), omdat zoals boven reeds aangestipt de
eerste fase in het geheel geen vaste verbinding te weeg brengt, dan moet
als wezenlijk aspekt in de vergelijking met andere methoden ook worden
genoemd dat de uiteindelijke verbinding zo goed als geheel in het vlak
van het plaatpakket verdwijnt. Ret voordeel van de andere methoden dat
geen voorbewerking nodig is en geen der platen (hier dus drie!) wordt
geperforeerd blijft behouden.
Door het vlakke eindresultaat is de TUE-verbinding, in tegenstelling tot
de andere methoden, niet aIleen qua sterkte (!) maar ook qua uiterlijk
een ruimtebeslag vergelijkbaar met een puntlas.
Het grote voordeel t.o.v. een puntlas is echter dat in het geval van
verzinkte plaat het zink niet kan verdampen en het materiaal thermisch
niet verzwakt wordt. Corrosiebestendigheid is daardoor veel beter (klimaatkokers, autocarrosserieen, landbouwmachines).
• 8ij de TUE-methode wordt de grote radiale materiaalverplaatsing bij de
verbindingsslag in het geheel niet gehinderd. Dit in tegenstelling tot
de methode in octrooi NL 133141. De materiaalomsluiting (verg. legpuzzle) is daardoor geometerisch van aanzienlijk hogere kwaliteit hetgeen de mechanische belastbaarheid in verschillende richtingen bevordert. (Term: "interlocking structure").
'I;

• Uit onderzoek rond 1981 rond een mogelijke toepassinq van deze verbindingsmethode is komen vast te staan dat deze techniek een zeer reproduceerbaar resultaat geeft onafhankelijk van materiaalverschillen en
oppervlakte-lagen. De sterkte, die nooit slecht is, kan zeer verhoogd
worden door optimale procescondities te kiezen. Dit onderzoek dient nog
te worden afgerond. {Aan de mechanisatie is nog nauwelijks aandacht geschonken}.
• In vergelijking met de methode in bovengenoemd octrooischrift dient dus,
samenvattend, in ieder geval van een vergaande verbetering te worden
gesproken m.b.t.:
-

aantal te verbinden platen) t.o.v. gewoon
sterkte van de verb~nding ( felsdrukken
corrosievastheid (t.o.v. puntlas)
dichtheid (t.o.v. bekende methoden der "druckfiigen" etc.)
varm (t.o.v. gewoon felsdrukken)
gereedschapbelasting en -levensduur}
perforatierisiko van plaat (t.o.v. strekkende verbindingsmethode)
- thermische effekten

3

Het enige nadeel dat genoemde moet worden is dat bij de huidige stand van
de gereedschapontwikkeling twee fasen, namelijk een pletslaq en een
verbindingslaq, nodig zijn. Het is niet lIit te sluiten dat een verdere
ontwikkelinq dit nadeel op zal heffen.

* Deze ontwikkeling is indertijd

om reden van een samenloop van oms tandigheden in het persoonlijk vlak stop gezat.

Prof.ir. J.A.G. Kals
juni 1988
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Mijuc hefen,
hierbij 0ill Uw illeuihY aanyaande nieuwbeid ~n/of octrooi;;crbaarheid van bd Ondii:fsti;l(:tud", idee tot het v.;rbindan van tUe,;
metah:n delen.

Onderg~tekende v~rzoekt

niut l')Sn~t:lllbati.: ulizidllLare velbillding van twei::: delen, gt;:van ceo verbindiu9Sdeul. dal Ycpladt~l is tussen de tc v~rbin
dun db} crt. Het vt.ll"bindiugsdcel ki.HI uok dccl ui tlildkull van ~.bn der tWee te
v(;l:biudi:!ll ddt:ll. 'l'ut: pa::;s iug vall de Vd b j nd i ng Ii!J t Vaal' al daar \laar punt lassen ollyew~nst c:u/of oluI1Ogelijk i:.L
Het bctn;ft eeu
bruikmak~nde

Omschrijving: (bij toepassing all:> pld~lVu(binding).
Du verbinding komt tot stand duur t~~c tc v~rLind~D d~l~n, met daar tussen
t:en vc::l'bindiugsdeel, Salllcll ta drllkkcu tlt::i~",h tWCI:: vlakk~ stbmpels, wadrhij
bet vdlldndinljSdecl in de t~ v~d)illden pladtdt:l~u ddngt (lIlaar niet er door
he~n) dn gelijktijdig zodanig d.furillc~lt ddt in de td v.cbinden del~1l (in
dooranede geZibll) zwaluwstaartvolilligc hulteD ontstaan, opgevuld met het gedeforme.rda verbilldingsdeel.
D. stcrkt.: des:" aldlls v.:t'kregt:n v..:d,judili\J is maximaal bij optilllale geometrie, hardheid en atmetingen van Jlct v.l~iDdingsd •• l t.o.v. dikte en hardbtdd vdll d. tt: vcrbinden del'::lI.

Eniya experimentan zijn gedaan m.::t Y~Udl\lallise.rde plaat van 1 mm en een
verbindingsdet:l wah aangegevt:lI iii t iv. 1.

Ha..l::
Ho..rd..h:
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Brllu.\c. ~ter~te.

ve.rb~ 1000
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Door de schuine kant ond"?r "'~n ho",k van 30° zllll~n de [rtudeo tijdens het
indringen in het materiaal n~ar hIli ten bewegen; hardheid en hoek bepalen hoe
ver het verbindingsdeel in d", platen dringt.
Fig. 2 toont een makra-fote v~n de doorsnede van een aldus verkregen verbinding.
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t L.i3- 2.
Ret aanbrengen van het verbindingsdeel vormt een probleem.
Voor verbindingspunten, waarbij tevens len lijmlaag tussen de delen aang~
bracht moet worden. kan qebtuik gemaakt worden van tape, welke de lijmlaag
bevat en waarin tlvens de vetbindingsdelen zijn aangebracht. Voor het
overige dient een geren~~chap nntwikkeld te worden dat tel kens een
verbindingsdeel aanbrenqt, wrtarna de verhinding tot strtnd gebracht kan
warden.
Ret verbinding~d~el krtn nok als ~~n ring uitglvoprd worden voor b.v. het
verblnden van twee flenzen m~t event. afdichting~materiaal (zie fiq. J).
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V66rdat verdere aktje Qn7.erzijd~ word ondernom~n verneemt ondergetekende.
~raag Uw mening aanqaande oieu"heid enlof octrooieerbaarheid van deze
verbindingstechniek.
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Technische Universiteit Eindhoven
t.a.v. dhr. M.J.H. Smeets
W-hal 1.37
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN
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WPA-89.152/MJS/NvdK
niet losneembare onzichtbare verbinding van·twee delen

Geachte heer Smeets,
Hierbij delen wij u mede, dat wij
op 4 december 1989 van u ontvangen
hebben een schrijven, gedateerd
29 november 1989.
Op de behandeling van de inhoud van
bovenvermelde brief komen wij t.z.t.
terug.
Hooqachtend,

CENTRUM VOOR KENNISBESCHERMING
EN OCTROOI-INFORMATIE

mevr. H. Krul
secretaresse

&zoeltodm:
Patentlmm 2
Ripwiik

TeIe(oon 070 -199 08 15
Correspondentieadres:
Postbus 5821
2280 HV Rijswijk
Telfofax070- 3986660

Met Centrllll voor lCennisbescnenning en Octrooi - informatie is de nieuwe nsam waaronder de
voormalige afdeling Octrooivoorticnting (DlI) opereert.
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