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Samenvatting. 

Dit verslag behandelt sen onderzoek naar de ductiliteit van materialen. Duc
tiliteit is de vervormbaarneid tot aan het scheurbegin. De isostatische 
spanniogscomponent heeft een grote invloed op de ductiliteit van een 
materiaa1. en om deze invloed na te gaan, zijn er twae verschi11ende soorten 
proeven uitgevoerd. n1. trekproeven en torsieproeven. Allereerst komt de 
theorie over de isostatische spanningscomponent aan de orde, waarna deze 
theorie wordt toegespitst op de trekproef en de torsieproef. De 
materiaa1keuze en bewerkingen worden toege1icht, alsmede de uitvoering van 
de trek- en torsieproeven voor de beproevingsmaterialen.-
Naast de interpretatie van de resu1taten wordt oak nog een kwalitatieve 
beschouwing gegeven over het breukmeehanisme voor beide proeven. Hst falen 
van sen materiaal wordt inge1eid door holtevorming en holtegroei.-

Zusammenfassung. 

Oieser Rapport beschreibt eine Nachforschung naeh der Ouktilitat von 
Materialen. Die Dukti1itat ist die Zerformbarkeit bis zum Anfang aines 
Risses. Der isostatisehe SpannungskomRonent hat einen gro~en Einflu~ auf die 
Duktilitat eines Materiales, und um diesen Einflu~ nachzuforsehen, sind zwei 
verschiedene Versuche ausgefuhrt, namlieh Zieh- und Torsionsversuehe. 
Zuerst kommt die Theorie uber den isostatischen Spannungskomponent zur 
Sprache. wonaeh diese Theorie zugespitzt wird auf die Zieh- und Torsions
versuche. Die Wahl der Materialen und Bearbeitungen werden erklart. sowie 
die Ausfuhrung von den Zieh- und Torsionsversuehen. Neben die Interpretation 
der Resultaten wird such noch eine kwalitatieve Betrachtung uber die Loch
bildung und den Lochbildungsmechanismus gegeben. 



Voorwoord 

Oit rapport is een verslag van de resultaten van mlJn stagewerkzaamheden 
aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, sectie omvormtechniek van 
de vakgroep productietechniek en bedrijfsmechanisatie. De opdracht voor deze 
stage was "het assisteren van promovendus Ir. P.J. Solt bij zijn 
ductiliteitsonderzoek." Ductiliteit is de vervormbaarheid tot aan het 
scheurbegin. Bij onderzoek naar de ductiliteit van een materiaal is het van 
belang, verbanden te vinden tussen de effectieve breukrek en de factoren die 
deze breukrek beInvloeden. Een van deze factoren is de isostatische 
spanningscomponent a , het gemiddelde van de drie hoofdspanningen. De 

m 
invloed van a kan onderzocht worden aan de hand van trek- en torsieproeven. m 
Ooel van het gedurende deze stage uitgevoerde werk was om het verband tussen 

de effectieve faalrek £T en het quotient a /0, de tri-axialiteit, 
m 

vast te leggen voor drie beproevingsmaterialen, nl. koper OFHC, 
messing MSS8 en armco. Mijn werk gedurende deze stage hield nu in, het 
voorbereiden, het uitvoeren van de proeven en het verwerken van de 
resultaten van deze proeven, alsmede het microscopisch onderzoek naar het 
breukmechanisme van de beproevingsmaterialen, met name de holtevorming. 
Tijdens deze stageperiode heb ik te maken gekregen met diverse apparatuur 
(machines voor verspanende bewerkingen, beproevingsapparatuur zoals trek
bank en torsiebank, meetapparatuur, computer en onderzoeksapparatuur zoals 
lichtmicroscoop en electronenmicroscoop), en daarnaast met de methodiek die 
bij een onderzoek als dit gehanteerd wordt. Graag zou ik iedereen willen be
danken die mij bij dit onderzoek geholpen hebben voor de goede begeleiding 
en de prettige samenwerking. 
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1. Inleiding. 

Bij de industriele fabricage van onderdelen speelt de ductiliteit (dit is 
de vervormbaarheid tot aan het scheurbeginl aen belangrijke rol. Bij omvor
men wordt hierdoor een grens aan de mogelijkheden gesteld. Bij scheidende 
bewerkingen echter zoals ponsen, verspanen en knippen vormt deze grens juist 
het begin van de scheiding. Belangrijk is dus, waar deze grens (de breuk-

fek ef ) voor verschillende omvormprocessen ligt. Het scheurbegin in een ma
teriaal wordt beinvloed door de isostatische spanningscomponent. Om de in
vload van de isostatische spanningscomponent op de breukrek te onderzoeken, 
kan men proeven uitvoeren, waarbij de isostatische spanning gevarieerd 
wordt. In dit verslag kamen twee beproevingsmethoden aan de orde, nl. de 
trekproef en de torsieproef. Ooel is nu, om aan de hand van de resultaten 

van deze trek- en torsieproeven a 16 - if curven op te stellen voor ver-
m 

schillende materialen. Oit wordt dan gedaan voor drie beproevingsmaterialen, 
nl. koper OFHC, messing MS58 en armco, waarvan de materiaalspecificaties 

in bijlage 1 vermeld staan. De effectieve faalrek £f is die rek, waarbij de 
ontstane holten overgaan in een scheur. Voor de trekproef gebeurt dit in of 
nabij het hart van de proefstaaf, voor de wringproef geschiedt dit aan het 
oppervlak. In de praktijk echter is dit punt vaak moeilijk vast te stellen, 

zodat dikwijis gebruik gemaakt wordt van de breukrek £r. Oit is de rek. 
waarbij het materiaal werkeIijk breekt (r=rupture). Voor messing en armco 
1iggen deze punten dicht bij elkaar, in tegenstelling tot koper. 
Allereerst komt de theorie over de isostatische spanningscomponent ter 
sprake. Hierna voIgt de theorie over de trekproef, de torsieproef en de 
isostatische spanningscomponent voor beide proeven. De proefopstelling. de 
materiaaIkeuze, de materiaalbewerkingen en de onderzoeken die nodig zijn 
voor het uitvoeren van de trek- en torsieproeven worden behandeld, alsook de 
resultaten uit deze proeven en de onderzoeken naar het breukmechanisme aan 
de hand van lichtmicroscoop en electronenmicroscoop. 



-2-

2. De isostatische spanningscomponent. 

Bij omvormprocessen is het van balang. een materiaal te kiezen met een zo 
groot mogelijke ductiliteit. Een scheur begint op plaatsen in het materiaal. 
waaT door spanningsconcentraties rond structuurfouten holten ontstaan. Deze 
structuurfouten zijn vaak precipitaten. De spanningsconcentraties kunnen 
slechts holten vormen. wanneer de isostatische (:alzijdige) spanning >0 
(trek). Een isostatische trekspanning werkt bevorderend voar de holtevor
ming (en dus ook de scheurvorming). terwijl een isostatische drukspanning 
de holtevorming juist tegengaat, doordat de holten juist samengedrukt 
worden. De maximale vervorming van een materiaal is zodoende afhankelijk van 
de spanningstoestand in dat materiaal. De karakteristieke deformatieweer
stand C en de verstevigingsexpanent n zijn van de wijze van deformatie af
hankelijk. Een bruikbare grootheid voar de beschrijving van de spanningstoe
stand is het quotient van de isostatische spanning 0 en de effectieve 

m 
spanning a ; 0 /0, de tri-axialiteit. 

m 
Deze component heeft tevens het voor-

deel. dat deze eenheidsloos is, zodat vergelijking voar verschil1ende mate
rialen makke1ijker is. 

o /5 uitgezet tegen de effectieve breukrek fr levert de breukfunctie: 
m 

trekproef met gekerfde proefstaaf 

trekproet met ongekerfde proef staat 

torsieproef 'I" 
-r------------~--------------------_e_ € 

De punten worden geleverd door verschillende proeven. waardoor de breuk
functie getekend wordt. Bij de wringproef is de isostatische spanning gelijk 

aan 0 N/mm 2 . Dit meetpunt ligt dus op de £-as. De gevonden resultaten uit de 
trek- en torsieproeven worden vergeleken met. en toegevoegd aan eerder ge
vonden resultaten uit proefnemingen. Noodzakelijk is het daarom. aIle bewer
kingen op materialen en condities waaronder de proefnemingen gedaan zijn, 
nauwkeurig vast te 1eggen, zodat verkregen resultaten altijd ge1nterpre
teerd kunnen worden. In dit verslag wordt volstaan met het geven van de 
benodigde formules voor de berekeningen. De afleidingen van de formules zijn 
terug te vinden in de betreffende literatuur(zie literatuurlijst bijlage 4}. 
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3. De trekproef. 

Bij een trekproef wordt de proefstaaf aan twee zijden ingeklemd. Vervolgens 
wordt er op deze uiteinden een kracht uitg80efend in de langsrichting van de 
staaf volgens tekening. 
fig 1: de trekproef. 

~z 
Bij de trekproef hebben we te maken met een eenassige spanningstoestand. De 
spanningen in r en e richting voor insnoering zijn O. De cirkel van Mohr 
ziet er dan ais voIgt uit. 
fig 2: de cirkel van Mohr voor de trekproef. 

T 

Wanneer de proefstaaf tijdens de trekproef nag niet ingesnoerd is, geldt 
voor de effectieve spanning a in de staaf: 

a F [N/mm2] Hierin is F: de trekkracht in N :: a :: 
Z A 

A: het oppervlak van het be-

proevingsgedeeite in mm 2 

Voor de effectieve rek £ in de staaf geldt: 

Hierin is dO: de begindiameter van het 

beproevingsgedeelte in mm 
d de diameter van het beproe

vingsgedeelte tijdens de 
trekproef in mm 

LO: de beginlengte van het be-

proevingsgedeelte in mm 
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L de lengte van het beproe
vingsgedeelte tijdens de 
trekproef in mm 

Vaor de isostatische spanning bij de trekproef voordat er insnoering heeft 
plaatsgevonden. geldt: 

Om + °e + Or 
o = ------------ = m 3 3 n 

2 (N/mm J 

Doch wanneer de proefstaaf gaat insnoeren. heerst er in de insnoering geen 
lijnspanning meer. Voor de effectieve spanning 0 geldt dan: 

F 2 
~ = Cs· A [N/mm] Hierin is F: de momentane trekkracht in N 

A: het kleinste oppervlak van de 
. .. 2 1nsnoer1ng 1n mm . 

C
B 

is de correctiefactor volgens Bridgman: 

fig.3: schets van de insnoering. 

lit [5] 

R: de profielradius van de insnoe
ring in mm 

a: de straal van de kleinste diameter 
in mm 

d: de kleinste diameter in mm 

Vaor de effectieve rek £ in de kleinste doorsnede van de insnoering geldt 
dan: 

Hierin is dO de begindiameter van het 

beproevingsgedeelte in mm 
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Veer de verschillende spanningen ~n punt P in de kleinste doorsnede van de 
insneering geldt: 

2 2 
° = 09 = 0 In(1+~-:~-) r 2aR 

Voor de isostatische spanning geldt dan: 

°z + Or + °9 
° = ------------m 3 

Deze isostatische spanning is maximaal. wanneer geldt: 

o .. lit [4] 

Een van de meest gebruikte beschrijvingen van het verband tussen de effec
tieve spanning ° en de effectieve rek f wordt gegeven door ludwik: 
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4. Oe wringproef. 

Bij de wringproef wordt op een proefstaaf aan een uiteinde een wringend 
moment H uitgeoefend, terwijl het andere uiteinde ingeklemd is (zie fig. 4) 
fig.4: De wringproef. 

i~ 
~z 

De cirkels van Mohr voor de wringproef zijn getekend in fig.5 
fig.5: De cirkels van Mohr voor de wringproef. 

Hieruit blijkt. dat 09 = -or' eo dat 02 =0 • zodat voor de isostatische 

spanning 0 geldt: 0 = O. m m 
V~~r de effectieve rek E op een willekeurige straal van de proefstaaf geldt: 

e.r 
= [/3 (zie fig.4) lit [1) 

Hieruit VoIgt, dat het oppervlak van de torsiestaaf het zwaarst belast 
wordt, daar daar de rek het grootst is. Een verstevigd oppervlak lbijv. door 
het afdraaien van de proefstaven ) is daarom van invloed op de uiteindelijke 

effectieve rek bij breuk er . Voor de effectieve breukrek geldt: 

er.R 
€r = [Jj- lit [1] Hierin is R: de buitenstraal in mm 

Sr: de hoekverdraaing bij breuk in 
rad. 
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Het moment ais functie van de torderingshoek e wordt ais voIgt gegeven: 

(R.S)n C 
M = 2n. []) ]3 

2 [N/mm ] lit [1] 

Hierin is e: de torderingshoek in rad 
L: de lengte van het beproevings

gedeelte in mm 
n: de verstevigingsexponent 
C: de karakteristieke deformatie-

. / 2 weerstand 1n N mm 
R: de buitenstraal van het beproe

vingsgedeelte in mm 

Uit dit verloop van het wringend moment M als functie van de torderingshoek 
e voor een proefstaaf kunnen de materiaalgrootheden C en n met behulp van 
bijvoorbeeld een logaritmische regressiemethode berekend worden. 
Oak voar de torsieproef wordt hat verband tussen de effectieve spanning a en 
de effectieve rek £ gegeven door Ludwik: 

G = C ~n C ( R. S)n 
= C/3 
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5. Hateriaalkeuze. 

Bij de keuze van het materiaal zlJn de eisen ten aanzien van het beproeven 
het belangrijkste. Sommige materialen zijn dermate ongeschikt voor bepaalde 
proeven, dat uitvoering van die praeven met dat materiaal vrijwel onmogelijk 
is. 8ij dit onderzoek gaat het erom, wanneer en waarom een materiaal 
scheurt, afhankelijk van de samenstelling van het materiaal. de bewerkingen 
en de invloed van de isostatische spanning. Gekozen is voar de materialen 
koper OFHC, messing HS 58 en armco (zie materiaalspecificaties bijlage 1). 
Hessing is hierbij het materiaal, dat een vrij geringe ductiliteit heeft. 
vergeleken met koper en armco, die beiden een vrij goede ductiliteit 
bezitten. Oit om na te gaan of de resultaten van proeven met materialen met 
een goede ductiliteit en een geringe ductiliteit overeenkomen. Er is gekozen 
voor twee materialen met een goede ductiliteit, daar bij de proeven het 
nauwkeuriger meten vergemakkelijkt wordt. Bij een groot rektraject zijn de 
eventuele procentuele fouten in aflezingen ~an instrumenten en metingen aan 
de proefstaven tijdens en na het vervormen kleiner. Ook kan, aan de hand van 
microscopisch onderzoek de invloed van de rek op de holtevorming en groei 
gemakkelijker gevolgd worden. Een andere eis voor het te beproeven materiaal 
is, dat het materiaal redelijk verspaanbaar is. daar de proefstaven via het 
verspaningsproces gemaakt moeten worden. 

6. Bewerkingen. 

6.1. Afmetingen van de proefstaven. 

Bij de proeven wordt gebruik gemaakt van proefstaven met een ronde 
doorsnede. De afmetingen zijn als volgt gekozen. 
fig.6: afmetingen van de proefstaven. 

co 100mm 

1J 
proefstoven: 

,,<-' LI'l q:; ..0 
$ 

'""", - -j--

L:45 (Cu+Al 
1,5 L= 55 (Ms l 

~? 
'S 

I - I --

15 

~. 

Cu -01 
Ms-01 

A- 01 

- (u-10; 
- Ms-10; 

- A-10. 

8ij koper en armco is g9kozen voar een beproevingslengte van 45 mm. daar dit 
bij de torsieproef beter uitkomt in de torsiebank in verband met het 
mogelijke aantal omwentelingen van een inspankop. 

S.2. Bewerkingsvolgorde. 

De grootste diameter van de proefstaafjes bedraagt ~ 10 mm. Desondanks is er 
gekozen voor uitgangsmaterialen van' 20 mm, daar dit zelfde materiaal ook 
nog voor stuikproeven en trekproeven met gekerfde staven gebruikt moet 
kunnen worden (dezelfde charge). Het is van belang, dat de gegevens omtrent 
de gebruikte materialen en de toegepaste bewerkingen nauwkeurig vastgelegd 
worden, zodat naderhand altijd nog metingen herhaald kunnen worden. De 
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materiaalspecificaties ZlJn te vinden in bijlage 1. Bij het draaien van de 
proefstaven wordt de snedediepte in afnemende grootte gekozen naarmate de 
uiteindelijke diameter meer genaderd wordt. Oit om de deformatie van het 
oppervlak bij het afdraaien minimaal te houden. Oeformatie is namelijk de 
oorzaak van versteviging in het oppervlak en beinvloedt derhalve de meet
resultaten. Bij de trekproef faalt het materiaal het eerst in het hart van 
de staaf, terwijl dit voor de torsieproef juist het eerst aan het oppervlak 
plaatsvindt. Uiteindelijk wordt de staaf op het beproevingsgedeelte nog 
geschuurd en gepolijst om de laatste gedeformeerde laagjes er nog af te 
halen, waarbij minimale deformatie overblijft. 

Overzicht bewerkingen: 

bewerking apparatuur 

- afzagen stafmateriaal op ca. 100 mm zaagmachine 
- kopvlakken en centeren van het 

uitgangsmateriaal 
- afdraaien over de gehele lengte 

tot op e 10 mm: snedediepten van 
1.0 mm bij een aanzet van 0.125 
mm/omw; 900 omw/min 

- verjongen over de beproevings
lengte tot op 8 6.6 mm in snede
diepten van 0.5 mm, 0.5 mm, 0.5 mm 
en 0.2 mm; aanzet 0.063 mm/omw; 
900 omw/min 

- schuren tot op e 6.5 mm m.b.v. 
blokje om het verjongde gedeelte 
evenwijdig te houden 900 omw/min 

- polijsten met polijstpasta 

6.3. Gloeien 

Ergonomic draaibank van Hembrug; 
zijruwbeitel; centerboor 

mesbeitel 

profielbeitel R = 1.5 mm 
schuurpapier P 180. 

P 320 
p 400 
P 600 
P 800 

Al
2
03 

N (orma!) , F(ine) 

Het te beproeven materiaal moet een homogene struktuur hebben, waarbij geen 
versteviging als gevolg van afdraaien aanwezig is die de metingen zou kunnen 
beinvloeden. Hiertoe worden de proefstaven gegloeid. 
Overzicht gloeibehandelingen: 

tijd (uren) temperatuur (oC) bijzonderheden 

Cu 3 600 in vacuum 
Ms 3 550 in geevacueerde kwartsbuis-

jes 
A 0.5 600 in vacuum 

Hierna worden de staven langzaam afgekoeld om geen inwendige spanningen te 
introduceren als gevolg van onregelmatig afkoelen. De messing proefstaven 
zijn in geevacueerde kwartsbuisjes gegloeid, om het ontzinken van het 
oppervlak tegen te gaan. Bij de berekeningen wordt er van uit gegaan, dat de 
voordeformaties to nul of nagenoeg nul zijn door de gloeibehandelingen. 
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7. Proefbeschrijving trekproeven. 

De trekproeven voor de drie beproevingsmaterialen Z~Jn uitgevoerd op de 
Zwick trekbank in het laboratorium Hateriaalkunde van de afdeling W; THE. 
Tijdens de trekproeven worden de trekkracht en de verplaatsing van de 
traverse direct gemeten en toegevoerd aan een X-Y-schrijver, die horizon
taal de verplaatsing uitzet en verticaal de kracht. 
fig.7: voorbeeld F-AL-curve fig.S: vastleggen contourtrekstaaf 

F (kN) 

/r"""" ~ -
// b 

/ 
reuk i 

\ I 
camera ) t licht-

bron 

) I 
h 
I 

ALlrnml 

Tijdens de trekproeven worden ar ook fotografisch opnamen van de contour 
van de trekstaven gemaakt, teneinde de contoul' van de staaf regelmatig vast 
te lesgen. De verticale lijnen in fig.7 geven de tijdstippen aan, wanneer 
opnamen gemaakt zijn. Dit is gebeurd, door tegelijkertijd met het maken van 
een opname het Y-signaal even 0 te maken. In het gebied waar de staaf 
insnoert zijn de meeste opnamen gemaakt. Naderhand kan aan de hand van de 
negatieven m.b.v. een profielprojector de profielradius R van de insnoering 
en de straal van de kleinste diameter a bepaald worden. Deze dienen ter 
berekening van de effectieve rek t, de Bridgman correctiefactor CS ' de 

effectieve spanning 0, de isostatische spanning 0 
m 

en de triaxialiteit 0 /5 
m 

in de kleinste doorsnede van de insnoering, AIle trekproeven 
met een constante traversesnelheid. nl. 3 mm/min. 

zijn uitgevoerd 
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8. Proefbeschrijving wringproeven. 

De wringproeven zijn uitgevoerd op een wringbank. die gebouwd is door de 
Zwitserse onderneming Alfred J. Amsler & Co. De proefopstelling was zodanig, 
dat met behulp van een X-Y-schrijver direct het wringend moment M uitgezet 
werd tegen de hoekverdraaiing e. De kritische hoekverdraaiing is die 
hoekverdraaiing. waarbij het oppervlak van de wringstaaf juist scheurt. Dit 
punt is makkelijk terug te vinden in de curve die de recorder optekent. 
fig.9: voorbeeld M-9-curve. 

M (N m) 

~ ________________________________ ~_e=kr~it~.e(rad) 

Het oplopen van het moment M met het toenemen van de rek gaat door tot 
breuk. Het falen geschiedt het eerst aan het oppervlak (dit in tegenstelling 
tot de trekproef) en plant zich voort naar het centrum. AIle torsieproeven 
zijn uitgevoerd met een con stante torsiesnelheid, d.w.z. 1 omwenteling van 
de inspankop duurde 3 minuten en 40 seconden. De andere inspankop is via een 
arm en een drukdoos via een meetversterker gekoppeld aan de X-as van de 
sChrijver. In de praktijk blijkt het zeer moeilijk om de torsieproef bij 
sCheurvorming te stoppen, daar door de ophoping van de elastische energie in 
de staaf de scheur zich nog verder voortplant na het stilzetten van de 
proef. 
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9. Resultaten trekproeven. 

9.1. Koper. 

Met de koperen proefstaven zijn 6 trekproeven uitgevoerd. De resultaten van 
de metingen en berekeningen van de proeven zijn uitgezet in bijlage 2a1 
(6 t) en bijlage 2a2 (0 I~ - ~). Twee proefstaven zijn getrokken tot breuk 

m 

voor het bepalen van de breukrek fro De andere trekproeven zijn gestopt voor 
breuk. 

Overzicht resultaten trekproeven met koperen proefstaven: 

£ 
2 totaal C(N/mm ) n 

Cu-02 1. 55 435 0.34 
Cu-03 2.20(breuk) 422 0.32 
Cu-04 2.26(breuk) 410 0.28 C n 
Cu-05 2.10 417 0.32 420 0.33 
Cu-06 1 .68 420 0.40 
Cu-07 1. 39 413 0.35 

De C en n waarden zlJn voor iedere proef apart berekend. Tevens zijn deze 
ook voor aIle proeven tesamen berekend door aIle meetpunten in te voeren in 
een logaritmische regressiemethode. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor 
effectieve rekken €<1.4, omdat vanaf £=1.4 het a - € verloop vlakker gaat 
verlopen en zelfs dalen. De verschillen in de C en n waarden zijn te 
verklaren door het feit dat de opnamen tijdens de trekproeven niet steeds op 
dezelfde tijdstippen zijn genomen. 8ij sommige proeven zijn ar meer opnamen 
in het begin van de proeven genomen (eu-04, Cu-06 en Cu-07), en bij andere 
meer tijdens de insnoering (Cu-02). 8eter ZOU het zijn geweest voor het 
bepalen van de C en n waarden, deze voor bepaalde gebieden afzonderlijk te 
berekenen, bijv. gebied I tot juist voor insnoering en gebied II tijdens 
insnoering. 
fig.10: overzicht resultaten trekproeven met koperen proefstaven. 

(f IN/mnf1 
600 proefstaaf nr: Co-02 • Cu-03 0 

Co-o" + 
C:u-05 If 

C:u-06 f 500 

Cu-07 

* 
400 

300 

200 

100 
.... '" 

~I 
..,.. ", ... 

<:> 0 <:> 0 0 
I I I I I 

::> ::> ::> ::>::> 
'-' ..... 1..1 U ..... 

0 f 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
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In dit overzicht is te zien, dat vanaf !=1.4 de meetresultaten gaan afwijken 

van de verstevigingsfunctie volgens Ludwik: ~ = C tn. De C en n waarden 

hiervoor zijn uit al1e proeven tesamen genomen; C = 420 N/mm2 en n = 0.33. 
Dit wijst op het begin van holtevorming in de insnoering van de proefstaaf. 
Het oppervlak dat voor de berekeningen van de effectieve spanningen gebruikt 

if 2 
is, wordt berekend uit metingen aan de negatieven volgens A = 4 d 

Hierin is d de diameter van de kleinste doorsnede in de insnoering. 
wordt dUs geen rekening gehouden met holtevorming. In werkelijkheid 

is door de holtevorming en holtegroei het oppervlak niet gelijk aan 

Hierbij 
echter 

! d 2 
4 • 

doeh kleiner, zodat de effeetieve spanning voor dit kleinere oppervlak in de 
insnoering toch op de verstevigingsfunctie van Ludwik terecht komt. 
Voorwaarde is weI, dat het materiaal volgens ludwik blijft verstevigen. De 
verhouding 

~k~~~!~_=_~~!~!~~!~ 
tflUdwik 

bij een bepaalde rek is nu een maat voar het percentage holte-oppervlak in 
het kleinste oppervlak van de insnoering. Deze holtevorming in de insnoering 
wordt nu aan de hand van preparaten van trekstaven die vbar breuk gastopt 
zijn, getoetst m.b.v. licht- en eleetronenmicroseoop. Deze preparaten zijn 
gemaakt in langsdoorsnede in het hart van de. insnoering. De opnamen die 
hierbij gemaakt zijn, zijn te vinden in bijlage 3a. De preparaten zijn 
geetst en onggetst bekeken om de eventuele invloed van etsen na te kunnen 
gaan. Tevens kunnen. wanneer de preparaten geetst zijn. de plaatsen waar de 
holt en ontstaan zijn (op kristalgrenzen of bij verontreinigingen) beter 
onderscheiden worden. De resultaten uit de metingen zijn tevens in een 0 /B 

m 
- ~ - diagram uitgezet (zie bijlage 
verhouding 0 la toe met de rek. Dit 

m 

2a2). Ha de insnoering neemt de 
is een nagenoeg rechtlijnig verloop. 

V66r de insnoering is 0 IB gelijk aan 1/3. 
m 

9.2. Messing. 

Met messing zijn 3 trekproeven uitgevoerd. De rasultaten van de metingen van 
de proeven zijn uitgezet in bijlage 2b1 (6 - f) en 2b2 (0 I~ - ll. m 
Een trekstaaf is tot breuk getrokken voor het bepalen van de breukrek. De 
andere twae zijn gestopt voor breuk. 

Overzicht resultaten trekproeven met messing proefstaven. 

Ms-OJ 
Ms-07 
Ms-10 

€ 
0.40 
O.46(breuk) 
0.44 

C(N/mm2 ) 
856 
774 
852 

n 
0.39 
0.30 
0.36 

totaal 

C n 
828 0.35 
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De C en n waarden zijn bepaald vaar effectieve rekken <0.35. Oak hier weer 
zijn vrij grote verschillen in de C en n waarden te zien. Beter zou het weer 
zijn geweest, om deze vaor gebieden afzonderlijk te berekenen. 

Evenals bij Koper is er in het a - £ diagram van messing een afwijking te 
zien vanaf E=0.35 vergeleken met de verstevigingsfunctie van Ludwik. doch 
in mindere mate. Dit wijst eveneens weer op holtevorming. Korte tijd na het 
begin van de holtevorming vindt ar al breuk plaats, zodat voor messing de 

faalrek I r dicht bij ~e breukrek ligt. In het gebied, waar de holtevorming 
verwacht wordt, zijn ook weer preparaten gemaakt in langsdoorsnede in het 
hart van de insnoering van de nog niet gebroken staven (zie bijlage 3b). 

9.3. Armco. 

Met de armco proefstaven z~Jn 4 trekproeven uitgevoerd. De resultaten van de 
metingen zijn uitgezet in bijlage 2c1 (0 - i) en bijlage 2c2 10 /a - f). 

m 

overzicht resultaten trekpraeven met armco proefstaven. 

i 
2 totaal CIN/mm ) n 

A-06 2.15(breuk) 602 0.33 
A-07 1. 62 603 0.27 
A-08 1.98Ibreuk) 606 0.28 C n 
A-10 1.74 613 0.31 606 0.30 

Deze C en n waarden zijn berekend voor effectieve rekken <1.5, daar hier 
voor een trekproef het maximum in de a - i-curve lag (A-10). In 

tegenstelling tot Koper en messing liggen twae meetpunten (A-OB, i
r :1.98 en 

A-OS, er
=2.20) boven de verstevigingsfunctie volgens Ludwik. Uitgaande van 

deze resultaten zou hier geen holtevorming te verwachten zijn. Een andere 
mogelijkheid is, dat tijdens het meten van de contour van de insnoering 
m.b.v. de profielprojector de nauwkeurigheid niet groat genoeg is. Wanneer 
de proefstaaf vrij ver ingesnoerd is. bedraagt de profielradius van de 
insnoering nog ca. 1mm en de kleinste diameter ca. 2mm. De afleesfouten 
hierbij bedragen ca. ~ O.2mm. Oit geeft bij rekken ~=2 een afwijking in de 
Bridgman correctiefactor van ~ 0.04 en in de effectieve spanning 

d . 2 
1entengevolge ~ 40 N/mm . 

Ook moet de vorm van de insnoering benaderd worden met een radius. wat in 
werkelijkheid niet echt een radius is. De opnamen van de preparaten van het 
uitgangsmateriaal en van de trek- en torsieproeven voor armco staan in 
bijlage 3c. 
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10. Resultaten wringproeven. 

10. 1. Koper. 

Het de koperen proefstaven zijn tevens 3 torsieproeven uitgevoerd. Het 
blijkt bij torsie vrij moeilijk te stoppen juist voordat het materiaal 
scheurt aan het oppervlak. Daarom zijo deze proeven allemaal na het falen 
van het oppervlak gestopt. 

Overzicht resultaten torsieproeven met koperen proefstaven. 

_r 2 totaal e: C(N/mm ) n 
Cu-Ol 6.76 270 0.23 
Cu-09 5.25 271 0.23 C n 
Cu-10 5.21 264 0.25 268 0.24 

De C en n waarden hieruit reproduceren vrij goed. De breukrek van Cu-10 
verschilt nogal van die van de andere staven. Tijdens deze torsieproef 
echter was er bij een effectieve rek van 3 al een klein scheurtje zichtbaar 
in het oppervlak van het beproevingsgedeelte. Oit heeft hoogstwaarschijnlijk 

een invloed gehad op de uiteindelijke breukrek. De gevonden waarden voor t
r , 

C en n zijn grafisch uitgezet in bijlage 2a3 en vergeleken met de rasultaten 
uit de trekproeven. De verschillen komen in de discussie en conclusies ter 
sprake. De proef met proefstaaf Cu-01 is gestopt vlak nadat eT een scheur in 
het oppervlak zichtbaar werd. Hiervan is een preparaat in langsdoorsnede 
gemaakt (zie bijlage 3). 

10.2. Messing. 

Het de messing zijn 4 torsieproeven uitgevoerd. 

Overzicht resultaten torsieproeven met messing proefstaven. 

'E
r 2 totaal C(N/mm ) n 

Hs-01 0.86 571 0.35 
Ms-02 0.85 584 0.39 
Hs-04 0.83 589 0.36 C n 
Ms-09 0.82 586 0.35 583 0.36 

10.3. Armco. 

Met de armco proefstaven zijn 3 torsieproeven uitgevoerd. 

Overzicht resultaten torsieproeven met armco. 

A-03 
A-04 
A-OS 

lr 
4.17 
4. 06 
3.39 

C(N/mm2 ) 
461 
457 
458 

n 
0.18 
0.20 
0.19 

totaal 

C n 
459 0.19 
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12. OiscussielConclusies/Aanbevelingen. 

12.1. Oiscussie. 

Enkele discussiepunten z~Jn al ter sprake gekomen in de resultaten van de 
trek- en torsieproeven. 
De afwijkingen van een meetresultaat kunnen worden onderverdeeld in twee 
hoofdgroepen: 

1. systematische afwijkingen 
2. toevallige afwijkingen 

De toevallige afwijkingen karen bij iedera meting teru9, maar blijven steeds 
binnen bepaalde grenzen. Deze afwijkingen kunnen in rekening gebracht worden 
door aan het meetresultaat grenzen toe te kennen, afhankelijk van de 
maximale afwijkingen voor de verschillende metingen. Hiermee zou de 
afwijking van de meetpunten voor armco met effectieve rekken >1.8 verklaard 
kunnen worden. Deze liggen namelijk boven de verstevigingsfunctie van Ludwik 
(zie bijlage 2c1l. OOk het benaderen van de contour van de insnoering met 
een radius wat in werkelijkheid niet echt een radius is, geeft afwijkingen 
in de meetresultaten. vooral wanneer de insnoering al verder gevorderd is. 
De contour van de trekstaaf wordt maar van een zijde gefotografeerd, zodat 
alleen voor dat geval de diameter en de profielradius gemeten kunnen worden. 
De mogelijkheid is aanwezig, dat de insnoering niet geheel symmetrisch is, 
zodat voor opnamen vanuit een andere richting loodrecht op de proefstaaf 
andere waarden voor de profielradius en de diameter van de insnoering 
gevonden kunnen worden. Tevens kan de insnoering niet continu gevolgd 
worden, daar slechts een beperkt aantal opnamen gemaakt kunnen worden. 
Gezocht moet dus worden naar een methode om continu de contour van de 
insnoering rondom vast te leggen. Bij de berekeningen van niet symmetrisch 
ingesnoerde proefstaven is het gemiddelde van de radius aan de linkerzijde 
en de rechterzijde genomen. 

V~~r de berekeningen van de C en n waarden zou het beter geweest zijn, 
deze apart te berekenen voor afzonderlijke gebieden, bijv. tot insnoering en 
na insnoering. Hiervoor waren bij sommige proeven'echter te weinig 
meetresultaten voorhanden. Ook zijn voor sommige trekproeven meer opnamen 
gemaakt in het begin van de proef, terwijl voor andere trekproeven meer 
opnamen vlak voor breuk gemaakt zijn. Voor de torsieproeven zou het weI 
mogelijk zijn, de C en n waarden voor verschillende gebieden te bepalen, 
doch voar het vergelijken met de trekproeven is het makkelijker, een C en 
een n waarde v~~r de torsie-proeven te hebben. 
Voor dit onderzoek echter zijn geen zeer nauwkeurig bekende meetresultaten 
noodzakelijk. doch vergelijkingsmateriaal voor het vergelijken van de trek
en torsieproeven, de holtevorming- en groei vaor beide proeven en voor de 
invloed van de isostatische spanning op de holtevorming en groei. In bijlage 
3 zijn de microscopische opnamen gegeven voor de gegloeide onvervormde uit
gangsmaterialen. Dit om de kristalstrukturen te kunnen vergelijken met de 
structuren van de preparaten van de trek- en torsieproeven voor de 
v~rschillende materialen. 

Tijdens het insnoeren van de trekstaven ontstaan in de buurt van het 
hart van de insnoering onder invloed van zeer hoge plaatselijke spanningen 
microscopisch kleine holten. Oeze holten hebben een langgerekte vorm en 
bevinden zich in de meeste gevallen op de kristalgrenzen, in de lengterich
ting van de staaf. Bij voortgaande deformatie nemen deze holten in grootte 
en aantal toe waardoor het materiaal ertussen geleidelijk scheurt, zodat in 
het hart van de insnoering een scheur loodrecht op de staafas ontstaat. De 
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. 1 J rek waarbij deze holten overgaan in zo n scheur, lS de faa rek E . 

V~~r koper is deze faalrek gemakkelijk terug te vinden in de a - t - curve. 
Deze bevindt zich op het punt. waar de meetresultaten gaan afwijken van de 
verstevigingsfunctie volgens Ludwik. Ook in de opnamen van de preparaten van 
koper is duidelijk een grote holte in de insnoering te zien voor grotere 
rekken. V~~r armco en messing echter zijn er weI microscopisch kleine 
scheurtjes in langsrichting van de staaf op de kristalgrenzen zichtbaar, 
doch een grote scheur loodrecht op de staafas is niet waarneembaar. Er is 
bij deze materialen maar een klein verschil tussen de faalrek en de 
breukrek, ze zijn schade-gevoeliger. Dit valt ook uit de resultaten van de 
trekproeven af te leiden, de meetpunten wijken slechts weinig af van de 
verstevigingsfunctie volgens Ludwik. De faalrek voor messing en armco is 
dientengevolge moeilijk te bepalen. 

Bij de torsieproeven vindt het falen van het materiaal het eerst plaats 
aan het oppervlak van de proefstaaf, omdat hier de effectieve rek het 
grootst is. Ook hier weer ontstaan kleine scheurtjes op de korrelgrenzen, 
waarvan er een zich naar het hart van de proefstaaf voortplant. Deze zorgt 
voor breuk van de proefstaaf. 
In fig.11 blz.16 is het totaaloverzicht van de meetresultaten gegeven. 
Hierin zijn de breukfuncties voor de verschillende beproevingsmaterialen 
getekend (0 /0 bij breuk versus E bij breuk).Uit deze grafieken komen m 
duidelijk de verschillende hellingen van de lijnen naar voren. Hoe stijler 
zo'n lijn verloopt (bijv. bij messing), hoe minder de invloed van de 
isostatische spanning op de uiteindelijke breukrek. V~~r koper loopt deze 
lijn vrij vlak, zodat een kleine varia tie in de isostatische spanning een 
zeer grote invloed heeft op de breuk-(faal)rek. 

12.2. Conclusies. 

- De resultaten uit het microscopisch onderzoek komen vrij goed overeen met 
de resultaten uit de trekproeven m.b.t. holtevorming en holtegroei. 

- V~~r messing heeft een grote varia tie in de isostatische spanning slechts 
een geringe invloed op de uiteindelijke breukrek, terwijl voor koper een 
kleine variatie in isostatische spanning een grote invloed heeft op de 
breukrek (stijl en vlak verloop van de 0 Iff - £ - curve). 

m 

- V~~r koper blijkt het gemakkelijk, het moment van falen (ff) terug te 
vinden, terwijl dit voor messing en armco moeilijk is. 

- De karakteristieke deformatieweerstand C en de verstevigingsexponent n 
zijn sterk afhankelijk van de wijze van deformeren. 

- Ook in torsiestaven zijn holten te vinden nabij het breukvlak, mogelijk te 
wijten aan de verschillende reksnelheden van de verschillende kristallen. 
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12.3. Aanbevelingen. 

Voor het bepalen van meer punten in de breukfunctie. kunnen nag andere 
proeven uitgevoerd worden: 

- stuikproeven. hierbij vindt men punten onder de £ - as van de 
breukfunctie. De isostatische spanning bij deze proef is voor een groot 
deel van de proef <0. 

- afwisselende trek- en torsieproeven voor het beproeven van de 
spanningswegafhankelijkheid van de faalrek. Wanneer eerst een proefstaaf 
tot aen bepaalde rek getordeerd wordt. is er een bepaalde voordeformatie 
aanwezig. het meest in hat oppervlak van de staaf. Wanneer deze staaf nu 
verder getrokken wordt tot breuk. wordt het hart van de staaf zwaarder 
belast. Oit kan als voIgt voorgesteld worden: 

breukfunctie Idrekproef 

U:torsie gevotgddoor tr~k 
1 

Tijdens het torsiegedeeite is de isostatische spanning gelijk aan O. 
Hierbij is dus weinig of geen holtevorming. Wanneer nu een trekproef 
voIgt zou men verwachten voor de trektorsieproef een grotere waarde voor 
de breukrek te vinden. dan voor een trekproef met dezelfde isostatische 
spanning ais in het trekgedeeite van de trektorsieproef ISII > £1?)' 
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Intern normblad 

NON FERRO 

KOPER 

NORMAANDUIDINGEN VOLGENS: 

DIN. 17670/17671 -Werkstofnummer 2.0090 

NEN 6023 -Aanduiding eU-DIIP 

ASTM DHP 

(Handels) Ibenaming: _koper, zuurstofvrij 

Nr.12.4.1 

Januari 1981 

-Aanduiding SF. eu 

1-------------------~~--~------------------___1 

Chemische samenstelling in gewicht %: 

Cu P 

>99,9 0,015 - 0,05 
1----------------------~~~--------------------___1 

EIGENSCHAPPEN: 

zacht 

Treksterkte 220 
Elasticiteitsmodulus 

0,2 rekgrens 50 

Hardheid HEr 450 

Breukrek dp 5 48 

Glijdingsmodulus 

Dichtheid 

Smeltpunt 

Lineaire uitzettingscoefficient 
~. . 

Soortelijke warmte: 

hard 

320 N/mm2 

120.103 N/mm2 

270 N/mm2 
2 900 kgf/mm 

12 % 

45000 .103N/mm2 

8900 kg/m3 

1083 oC 

17 .10-6K-l 

385 J/kgK 

344 W/mK Warmtegeleidingscoefficient 

Specifieke electrische weerstand 0,022 .10-6 SlIm (zacht gegloeid) 

Corrosiebestendig 

Verspaanbaar 

Koudvervormbaar 

So Ideerbaar 1 Lasbaar 

Polijstbaar 

Anodiseerbaar 

goed 
.' goed 

goed 

goed 

Opmerkingen/Toepassingen; Gedl'soxydeerd met fodor niet geveelig voor waterstof
brosheid. 
Toepasbaar veor buizen, leidingen t.b.v. o.a. verdam
pers PO warmlewisselaars. 

Centrale Technische Dienst 
Magazijn technische materialen 

Nr. 12.4.1 
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NON FERRO 

MESSING 

NORMAANDUIDINGEN VOLGENS: 

DIN. 17670/17671 ·Werkstofnummer 2.0405 

NEN 6024 

ASTM '>,No. 377 

-Aanduiding 

(Handels)/benaming: Messing KMS 58 

Chemische samenstelling in gewicht %: 

CuZn40Pb3 

Cu Pb Sn P Al Fe Ni 

Nr.12.2.3 

Januari 1981 

·Aanduiding CuZn40Pb3 

Si Mn Sb As Zn 

58-60 2 0,9 0,03 0,5 0,7 1,00,05 0,5 0,05 0,08 rest 

EIGENSCHAPPEN: 

Treksterkte 

Elasticiteitsmodulus 
0,2 rekgrens 

Hardheid HBr 

Breukrek dp 5 

Dichtheid 

Smeltpunt 

Lineaire uitzettin9~oefficient ...... 
Soortelijke warmte· 

Warmtegeleid i ngscoefficient 

Specifieke electrische weerstand -

Corrosiebestendig 

Verspaanbaar 

Koudvervormbaar 

Soldeerbaar I Lasbaar 

Polijstbaar 

Anodiseerbaar 

zeer goed 

slecht 
goed 

goed 

",400 N/mm2 

97.103 N/mm2 

"'280 N/mm2 

1 J 00 N/mm2 

25 % 

8450 kg/m3 

890 oC 

21 .10-6K-l 

376 J/kgK 

J20 W/mK 

0,062 .10-6n/m 

Opmerkingen/Toepassingen; Automaten-kwal i tei t. 

Centrale T echnische Oienst 
Magazijn technische materialen 

Nr. 12.2.3 



-.--... = 
Intern normblad 

STAAL 
WEEKIJZER 

NORMAANDUIDINGEN VOLGENS: 

DIN. 

EUfonorm 

AISI. 

-Werkstoffnummer 

·Aanduiding 

(Handels)/benaming: Weekijzer (ARMCO) staal 

Nr.11.3.6 

september 1980 

-Aanduiding 

1-----.. -- -------------------------1 
Chemise,he samenstelling in gewicht %: 

C Si Mn P S 
0,02 0,08 <0,020 < 0,015 

-------------,----------1 
EIGENSCHAPPEN: 

Treksterkte 

Elasticiteitsmodulus 

0,2 rekgrens 

Hardheid 

Breukrek dp 5 

Insnoering 

Dichtheid 

Smeltpunt 

Lineai re uitzettingscoefficient 

Soortelijke warmte 

Warmtegeleidingscoefficient 

Specifieke electrische weerstand 

Warmvervormen 

Normaal gloeien 

Opmerkingen algemeen: 

300-340 N/mm2 

210.103 N/mm2 

N/mm2 

40 % 

70 % 

7900 kg/m3 

°c 
.1O-6K -I 

J/kgK 

W/m K 

.10-6 r. 1m 

Niet hardbaar 

Afkoelen in 

Ontlaten 

Centrale Technische Dienst 
Magazijn technische materialen 

Nr.11.3.6 
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koper uitgangsma
teriaal; gegloeid. 
3 uur bij 600

0 e; 
geetst; 625x 
langsdoorsnede; 
lichtmicroscoop 
nr. 2282 

1-------44 20 P. m 

koper trekstaaf; 
CU-07; £=1.39; 
ongeetst; 30><; 
langsdoorsnede; 
overzicht kleine 
holten in de in
snoering; 
lichtmicroscoop 
nr. 22&0 

• 

.. 

- 32-

Biilage 3a. 

as , 



koper trekstaaf; 
CU-06; E=1.68; 
ongeetst; 30x; 
langsdoorsnede; 
overzicht holt en 
in de insnoering. 
duidelijk zijn 
hier mear holten 
te zien, dan bij 
CU-07; 
lichtmicroscoop 
nr. 2."2.81 

koper trekstaaf; 
Cu 05; €=2.10; 
geetst; 300x; 
langsdoorsnede; 
de kleine holten 
zijn overgegaan in 
een scheur lClod
recht op de staaf
as. duidelijk is dl 
langgerekte kris
talstruktuur links 
en rechts van de 
schaur; 
lichtmicroscoop 
nr. 2269 

0,1 mm 

- 33-



- 34-

Koper torsiestaaf; Cu-01; €r=6.76; ongeetst; 600x; langsdoorsnede; 
een scheur plant zich vanaf het oppervlak voort naar hat hart van de staaf; 
lichtmicroscoop nr. 2263 ~ 10j-Am 

.. 

-
-

., 
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er
:6.7G; geetst; 

lichtmicroscoop nr. 
Koper torsiestaaf; Cu-01; 
nr. 2263 vorige bIz. l; 

- . ".. .. "-... ....,-~'--,.- . ..• , .•. '.-
.: - "-::-

600x; langsdoorsnede (vergelijk 
2264 

• - 'fit 
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-.-~~ - ~~. '. 
*:e" __ '''':':., 
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Bijlage 3b. 

o messing uitgangsmateriaal; gegloeid, 3 uur bij 550 C; 700x; langsdoorsnede; 
geetst; lichtmicroscoop nr. 2238 -......... 10pm· 



messing trekstaaf; 
Ms 10; £=0.44; 
ongeetst; 950x; 
langsdoorsnede; 
deel van sen scheur 
in langsrichting 
van de staaf in 
de insnoering; 
SEM nr. 13 

messing trekstaaf; 
Ms-l0; €=O.44; 
geetst; 950x; 
langsdoorsnede in 
de insnoering; 
duidelijk is de 
langgerekte vorm 
van de kristallen; 
de totale lengte 
van de scheur 
bedroeg ca. 0.6 mm 
in langsrichting 
van de staaf; 
SEM nr. 14; 
(vergelijk nr.13J 
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messing torsiestaaf; 

Ms-02; £r=O.85; 
geetst; 400x; 
langsdoorsnede aan 
rand van de staaf; 
scheurtjes op de 
kristalgrenzen, die 
zich vanaf het op
pervlak naar binnen 
voortplanten; 
lichtmicroscoop 
nr. 2255 

10ftm 

messing torsiestaaf; 

1'15-02; gr:: O• 85 ; 
geetst; 950x; 
langsdoorsnede 
nabij het breukvlak; 
hierin zijn kleine 
holt en zichtbaar; 
SEM nr 6 

-38-



armco uitgangsma
teriaalj geetst; 
gegloeid 0.5 uur 
bij 600°C; 400x; 
langsdoorsnede; 
lichtmicroscoop 
nr. 2261 

10 }Jm 

armco trekstaafj 
A-Q7j £=1.62; 
ongeetstj 1900x; 
kleine scheurtjes 
in de insnoering 
in de langsrich
ting van de staaf 
SEM nr. 11 

10pm 
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Bijlage 3c. 
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trekproef armco; A-07; g=1.62; geetst; 1500x; langsdoorsnede; kleine holt en 
aaneengegroeid in de langsrichting van de staaf in de insnoering; 
SEM I 4311 archief EM 

I 



armco torsiestaaf; 
ongeetst; 400x; 
langsdoorsnede; 
scheurtjes in het 
oppervlak van de 
proefstaaf; 
lichtmicroscoop 
nr. 2253 

armco torsiestaaf; 
geetst: 400x; 
langsdoorsnede; 
zeer fijne kris
talstruktuur. door
dat de kristallen 
in de richting 
loodrecht op de 
foto georienteerd 
zijn; 
lichtmicroscoop 
nr. 2254 
(vergelijk nr.2253) 

. ' 
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