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SAMENVATTING

wil men van tevoren voorspellen hoe een materiaal zich gedraagt bij een

omvormproces, dan moet men de materiaalkonstantes weten.

Vooral de karakteristieke deformatieweerstand (C) en de verstevigingsexponent (n)

zijn van belang. De C waarde is een maat voor de sterkte van het materiaal. Het

is een bewerkbaarheidskriterium.

De C en n waarden kunnen op verschillende manieren proefondervindelijk gevonden

worden, zoals bijvoorbeeld met de trekproei, de torsieproef, de stuikproef enz.

Het probleem is; met welke proef vindt men het eenvoudigst de nauwkeurigste

materiaalkonstantes.

Ik heb hiervoor de trekproef en de stuikproef uitgevoerd.

Het voordeel van de trekproef is, dat bij deze proef geen wrijving optreedt.

Een nadeel is dat de rek ( E = In LILa) niet groter dan 0,25 kan worden. Het meet

gebied is daarom klein.

Het voordeel van de stuikproef is dat je het materiaal veel verder kunt vervormen

(totE = 1).

Een nadeel is echter dat er wrijving optreedt die de metingen beinvloedt. Om een

stuikproef uit te voeren waarbij de invloed van de wrijving nihil is, heb ik een

aantal verschillende mogelijkheden onderzocht, namelijk:

A. Stuiken met behulp van een kegelvormig oppervlak

B. Al na geringe vervorming worden de stuikstaven afgedraaid op hun oor

spronkelijke hoogte-diameter verhouding

C. De Rastegaev test.

De Rastegaev test blijkt het beste aan de eisen te voldoen.

Uiteindelijk blijken de C en n waarden gevonden bij de trekproef, lager te liggen

dan bij de stuikproef.

Het verschil is respektievelijk 9 en 16%.

Bij lage omvormpercentages (~~ 0,25) is de spanning-rek kromme van de trekproef

nagenoeg gelijk aan die van de stuikproef. De kromme van de trekproef gaat afwijken

doordat deze in een veel te klein meetgebied (tot E = 0,25) gemeten kan worden.

Voor nauwkeurige bepaling van de C en n waarden moet men dus een stuikproef uit-

voeren.
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Tijdens een omvormproces, zoals trekken en stuiken, wordt het materiaaloppervlak

ruwer al naar gelang men verder vervormt. Dit ruw worden is een ongewenste bij

komstigheid, omdat het vaak met geen enkele oppervlaktebehandeling te verwijderen

is.

Er is uitgegaan van de veronderstelling dat bij een vervorming de totale ver

plaatsing van een eenkristal is opgebouwd uit:

- een deformatie gedeelte

- een rotatie gedeelte

Bij een polikristallijn materiaal zlJn de kristallen allemaal anders georienteerd.

De korrels die aan het oppervlak liggen zijn daarom in staat om tijdens de ver

vorming uit het oppervlak te roteren.

Vast is komen te staan, dat tijdens het stuiken het materiaal tn dezelfde mate ruw

wordt als tijdens het trekken.

Het verband tussen oppervlakteruwheid en korrelgrootte is nog onduidelijk. Het is

namelijk moeilijk am de korrels in het oppervlakte aantoonbaar te maken. Verder

onderzoek hierin is noodzakelijk.
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VOORWOORD

De Technische Hogeschool Eindhoven (THE) is er ~n de eerste plaats om Jonge

mensen op te leiden tot ingenieur (ir).

Voorheen was dit een opleiding van minimaal vijf jaar. Er was geen beperking in

de studieduur.

In augustus 1981 ~s echter de twee fasen struktuur ingevoerd. Dit houdt in dat

de opleiding tot ingenieur (ir) nog maar vier jaar duurt.

Dit is dan de eerste fase. De studenten mogen hoog uit twee jaar doubleren.

De tweede fase moet een vervolgopleiding worden op de eerste fase. Wat de tweede

fase precies moet gaan inhouden en hoe lang hij zal duren is nu nog niet bekend.

Op de tweede plaats wordt er op de THE veel wetenschappelijk onderzoek verricht

ten bate van het nederlands bedrijfsleven. Er wordt vaak met het bedrijfsleven

samengewerkt.

Op de THE kun je afstuderen ~n de volgende studierichtingen:

- Werktuigbouwkunde

- Natuurkunde

- Wiskunde

- Elektro Techniek

- Informatica

- Bedrijfskunde

- Bouwkunde

Deze studierichtingen zijn ondergebracht in aparte afdelingen.

De afdelingen worden opgesplitst in vakgroepen. De vakgroepen zijn weer verdeeld

~n een aantal secties.

Ik was werkzaam op de werktuigbouwkundige afdeling, bij de vakgroep Produktie

technieken Bedrijfsmeohariisatie (WPB). Bij deze vakgroep werkte ik in de sectie

omvormen.



-4-

Mijn voornaamste taak was het bepalen van de karakteristieke deformatieweerstand

(C in N/mm
2

) en de verstevigingsexponent (n) van St37.

Deze waarden zijn proefondervindelijk gevonden met behulp van de trek- en de

stuikproef. Oak heb ik van verschillende proefstaafjes de oppervlakte-ruwheid

gemeten.

Graag zou ik alle heren van de sectie omvormen willen bedanken voor hun goede

begeleiding, hun prettig medewerking en voor hun hulp am dit verslag samen te

stellen.

Met name zou ik willen noemen: Dr. lug. J.R. Dautzenberg, Dr. lug. Ramaekers,

M. Smeets en M. de Groot.
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INLEIDING

Metalen hebben bepaalde karakteristieke eigenschappen.

Neem b.v de trekproef. Hieruit blijkt, indien de ware spanning (is de kracht

gedeeld door het oppervlakte) wordt uitgezet tegen de natuurlijke rek ( is de

natuurlijke logarithme van de mornentane lengtegedeeld door de oorspronkelijke

lengte), dat de trekspanning blijft toenemen bij toenemende rek. In figuur 1 is

voorstelling gegeven hiervan.

~ E (:ln1 )
Lo

~ (=F/A)

in mrrt

I
plastisch

I
elastlsch

fig 1. De spanning-rek kromme.

Tot punt B wordt een rnetaal elastisch vervorrnd. Dit wil zeggen dat in dit gebied

de vormverandering niet blijvend is. Na wegnernen van de kracht kornt het metaal

terug in zijn oorspronkelijke toestand. In dit gebied belast men rnetalen die ge

bruikt worden in constructies zoals bruggen, auto's, hijskranen enz.

Voorbij punt B wordt het rnateriaal plastisch vervorrnd. Het rnetaal krijgt een

blijvende vervorrning. Bij aIle omvorrnprocessen worden de metalen in dit gebied

belast.
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Neemt men de spanning weg, dan veert het materiaal terug. Ook voorbij punt B

zit er een elastische rek in het metaal. De elastische rek is relatief klein

ten opzichte van de plastische rek.

Stel men heeft de spanning losgelaten in punt C. De spanning ~n dit punt was

urc (Njmm2). Wil men het materiaal verder plastisch gaan vervormen, dan moet
rr- N 2men de spanning minstens weer opvoeren totve ( jmm ).

Deze spanning is groter dan de spanningOb (Njmm2) die oorspronkelijk nodig was

voor plastisch omvormen.

Met toenemende deformatie neemt ook de weerstand tegen deformeren toe. Dit

verschijnsel wordt koudversteviging genoemd.

Vit experimenten gedaan door Ludwik (~1910) en Nadai (*= 1930) ~s gebleken,

dat metalen volgens een bepaalde functie verstevigen.

Deze verstevigingsfunctie is:

(f = C .En
waar~n

(J=

£
C =
n

d . (N jmm2)e ware spann~ng

de natuurlijke rek

de karakteristieke deformatieweerstand (N jmm2)

de verstevigingsexponent (lit. I.)

Deze functie beschrijft ~n zeer goede benadering het materiaalgedrag voor een

groot aantal technische metalen.

In deze functie zijn de karakteristieke deformatieweerstand en de verstevigings

exponent materiaalkonstantes. Vit de verstevigingsfunctie voIgt dat voor

E= 1 geldt dat C =01 (N jmm2). De karakteristieke deformatieweerstand geeft de

sterkte van een materiaal weer.

De verstevigingsexponent is een maat voor de vervormbaarheid van een materiaal.

Het is een bewerkbaarheidskriterium.

De kostprijs van een produkt wordt voor 80 tot 90% bepaald door het uurloon.

Het uurloon is relatief zeer hoog. Neem bijvoorbeeld een koffiezetapparaat. Dit

zit vol met losse onderdelen. De onderdelen zijn stuk voor stuk makkelijk en

goedkoop te maken. Maar het monteren van deze onderdelen maakt het koffiezet

apparaat duur.
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Om de kostprijs omlaag te brengen probeert men het aantal losse onderdelen in

een geheel te maken. Men moet dus het materiaal verder vervormen.

Hier treden echter twee problemen op.

A. Wanneer men b.v. een trekstaafje plastisch vervormt dan wordt het oppervlak

dof. Dit komt omdat het oppervlak ruwer wordt. Ook bij andere omvormprocessen

wordt het oppervlak ruwer naarmate men meer vervormt. De oppervlakte van het

werkstuk wordt als het ware getekend. Dit is niet te verwijderen door te

lakken of andere oppervlakte bewerkingen uit te voeren.

Het ruw worden van het oppervlak is een nare bijkomstigheid, die men wil

voorkomen. Om te weten te komen hoe ver men kan vervormen, zonder dat de kwa

liteit van het oppervlak buiten bepaalde normen treedt, worden de oppervlakte

ruwheden gemeten bij verschillende rekken. Ook de grootte van de kristal

korrels worden gemeten. Dit om te kijken of er enig verband bestaat tussen de

korrelgrootte en de ruwheid van het oppervlak.

B. Men moet kunnen voorspellen hoe het materiaal zich gedraagt bij hoge vervor

mingen. Hiervoor moet men de materiaalkonstantes (C en n waarden) nauwkeurig

kunnen bepalen.

Deze materiaalkonstantes z~Jn op allerlei verschillende man~eren te bepalen.

De eenvoudigste manier is met behulp van de trekproef. Een groot nadeel is, dat

bij de trekproef het materiaal maar tot + 20% is te vervormen. (Bij grotere

vervorming snoert het staafje ~n en kan men geen nauwkeurige metingen meer

verrichten). Men wil juist de C en n waarden weten bij grotere vervormingen.

Bij een stuikproef is men in staat om het materiaal zeer ver te vervormen

(tot! 100%). Een nadeel is dat deze proef niet wrijvingsloos is.

De proef wordt dus belnvloed door de wrijving.

Ik heb beide proeven uitgevoerd om tot een vergelijking te kunnen komen en te

kunnen zeggen welke proef de beste is.

Een materiaaloppervlak wordt ruwer naarmate men het materiaal verder vervormt.

Hoe dit gebeurt is beschreven in hoofdstuk 2.

De C en n waarden kunnen bepaald worden uit de meetgegevens van de trek- en

de stuikproef. Hoe dit mogelijk is wordt uitgelegd in hoofdstuk 3.
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In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de uitvoering van de trekproeven,

de stuikproeven en de ruwheidsmetingen.

De resultaten van deze proeven zijn verzameld 1n hoofdstuk 5.

Deze resultaten worden in hoofdstuk 6 besproken en tenslotte wordt in hoofdstuk 7

een eindoordeel gegeven van het geheel.

SYMBOLENLIJST

C karakteristieke deformatieweerstand (N/mm
2

)

n verstevigingsexponent

cr = spanning = krachtloppervlak = F/A (N/mm
2

)

£. natuurlijke rek = in LILa

Lo oorspronkelijke lengte (mm)

L = momentane lengte (mm)

Ao oorspronkelijke oppervlakte

A = momentane oppervlakte

r straal

d
-
h

0: =w
(j

E

diameter

gemiddelde kristalhoogte

ware spanning (N/mm
2

)

effektieve spanning (N/mm
2

)

effektieve rek

(mm
2 )

(mm
2

)

(mm )

(mm )

(mm )

0< hoek van de kegel (graden)

f wrijvingscoefficient

F kracht (N)

Fw = wrijvingskracht (N)
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2. MODEL VOOR RET ONTSTAAN VAN DE RUWHEID (lit 2.)

Bij vervorming van een materiaal worden molekulen verplaatst. Ret verplaatsen

van de molekulen gebeurt in de dichst gepakte vlakken met een richtingszin

welke overeenkomt met de dichst gepakte richting.

De afschuiving vindt plaats in dat glijsysteem, d.w.z. ~n dat glijvlak met

die glijrichting, waarin de schuifspanning het grootst is.

In figuur 2 is een voorstelling gegeven van de afglijding in een eenkristal.

deformatie

/

I"" ",

"/'

/'

"

-- - ---7
/'

/'
/'

"

fig 2. De afglijding van een eenkristal.

Algemeen geldt dat de totale verplaatsing wordt opgebouwd uit een deformatie

gedeelte en een rotatie gedeelte.

Materialen zijn polikristallijn opgebouwd. Dit houdt ~n dat de kristallen

allemaal verschillend georienteerd zijn.

~~-~;;:.afglijvlokken

fig 3. De kristalorientatie van een polikristallijnmateriaal.
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Wanneer de kristallen in een polykristal zouden afglijden in het glijsysteem

met de maximale schuifspanning, dan zou het materiaal zijn kontinuiteit

verliezen en zodoende uit elkaar vallen.

Dit betekent dat er meerdere glijsystemen gelijktijdig werkzaam z1Jn.

Het blijkt dat een polykristal deformeert over 5 glijsystemen en dat de kristal

korrels ro~eren.

Het roteren van de kristalkorrels moeten we terug vinden in de oppervlakte-ruwheid.

De kristalkorrels die aan de oppervlakte liggen, zijn namelijk in staat om uit

het oppervlakte te roteren. In figuur 4 is een voorstelling gegeven van het

uitroteren van de oppervlaktekorrels.

gedrGoid opperv lok

~

Voor de deformatie Na de deformatie

fig 4. Het roteren van de kristalkorrels.
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3. ANALYSE VAN DE TREK- EN STUIKPROEF

In figuur 5 ~s een schematische voorstelling gegeven van de trekproef.

DtiAO JIJ1
lo

2 []4A Q}-.
I· l

~I

3 [p F(}-.+t.F
~ L + ill ~...

fig 5. Schema trekproef.

Een trekstaaf met uitgangslengte Lo en een begindoorsnede Ao wordt getrokken tot

een lengte L en een doorsnede A.

Onder invloed van een toename van de kracht F met een bedrag 6 F, ondergaat de

trekstaaf een verlenging 11 L.

De ware spanning in het staafje is de momentane kracht gedeeld door de momentane

doorsnede.

Deze is gelijk aan: CTw F/A (N/mm2) waarin

F de momentane kracht

A de momentane doorsnede

Ret stukje rek van 2 naar 3 (fig 5.) ~s gelijk aan de verlenging gedeeld door de

oorspronkelijke lengte.
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dE dL
Dit ~s dus: =

L

E JdE JLQ..L L
De totale rek = In-Co waarin

Lo L
L = de momentane lengte

Lo= de oorspronkelijke lengte

Deze totale rek wordt de natuurlijke rek genoemd.

De formule van de natuurlijke rek kan zo omgewerkt worden dat hij makkelijker

te hanteren is in de praktijk.

We maken gebruik van de eigenschap dat bij omvormprocessen het totale volume

konstant blijft. Bij de trekproef geldt dan:

Ao.Lo = A.L L/Lo Ao/A waar~n

Ao en Lo respektievelijk de oorspronkelijke doorsnede en

lengte zijn

A en L respektievelijk de doorsnede en lengte na

omvormen zijn

Dit wetende kunnen we de natuurlijke rek omschrijven in:

L
In -

Lo
In Ao =-In ~

A Ao
_ In (~ )2

do

d
- 2 In -

do

waarin:

d = de momentane doorsnede

do= de oorspronkelijke doorsnede

In figuur 6 ~s een schematische voorstelling gegeven van de stuikproef.

F

I-
A -

~
(

La 16-Ao -J

L-AL
fig 6. Schema stuikproef.
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Een stuikstaaf met uitgangslengte La en een begindoorsnede Ao wordt gestuikt

tot een lengte L en een doorsnede A.

Onder invloed van een toename van de kracht F met een bedrag A F wordt de

stuikstaaf A L gestuikt.

De richting van de spanning die 1n een stuikstaafje werkt, 1S omgekeerd t.o.v.

de spanning in een trekstaafje. Een trekstaaf wordt dunner naarmate men hem

verder trekt, een stuikstaaf wordt juist dikker naarmate men hem verder stuikt.

De ware spann1ng 1n een stuikstaafje is gelijk aan die van een trekstaafje

De natuurlijke rek = E JL dL L
= - -- = - In -

Lo L La

Omdat een stuikstaaf korter wordt, 1S de natuurlijke rek omgekeerd aan die

van een trekstaaf.

Bij konstant blijvend volume is de natuurlijke rek bij het stuiken oak te

schrijven als E d= 2 In -
do

Ret grootte probleem bij de stuikproef is, dat er wrijving optreedt tussen

de kopse vlakken van het stuikstaafje en de stempels.

Stempel
"""""I--Stuikstaaf

Tonvorming

7. Ret stuiken.
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Aan de boven- en onderzijde kan het staafje niet vrij vloeien. Het gevolg

is dat het staafje tonvormig gaat uitbuigen, waardoor de lijnspanningstoestand

verloren gaat.

De gevonden spanning gaat dan afwijken van de waarde van de effektieve spanning.

Ook de formule van de natuurlijke rek klopt niet meer.

De wrijving moet daarom verwaarloosbaar klein gemaakt worden. Lukt dit, dan

kunnen we het materiaal veel verder omvormen dan bij de trekproef.

De effectieve spanning (g) ~s een scalaire grootheid die weergeeft hoe groot

de spanning in een materiaal is.

De effectieve rek (E) is ook een scalaire grootheid die de totale rek van een

materiaal weergeeft.

Heeft men eenmaal de verstevigingsfunktie bepaald met de effektieve spanning en

de effektieve rek, dan zijn de hieruit voortvloeiende materiaalkonstantes (C en n)

representatief voor aile omvormprocessen.

Volgens de hypothese van Von Mises is de effektieve spanning ~n een materiaal

gelijk aan:

waarin
y

or de effektieve spanning

cJ;= de spanning ~n de' x-richting

~= de spanning ~n de y-richting

~= de spanning ~n de z-richting (lit 1.)

x

Bij de trekproef en de stuikproef werkt slechts in een richting een spanning.

De spanningen 0;" en a; zijn gelijk aan 0 (N/mm2).

Hieruit voigt dat de effektieve spanning gelijk is aan de spanning ~n de
-2, l

x-richting (20-=20;).

De spanning die we bij een trek- en stuikproef vinden ~s dus gelijk aan de

effektieve spanning in het materiaal.
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) van een materiaal.

gekomen.

de effektieve spanning

de rek ~n de x-richting

de rek ~n de y-richting

de rek ~n de z-richting

de effektieve rekwaar~n

O/+(Jj
2

-Levy heeft onderzoek verricht naar de effektieve rek ( £
Uit dit onderzoek zijn de Levy - von Mises vergelijkingen

c a;, Hli
E, = .s (0; - 2

<r
Deze zijn:

Bij de trek- en de stuikproef z~Jn de spanningen Qi en 0) gelijk aan 0 (N/mm2).

De rek in de x-richting waarin oak de spanning werkt is gelijk aan:

Oak de rek die we vinden bij de trek- en stuikproef ~s gelijk aan de effektieve

rek.

Wordt nu tijdens de proef de doorsnede en de krachtgemeten"dan kunnen deze

waarden omgerekend worden ~n de spanning en de natuurlijke rek.

De waarden die we bij de trek- en stuikproef vinden zijn gelijk aan de effektieve

spanning en de effektieve rek.

De op deze manier gevonden waarden kun je invullen in de verstevigingsfunktie

van Nadai:
(N/mm2) die ook te schrijven is als

In (f = In C + n In E

Wanneer de experimenteel gevonden gegevens worden uitgezet op dubbellogarithmisch

papier kan de waarde van n verkregen worden uit de richtingscoefficient, terwijl

C = or (bij £ =1) • Zie figuur 8.

Oak kunnen de C en n waarden met behulp van de computer bepaald worden, door

middel van een regressie analyse.
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4. BESCHRIJVING VAN DE PROEVEN

Mijn proeven heb ik allemaal uitgevoerd op St 37.

De trekstaven heb ik gedraaid uit koudgewalst stafmateriaal van 8 rom rand.

In figuur 9 is een overzicht gegeven van de maten van een trekstaaf.

5- ~----+.. -.__ ...~-_._- ~--

25 5------

} +006
'- - - ~5+0:04

- f-._-. -'--'-- -- I- - --- I---

I CO

~3

fig 9. De maten van een trekstaaf.

De staven zijn gedraaid op een aangepaste A.I. bank van Hembrug. Deze is

zodanig veranderd, dat hij traploos in toeren verstelbaar is.

Om de staafjes zo goed mogelijk rand te draaien zijn ze aan de ene kant inge

spannen in een spantang en aan de andere zijde ondersteund door een meeloopcenter.

De laatste paar tienden van milimeters zijn eraf gedraaid zonder ondersteuning

van het meeloopcenter.

Vervolgens zijn de staafjes allemaal tegelijk 2 uur gegloeid op 750
o

C.

Dit is gebeurd in een vakuum oven, zodat de staven onmogelijk konden oxideren.

Na het gloeien zijn ze zeer langzaam afgekoeld (in! 20 uur).

Het gloeien is nodig om de staven spanningsvrij te krijgen. De staven z~Jn

namelijk gemaakt uit koudgewalst materiaal. Het materiaal is dus al vervormt en

is daardoor ook al gedeeltelijk verstevigd. Dit is ongewenst voor mijn proef

nemingen. Door het gloeien wordt het materiaal gerekristalliseerd.

Dit houdt in dat er n~euwe kristallen gevormd worden uit de oude kristallen.

Dat dit gebeurt is, is duidelijk te zien op foto 1 en 2.

Het langzaam af laten koelen is nodig am eventuele krimpspanningen te voorkomen.
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Bij drie proeven heb ik de staafjes weI laten insnoeren. Tijdens het insnoeren

heb ik verschillende foto's gemaakt, die vermeld zijn in bijlage A.

Misschien is het oait nag magelijk am oak in het insnoeringsgebied de effektieve

spanning en rek te berekenen als men aIleen maar de uitwendige kracht en de

diameter weet.

Bij stuiken heb je altijd wrijving tussen de kopse vlakken van het stuikstaafje

en de stempel. Deze wrijving zorgt er voor dat de kopse vlakken van het staafje

niet vrij kunnen vloeien.

Een goede stuikproef is die stuikproef, waarbij de invloed van de wrijving ver

waarloosbaar klein is. Er zijn verschillende mogelijkheden om de invloed van de

wrijving af te doen nemen.

Ik heb drie mogelijkheden onderzocht. Van deze drie mogelijkheden bleek tenslotte

de zogenaamde Rastegaev proef het geschiktst.

Bij deze proef is het staafje namelijk zeer ver te vervormen zonder dat de lijn

spanningstoestand verloren gaat.

Hoe de proeven uitgevoerd zijn en waarom ik aan de Rastegaev proef de voorkeur

geef is in het hierna volgende beschreven.

A. Stuiken met behulp van een kegelvormig oppervlak (lit 5.)

De kopse vlakken van het stuikstaafje zijn niet recht, maar hebben een inwendige

kegel (zie figuurl0). De stempeloppervlakken bezitten een uitwendige kegel en

zijn gehard.

Tijdens het stuiken ontstaan axiale krachten in de kopse vlakken. Als deze net

zo groot zijn als de wrijvingskrachten, dan blijft het staafje tijdens het stuiken

cilindrisch.

De axiale krachten zijn gelijk aan de wrijvingskrachten als geldt dat:

0< = arc tan,." waarin

0< = hoek van de kegel

f = wrijvingscoefficient



-22-

fig 10. Doorsnede van een stuikstaaf met een inwendige kegel.

Bij een goede smering ~s hoek~ ongeveer 3 tot 7 graden. Ik heb de stuikstaafjes

gedraaid met een hoek eX van 4 graden.

De resultat en staan vermeld in Bijlage B.

Het probleem was, dat de staafjes niet precies ~n het midden onder de stempels

geplaatst konden worden. De kegels van de stempels drukten dus niet precies in

het midden van de stuikstaven. Het gevolg was dat de staven met een hoogte-diameter

verhouding van 2, knikten. De staven met een hoogte-diameter verhouding van 1,

werden bij hogere krachten onder de stempels uitgeperst.

Ik had verwacht dat de kegelvormige oppervlakken van het staafje en de stempel

elkaar weI zouden centeren. Een hoek van 0<= 4 graden is hier blijkbaar te klein

voor.

B. Al na geringe vervorming worden de stuikstaven afgedraaid op hun oorspronkelijke

hoogte-diameter verhouding (lit 5.).

Bij lage vervormingen tot! 5% is de uitbuiging zeer gering. De lijnspanning blijft

dan praktisch geheel behouden.
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Het beetje wat ze toch nog uitbuigen wordt er weer cilindrisch afgedraaid.

De staven krijgen weer hun oorspronkelijke hoogte-diameter verhouding. De

stempels zijn afgedraaid en daarna vlak geslepen zodat ze volkomen evenwijdig

zijn aan elkaar (zie fig 11 ).

De stempels zijn gehard.

rechtgeleiding

fig '1 . De opstelling van de stuikproef.

De resultaten staan vermeld in bijlage C.
De spanning-rek kromme die uit deze proef ontstaat heeft geen vloeiend verloop.

Het blijkt dat de staven, na afdraaien op hun oorspronkelijke hoogte diameter

verhouding, vervormen bij een te lage spanning. Voor het afdraaien was het staafje

al vervormd bij een grotere spanning.

Door het steeds maar weer opnieuw afdraaien van de stuikstaven, worden deze snel

kleiner. 20 klein zelfs dat ze bij ! 50% vervorming niet meer verder te stuiken

zijn.

C. De Rastegaev test (lit 4)

Bij de Rastegaev test bezitten de stuikstaven een kamer (zie fig 12 ).
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fig 12. De Rastegaev stuikstaven.

Deze kamers worden gevuld met olie. Het kontaktoppervlak tussen staaf en stempel

1S zeer klein. Het gevolg is dat de wrijvingskracht zeer klein is.

De kamers worden opgevuld met olie. Deze olie staat, tijdens het persen, ook onder

spanning. Hierdoor ontstaan ook axiale krachten waardoor de resterende wrijvings

krachten opgeheven worden. De staven blijven tot : 25% vervorming cilindrisch.

Dan worden ze weer volkomen cilindrisch gedraaid en weer opnieuw gestuikt.

Men kan zo de staven tot ongeveer : 80% vervormen.

Voor het stuiken worden dezelfde stempels gebruikt als bij proef B.

De resultaten staan vermeld in hoofdstuk 5.2.

Deze test geeft een vloeiende spanning-rek kromme.

Het materiaal is tot vrij hoge percentages (: 80%) te vervormen, waarbij de meet

resultaten vrij nauwkeurig blijven.

Bovendien heeft het tot voordeel dat de staven pas na 25% vervorming afgedraaid

hoeven te worden. De ruwheden van een oppervlak kunnen dan tot 25% vervorming

gemeten worden. Deze kunnen vergeleken worden met de ruwheden die gemeten zijn

tijdens de trekproef.
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De stuikstaven z1Jn gedraaid op de aangepaste A.I. bank van Hembrug. Het

materiaal dat bij de stuik- en trekproef is gebruikt, is van dezelfde charge.

De staven zijn ook nu weer 2 uur gegloeid op 750
0

C om ze spanningsvrij te

krijgen.

De proeven heb ik uitgevoerd op de Sach und Kiesselbach pers. Deze pers kan

krachten opwekken tot 6300 kN. Het grote voordeel van de pers is, dat je hem

zeer langzaam kunt laten bewegen en dat je hem makkelijk een persafstand op

0,1 mm nauwkeurig kan laten afleggen.

Om nauwkeurig de perskracht af te kunnen lezen, heb ik een drukdoos tussen

stempelhuis en pers ingebouwd. De drukdoos heeft een maximale schaaluitslag van

50 kN.

De diameter van de stuikstaven heb ik opgemeten met een mikrometer van Mitutoyo.

Voor de smering tussen de kopse vlakken en de stempels heb ik Molykote KF20

olie gebruikt, die heel goed werkt onder hoge belastingen.

De ruwheidsmetingen worden gedaan met een computergestuurde ruwheidsmeter.

In figuur 13 is een blokschema weergegeven van de meetopstelling.

DV

1
~2

""
V

~ :>fJp

A

I
8

fig 13. Schema van een computergestuurde

W = werkstuk
o opnemer
Re extern referentievlak
A = aftasteenheid
M = meetversterker
R = rotatie opnemer

DV
fJP
T
PR
Di
Pr
PI

= digitale voltmeter
micro processor
terminal
prime

= disk
printer

= plotter

digitale ruwheidsmeting.
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Meetprincipe.

De meting is software controlled~ dat wil zeggen,alle gegevens worden door de

terminal~ welke via de p P met de prime verbonden ~s~ ingelezen.

Deze berekent de stuurgegevens en stuurt deze ook naar de ~ P. Tijdens de meting

van de ruwheid~ beweegt de opnemer zich over het werkstuk.

Van de horizontale verplaatsing wordt door de rotatie opnemer een signaal afge

leid, dat aan def P wordt toegevoerd. De # P zet hierop de digitale voltmeter

aan het werk. Deze zet het analoge tastersignaal, dat uit de versterker komt,

om in een digitaal signaal. De p P haalt dit 12 bits signaal binnen en slaat

dit op in 2 geheugenplaatsen van 8 bits.

Als alle metingen gedaan zijn~ worden deze doorgestuurd naar de prime en voor

latere verwerking op een disk opgeslagen.

4.3.1. Bepaling van de kristalgrootte

Voor de bepaling van de kristalgrootte werd van gegloeid uitgangsmateriaal gebruik

gemaakt.

Dit stukje staal ~s ingebed in bakalit en vervolgens gepolijst. Om de korrelgren

zen duidelijk te kunnen onderscheiden, is het stukje staal geetst in verdund

salpeterzuur.

Met een speciale lichtmicroscoop/fotocamera ~s de stuktuur van het staal gefoto

grafeerd. Vervolgens is er een foto gemaakt die 335 maal vergroot is. Op deze

foto zijn vijf rechte lijnen getrokken. Langs deze lijnen zijn de gemiddelde

hoogten (h) gemeten. De lijnen hebben een dusdanige onderlinge afstand dat de

metingen elkaar niet beInvloeden.
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5. MEETRESULTATEN

In tabel zijn de resultaten uitgezet van 6 trekproeven.

In tabel 2 zijn de materiaalkonstantes uitgezet die berekend zijn uit de gegevens

van tabel I. Hier staat ook de regressie faktor in uitgezet. De regressie faktor

~s maximaal gelijk aan 1,000. De punten liggen dan precies op de berekende lijn.

De meetresultaten van de trekproef zijn uitgezet in grafiek 1.

Staaf diameter kracht spanning rek

in N in X/mill2 ln L/LnUillmer in mm
0

1 5,06 0 0 0
4,93 5300 277,3 0,05
L~ , 81 5820 320 ,2 0,10
4,69 63 l4-0 366,5 0,15
Lj,58 6L~00 389,0 0,20

2 5,Ou ° ° °4,94 5280 275,6 0,05
4,82 6020 330,3 0,10-
4,7U 6250 360,5 0,15
L~, 58 6380 386,9 0,20

3 5,05 0 0 °4,93 5180 271,7 0,05
4,81 5820 320,8 0,10
4,69 6300 3 65,1 0,15
4,57 6380 388,8 0,20

4 5,06 0 0 0

5,00 4680 238,6 0,025
4,94 5450 284,9 0,05
4,87 5780 309,8 0,075
4,81 6150 338,0 0,10
4,75 6300 355,1 0,125
4,69 6400 369,8 0,15
4,64 6460 382,7 0,175
4,58 6480 393,7 0,20

Tabel I. Resultaten van de trekproef.
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Staaf liiameter kracht spanning rek

nu:nmer in mm in N in N/mm2 In L/L
0

5 5,05 ° ° °
4,99 4680 239,4 0,025

4,93 5380 282,2 0,05

4,87 5880 316,2 0,075
4,81 6080 335,2 0,10

4,75 6280 355,0 0,125

4,69 6360 368,6 0,15

4,63 6410 380,9 0,175

4,57 6460 393,7 0,20

6 5,05 ° ° °
4,99 4100 209,9 0,025

4,93 5120 268,8 0,05
4,86 5600 301 ,4 0,075
4,80 5920 326,6 0,10

4,74 6180 349,6 0,125

4,69 6280 364,3 0,15
4,63 6380 379, i+ 0,175

4,57 6420 391,6 0,20

Tabel 1. Resultaten trekproef vervolg.

Staaf C waarde n waarde regressie voor-

in ~/mm
2 faktor spanningnummer

1 580 0,2495 0,9900 0,000

652 0,357 0,9937 0,041

2 574 0,2 l}4 0,9985 0,000

3 595 0,2629 0,9963 0,000

624 0,303 0,996 9 0,303

4 584 0,242 0,9987 0,000

5 581 0,239 0,9988 0,000

6 641 0,297 0,9950 0,000

Totaal 594 0,256 0,9788 0,000

Tabel 2. Materiaalkonstantes gevonden bij de trekproef.
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Grafiek 1. Spanning-rek kromme van de trekproef.

In tabel 3 zijn de resultaten gegeven van 2 stuikproeven volgens de Rastegaev

methode.

In tabel 4 z~Jn de hieruitvolgende materiaalkonstantes gegeven. In grafiek 2

zijn de meetresultaten uitgezet op dubbellogarithmisch papier.

9

8

0""""7
in N/mrrl"

3

Grafiek 2. Spanning-rek kromme van de stuikproef.
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Staaf diameter hoogte kracht spanning rek

in mm in mm in N in N/mm2 In L/Lnummer
0

1 8,00 13,74 ° ° °
8,21 12,90 140('0 264,46 0,052
8,28 12,62 15600 289,72 0,069

8,39 12,27 17900 332,43 0,095
8,52 11 ,84 20300 356,06 0,126
8,64 11,48 22200 378,65 0,154
8,79 11 ,04 2Li- 300 400,44 0,188

8,29 10,07 ° l+oo,4l~ 0,188
8,57 9,83 25500 442,07 0,254
8,74 9,43 27400 456,71 0,294
8,85 9,14 28600 464,93 0,319
9,05 8,76 30800 478,81 0,363
9,15 8,38 33100 503,38 0,385
9,39 7,98 35600 514,08 0,437
9,48 7,85 j6600 518,53 0,456
9,80 7,40 LW200 532,95 0,523

8,98 7,40 ° 532,95 0,523
9,25 6,77 36000 535,71 0,582
9,43 6,42 37500 536,93 0,621
9,69 5,97 42200 572,24 0,675
9,87 5,72 44700 584,23 0,712

10,18 5,32 49400 606,93 0,774

2 8,00 14,80 ° ° °8,17 14,11 12400 236,53 0,042
8,26 13,78 15200 283,66 0,064
8,38. 13,37 17800 3a2,73 0,093
8,48 13,03 19600 347,04 0,117
8,62 12,60 21600 370,13 0,149
8,75 12,20 23600 392, L~7 0,179
8,86 11,85 25200 408,74 0,204
9,04 11 ,44 27300 425,34 0,244

8,47 11 ,31 ° 425,34 0,244
8,52 10,91 24500 429,73 0,256
8,63 10,51 26400 451,33 0,281

Tabel 3. Resultaten van de stuikproef.
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Staaf diameter hoogte kracht spanning rek

in mm in mm in N in N/mm
2

In L/Lnummer
a

2 8,79 10, 11 28700 472,95 0,318

8,93 9,75 J0300 483,78 0,350

9,15 9,35 32600 495,79 0,398

9,35 8,94 35°00 509,75 0,442

9,57 8,56 J7400 519,95 0,488

9,83 8,17 40400 532,33 0,542

8,49 7,82 ° 532,33 0,542

8,62 7,40 31200 534,63 0,572
8,80 7,02 33500 550,79 0,614

9,00 6,66 362UO 569,03 0,659

9,29 6,20 40000 590,12 0,722

9,60 5,80 43500 600,98 0,788

9,92 5,39 48000 621,05 0,853

Tabel 3. Resultaten van de stuikproef vervolg.

Staaf C waarue n waarue regressie voor-

in N/mm
2 faktor spanningnwnmer

1 646 0,292 0,9931 0,0000

2 651 0,302 0,9946 0,0000

TOTAAL 649 0,298 0,9936 0,0000

Tabel 4. Materiaalkonstantes gevonden bij de stuikproef.

Om tot een juiste vergelijking te komen tussen de trek- en de stuikproef, heb ik

de gegevens gekombineerd weergegeven op dubbellogarithmisch papier (grafiek 3).

In grafiek 4 zijn de gegevens uitgezet op lineair papier.
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Grafiek 4. De gekombineerde spanning-rek kromme op lineaire schaal.
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Staaf rek rek rek rek rek

o 7~ 5
,-·f

10 '-I'D 15 20;0nummer ,V {)
I

1 0,1655 0,4588 0,6359 1,3738 1,50 26

0,1378 0,6067 0,7019 1 ,2313 1,6503

0,1913 0,4425 0,6452 1 ,0673 1,4557

2 0,2333 0,5095 0,7982 1 ,0303 1 , 1954

0,1937 0,6419 0,7 8 74 0,9640 1 ,3009

0,1740 0,5018 0,8235 1,1672 1 ,2797

3 0,1531 0,3763 0,6606 1 ,2990 1,3195

0,1196 0,4853 0,6503 1,2220 1 ,4626

0,2653 0,5516 0,7392 1 ,0825 1,5971

Tabel 5. De Ra waarden (in rom) bij verschillende rekken tijdens de trekproef.

Staaf rek rek rek rek

nummer ° 51> 8,5 50 12,6 ;-0 18,8 70

1 0,3259 0,8011 1,2713 1,6614

0,5541 0,6756 1,1216 1,4247

0,4641 0,8280 1,7830 1 ,4672

Tabel 6. De Ra waarden (in rom) bij verschillende: rekken tijdens de stuikproef.

Hoogte 0,00) 0,015 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,075 0, 08 5
in mm

Aantal 6 14 14 13 12 8 3 2 1

De gemiddelde hoogte h = 0,03363 mm

-
Tabel 7. De gemiddelde hoogte h van de kristalkorrels.
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6. DISCUSSIE

De trekproef

Er 1S maar een punt wat niet ongeveer op de spanning-rek kromme ligt.

Dit is een punt dat gemeten is bij Eis 0,025.

Waarschijnlijk is dit punt nog teveel beinvloed door de elastische rek. De

diameters van de trekstaven werden namelijk gemeten, terwijl de staven nog

onder spanning stonden.

De regressiefaktor is 0,9788 wat inhoudt dat de punten praktisch op een lijn

liggen.

De stuikproef

De punten van de stuikproef liggen allemaal ongeveer op de lijn.

De regressiefaktor is groter dan bij de trekproef namelijk 0,9936. Dit zit hem

ook weI 1n het feit dat de meetpunten maar van twee verschillende staafjes zijn.

De kans op afwijkingen is dus kleiner.

Vergelijking van de trekproef met de stuikproef

Bij de stuikproef is de karakteristieke deformatieweerstand gelijk aan 649 (N/mm
2
),

terwijl deze bij de trekproef 596 (N/mm2) is. Dit is een verschil van 9%.

De verstevigingsexponent is bij de stuikproef gelijk aan 0,298. Die van de trek

proef is 0,256. Ret verschil 1n verstevigingsexponent is 16%.

Ret blijkt dat de punten van de trekproef rond de verstevigingslijn van de stuik

proef liggen. Er is echter toch een verschil in de C en n waarden tussen de

onderlinge proeven.

Dit verschil kan liggen in het feit dat de stuikproef toch nog teveel wordt bein

vloed door de wrijving.

Volgens mij ligt het echter aan het feit dat de meetwaarden van de trekproef in

een te klein gebied liggen. Daar komt nog bij dat er een spreiding in de meet

punten is. De richtingscoefficient van de verstevigingslijn, en dus ook de n waarde,

ligt niet eenduidig vast. De verstevigingslijn van de trekproef wordt vanaf

£= 0,2 geextrapoleerd tot £= 1. Kleine variaties in de richtingscoefficient

geven hierdoor al een grote variatie in de C waarde.
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De ruwheidsmetingen

In grafiek 5 is duidelijk te z~en dat de ruwheid van een oppervlakte toeneemt

naarmate men het materiaal verder vervormt. De staafjes worden bij het stuiken

net zo snel ruwer als bij het trekken.

Bij het stuiken is er een waarde die er ver uitspringt (bij 12,5% rek).

Dit komt door het feit dat er in het oppervlakte een, relatief zeer diepe, kerf

zit.

De gemiddelde hoogte h ~s 0,03363 mm (tabel 7). In 1 mm staaflengte zitten dus

gemiddeld 30 kristalkorrels.

In grafiek 6 is de oppervlakte getekend van een trekstaafje dat een rek heeft

van 25%. De pieken in dit plaatje zijn de kristalkorrels die uit het oppervlakte

zijn geroteerd. Wanneer alleen de grote pieken worden geteld, dan blijken er

op een mm staaflengte ongeveer 10 pieken te liggen. Dit zou veroorzaakt kunnen

zijn door het feit dat de kristalkorrels niet een voor een eruit draaien, maar

dat ze b.v. in groepjes van drie eruit draaien.

Wanneer echter ook de kleine pieken meegeteld worden, dan liggen er op een mm

staaflengte wel ongeveer 30 pieken.

Willen we precies het verband weten tussen korrelgrootte en oppervlakteruwheid

dan is verder onderzoek noodzakelijk. Vooral op het gebied van het aantoonbaar

maken van de kristallen van het oppervlakte is onderzoek nodig.
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7. KONKLUSIE

De spanning-rek kromme van St37 gevonden met behulp van de trekproef, loopt iets

anders dan de spanning-rek kromme gevonden met behulp van de Rastegaev stuikproef.

De materiaalkonstantes zijn bij de trekproef lager als bij de stuikproef.

Voor de karakteristieke deformatieweerstand (C) is dit een verschil van 9%.

Voor de verstevigingsexponent (n) is het verschil 16%.

Wanneer we echter de grafieken met elkaar vergelijken dan Z1en we dat de punten

van de trekproef allemaal rond de spann~ng-rek kromme van de stuikproef liggen.

Bij de trekproef kunnen we het materiaal maximaal vervormen tot een l = 0,2.

Dit meetgebied is te klein om de materiaalkonstantes nauwkeurig te bepalen.

Bij de stuikproef kun je een materiaal veel verder vervormen en daardoor kan

men de materiaalkonstantes ook nauwkeuriger bepalen.

Een oppervlakte wordt ruwer naarmate men het materiaal verder vervormt.

Ret ruwer worden gebeurt bij stuiken in dezelfde mate als bij het trekken.

Ret verband tussen korrelgrootte en ruwheid is nog onduidelijk. Ret is moge

lijk dat de korrels stuk voor stuk uit het oppervlak draaien.

Ret is echter ook mogelijk dat ze in groepjes van drie uit het oppervlakte roteren.

Verder onderzoek hierin is noodzakelijk.
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Meetresultaten van stuikproef A

Staat' Kracht uiameter ilOogte spanning rek

in K in in in N/mm 2 In L/La
nummer mm mm

a 3,89 5,9e; ° °5000 4,06 5,41 385,6 0,085
7000 4,28 4,8'7 485,6 0, -I Si 1
9000 Lt,41 4,27' 5b6,8 0,2L)

11000 4,93 3,77 576,2 0, ~;-7 c:.

13000 5,25 3,36 601,2 0,597

c= 698,1 0,2126 2 _ E - °n= H. =u,70109 0-

2 ° 3,91 7,94 ° °5000 4,10 7,23 378,7 0,094
10000 4,81 5,37 549,4 0,415
11000 4,96 5,10 5b9,9 0,474
12000 5,12 4,80 583,1 0,538
14000 5,47 4,26 596,4 0,670

c= 672,7 n= 0,2407 j:{;';=0,99351 £ == °0

3 ° 5,86 8,93 ° °5000 5,88 8,81 178,3 0,006
10000 6,09 8,25 343,5 0,077
15000 6,43 7,42 462,4 0,185
20000 6,77 6,42 554,9 0,290
25000 7,54 5,56 559,3 0,506

c= 72-1,8 n= 0,2776 2
1{ =0,98637 E = 0,001o

4 ° 5,95 11 ,92 ° °5000 5,96 11 ,84 179,5 0,002
10000 6,17 1 1 , 11 334,1 0,074
15000 6,51 10,00 450,1 0,181
20000 6,99 8,73 520,6 0,323
25000 7,57 7,59 555,9 0,482

c= 699,4 n= 0,2822
_ 2 ~

1{ =0,99b73 f = 0,006
o
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Meetresultaten van stuikproef A

Staat' ~(racht

nummer in N

5 0

1000u

15000

20000

25000

30000

cJiameter

in litrn

B,OO

0,06

tS,21

8,4i

8,69

9,06

hoogte

1 1,98

11,79

li,39

10,88

10,24

9,49

spanning
. ,.._/ 2In J." mm

°
196,2

283,3

360,0

421,7

~t65, 6

rek

In L/Lo

°
0,01 '-I

0,052

0, -loa

0,166

0,249

c:: 720,0 n= 0,3063 E :: °o

15,19 282,9

-14,52 360,1

13,58 419,6

12,70 468,3

1(2:: 0,99709

•

6 °
10000

15000

20000

25000

30000

c:: 783,5

8,00

8,04

8,22

8,41

8,71

9,03

n:: 0,3707

15,99

15,(31
°
197,1

f ::o

°
0,011

0,051

0,0:)6

0,164

0,231

0,014



BIJLAGE C
-47-

Meetresultaten van stuikproef B

l-joogte diameter h/d kracht spanning rek

in mm in mm verhouding in N in N/mm
2

In L/L
0

15,96 8,00 1,9Si5 ° ° 0

15,89 8,00 7500 149,2 °-15,72 8,05 10000 196,7 0,012
15,39 8,15 12500 239,7 0,037
15,13 8,22 15000 282,9 0,054

15,03 7,67 1 ,96o ° 282,9 0,054
14,62 7,72 15000 320,7 0,G67
14,28 7,82 17500 364,8 0,091
13,78 7,97 20000 401,2 0,130

13,71 6,97 1,967 ° 401,2 0,130
13,17 7,07 17000 433,2 0,157
12,65 7,23 19000 463,4 0,201

12,67 6,22 2,037 ° 463,4 0,201
12,49 6,25 14000 457,1 0,210
12,18 6,32 15000 ':~78,3 0,243

.. 11,69 6,47 16400 499,3 0,322

1 1,69 5,81+ 2,002 ° 499,3 0,322
11 ,53 5,88 13500 487,8 0,337
11 ,27 5,94 14000 505,9 0,355
11 ,11 5,98 14500 516,1 0,371

11 , 11 5,52 2,011 ° 516,1 0,371
10,84 5,59 12500 509,5 0,39Lt-
10,69 5,63 13000 522,8 0,Lt-08
10,46 5,69 13500 530,9 0,Lt-30

10,Lt-6 5,33 1,962 0 530,9 0,430
10,23 5,39 12000 525,9 0,452
10,03' 5,43 12500 539,0 0,Lt-69
9,85 5,49 13000 549,6 0,Lt-88

9,78 5,15 1,899 ° 5Lt-9,6 0,488
9,30 5,24 11500 532,9 0,523
9,22 5,27 11700 536,2 0,534
9, 11 5,30 11900 540,2 0,544
9,03 5,32 12100 544,3 0,553

c= 661 n= 0,271 R
2

= 0,9650 f. = °0
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•

,.

700...,

600

500

~

({ 400

N/mm2

300

200

[0= 0.000

c= 669

n= 0.276

Spanning-rek kromme van stuikproef B

100

0
0 0 0 0 0 0 0
0 - N (l') ~ 10 co. . . .

1t 0 0 0 0_ 0 0 0

') t
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