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Samenvatti ng 

De opdracht bastest uit het vinden van een materiaalonafhankelijk model 
voor de maximaal te bereiken rek bij de gatverwijdingstest De 
gatverwijdingstest is een proces dat zich afspeelt op de linkerzijde van de 
grensvervormingskromme. 
Het model wordt bepaald met behulp van Experimental Design. 
De voor de proef gebruikte materialen zijn: Spd - KMs63 - RVS - Aluminium 
zacht - Aluminium hard - Koper. 
De benodigde parameters voor het model zijn: 
C (karakteristieke deformatie weerstand) 
n (verstevigingsexponent) 
eo (voordeformatie) 
R (anisotropie) 
dO (oorspronkelijke gatdiameter) 

Een gereduceerde proefopzet is niet mogelijk omdat er geen instellingen zijn 
welke gedurende het proces te varieren zijn. Het gevonden model. dat door 
middel van een controlemateriaal wordt gecontroleerd. ziet er als voigt uit: 
e kr = - 0.89132 + 2.3084 '* R + 1.11147 '* eo - 0.13891 .. n '* dO - 0.00075751 '* 

C'* R + 0.000062867 '* C '* dO - 0.076399 * dO '* Eo + 2.38467'* n2 
-

0.837 '* R2 + 0.0016866'* d02 

De grootste afwijking tussen 8 kr gemeten en e kr berekend heeft het 
materiaal Aluminium hard namelijk 123 % en 144 % voor respectievelijk dO = 
16 mm en 
dO = 14 mm. Deze grote afwijking is te wijten aan de lage waarde van de 
kritische rek, waardoor er procentueel gezien vlug een grote afwijking is. Bij 
de andere materialen zijn de berekende waarden redelijk goed te noemen. 
Het controlemateriaal heeft slechts een afwijking van 6.15 %, 

Er is oak een model afgeleid voor de maximaal te bereiken kraaghoogte bij 
de gatverwijdingstest. Hiervoor zijn dezelfde parameters toegepast. Het 
berekende model is: 
Max. kraaghoogte = -9.89607 + 39.8607 '* R + 86.3651 * n2 

- 5.51866'* n * 
dO + 0.0011608 '* C * dO - 0.012507 * C ,., R - 0.01289 '* 
d02 + 2.76671 * dO * R ~ 38.9457 1< R2 

De afwijkingen van de ingevoerde waarden liggen allen binnen een marge 
. van 10 %. 
Het controlemateriaal heeft grotere afwijkingen (13 % en 17 %), hierdoor is 
de nauwkeurigheid van het model niet geheel duidelijk. 
Aan een dergelijk model zijn strenge grenzen van toepasbaarheid gesteld; 
aile parameters van een in te vullen materiaal moeten tussen de 
parametergrenzen van de toegepaste material en vallen. De beperkingen van 
het model zijn hierdoor erg groot. 
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.1:. Inleiding 

De afstudeeropdracht wordt uitgevoerd op de Technlsche Universiteit Eindhoven, 
bij de seetie Omvormteehniek van de afdeling Werktulgbouwkunde. 
De opdracht bestaat uit het bepalen van een model voor de kritische rek bij 
omvormprocessen. Het gaat dan am een model voar de rek die ontstaat bij de 
gatverwijdingstest. Bij de gatverwijdingstest wordt een rend metalen plaatje, met een 
gat in het midden, random ingeklemd waarna met een stempel het materiaal omhoog 
wordt geduwd. Het gat zal dan verwijden. 
Bij dlt proces zijn twee negatieve rekken. Aileen de tangentiele rek is dan positief. 
Dit model is een model voor de kritische rek dat geldt voor de linkerzijde van de 
grensvervormingskromme. De grensvervormingskromme is een deformatlediagram 
dat aangeeft wanneer de kritische rek bereikt werdt. 
Het huidige model dat gehanteerd wordt, veldeet niet altijd. Het gebeurt soms dat 
een produkt insneert of scheurt, terwijl het produkt zich neg in de mal bevindt, 
hoewel dit velgens de bestaande theorieen niet zou kunnen, omdat de toegepaste 
rekken nog onder de kritische rek Hggen. Het model wordt afgeleid door middel van 
experimental design, welke wordt toegepast met de theorieen van Taguchi. Uit de 
resultaten wordt met behulp van het statistische computerpakket SAS een materiaal 
enafhankelijk model afgeleid. De gatverwijdingstest wordt uitgevoerd op een 
daarvoar bestemde Erichsenbank. 
Voor het opstellen van een model wordt uitgegaan van materialen met 
uiteen/opende rekeigenschappen. Er is na overleg met de begeleiders gekozen 
voor de volgende materialen met tussen haakjes een algemene indicatie van de 
materiaalparameter n: 
SPD (n:::: 0.2 - 0.3) 
KMs63 (n :::: 0.3 - 0.35) 
RVS (n :::: 0.4 - 0.6) 
Aluminium zaeht [AI zachtJ (n :::: 0.3 -0.35) 
Aluminium hard [AI hard] (n :::: 0.05 -0.1 ) 
Cu [elektrolytischl (n:::: 0.3 - 0.45) 

De proeven voor het bepalen van de kritische rek zijn een onderdeel van een groter 
geheet. In samenwerking met een afstudeerder van de TUE zijn er meerdere 
proeven gedaan am het rekverloop te bepalen over de bodem van de opgerekte 
blank. Hiervoor zijn verschillende proeven uitgevoerd om de rekweg te bepalen van 
de drie rekken. Het uiteindelijke doel van deze totale proef is om tot een fysisch 
model te komen voar het kraagtrekken. 

In het hoofdstuk twee van het verslag word! de werking van het proefopzetten 
uitgelegd, waarn~_yerYQlgElns de manier van uitvoeringvan de proeven en de 
berekeningen wordt verklaard. In het hoofdstuk vier wordt de toepassing van het 
voorgaande en de resultaten vermeld.De conclusies zijn in haofdstuk vijf vermeld. 
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2. Experimental design 

81j het toepassen van experimental design op een proces is het uiteindelijke doel om 
tot een model te komen dat dat proces beschrijft. De algemene stelrege! is dat een 
dergelijk model voldoet als aile afwijkingen binnen een marge van tien procent van 
de originele waarden blijft. Bij het tot een model komen met experimental design zijn 
twee hoofdindelingen te maken: 
1. De proefopzet 
2. Bepaling van het model 

2.1 Proefopzetten 

Om tot een proefopzet te komen is het eerst noodzakelijk am te weten welke 
variabelen invloed hebben op het proces. 
Dit zijn variabelen die zowel op een vaste waarde instelbaar zijn alswel continu 
regelbaar tussen bepaalde grenzen. De variabelen die men voor de beschrijving van 
het proces kiest, kunnen het beste volledig onafhankelijk van elkaar zijn. 
Als bekend is welke variabelen van invloed zijn op het proces en dus in het model 
ingevoerd worden, is het noodzakelijk om te weten hoeveel niveaus er van die 
variabele zijn. Het aantal niveaus geeft het aantai instellingen van die specifieke 
variabele weer. Uit dit aantai instelniveaus is het aantal proefcombinaties te 
bepalen. 

aantal proefcombinaties = niveau santa! vsriabelen op dit niveau 

Het aantal niveaus dat men veor een variabele kiest, is afhankelijk van het aantal 
instellingen dat men wi! bekijken en heeft veor ledere opzet misschien wei weer een 
andere hoogte. 
Ais het aantal preefcombinaties dat ontstaat te groot wordt, is het mogelijk met 
behulp van het statistische programma SAS (beschikbaar op de rUE) een 
gereduceerde proefepzet te maken, waarbij minder proeven genomen hoeven te 
worden en er toch een grate betrouwbaarheid is van het te vinden model. 

2 



2.2 Reduceren proefopzet 

Hat reduceran van een proef wordt interessant als het aantal proefcombinaties heel 
hoog wordt, waardoor het teveel tijd en geld gaat kosten am al deze proeven uit te 
voeren. 
Om te kunnen reduceren is het eerst noodzakelijk om te weten hoe een proefopzet 
mathematisch is opgezet. Daarvoor is het als voorbeeld de proefopzet van tabel 1 
genomen. 
Tabel1. 
Variabele 0 1 2 
X 1 5 10 
Y 1 5 10 

Y en Y zijn varia belen met [eder drie niveaus (1, 5, 10). 
De modelgrenzen liggen tussen 1 en 10. Dit wi! zeggen dat het model aileen geldt 
binnen deze grenzen, een instelling die buiten deze grenzen valt voldoet niet aan 
het model. 
Uit deze opzet ontstaan de volgende combinaties: 

X Y rasultaat 
1 11 C 
5 1 X 
1 5 Y 
5 5 XY 
10 1 X2 

1 10 yl. 

10 10 X2Y2 
10 5 Xly 

5 10 XY2 

C is een constante. 
In dit model wordt op drie niveaus beproefd, wat wit zeggen dat er een tweede orde 
model ontstaat. 
Het model be staat uit de sommatie van het resultaat uit bovenstaande tabel waarbij 
elke factor vermenigvuldigd is met een con stante. 
Deze coefficienten zijn onbekend en worden door de proeven bepaald. 
Het aantal coefficienten dat onbekend is, is het aantal vergelijkingen dat men nodig 
heeft om de vergelijking op te lossen. Als het aantal vergelijkingen gelijk is aan het 
aantal uit te rekenen coefficienten dan is hetaantat vrijheidsgraden nuL.HeLa.antal 
vrijheisgraden is gelijk aan het aantal experimenten dat men uit moet voeren om aile 
effecten te kunnen bepalen. 
Het aantal vrijheidsgraden is afhankelijk van de hoogte van de niveaus en berekent 
men als voIgt: 
aantal vrijheidsgraden = factor X * (niveau -1) + factor Y * (niveau -1) + 

vrijheidsgraden interactie + 1. 
V~~r dit voorbeeld geldt: 2*(3-1) + (3-1 )(3-1) +1 = 9. 
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De vergelijking van een dergelijk model beschrijft een vlak. De punten die het 
beschrijft zijn de uiterste punten en de middelste punten van dat vlak. Als men een 
proef reduceert is het dus belangrijk te weten welke punt en er weg vallen. Als het de 
uiterste hoekpunten zijn, of als er bepaalde punten naast elkaar wegvallen waardoor 
er een gat ontstaat in het vlak, wordt de betrouwbaarheid van het model een stuk 
kleiner. 
Voer het reduceren van de proef is het mogelijk aen SAS programma te schrijven dat 
hier op twee manieren rekening mee houdt. Er zijn in SAS twee 
optimalisatiecoefficienten die de verdeling van de proefopzet bepalen. 
De D-efficientie bepaalt aan de hand van de determinant de matrixberekeningen. 
De A-efficientie bepaalt aan de hand van het gemiddelde de matrixberekeningen. 
Voor een algemeen voorbeeld programma voor het reduceren van de proefopzet zie 
bijlage 1. 
In het programma worden eerst de variabelen met het aantal niveaus gedefinieerd, 
waama, na het model beschreven te hebben, het aantal voort te brengen proeven 
en de efficientie vermeld worden. 

2.2.3 Onvolledige proefopzet 

Een onvolledige proefopzet ontstaat als er lege plekken ontstaan in het vlak 
ondanks dat men aile beproevingsmogelijkheden heeft ingevuld. Het SAS
programma in bijlage 1 gaat uit van een volledige proefopzet. Een onvolledige 
proefopzet is bijvoorbeeld het geval bij het zoeken naar een materiaalonafhankelijk 
model. Bij een dergelijke opzet zijn er als variabele materiaalparameters nodig om in 
te vullen. Een materiaalparameter is echter niei eindaloos te combineren mat 
andere materiaalparameters omdat deze afhankelijk zijn van elkaar an van het 
matariaa!. Hierdoor ontstaan er hiaten in de proefopzet. Statistisch gezien kan er 
dan geen model doorheen geJegd worden. Dit is aileen op te vangen door het model 
met andere material en te controleren op de betrouwbaarheid ervan. 

2.3 Model beRaten 

Bij het bepalen van het moder is het SAS programma van bijlage 2 van belang 
(een algemeen model), 
In het programma wordt in eerste instantle beschreven wat de variabelen zijn en 
welke waarden er bij die cembinatie horen. Vervolgens worden aile interacties die 
mogelijk zijn, of van belang zijn beschreven. In het onderste gedeelte wordt 
beschreven welke regressieberekening er toegepast wordt. 
De regressieberekeningen bepalen het beste vlak door de gemeten waarden 
met behulp van de kleinste kwadratenmethode. 
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3. PROEFUITVOERING 

3.1 Trekproef 

Om de materiaalparameters van de blanks te bapa!sn is de standaardtrekproef voor 
plaatmateriaal uitgevoerd met behulp van een trekproefprogramma dat is ontwikkeld 
door de TUE. 
Op het trekstaafje worden vier meetstaafjes aangabracht, twee voor de breedte en 
twee voor de dikte, die via een versterker gekoppeld zijn aan een datataker. De 
datataker neemt am de twaalf seconden een meting van de kracht, dikte, breedte en 
afgelegde weg en stuurt deze naar de computer. 
De oorspronkelijke dikte en de breedte van de trekstaaf zijn van tevoren in het 
computerprogramma ingevoerd. 

De trekstaaf wordt met een voorspanning aangebracht om eventuele buiging in het 
trekstaafje buiten de metingen te laten vallen. Alvorens de trekproef wordt gestart, 
worden de meetopnemers op nul gesteld. Ais de kracht honderd Newton zakt stopt 
de trekproef omdat er dan insnoering is opgetreden. De trekproef wordt met behulp 
van een motor gelijkmatig en met lage snelheid uitgevoerd. De gelijkmatigheid en de 
lage snelheid zijn belangrijk om te voorkomen dat er een hogere 
deformatieweerstand ontstaa!. 
Uit de gemeten waarden worden door het trekproefprogramma de parameters 
C, n, &0, & eft en 0' f bepaald. 

Van elk materiaal wordt een trekstaaf getrokken met een walsrichting van 0'\ 90° en 
45°. Van deze drie trekstaven wordt het gemiddelde R genomen met de formule 
(R 0° + R 90° + 211 R 45°) 14 (zie bijlage 3). Ook de andere waarden zijn op deze 
wijze berekend. 
Bij materialen met lage rekken is de tijd tussen de metingen verminderd, zodat er 
voldoende metingen waren om tot een goede berekening van de parameters te 
komen. 

Uit de trekproef bleek dat er in het materiaal koper een vrij grote voordeformatie zat 
die de calculaties van het trekproefprogramma misleidden. 
Om dit op te vangen is koper gegloeid (vacuum) en zijn er extra proeven genomen 
met gegloeide blanks. Het is echter niet mogelijk om de materiaalgegevens voor 
allebei de soorten koper toe te passen. Vandaar dat er twee soorten koper vermeld 
staan op de trekproefgegevensbijlage (bijlage 3) en dat deze ook allebei als proef 
zijn uitgevoerd. Het was echter niet meer mogelijk om gegloeide blanks met een 
gatdiarneteivan

H
16 mm op te rekken opdeHEdchsenbank. 
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3.2 Gatverwiidingstest 

De gatverwijdingstest wordt ook wei de K.W.1. test genoemd. De gatverwijdingstest 
is ontwikkeld aan het Kaiser Wilhelm Institut. 
De gatverwijdingstest wordt op de Technische Universiteit Eindhoven uitgevoerd op 
de Erichsenbank. Op deze bank worden allerlei omvormprocessen uitgavoerd, 
zoals: bulgetest, dieptrekken en de Erichsentest. 

Blj de gatverwijdingstest wordt de blank met gat op de stempel gelegd in de matrijs. 
Op deze stempel zit een doom zodat de blank meteen gecentreerd is. 
De blank wordt met de plooihouder en de matrijs vastgeklemd (zie bijlage 4). De 
kracht waarmee dit gebeurt (plooihouderkracht) moet dusdanig groot zijn, dat er 
geen materiaal van het ingeklamde deel van da blank kan vervorman. De grootte 
van deze kracht is afhankelijk van het materiaal (zie bijlage 5 tim 10). 
Het materiaal tussen de plooihouder en de matrijs mag niet varvormen, omdat het 
dan aen dieptrekproces wordt en het gat hierdoor niet zal oprekken. 

3.3 Voorbereidingen proefuitvoering 

De proef bestaat uit het oprekken van een metalen plaatja met aen gat erin (blank), 
en wordt de gatverwjjdingstest genoemd. 
De Blanks zijn 1 mm dik en hebben een diameter van 100 mm. Ze zijn geponst uit 
plaatmateriaal met behulp van de Erichsenbank, hierdoor is de bultenmaat meteen 
goed. De helft van het aantal blanks is hiema gerasterd. Rasteren is het aanbrengen 
van een lijnenverdeling op de blank. In dlt geval is gekozen voor concentrische 
cirkels als rastermolief. V~~r de concentrische cirkels is gekozen omdat deze het 
meest vormvast is van de rastervormen na de oprekking en daardoor ook na het 
oprekken nog makkelijk te meten. 
Dit rasteren doet men door een Hjm en een vloelstofgevoelige vloeistof laag op de 
blank aan te brengen en deze te belichten met een raster verdeling (raster op sheet) 
over de blank heen gepositoneerd. Door er hierna inkt over te laten vloeien heeft 
men op de blank een vaste verde ling van even grote vakjes. Na het oprekken van de 
blank kan men de vakjes weer opmeten en de rek in radiale richting uitrekenen. 
Na het rasteren zijn de gaten in de blank gemaakt. Deze zijn in eerste instantie 
geponst en daama nog minstens 2 mm nagedraaid en geruimd om te voorkomen dat 
er bramen in de gatrand aanwezig zouden zijn. Bramen in de gatrand zijn kleine 
stukjes spanningsconcentratie, waardoor het materiaal daar minder kan rekken en 
op die plaats eerder inscheurt dan dat braam/cos het geval zou zijn. 
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3.4 Werkelijke proefuitvoering 

Voor het bepalen van de kritische rek is het noodzakelijk het punt te vinden waar 
insnoaring begint. 
Oit punt bevindt zich na het krachtmaximum. Hoever erna is afhanke!ijk van het 
materiaa!. Op de Erichsenbank bestaat de mogelijkheid om de stempel te Jaten 
stop pen als de machine een bepaalde krachtafname signaleert. Nadeel van deze 
optie is dat er weliswaar een krachtafname is, maar dat dat niet het punt van 
insnoering hoeft te zijn. De blank kan dan al flink ingaschaurd zijn omdat hat 
insnoaringsstadium dan allang gepasseerd is. 
Ook is er de mogelijkheid dat er op de blank nog geen spoor van insnoering te zien 
is. Hat punt van zichtbare insnoering ligt dan veel verder verwijderd van het 
krachtmaximum, waardoor er ook verder opgerekt kan worden als de machine dan 
toelaat 
Er is dan ook voor gekozen om de machine handmatig stil te zetten op het moment 
dat er insnoering zichtbaar werd of als er op dat punt insnoering werd verwacht. 
Aan de Erichsenbank is een x-y schrijver gekoppeld die de kracht van de stempel 
uitzet tegen de afgelegde weg. Hierop kan men enigszins een punt aanhouden 
waarop men verwacht dat de blank gaat insnoeren. 

Voor het bepalen van de kritische rek zijn tussen de tien en vijftien ongerasterde 
blanks en twee of drie gerasterde blanks gatverwijd, afhankeJijk van hoeveel er op 
het goede moment stilgezet konden worden. 
Verder zijn er nog zeven tot neg en gerasterde blanks gatverwijd am het verloop van 
de rekweg te bepalen ( zie bijlage 17 tIm 20). 
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3.5 Insnoering 

Het uiteindelijk te vinden punt is het punt waar insnoering begint. De stempel moet 
dus stU gezet worden op het moment dat insnoering gesignaJeerd wordt, of net iets 
eerdar. Om det ta kunnen, is het noodzakelijk om te weten wet insnoering precies is. 
Bij het oprekken van een materiaal wordt de rek gelijkmatig verdeeld over het 
materiaal, zodat het materiaal gelijke vorm bUjft houden. 
Bij het overschrijden van een bepaalde rekgrootte, wordt het materiaal plaetselijk 
dunner dan op andere plaatsen; er ontstaan lokale rek verschillen. De rek is niet 
meer uniform verdeeld. Het materiaal snoert in. 
Dit insnoeren gebeurt meestal bij het bereiken van het krachtmaximum of vlak erna. 
Het exacte punt is afhankelijk van het materiaal, met soms wat uitzonderingen. 
RVS bijvoorbeeld snoert pas in ver na het krachtmaximum. De benodigde Kracht om 
te rekken is wei minder geworden omdat het materiaal dunner wordt, maar de rek 
bHjft uniform verlopen. Pas lang na het bereiken van het krachtmaximum ontstaan er 
bij RVS plaatselijke verdunningen en/of scheuren. 
Bij Aluminium hard {AI hard} is precies het tegenovergestelde het geval. AI hard 
heeft een zeer lage n waarde en dus ook een lage rekbaarheid. De rekbaarheid is 
zo laag dat AI hard al insnoert ruim voor het bereiken van het krachtmaximum. Men 
kan dit verschijnsel misschien ook beschouwen als breuk. 
Het krachtmaximum zegt dus niets over de precieze plaats waar insnoering plaats 
gaat vinden. Het is hooguit een indicatie, bij sommige materialen, voor 
extra waakzaamheid ten aanzien van het feit dat er insnoering plaats kan gaan 
vinden. 

3.6 Gegevens verwerking 

De kritische rek voigt uit de gatdiameter voor en na het oprekken. 
De kritische rek is bij de gatverwijdingstest gelijk aan de maxlmaal te bereiken 
tangentiele rek .. 

d 1 
l;tp :::: In tI 0 

De gatdiameter is vooraf maar in een richting opgemeten, omdat de gaten door de 
nabewerkingen (nadraaien en ruimen) niet of nauwelijks onrond zijn. De gatdiameter 
na het oprekken is in vier richtingen opgemeten (0° ; 90°; 2*45°) ten opzichte van de 
walsrichting. Van deze·vier·diameters wordt het gemiddelde bepaald en daarmee 
wordt de 8., berekand (zie bijlage 5 tlm16). 
Hiervoor is gekozen omdat het nut van een eenduidig model hoger werd ingeschat 
als dat van een model waar men drie keer mee moet rekenen voor men weet wat de 
kritische rek is. 
Doordat er een spreiding aanwezig is in de gevonden waarden voor & ., per 
matariaal, is hlervan ook het gemiddelde bepaald. Deze waarde is ingevoerd in het 
SAS programma (lie hfdst 4). 
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Bij de berekeningen van de rekken is uitgegaan van een lijnspanningstoestand aan 
de rand van het gat. 
Omdat niet aile blanks gerasterd zijn, is het ook niet mogelijk om voor elke blank de 
rek in radiale richting te meten. Bij de niet gerasterde blanks is daarom de dikte 

gemeten. Uit ez ::;; In : ~ voigt dan de dikte rek. Met behulp van volumeInvariantie 

voigt dan ook S r, volgens: 
S'll+Sr+Sz=O 

Bij de gerasterde blanks is met de meetmicroscoop het verschil tussen twee 
concentrische cirkels opgemeten. Uit de, voor het oprekken, bepaalde afstand 
tussen de twee cirkels en de na het oprekken gevonden waarde kan dan de rek in 
radiale richting berekend worden. 

Ar1 
er=ln-

~rO 
De rastermeting is de nauwkeurigste meting van de meting en. Bij de rastermetingen 
zijn dan ook de afwijkingen van de dikte metingen gecontroleerd ten opzichte van de 
rastermeting van de radiale rek. 
De afwijkingen die hierbij gevonden zijn, zijn zo gering dat de diktemeting ook goed 
voldoet 
Uit de rastermetingen kan ook het rekverloop gemeten worden over de gehele 
eprekking (zie fig 1). zedat de spanningen in de gehele blank bekend zijn. 

eps 

0.4 .,.--------. ___ ---,. ___ --,-___ -,-__ --. 

0.3 • ... !_ ..... -•.... _ ........ t .......... _ ....... _ .......... -·····1·············-.. ········ +1 .............. - ......... . 
~. l , .. 1 1 

0.2 ·---···--··+--· .. ·-·~.--,._·-.=l-:I: ---+------j 
i i ...... i" ... 

0.1 . --_····_-_······_ .. ···-4· __ ··_·_·_ .... ········1··_ .. · .. ··_· ................ _+-_ .............. _ .. _ .. _._ . .1 ...... _ ..... _ .................. _-

o i , 1 ..... + ...... ~ ..... . 

~., ·-=:~-~~~f~~-~~J~~~~::~l~-~= '[8 .. 
·0.2 ~--I--· .. -··t·---···············-······j······· .... ·.··u ...............•..................................... l ................ ~ ............ . 

! -0.3 -'---__ --''--__ ......-'. ___ ......l.... ___ -'--__ ----I 

........ J/Hi 

Fig 1. Rekverloop over de gehele blank. 

• eps fi 

imepsz 

I~~p..~ .. r..j 

9 



4. De proefopzet 

V~~r het maken van een proefopzet is het in eerste instantie van belang am te weten 
welke variabelen men wenst mee te nemen in het te vinden model. Hiervoor is het 
noodzakelijk am te weten wat de invloeden zijn op het proces. 
De gatverwijdingstest is een omvormproces. 
Er zijn twee verschillende parameterinvloeden te onderscheiden: 
- machinevariabelen 
- materiaalparameters 

4.1. Machinevariabelen 

Bij het oprekken van een blank tot het moment van insnoering zijn slechts enkele 
machine variabelen van invloed. Oit zijn: 

-Plooihouderkracht. 
De kracht die nodig is am de blank vast te klemmen, zodat sr aileen vervorming 
optreedt in het gebied waar de stempel oprekking veroorzaakt. De plooihouderkracht 
klemt het gedeelte met een straal groter dan 30 mm vast. 

-Stempelsnelheid 
De snelheid waarmee de stempel omhoog komt en dus ook de snelheid waarmee de 
blank opgerekt wordt. Hoe hager deze snelheid is, des te groter zal de 
deformatieweerstand worden. De Stempelsnelheid wordt daarom op een zo laag 
mogelijke constante waarde gehouden . 

De bovenstaande parameters zijn weliswaar instelbaar, maar als eenmaal de goede 
instelling is gevonden, niet meer veranderd en niet meer van invloed op het proces. 
Deze parameters hebben dan ook geen verschillende niveaus en zijn dus ook nlet 
als variabele in het model gestopt. 
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4.2. Materiaalparameters 

Bij omvormprocessen is een aantal 'vaste' materiaalparameters van invloed op het 
proces. De te kiezen parameters moeten onafhankelijk van elkaar zjjn om tot een zo 
goed mogel ijk model te komen. 
De volgende parameters zijn gekozen: 
- C (karakteristieke deformatie weerstand) 
- n (verstevigingsexponent) 
- & 0 (voordeformatie) 
- R (anisotropie) 
- dO (gatdiameter) 

Van de hierbovenstaande materiaalparameters is aileen de gatdiameter variabel per 
blank. De overige zijn materiaalconstanten die door middel van de trekproef bekend 
zijn. De wafsrichting is bij deze indeling weg gelaten om tot een eenduidig model te 
komen. De verschillen van de drie walsrichtingen zijn in de anisotropiefactor 
verwerkt. De verstevigingsexponent is het meest verantwoordelijk voor de te 
verwachten maximale rek. Hoe hoger n hoe groter de rek is, mede afhankelijk van de 
anisotropiefactor en de deformatiesnelheid. 
De voordeformatie is de rekfactor die aangeeft welke deformatie het materiaal al 
ondergaan heeft voordat het aan de proef wordt onderworpen. 
De anisotropie geeft in de grensvervormingskromme de helling aan waarmee het 

rekverloop zal Jopen (zie fig. 2). R = er 
EZ 

Er is bij het bepalen van de rekken uitgegaan van een lijnspanningstoestand aan de 
rand. 

R=~ 

R=1 

R=2 

n 

o 
Fig 2. Grensvervormingskromme voor materiaal zonder voordeformatie.(& 0 = 0) 
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De gatdiameter is niet echt een materiaaleigenschap maar in dlt geval wei een 
eigenschap van de blank. De gatdiameter is de enige variabele in de proefopzet 
( een vrijheidsgraad). 
De gatdiameter is veertien of zestien millimeter bij deze proeven. De gatdiameter is 
niet groter gemaakt omdat er dan de mogelijkheid bestaat dat het materiaal zover 
oprekt dat de blank over de stempel heen getrokken wordt In principe wordt dan 
een kraagtrekproces uitgevoerd. 

4.2.1. Materiaalparameters in model 

8ij het uitvoeren van de gatverwijdingstest op een blank met als doel het vinden van 
het kritische punt is het uiteindelijke doel om een algemeen punt te vinden waar de 
blank insnoert. Bij verschillende blanks van het zelfde materiaal is het echter steeds 
hetzelfde punt waar dlt zal gebeuren. De materiaalparameters veranderen niet 
gedurende het proces en zijn ook niet instelbaar. Het is dus niet mogelijk om 
een proefopzet te maken waarbij gereduceerd kan worden. V~~r elk materiaal ligt 
het insnaeringspunt ergens anders, maar om dat te weten moet het oak gevonden 
worden. Het is wei mogelijk om het model te verifieren met behulp van een controle
materiaal. Dit controlemateriaal zal niet in de modelberekening meegenomen 
worden en dient tussen aile grenzen van het model in te liggen. De modelgrenzen 
zijn de gebieden tussen de modelparameters in. 
Het uiteindelijke model zal dus bestaan uit een vlak dat gelegd is door de gevonden 
insnoeringspunten. 
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4.3. Resultaten 

V~~r men een model bepaalt is het noodzakelijk om te weten wat de modelgrenzen 
zijnt dus tussen welke grenzen het model geldt. Deze grenzen zjjn de hoogste en de 
Isegste waarde van een specifieke variabele over de gehele proefopzet genomen. 
Uit bijlage 3 voigt dat de modelgrenzen van de materiaalparameters liggen tussen 
de volgende waarden: 
C => 155 N/mm4 - 1433 N/mm2 
n => 0.078 - 0.625 
eo => 0 -0.189 
R => 0.28 - 1 .1 
dO => 14 mm -16 mm 

Het te vinden model kan dus niet gebruikt worden voar materialen welke een of 
meerdere materiaaleigenschappen bezitten die buiten de gestelde grenzen vallen. 

4,3.1. Model kritische rek 

V~~r de modelbepaling van de kritische rek zijn aile geteste materialen in het SAS 
programma ingevoerd (zie bijlage 21). Omdat het model gecontroleerd moet worden 
aan de hand van een materiaa! dat niet in de modelberekeningen is ingevoerd, is 
hiervoor het materiaal KMs70 uit [7] gekozen. 
In het SAS programma is rekening gehouden met aile mogelijke interacties en zijn ef 
op voorhand geen weggelaten. Uit het programma komt SAS tot de het volgende 
model: 
g kr = -0.89132 + 2.3084 .. R + 1.11147 ... 80 - 0.13891 '" n ... dO - 0.00075751 .. C ... R 

+ 0.000062867" C * dO - 0.076399" dO * £0 + 2.38467 ... n2 
- 0.837'" R2 

+ 0.0016866'" d02 

Uit de scatterplot (bijlage 23) voigt dat de spreiding van de ingevoerde meetpunten 
in het vlak redelijk goed is. 
In tabel 3 zijn aile waarden naast elkaar gezet, waarbij in de laatste kolom de 
procentuele afwijking is berekend tussen de gemeten waarde en de met het model 
berekende waarde. 
Uit de tabel blijkt dat vooral AI hard voor grote procentuele afwijkingen zorgt. De 
reele afwijkingen zijn niet erg groot. Deze afwijkingen worden vooral veroorzaakt 
doordat de gevonden rek dusdanig laag is dat een kleine afwijking meteen een grote 
procentuele afwijking geeft. De negatieve waarde voar de berekende rek is een 
gevolg van deze lage rek en is een onmogelijke waarde. 
De maatstaf van 10 % afwijking wordt bij SPD net niet gehaald. 
Het controlemateriaal KMs70 voldoet echter goed aan het gevonden model met een 
afwijking van 6,15 % en bevestigt daarmee dat het gevonden model redelijk in de 
buurt zit van de gemeten waarden. 

13 



T b 13 G a e evon en a d Ik" h k III mgen mo e ntlsc ere. Mat.=" dO eo R Skr ekr Afw 
gemeten berekend (%) 

SPD 14 0 1.1 0.569 .6478 13.86 
0.26 567 16 0 1.1 0.827 0.7481 -9.54 

KMs63 10.48 812 14 0.0557 0.6725 0.519 0.5324 2.532 
0.48 812 16 0.0557 0.6725 0.608 0.5938 -2.33 

RVS 0.59 1433 14 0.0559 0.825 0.858 0.8247 -3.88 
0.59 1433 16 0.0559 0.825 0.9 0.9337 3.74 

AI zacht 0.34 173 14 0 0.7425 0.379 0.3612 -4.96 
0.34 173 16 0 0.7425 0.371 0.3897 5.04 

AI hard 0.078 154 14 0 0.28 0.0323 -0.0143 -144.33 
0.078 154 16 0 0.28 0.0379 0.0846 123.14 

Cu 0.43 416 14 0.189 0.7325 0.423 0.4289 1A1 
10.43 416 16 0.189 0.7325 0.44 0.4341 -1.33 

Cugeg :Q.625 570 14 0 0.6175 0.4966 OA966 0.0 
KMs70 0.625 770 14 0.02 0.898 0.667 0.708 6.15 

4.3.2. Model kraaghoogte 

Bij het uitvoeren van de proeven is ook meteen de kraaghoogte opgemeten. Dit is de 
hoagte die de blank na oprekken heeft bereikt. Hierbij is een model opgezet vaor het 
berekenen van de maximaal te bereiken kraaghoogte. 
De modelgrenzen zijn hetzelfde als bij het model van de kritische rek. Het controle
materiaal is bij deze opzet echter KMs 63, omdat er geen gegevens bekend zjjn van 
de maximaal te bereiken kraaghoogte van KMs70. Het controlemateriaal is dan ook 
niet in de modelberekening meegenomen (zie bijlage 22). KMs63 is het 
controlemateriaal omdat de materiaalparameters goed tussen de modelgrenzen 
vallen. 
Uit de modelberekening voigt het volgende model: 

Max. kraaghoogte = -9.89607 + 39.8607 .. R + 86.3651 .. n2 
- 5.51866" n .. dO 

+ 0.0011608 .. C * do - 0.012507" C .. R - 0.01289" dOl 
+ 2.76671 .. do * R - 38.9457 .. R2 

De verde ling van de meetpunten op de scatterplot (bijlage 24) is goed. 
In tabel 4 zijn aile waarden naast elkaar gezet, waarbij in de laatste kolom de 
procentuele afwijking is berekend tussen de gemeten waarde en de met het model 
berekende waarde. 
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Uit tabel 4 blijkt dat de berekende resultaten zeer goed overeenkomen met de 
gemeten waarden. Aileen het controlemateriaal KMs63 heeft grotere afwijkingen. 
Of het model we] voldoet voor aile materialen met materiaalparameters binnen de 
modelgrenzen, valt aan de afwijking van KMs63 niet met zekerheid te zeggen; de 
afwijkingen zijn niet extreem hoog maar vallen wei buiten de gestelde marge. 

Tabel4. Gevonden Afwijkingen model kraaghoogte 

C R 

26 567 1.1 0.29 
26 567 1.1 0.12 

KMs63 0.48 812 14 0.0557 0.6725 -12.61 
0.48 812 16 0.0557 ! 0.6725 -16.85 

RVS 0.59 1433 14 0.0559 0.825 0.223 
0.59 1433 16 0.0559 0.825 0.044 

AI zacht 0.34 173 14 0 0.7425 0.084 
0.34 173 16 0 0.7425 -0.085 

AI hard 0.078 154 14 0 0.28 3.03 .218 
0.078 154 16 0 0.28 3.43 -2.225 
0.43 416 14 0.7325 10.05 a 
0.43 416 16 0,7325 10.41 9.277 
0.625 570 14 0.6175 11.56 0.074 
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5. Conclusie & aanbevelingen 

Uit de opdracht is uiteindelijk niet gekomen waar Experimental Design eigenlijk veer 
is opgezet; met een zo min mogelijk aantal proeven tot een betrouwbaar model 
komen. 
Door het ontbreken van variabele parameters is een gereduceerde proefopzet 
overbodig gebleken. Het aantal ult te voeren proeven is hierdoor niet minder 
geworden. Wei zijn uit de gegevens twee modellen berekend. 
Het model voor de kritische rek klopt redelijk en ook het benodigde controlemateriaal 
geeft een acceptabele afwijking te zien. Het metaal AI hard geeft echter wei een 
grote afwijking (123 % en 144 %). Oorzaak hiervan zijn de geringe rekken die AI 
hard kan verdragen, een kleine afwijking in de berekeningen geeft dan al een grote 
procentueJe afwijking. 
AI hard is ook het enige materiaal gebleken dat ver voor het bereiken van het 
krachtmaximum insnoert 
Het model voor het bepalen van de kraaghoogte voldoet prima aan de ingevoerde 
waarden. Het controlemateriaal geeft echter grotere afwijkingen. De bruikbaarheid 
van het model is hierdoor niet geheel duidelijk. 

Nadeel van de gevonden modeflen is de omslachtigheid ervan. Men kan zich 
afvragen of een dergelijk model geschikt is om een materiaalproces te beschrijven. 
Voor het voorspellen van de ideale instelling van een machine met veel instellingen 
is een dergelijk model ideaa!. Het is, in vergelijking met testen, vlug ingevuld en een 
kleine afwijking is te overkomen. De machine wordt na een paar jaar vervangen en 
het model heeft zijn werk gedaan. Om te dienen ter vervanging van een reeds 
bestaand fysisch model zitten er echter te veel beperkingen aan het model 
(modelgrenzen ). 

Bij aHe uitgevoerde proeven is de plaatdikte constant gehouden op 1 mm. 
Om het bereik van het model te vergroten is het varieren van de plaatdikte een 
optie. Het zou een aanvulling zijn van de reeds in dit verslag gevonden waarden. 

In vele bedrijven zijn de materiaalparameters C en n nog niet ingeburgerd of totaal 
onbekend en wordt gewerkt met de treksterkte en de rek na breuk. 
Misschien is het mogelijk om vanuit deze gegevens een model te vinden dat de 
kritische rek berekent bij het gatverwijden. De benodigde gegevens hiervo()r~ijn. in. 
dit verslag reeds vermeld, echter de tijd om hiervoor een model af te leiden heeft 
ontbroken. 
Wellicht dat in combinatie met de eerste opmerking een vervolg kan komen am tot 
een model te komen met een groter bereik. 
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Bijfage 1 
Reduceren naar optimale proef 
'" Naam; 
"'======================================' , 

11 Output naar een file; 
* ====================> 

.,. Beschrijven van de te reduceren proefopzet; 
*==========================================' 
proc factex; 

* factoren met twee niveaus ; 
factors abc d e f 9 h I nlev=2; 
output out=out1 
a nvals=(1 10) 
b nvals=(1 10) 
c nvals=(1 10); 
*dnvals=(1 10); 
.,. e nvals=(1 10); 
* f nvals=(1 10); 
* h nvals=(1 10); 
run; 

.,. factoren met drie niveaus ; 
factors i j kim n 0 I nlev=3; 
output out=out2 pointrep=out1 
i nvals=(1 5 10) 
j nvals=(1 5 10) 
k nvals=(1 510) 
* I nvals=(1 510); 
* m nvlas=(1 5 10); 
'* n nvals=(1 5 10); 
.. 0 nvals=(1 5 10); 
run; 
proc print; 
run; 

* Reduceren naar een optimale proef opzet ; 
'*========================================' > 

procoptex seed=27513 data=out2; 
.. Het te verwachten model ; 
model abc a*b a*c b*c a*b*c; 
generate n=16 criterion=A iter=5 method=sequential; 
output out=optproef; 
proc print data=optproef; 
run; 

> 



Bijlage 2 
Model bepating 
'" Meetresultaten van de betreffenda proef ; 
"'========================================, , 

data drv1; 
input n c die eO EKp ; 

cards; 
n c eeff dia EO ekr 
n C 6Eff dia EO ekr 
n C Eeff dia EO &kr 
n c &eff dia EO &kr 
n c &eff dia &0 &kr 
n c eaff dia EO &kr 

run; 

'" De interacties die van be lang zijn; 
*---------------------------------_. ----------------------------------, 

data drv2; 
set drv1; 
nc=n*c; 
n&eff=n*eeff; 
ndia=n*dia; 
neO=n*&O; 
ceeff=c*& eff; 
cdia=c*dia; 
ceO=C*eO 
nn=n*n; 
cc=c*c; 
eeff&eff=Eeff*eeff; 
diadia=dia*dia; 
&OeO=eO*&O 
&effeO=eeff*eO 
diaEO=dia*eO 

proc reg data = drv2 outest = est; 
model &kr = n c &eff dia EO nc neeff ndia neO ceeff 

cdia C 80 dia&O nn cc eeffeeff diadia e080 
/selection=stepwise sle=0.99 sls=O,99; 

plot r. "p.; 
proc print data=est; 
run; 



Bijlage 3 

TREKPROEF GEGEVENS 

SPO i 
=-::-::-~-:::--.. ---... : --j-_ .. _----

Walsricht 0 gr 90 Q!---L 45~i Ge~_ 
C [N/mm] 557 544\ 5741 567 

r:-,-' n _ 0,26 0!25L __ 0.26L __ ..... .P...!.~~ 
Voordef. 0 01 01 0 

R 1,26 1.351 0,891 1,1 --:-:--;.-_ .. -......... --"'--.'-:--- .. - ...... --.--t---.---.-... ----., .................. --.--
Krit. rek 0.243 0.2631! 0,2844! 0.268 
Trekst. 411.79, 388,171 394,191 399 
KMs63 ! ! ! 
C [N/mm] ih;34' 8oil-----807i---·-a12,s· 

n 0,49 0,48! 0,481 0,48 
Voordef. 0, . 05268 O~ 0,0557 

R 0.73\ 0,64 0,66\ 0,6725 
Krit. reI< 0,3536i 0,4177 0,37321 0,3794 
Trekst. 538,33! 551,831 534.21 539,64 
RVS I I 1-----1 
C [N/mml 1483 1434 14171 1432,8 

n 0 •. 56J. 0,6' 0,61 0,59 
Voordef. 0.047781 0.08334--0.056391 '-0,0559 
l--'---'---=-==~-+---=..!.:~~--=-~~~4-..:..!..:..":"':'''::''::'1-----''·--·~ 

R 0.76! 0.82 0,8~1 __ . __ Q!_~?5 
Krit. rek 9,38941 0.4203 0.4483\ 0,4265 
Trekst. 910,95 922,49 933.971 925.35 
AI zacht i 
C [N/mmJ ! 195 176 1 ~!!l-_1JlJ§. 

n ! 0,33 0,36 0.33! 0,34 
Voordef~ I 0 0 .. of .... _·_-0 

R ! 0,46 0,69 0,911 0,7425 
Klitrek'- -"'0.2061" --0,"2665 ·····0'"2Sr··-.. O~·2433 
Trekst. 112,4 109.12 100.31 105,53 
-_ ... --::--- _ ..... --.. - ... ..!-. -----... - f--_ .. _--._ ..... , ..... --... -............... --
AI hard ! 
C [N/mm] 142 .. ·····_· .. ·-.... f ············1·S71' .. ······1'54· 

n I 0,08 0,07 '-0:08r--0:'07"7"S' 
1--------1-.-.----- - .. _ ............ -...... . ............. -.... -....... i-............................... . 
Voordef. I 0 0,00092 01 0 . ._._.-:--:: 

.-.--.. -~--l-~~ -.... -.... -.Q/!~ --.. -...... -.Q!-?-?~-.. -...... .Q~?.~. 
*k~i~" "-·i;~·;~· ~ ... ~2001J~ ---Q1~¥~·t .. -...... ·~1Pl~· 
Cu ... __ ...... -;....... ... -.. - .. -.. --- ------.... · .... ·1· .. -· ........ ··--..... -... 

C [N/mmJ 472 384 404j .... · .. --····41·6 
n , 0,32 0,78 O,31! 0,43 .. -_.-.-...... t---... -_... .. ............ _.j ...... _ ....... __ .-.. 

Voordef. 0,08599 0,47447 0,09874 0.189 
_. R 0,54 0,45 0,97 0,7325 
Krit. rek ...... -0,300ir--o]·gT4· ......... OYsS3 .... --0.·3072 
Trekst ! 350,76 344,76 296,81 322,29 Cu geg .... -.. r------ ---..... --... :.---.... -.-....... -....... -.................. --.. .. 
'C[N/rllmll 626 f---.... · .... S84f---....... ·S35 --570 

n i - 0,65 0,57 0,64 _·--.. ··0:625 

voo~ef. +-'O:4{ .. _ .... m 015~ 0,7~ - ... · .. ·O:EH7~ 
Krit. rek ! 0,3798 0,3386 0,4213 ·-.... if39025 
·Trekst:-.... ·t--314;6g· -"-"-'--300' "'-'394';24 -.... --.... 3'OO:S· 



Bijlage 4 

Gatverwijdings mechanisme Erichsenbank 
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SPD Bijlage 5 



KMs63 Bijlage 6 



RVS Bijlage 7 



AI zacht 8ijlage 8 



,. 
AI hard Bijlage 9 

AI hard -.~-,--_J_--.-+---......... - .. ---L ... --.. ----... --.. !---_J_ .. _ __ --+---'--r 
·~~ii~:~=:~k.j~E.! = 150~O N"" ... _ .. -!-,,_ ........ __ ........ i, ..... _ .. __ ..... -4-----....... _ .... _-_._..... --_ ........ _ .. _.- .... ----.-.-.. -- ... _-.. _ ....... __ ._ ................................... -~ .. --......... --.. . 
'E3i nr. --fdo--i'oo' dfO"gr-'" f9ogr--" d1'4sgr"'I'(i145gr-' 51 .... ----· dTkte-"-- k-i-hgte d1gem-'-' g Ij> - .... 's"z---'" f;··r"'··"··· .......... ···"t-sf'kraCtlf(N) 

4i 100 14,591 14,55 14,61 i 14,52 100 0,985 4,1 14,568 0.033 -0,015 -0,018 4950 
1--___ ,,--,6+[_ 14,1 100 14,37, 14,32 14,31! 14,31 100 1. 3,3' 14,328 0,016 0,000 -0, 3750 

'-' 14,1; 100 14,52i 14,52 14,5! 14,5 10 0.99 3,85 14,520 0,0 -0,010 -0,01 4750 

..................... """ ........ ~~J~:::::=~i~;I?t~:=:::)Q~·'=~~:::::::I~~~tI::::~:::j~!.~i. " .. " .. ""..I~~.?i r~:·::::::=~.~ .. _. .. .... ~.!.... ::=:~=~!.?. : .. __ ".!i,6?~ .. .. _ ......... .Q,p -0,041' ""'''''--6:602 ._-,,_. 5350 
291 14,12' 100 14,631 14,61 14,69 14,6 0,96 4,2 14,633 0,036' -·-::O:041 ........ · ........ 0·;00·5 .. ' ........ _ .. · .. ·"" .. ·52S0 
30! 14,12 100 14,57 14 14,66 100 0,97, 4,1 14,608 0,034 -0,030 -0,003 5200 _ .. · .... ·· .. " ....... · ... "· ...... 31'1" ....... ·""·1'(·1-2'1" ... " .... _ .................... ".... 14,57 14,5 · ............. ·100' ·_ .... _ .... 0:·97r .... -" .... 3:SS· '''''''''''1'~(S38 ........ ·0.029 ·--..... :0.030 _ .... ·"" .. 0:001· ---'-"-4900 
321 14 14,7, 14.7 14.64 100i O,97! 4,2 14,6951 0,04 ·0,0 -0,009 5300 

~::::~::=~ .. ~:~:::::=~:::~~r:~·~:::J~·!·! ::=:::= .... " ...... :::::::~:::,!~~!.:~:f··:~~··::·:::B.!.? .... ·-'·-.. ~·t· .. =:~~I~Z .. · .. :·· .. · .. ·...1·Q4·-.. -~·!·~Zl~ ....... ~.!2~ :~=:.J.~.!§... ·-o.(y~ .. ~r....... :0:03 _:=::::~Q~QQ:~ __ .. :=~=§O~O 
.-.-..................... . .. ~ ........................... -.. -....... -.~ ......................................... i'................................. . ....••.• + ............ ~----•••••• - _ ....... "' ................ •• .. •• .. • .... .,.·--··1····_··_·- .---... -------1-----+---....,.,+------1 
Gemiddelde 14,113i 100 14,5891 14,564 14,584/ 14,569 100 0,97501 4,0056 14,577 0,032 -0,025 -O,007i 4945 

~r~~i>~t~:~l::=-~~=~;~r=~~~ --~~!=~~~~~=100r=-~---;;r-~:,-;~J-~~~3-:r---~I-~~,~~~I----:;~~ 



Cu Bijlage 10 

KOPER 1 •• _ _ IAlle mateo in mm .~L----.......... -J.::=-::-:;;:--.-+-----+-----+-----t ..... ---+-.---+-----t!----t-----t-----; 
PIOOihOUderkri!~.~!_= ... ~.~.Q9Q.·!i...· ...... ········t~erks!.~f~.l!.~.!!.!.~!. .. :..£~~ __ ... ._, .. _._, ___ .... ··· ___ -+-_~ ___ .I--.. -·-·-· ...... -.--------.~----.---- -.---.. -.... ---..... I--------j 
Kritische rek • .""._---_...... . .. -- ---. -' ~ .. ---- -:-:-._._-_ .. - ---_ ... _-- ---_.-.. -... - _ .. ----- . .- .... _ ................. _ .. - -_._--=-::--
81. nr. . dO 00 •. d1 0 gr d1 90 gr d1 45 gr d1 45 gr 01 dUde ~ hgte d1 gem (; q, e: Z s r St. kracht(N) 

2 14.11 100.07 21,01 21.64 21,36 21.32 99,3 oJa[ 10.85 21.333 0,413 -0.248 -0.165 28000 

28 14,11 100.08 21,19 21.38 21,561 21.13 99,S 0,78 10.85 21,315 0,413' -0,248 -0.164 28875 
f-----.. - .. ~ _ ...... !~.!.:!1 ... _ . ...!.!?0.08 ._ ... __ ._~'L~~ -...... -.. ?.1!...~il_21 ~ 21.9 99,24 0,781 11.05 f-. ..11, 730 _9,432 -0,248 _ -0,183 27875 

~~··~-··:·:~··~-.. ~-i-·-~·f~!~I~i~it~t==if~1~i=~"=ii-~~I~l~IDFI=~ 
-........... -............... --..... J .... ~=~~~~~~~~: .......... _.-._-.................... -............... J .......................... --l-._ .. _._ ......... !.-........ -................. . ....................... ~-::---_ .......... f ........ ···· .. -_.- ............. _ ....... ~-:- -_ ... _............... . ..... -........................ i ................................. .1.. .... _ .......... _ ........................ . 
Gemiddefde l 14,11, 100,08 21,381 21,591 21,611 i 21,613 99,449 0,776' 10,829 21,549 0,423 ...0,254 -0,169 28321 

~ .. -................. + ...................... -I--.................. ·····J·· .. ··f·· .. ·· .. -··· ........ ············,··············· ................. + ............................ +............................... . ........ -..... -... -~ .. · .. ···········_·t-··_-_·-··············+······ .. -················· .... ·1··················· .. ··• ...... • .. - .. - .. ····"1 

1~~-.~.~.9.!.~~!~.J ... _ ..................... J .. -.............. -... l ... ....l ................................ l ............................... L---............... l.............................. . ............... -.-...... -. i-'-'---"'''---' . . ........................ - .. -
P~oihooderkrnc~=~OOON ~: I I I .~~ __ ~~ __ ~~_~-+-~_~_~~~~~~~~~~~~~~ 
~ nr:_"~ .... __ .!dO _--!DO ! Id1 0 gr !d1 99 gr Id1 45 gr Id1 45 gr 101 Idikte !Kr- hgte d1 gem u ~ S Z If; r Sf. Kracht (N) 

!.L ...... J.:.!.!..~ .. 4.!..OO. 08 _.....J ... __ ........... ?~.!..~..i.." .. ""." .... _ .... ?~.! .. 1.l.. ................ ~~ ... 2 L. ...... _ ........ ?~ ·1~---........ 991 . 0.73 i ~.~!.~ ...... ~ ..... ..?Q .... -....... ~ ,53~ ........... :.Q.~.~~.~.l.l ........... ...:~..!??§. __ ... _ 2362? 

---·····-··"·· .... ······· .. ~t·············H·:·H·I·~·g~·:·~·~·········t .. ··· .. ··········~~JI········· .. ···· .. ··~~:·~·t···············?·~2~~·I .... ·············~~~·t·· ............. -~~-.-...... ~~~"j-............... ~.~~~ ..... ?~·ld:~·············g~~t% ···········:ri~~g~······· .. :g:·~·~~ .. -.................... ~~~~ 

:::t-~t~~:~f~!~2.~~::f=~~=:=;!-o~;~~:=~~~!S;~;r_.""":~~ 
~~!~!.!.~.~e ... .t~::::::::::~::::·:··::::+~~:===t~~=::::::::::~==J::::~::::=:::::::·::···· .. ···t ..... -·· .... ~~~::::~~:j:=:::=::~=:=-±:::=:~=:::= ............ L. ............ · ___ I._ ........... ~~~:~--±~::=:~::~:===~~= .===~_ .. _ .. _ ................. " . ..l ................ _ ............... .............. _ ................. _-.. . 

1 ______ 3+» .... 14,11' 100,05/ 14,~.IL._14.~91_._ ... _._.. 151 ,m 14.981 99,841 0,95
1 

4,951. 14!~i-_...QP58i--.::Q!051· -0,007 12750 

==::=~===~~:i:=+f.~it::=~iF:~~I:-::~11=m#---=o.~~i~~=~~ =-%I=~ii ::·::tm,=="~:! 
- .. -.............. -......... ~ .. ?L ....... J .. ~.~.1 .. 1+ ... --~OO, .............. _ .. 20L ... _..J .. Q!.} 1 20.23i .................. 2l1 .. ~25 ._ .. _ .... ~9.3 0.8 ....... 10.1 i 20,148 0.356 -0,223 .. 0,133 27625 
_ .......... _ .............. ~ .. ~L ....... ...!i~!!l ___ 100,08: 18,45!m 18,62 18.59L ........ _J8.7 _._~9,36 0,85 9,1! 18.593 0,276: -0.163 -0,113 26875 

151 14.111 100,081 15,361 15,45 15,371 15,5; 99,8 0,96 8 15,4281 0,0891 ·0,041 -0.048 15750 
1-----17!·- 14.m 100.081 17.261'-"-17.62 ~·--··ti~6r· 17,65i 99.57. 0.85 8 17.533j"-.. -·-O,217r-----:a,1SS-··· ... ····:0.055 ···· .. ·-····-· .. ··~22500 



SPD Bijlage 11 

SPO -.L. ...... " .......................... - .. -................... + ................... " ............. il ......................................... I ... ~ .. -.... -... ~ ..... j ... _ ........... _ ......... J_ ............ _ ... _ ....................................... _ ........................... _ ................................. ""._ ...... _ ..................................................................................................... .. 
Kritische reki ! I I I 
BI nr ido Do d1 o;; ......... ·_ .. ttif90;; .. " .... -rdf4S-"--·Td14s ..... "'ll51·_ .. ·-_ .. - dlkie--.. -..... · 'kr: .. hgti .. · .. -· ({{jim'· ........ · .. &~ ... --...... -.. &z ...... · .... · .......... s .. r ..... ·................. Kracilf(N) _. __ ... "'1 .... -_ ... _.==] .............. -.~ ... __ ._-"._" ....... _._ .. -.......... 1----..... _- -_ .......................... - ................ ~ ............. -...... ~ 

1 16 · .... ·-1Qcf.1T-·36.71 . 35,8) 35,9 35,3! 97,4 0,693 18,3 35,925 0,809 -0,367 -0,442 40750 
21 16 100,11 37, 36,6! 36.4. 36,6 97,5 0,68 18,6 36,650 0,829 -0,386. -0,443 41000 - -_ ........... ·t· .......... · ............. . ............................ " ........................... :..+--................... " .. ! ...... ~- .. _--, ............... _""'--................. _- ._._ ......................... - .......... - .. ..:..".. .......... --:-::-::-1--.. -.--_ ......... _----!.................... .. . 

I---.... · .. · .. """··" ........ ~t· .. ·· .. ·····-.......... ··~·~······ .... · .. -~·~~~·'--· ............ ~·;·:~+ ........ ·· .. ····~·~·:~t .............. ~·~·7~~r ...... ·· ... · ... ~~*"" ...... · ..... ~~~~ -" .......... ~*; 1!~8~ ·-~~:i;~ ~:::~ :~:!~~'-." ... ~~:::i !~~;~ 
i ' i I ! ................. -.............. _--
f i I I --·----·-·-··f-·--·······-·-·················,,~······-.. _ ...... _ .... _..... ··t·········· __ ···········_· -.-.--.. --.j .... ----.... -.-.. -., .. - ...... - ..... - ......... - ... ---~-............ ~-.. --.... - .. _ ...................... --:--.:-- .--.....•••.•....• ~--«> ... r---"-"-"--- ·············---·-··'·-··-i············ .. ······~· 

Gemiddelde i I !!!! 0,678 18,488 36,591 0,827 -O,389l -0,438 40437,5 



KMs63 Bijlage 12 

KMs63 
! 

d1 45° '~-idIkte-"- krhjite- -....... ------ s-£····-·····_·-· s·f·· .. ········-···· .. Kracht (N) 

2a 21.31 21,35 98,71 0,882 0.281 -0,126 ~O,156 36750 
19.45 99 0,922 8.7 19.425 . __ .~.191 "0,081 -0,110 30625 

-:-:-:"-:c+-__ 17-,-,9-,-St- 99~ 0,989 - 6,8 17,813 0,104 _:~01.1. ____ ..::0,093 2 
17 1001 1 5,3 16,97 0,056 0,000 -0,056 16 

25,6 25 ·······_·25.6 -······-·98~4r-.. · .. ···O~j92 .... --.-..... .. .. ···25·:663··· .. ···-0--;-···· ""'---':1f2?f3 ........ ·:6:·236 40000 

--------r-_: ____ ~- ~~::=1=-=r--=-::jt::::~.::=~:~~=· .... :::::::==::==~~ :=:::::~::~~=:::~~ .. ::~~::~====: .............. ~:~~~~::~~. -:~:::::::::::~::::.-.- 1 .. __ .. -
16a ! 16,05. 100.11 30,85 31.15 311 98 0,815 15,85 31,05 0,660 -0,205 ·0,4; 41750 

~:==~F=~~E::r~~F:::~:}:=1Itcj¥st=~~il-=fs4=~*~t~ =f~-#:=mi ~:-:~lt:=;tl=-i~: 
22a--.. -· .. · .... · ........ ·r ....... · .... '1, i .. · .. ·-.. ·100,fr·----v.n·--· 27,2/--'" 27,21 27.21 98,5i 0,76 13,75 27.1751 0,527 ·0,265 -0:2611 42750 
..................... _ ...... _ ....... j ................................. ,.······ .... ···· ........ · .. · ...... t .......... · .... ·· .... ·· .. ··· .... t .. ············ .... ····· .. ·· .... ··t····· .. ········ .. · .. ···· ........ ·i ........ - .. -· .. ·--.. -·i-·· .. ·· .. ·-.. · .......... ··· .. t .. ···· .... · .......... ·· ........ T .. · .. ·· ..................... - ........................................... - .............................................. _ ...... ······ .. · .... ····· ............ 1··· .. ··· ........ · .. · .. _··-

Gemiddelde I .. t-...... I i'---'~+"'" I I .. I 0,755: 14,63 29,515\ 0,608 ·0,281 .0,3261 42650 



Rvs Bijlage 13 



AI zacht Bijlage 14 



AI hard Bijlage 15 



Cu Bijlage 16 



dO = 14 mm Bijlage 17 
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dO = 14 mm Bijlage 18 

Rekweg 
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dO= 16 mm Bijlage 19 

Rekweg 
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dO = 16 mm Bijlage 20 

Rekweg 
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8ijlage 21 
Model bepaling kritische rek 
.. Meetresultaten van de betreffende proef ; 
*---------------------------------------_. ----------------------------------------, 
* Spd - Kms63 - Rvs - Alz - A!h - Cu - Cu geg; 
data drv1; 
input n c dia eO R ekr; 
cards; 
0.26 567 14 0 1.1 0.569 
0.48 813 14 0.0557 0.6725 0.5193 
0.59 1433 14 0.0559 0.825 0.8582 
0.34 172 14 0 0.7425 0.379 
0.078 154 14 0 0.28 0.0323 
0.43 416 14 0.189 0.7325 0.423 
0.625 570 14 0 0.6175 0.4966 
0.26 567 16 0 1.1 0.827 
0.48 813 16 0.0557 0.6725 0.608 
0.59 1433 16 0.0559 0.825 0.9 
0.34 172 16 0 0.7425 0.371 
0.078 154 16 0 0.28 0.0379 
0.43 416 16 0.189 0.7325 0.44 
run; 

* De interacties die van belang zijn; 
*---------------------------------_. ----------------------------------, 
data drv2; 
set drv1; 
nc=n*c; 
nR=n*R; 
ndia=n*dia; 
neO=n*eO; 
cR=c*R; 
cdia=c*dia; 
ceO=c*eO; 
nn=n*n; 
cc=c*c; 
RR=R*R; 
diadia=dia*dia; 
eOeO=eO*eO; 
ReO=R*eO; 
diaeO=dia*eO; 
proc ft39dCita = drv2 outest = est; 
model ekr = ncR dia eO nc nR ndia neO cR 

cdia ceO diaeO nn cc RR diadia eOeO 
/selection=stepwise s!e=0.99 sls=0.99; 
plot r."'p.; 
proc print data=est; 
run; 



Model be paling kraaghoogte 

* KRAAGHOOGTE; 
* ==============. , 
data drv1; 
input n c eO die R krh; 
cards; 

Bijlage 22 

0.26 567 0 14 1.1 14.03 
0.59 1433 0.0559 14 0.825 18.85 
0.34 173 0 14 0.7425 9.375 
0.077 154 0 14 0.28 3.03 
0,43 416 0.189 14 0.732510.05 
0.625 570 0 14 0.6175 11.56 
0.26 567 0 16 1.1 17.81 
0.59 14330.0559160.825 19.49 
0.34 173 0 16 0.7425 9.375 
0.077 154 0 16 0.28 3.34 
0,43 416 0.189 16 0.732510.413 
run; 

* de interacties die van belang zijn; 
*---------------------------------_. ----------------------------------, 
data drv2; 
set drv1; 
nc=n*c; 
neO=n*eO; 
ndia=n*dia; 
ceO=c*eO; 
cdia=c*dia; 
eOdia=eO*dia; 
nn=n*n; 
cc=c*c; 
eOeO=eO*eO; 
diadia=dia*dia; 
nR=n*R; 
cR=c*R; 
eOR=eO*R; 
diaR=dia*R; 
RR=R*R; 

proc reg data =qrv.4Q~test =est; 
model krh = n c eO dia R nn nc neO ndia nR 

cc ceO cdia cR eOdia eOR diadia diaR RR 

Iselection=stepwise sle=0.99 sls=0.99; 
plot r.*p.; 
proc print data=est; 
run; 



Bijlage 23 

Summary of stepwise Procedure for Dependent Variable EKR 

Variable Number Partial Model 
Step Entered Removed In R**2 R**2 C(p) F Prob>F 

1 CR 1 0.8085 0.8085 7.8227 46.4521 0.0001 
2 R 2 0.1161 0.9246 -0.3753 15.3937 0.0029 
3 CDn 3 0.0384 0.9630 -1. 7448 9.3163 0.0137 
4 NN 4 0.0043 0.9673 -0.1231 1.0519 0.3351 
5 DIADIA 5 0.0033 0.9705 1. 5896 0.7766 0.4074 
6 DIAEO 6 0.0028 0.9734 3.3414 0.6361 0.4555 
7 EO 7 0.0021 0.9754 5.1583 0.4241 0.5436 
S NOlA S 0.0006 0.9760 7.1097 0.0921 0.7767 
9 RR 9 0.0012 0.9772 9.0000 0.1646 0.7122 

Model: MODELl. 

-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------
RESIDUAL I ! 

R 
e 
s 
i 
d 
u 
a 
1 

0.1 + + 

1 
1 

0.0 + 11 1 
1 1 

1 

-0.1 + 

1 

1 
1 

1 

1 

; 

+ 

I 
+ 

-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------
-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
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Summary of Stepwise Procedure for Dependent Variable KRH 

Variable Number Partial Model 
Step Entered Removed In R**2 R**2 C(p) F Prob>F 

1 CR 1 0.8314 0.8314 39.4385 0.0002 
2 OIAR 2 0.1357 0.9671 28.8365 0.0010 
3 NN 3 0.0219 0.9889 11. 8344 0.0138 
4 R 4 0.0014 0.9903 0.7182 0.4354 
5 OIADIA 5 0.0021 0.9924 1.1005 0.3534 
6 NDrA 6 0.0014 0.9938 0.6531 0.4782 
7 RR 7 0.0037 0.9975 2.9543 0.2278 
8 COlA 8 0.0025 1. 0000 92.3385 0.0660 

Model: MODELl 
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