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L.S., 

Als gevolg van de problemen, die zich op heteind (van mijn af-

d~ . 
studeerperiode) neg hebben voorgedaan en snel r.aderende 1nlever-

datum, is de afwerking en de a:>rrectie va"} di t verslag met geed 

uit de verf gekanen. 

Ik hied de lezer hierbij roijn verontschuldigingen aan en raad hem 

aan het werk met de hieronder volgende fouten-lijst neg eens door 

te nanen. 

De typefouten e.d. die goed te achterhalen zijn, zijn hier met 

bij gerekend. 

(Errare humanum est) 

ERRATA 

".erklaring belangrijkste 2e en 6e regel: 

symbc?len 

De Schrijver. 

Verklaring gebruikte 

begrippen 

Ie regel: 

se regel: 

"2 grootste rekken" = 2 rekken 

die in hetzelfde vIall:: werken. 

-53 = 61 + 52 

bIz. 4 Verge (2): 

-Verge (3): 

Verge (4) : 

Verge (S): 

Volgens NadaiG=C(5+ 5o)n 

- 21 - n v.= C (2-i 0 1 +50) 

G =G1o I 

G1 = i ( .... enz.) 

-/-



-2-

bIz. 5 regel boven 2.1.2.: 

3 regeis onder 2.1.2.: 

bIz. 7 1~ ,regel: 

laatste regel: 

bIz. 8 par. 2.2.2.1. no 2): 

"De figuur" = Grafiek 1. 

G invullen. 

d2ws . (In A + 0 i+1) 
dA2 = n- AD 2I 

53 = - 251 

••• arbeid per oppervlakte eenheid 

door het maximum. 

bIz. 9 bij horizontale stippellijn belastingsinstabiliteitslijn. 

. b~j 45
0 

stippellijn :' lokale instabiliteitslijn. 

bIz. 11 par. 3.3.: komtte vervallen. 

bIz. 12 regelonder fig.6 : laatste term linker lid dp toevoe

gen. 

bIz. 13 

bIz. 15 

bIz. 16 

bIz. 17 

Na 3.4.1.: 

Laatste regel: 

e 2- regel: 

verg. (6) : 

verg. (8): 

verg. (8): 

# regel: 

1~ en 2~ regel kanen te vervallen. 

." ••• zou de (.J m:>eten verloop van 

R tot vo 

" • •• door nu de (J te laten varieren 

van R tot (/.) 

",171 r2 
h = S6.R + r- (1- ;.r) 
laatste term linker lid: 

Laatste term linker lid: d;..h.d 

dO'"' v' - = r .. --------- •••..•• 
dr a2_r2 

R.a + (---
2 

-/-



bIz. 19 

bIz. 20 

bIz. 21 

bIz. 28 

bIz 32 

-3-

Naast grafiek 2: 

Naast grafiek 3: 

Laatste regel van 5.2.: 

Eerste regel na 5.3 •. : 

Een na laatste regel: 

6.2.2. eerste regel: 

3~ regel van onder: 

bIz 35,36 resp. grafiek 6,. grafiek 7 

+ 37 en grafiek 8 . 

bIz. 39 

bIz. 40 

. bIz. 41 

bIz. 43 

bIz. 48 

bIz. 51 

in grafieken: 

4~ regel van oncler 

e 3- regel: 

6~ regel van onder: 

8.2.2., 4~ regel: 

e 13- regeh 

4~ regel van onder: 

Iaatste regel: 

Figuur 10 toont u •••• 

•• Op de Erichsen - beproevingsbank .. 

•...• 53 is de pIaatdikte rek. 

tldecter-eV'en ".: deeectet"en 

11 •••• , zijrl gemerkt" = vindt U 

ooj(.: in tabel 11. 

rechter kwadrant: gebied I 

linker kwadrant : gebied II 

2a'l=(ue-ut )2+ (jt-Gr )2+- (cr~ -Us) 2 

. 5 = \Ji;3 (0,"1.;. O'it -#-Ol;)' = 261 

Ji2. SO . . 
d 5 = 2C ro ..... enz. 

••••• lokale instabiliteit op 

bIz. 5. 

If (zie ook foto) If verval t. 

-
5 = In 

bo'So 
b· ;5 

T3 ~<. r max. 
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VERKLARING BELANGRIJKSI'E SYMBOLEN 

01 

0 

P 

e 

°1 
° 
°v 
<P 

A 

Ao 

C 

IJo 

F 

I 

R 

Ws 

a 
b 

d 

do 

i 

1 

n 

p 

r 

02 03 

02 03 

natuurlijke rekken in de 3 hoofdrichtingen 

effektieve rek 

kromte straal 

plaatscoOrdinaat (bulge) 

hoofdspanningen 

effektieve spanning 

vloeispanning 

radiale coOrdinaat (bulge) 

oppervlaKte 

oorspronkelijke oppervlakte 

specifieke deformatie weerstand 

buitendiameter blenk 

belasting 

hulpgrootheid = Ii 2-i+l' 

straal van gaten in blenk 

specifieke arbeid 

halve dambreedte 

trekstripbreedte 

diametergat KWI-test na proef 

diametergat FlVI-test voor proef 

spanningsverhouding 

lengte strip 

verstevigingsexponent 

hydraulische druk 

diameter matrijs bij bulge 



VERKLARING GEBRUIIcr'E BEGRIPPEN EN DEFINITIES 

1) !2~f2~:!:~~~f~~ 
(of rekgrafiek) 

Dit is de grafiek waarbij de 2 grootste 

rekken in een plat vlak worden uitgezet. 

01 > 0 

02 < 01 

03= 01+ 02 

Dit is de verzameling van de rekbeeldpunten 

in de deformatiegrafiek. 

Di t is de verzameling van beeldpunten van 

kritische rekken in de deformatiegrafiek. 

Dit zijn de rekken gemeten op plaatsen \.;raar 

net instabiliteit is opgetreden. 

de afstand tussen gaten in de 

blenk gemeten op de rniddellijn. 

dambreedte = 2a 

Dit is de grafiek t waar rekverhouding 

in plaatoppervlak wordt t.o.v. 

dambreedte. 
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1. INLEIDING 

1.1. Voorbeschouwing. 

In plaatverwerkende industrie is er, door de toenemende ontwikkeling van 

produktietechnieken, de behoefte ontstaant om meer over het gedrag van plaat

materiaal te weten te komen bij plastische deformatie. 

Nen is hier vooral gelnteresseerd in hoeverre men mag gaan defonneren zonder 

dat er insnoeringsverschijnselen optreden. Een insnoering is een ongewenst 

verschijnsel, omdat dit een zwakke plek in de plaat is en later aanleiding 

tot scheuren kan geven. Bet is dan ook van belang te weten bij welke de for-

matie de insnoering begint, zodat de geometrie van gereedschappen op ver-

antwoorde wijze gelimiteerd kan worden. 

De fabrikanten die zich hiermee bezig houden, hebben over het algemeen itvei

nig inzicht in de theoretische achtergronden van het insnoeringsverschijnsel. 

Vandaar dat afdeling produktietechniek van de T. H. onderzoekingen verricht 

teneinde de industrie wat zekerheid te bieden t. a. v. de grens van defonneren. 

Deze onderzoekingen hebben geleid toLde zgn. "grensdeformatiekremme". 

In dit verslag wordt beschreven boe men tot zoln grensdeformatiekremme komt, 

waarbij de onderzoekingen geconcentreerd zijn op het vinden van een gedeelte 

van die kremme, die aansluit op een al eerder bepaalde kremme. N.l door 

F. Salem (rePJrt no. P.T. 0338) is aan de hand van de zgn. "gatverwijdings

test" het verloop van deze kremme in een bepaald gebied al aangetoond. Deze 

test, ook bekend als K.vJ.1. test, vormt ook het uitgangspunt van proef-

nemingen in dit verslag, waarbij dan de proefspecificaties zodanig veranderd 

zijn, dat er meetpunten "wolken" gevonden worden buiten het gebied waar 

meetpunten van F. Salem liggen. 

1.2. Uitgangspunt. 

1.2.1. De K. vv. 1. test 

In het verleden heeft men deze test bedacht om een soort vergelijkings

waarde te verkrijgen van verschillende plaatsoorten t.a. v. de dieptrek

baarheid. 

Een blenk van bepaalde afruetingen met ee.'1 in het midden Vlordt een 

dieptrekbank net 20 lcurg getrokkerl tot materiaal bij h~c gat gaat 

scheuren (zie fig. 1). De verhouding van de gatgrootte voor de proef met 

die van na de proef is ee.'1 maat voor dieptrekbaarheid van mater i-

aa:, wel1<:e ~lOrdt vergeleken met het verhoudingsgetal van andere plaat-

soorte:n. 
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Do 

figuur 1 

Zb kan men een verdeling maken van de dieptrekkwaliteit van verschilla~
de plaatsoorten, met weI als voorwaarde dat ze onder dezelfde omstandig

heden bepaald zijn. 

Zoals: 

- afrondingen stempel en matrijs 

- dieptrekspleet 

- plooihouderkracht 

- geametrie blenk en gat 

- smering 

Dan is de dieptrekkwaliteit: d - do x 100% 

d 

Deze test geeft dus geen enkele indicatie voor de grens van deformeren. 

1 . 2. 2. Onderzoek vanui t K. \'1. I. test -----------------------------------
Dit gedeelte behoort bij het onderzoek van F. Salem. Zij heeft gebruik ge-

maakt van dezelfde test, maar van te voren een fotografisch raster het 

plaatoppervlak aangebracht. Deze rasters maken het rrogelijk om na :let diep

trekken, de plaatselijke rekken op te meten (zie verder in dit verslag). 

Echter bij deze test is de rek in ene richting positief en in andere 

richting negatief, zodat er maar een gedeel te van de grensdeformatiekrom

me bepaald kan 1NOrden te:rwijl we 6i5k zeer geinteresseerd zijn in dat an

dere gedeelte, want in de praktijk komen vaak genoeg vlakke spanningstoe

standen voor met 2 positieve rekken (b.v. autamobielindustrie). 

lX>or nu de K.~v.I. test te wijzigen, kunnen we beide rekken in bodern 

positief maken. Maar eerst rroeten we het rekdiagram vastleggen met de daar

in voorkamende kriteria. 
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2. HEr DEFDRMATIEDIAGRAM BIJ VLAKKE SPANNINGSI'OESTAND 

Willen we het verloop van de rekken bij een vlakke deformatie op systerna

tische wijze in een grafiek weergeven dan kunnen we dit doen door de 2 

rekken in het vlak van deformatie in de grafiek uit te zetten. Ret derde 

rek, loodrecht op het vlak, ligt dan autcrnatisch vast want 01 +5:+03 = 0 

(volume-invariantle). Daarvoor nanen we 0, en 02 die in hetzelfde vlak liggen, 

waarbij 0, de grootste is. 

figuur 2 

Retgeen we nu in deze grafiek willen vinden zijn de punten waar de resp. de

formaties kritiek worden, dus tot welke punten hooguit gedefo:rmeerd mag worden. 

Nu kunnen we twee theoretische deformatie kriteria aanleggen n.l.: 

- het belastingsinstabiliteits kriterium 

- het lokale instabiliteitskriterium 

2.1. Instabiliteitskriteria 

Wat kunnen we over de rekken te weten kanen als het belastingskriterium 

optreecit. 

dan: dF --= 0 
dO 

stel: 

deze voorwaardes gesubstitueerd de 

d 8, dA 
J 

Gl 
d), 

(2i-l) d 2 

d 03 d,'- (; 
- I 
2 

(Hi) 

°2= i °1 i:;; 1) 

01= 0 i = konstant) 

Lcvi- v. r/[ises vergelijkingen: 
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geeft ons de verhouding voor de hoofdrekken n .1. : 

01 : 02 : 03 = (2-i): (2i-l): (l+i) 

Deze verhouding angewerkt in de effectieve rek: 

dan is de effectieve rek in de hoofdrek uitgedrukt: 

(1 ) 

Volgens Nadai: (2) 

Hierin de effectieve rek gesubsitueerd: 

(3) 

Hierin is de C de karakteristieke deformatie weerstand en n de verste-

vegings-exponent. voor een bepaalde rnateriaalsoort. 
De spanningsvoorwaarden ingevuld in de vloeivooiwaarden van i'uses 

geeft de betrekking: 

dan wordt: 

Voor de belasting en spanning bestaat betrekking: 

F= ().A 

is A het gehele doorsnede-oppervalk I waarop de spanning werkt. 

vlakke deformatie van platenrnateriaal is dit de doorsnede van de 

'-1= •• = ..... = plaat. Via voltnne-invariantie kunnen we nu .bepalen dat: 

r 
A 

In AD 

nl. V= A.I 

dV=o d(A.l) 

IdA + Adl = 0 

dA dl 
A r 

(4) 

( 5) 
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Dit geintegreerd tussen begin-en eindtoestand geeft: 

waarbij 

dus 

11 
In 1 

o 

zodat In ~ = 01 

I A == Ao.e-Ol 

Voor F kunnen we dan schrijven: 

- n -01 
F == f. (21 01 + 00) Ao e 

I 2-i 

De belasting gaat door het maximum als 

dan: 

en als 00 == 0 

dF 
d6 = 0 

De figuur laat hoe de belastingsinstabiliteitslijn verloopt. 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Bij het belastingskriterium gaat men er van uit, dat de spanningen he

mogeen over de plaat verdeeld zijn en kan men de belasting t.o.v. een 

bepaalde en oppervlakte beschouwen. 

In de meeste gevallen echter zijn de spanningen niet horrogeen verc,ecld 

en verschilt dit per plaatsje op plaat. 

Vandaar dat we het kriterium per oppervlakte deel k=~u.~= om een 

betere benadering te verrkijgen. vJe beschouwen nu een zodanig klein 

oppervlakje, dat de spannigen en deformatie nu weI konstant zijn. 

oppervlakte A == 

infinitesimaal: 

dA en 
dX1 

-L 

dX
1 

+ df'.~ 
elx 2 

(volgens volume invariantie). 



dA 
dus - = - d 0 A 3 

waaruit voIgt dat 

6 

A In-=-o Ao 3 

Uit de Levi-v.l'lises ve:rgelijkLnq\.)11 kLU1!lt~l \\It' vlndeIl ,J,lL: 

en daar i konstant is kunnen we dit integreren tot: 

de effek.tieve rek hadden we al bepaald n.l.: 

- 2I (; =-
2-i 

(2) in (3) uitgedrukt (; effek.tief _ 2I 6 
l+i 3 

hierin (1) gesubstitueerd geeft ons de uiteindeIijke betrekking voor 

de effektieve rek 

! - 2I A 
0= Hi In AD 

De arbeid per eenheid van opperv lakte is: 

dan 

dan is de specifieke arbeid per eenheid van oppervlakte groei: 

Dit bereikt zijn . dv.Js 
na een bepaalde hoeveelheld rek en de fJA 

(1) 

(~) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

krijgt dan zijn maximum vlaarde, waardoor het betreffende oppervlakte 

elernentje plaatselijk gaat insnOE"xen en 20 een zwakkere plek vonnt. Dit 

geschiedt 

dA 
o 
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d2ws n _ In A + 0 i+1 
dA2 :;::: (J 21 

geeft: 

Hierin is Ac kritisch (anders kritisch ais die van de belasting) 

dan is: 

A 
dus: In c:;::: - ° 3 

c 

+ l+i 6 
n ~ 0 

Voor °
0

::: 0 vinden ,,'Ie dat: 

= 

(8) 

(9) 

(10) 

(ll ) 

VergeIijking (ll) kunnen we ook in de °
1

, 82 grafiek zetten e..n geeft 

ons de theoretische Iokale instabiliteitsgrens aan (zie grafiek 1) . 

2.2. Instabiliteits kritei:ia in de defonnatie grafiek 

~~~~1~_~~~~S~~_~~~~Y~_9~_Eg~E~~~~9g~_SE~~E2~E~~_9!~E!~ 

Zoals te zien is snijdt de belastingsIijn de Iokale lijn op de 8 

Dus waar 82 is o. Di t kan voIgt aangetoond worden: 

als 8
2

:;::: 0 , dan ° 1 - ° 3 

voor Iokale instabiliteit geIdt: 8
3 

::: - n 

°1 :;::: n geldt ook voor de belastingslijn. 

De grensIijn die technisch interessant is, is de Iijn van :let Iokale 

instabiliteits kriterium. In het gebied II treedt pas insnoering op na 

het bereiken van die lijn. 

We zien, dat Iijn dezelfde heeft ais G 
1 - °2-lijn. 

Bij een proces waarbij oJ wordt dan de instabiliteitslijn nooit 

bereikt en er dus geen breuk optreden. 

Dit is dan een ideale drukproef ook weI met zuivere afschuiving aange-

duid. Op deze geldt ook, dat 01 = - 02 I hetgeen L~~liceert dat dan 

83 ;:;;. o. (vohlme invariant.ie). Evenzo geldt de lijn = 02' waar 01 

=02 6.=-~261· j 
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De rekwegen bij vlakke deformatie hebben eenlineair verloop zolang als 

i konstant blijft en geldt: 61 : °2 : °
3 

= (2-i) : (2i-1) : -(l+i). 

Hen kan de rekvleg als een reehte Ii jn weergeven. 

Bijv. bij de trekproef, (lijn A) dan is 

volgende situaties tegenkomen: 
° = 2 

1) Bij 01 n gaat bela sting door het maximum. 

01' zal men de 

In dit geval (trekproef) waar de spanning hanogeen over de 

doorsnede verdeeld is, wordt het rnateriaal al instabiel en 

treedt er globale insnoering Ope Eehter door de verandering 

in de gecrnetrie zal de spanning niet meer horrogeen verdeeld 

zijn en zal rnateriaal verder rekken. 

2) Bij 01 = n - 02 gaat de specifieke arbeid per oppervlakte. 

Na dit punt dus, treedt er lokale insnoering op als: 

01 = -2 02 -. 02 = -n en 01 2n. 

De globale insnoering gaat over in de lokale insnoering. 

3) Bij dit punt wordt de insnoering pas ziehtbaar. 

4) Seheur of breukvorming. 

Lijn B geeft de rekvleg in het dubbel positieve rekgebied weer. 

Hier blijkt echter, dat de dWs per opp. eenheid eerder door zijn 

maximum heengaat als de kraeht. Dat ,4il dus zeggen, dat in het 

rechter kwadrant van de graf iek de grensdeformatiekramme van het 

lokaal kriteriurn overgaat in het belastingskriteriurn. Hierbij 

wordt dan verondersteld, dat de"grens" van deformeren he\: verst 

op rekweg gelegen kritieke punt voorstelt. 

Of deze veronderstelling juist is TIDeten we nog aantonen met de 

praktische grensdeformatiekromme die verder in dit rapport nog 

aan de orde komt. 

Uit de theorie bestaat er voor dit gebiedweinig duidelijkheid 

t.a.v. van de vraag of insnoeringsverschijnselen na het lokale 

kriteriurn of na het belastingskriteriurn optreden. 

zelfs: of belas·tingskriterium in het gebied I niet over-

gaat in het lokaal kriterium. 
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3. ONI'WERP VAN EEN REKf'I[)DEL. 

3. 1. Voorbeschouwingen 

an meetpunten te vinden in het gebied (I) van de defor:matie grafiek, moeten . 
we de volgende weg bewandelen. 

I} Vanuit de KWI-test gegevens een zodanig spanning'3ITlOdel creeeren, dat vIe 

2 positieve rekken kunnen krijgen met 0 ~ 02 ~ °1 , 

2} Voor deze rekken via dit rekmodel een verhouding afleiden die een funktie 

is van de geametrie gegevens en de plaats waar die desbetreffende rekken 

optreden. 

3) uit deze gegevens de geametrie bepalen die bij de gewenst meetpunten horen 

en van daaruit de proefspecificaties bepalen. 

4) Proef uitvoeren en de rekken (01 en 02) or:meten en deze met plaats van me

ten vermelden in tabellen. 

5) Kriteria zoeken voor het bepalen van de plaatsen waar de "kritieke rekken" 

zijn opgetreden. 

6) De kritieke punten plaatsen in de grafiek. 

7) Vergelijking met theorie. 

Hier is globaal weergegeven hoe dit rapport zich verder zal ontwikkelen en de 

hier vermelde punten zullen nog ui tvoerig aan de orde komen· 

3.2. Rekm:::x1el 

Evenals bij de KWI-test maken we hier ook gebruik van de optredende defor:matie 

in de baden van de dieptrekpot. 

Zonder gat in de boden krijgen we een gelijkmatige radiale spanningsverdeling 

in het midden. ~1aar de rekken bereiken nooit een kritieke waarde, daar b:ij de 

afrondingen in de badem het materiaal het meest zal gaan rekken. 

Met een gat in het midden,zoals bij de KJIilI-test, is spanningstoestand kom-

pleet verschillend. Langs de rand van het gat bestaan allee~ lij~spanningen. 

De kritieke defor:matie ontstaat daar onder invloed van de lijnspanning, waar

door de omtrek van het gat gerekt wordt en dus het gat groter wordt. Hierbij 

is de kleinste rek, 02' negatief tot 0, en bevinden we ons in gebied II van de 

defor:matie grafiek. 

figuur 3 
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Door nu symetrisch 2 gaten in de lxdem aan te brengen, verplaatsen we 

defonnatie min of meer naar de dam tussen die 2 gaten, waardoor ook de kri

tische defonnatie tussen de gaten kantc te liggen. f):::x)r nu af te lej clem hoC" 

het verloop van de 01 t.o.v. [), n~")t't _-j in, ,1,\1\ ,1(' b,ll"! \ .. 11\ .I" ,1."m<'lli,' 

verhouding Rja, kunnen we het theoretische verloop van de defo.rro.:.~tie ell. 

aantonen. 

figuur 4 

3.3. Globale afleiding spanningsmodel 

Verondersteld vvordt, dat op de plaatsen waar de gaten zitten, de spanning on

derbroken vvordt en dus 0 is. 0p deze manier bepalen we een spanningsverhouding, 

rechtstreeks afhankelijk van de geometrie. (zie figuur ). 

Dan kunnen we rekverhouding in het midden van de lxdem afleiden. 

CSt 

figuur 5 

Nu is 6
H 

= C5 1 = Gt' + cJt 

aanname: P= a + R 

.... R 
s~n "" = -P-

Vp,....,2:-_-R-2~ 

P 
cos 0(. 

op het materiaal deeltje vlerken de 

volgende spanningen: 

horizontaal: L crt 
2. (5t' = sin~· crt 

vertikaal : <Jr = COS()( G t. 

(1) 

( 2) 

Substitueer nu (1) in (2) door t te elimL~erai dan is 

ur p- R --C5 P 
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Voldaan aan de vloeivoorwaarde van Tresca, waarbij we steIIen dat: 

<>1 Gmax. 

c;r :::: Gmin. 

waarbij ur :::: 0 vinden we: 

R Ur = ( 1 - - ) c5v p 

3.4. Afleiding via evenwichtsbeschouwing materiaaIdeeItje 

(3) 

Beschouwing krachtenevenwicht van een 

materiaaIdeeItje op afstand p van het 

middelpunt van een gat. 

_--::.. .... cH 
Verondersteld wordt, dat de pIaatdikte 

op het beschouwde deeItje konstant blijft. 

figuur 6 

dEl (or + dor) • (p+ d p) • dElS - or . p d El S - 20 t siny-. S = 0 

P Or + d 0 r dp + or dp + d or p 

ordp + d or p - otdp = 0 

waaruit voIgt: 

Spanningsaannames: 

- 0 rp - ot dp = 0 

Ot -
p 

dEl __ de) sin 

03 :::: 0 a min. :::: Or 0 aan de rand van het gat 

o max. = at 

Volgens Tresca: ov (J max. - Cimin. = 2 T max. 

Beschouwen we ov is gehele dam::1oorsnede. 

(1) 

(2) 
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Dan ontstaat nu de differentiaal vergelijking: 

d cp = 
dp welke integreerbaar is. 

Nean voor Oil - or = cr' (= f (p) ) 

dan is d a' = - d or (CSr =dp) 

en : d a' = - cr' 
dp P 

De oplosssing van differentiaal vergelijking is: a r 

met de randvoonlaarde P= R ... C1 

de vergelijking wordt dan: 

cr Cl v ---p 

Merkwaardig genoeg levert deze afleiding hetzelfde resultaat op als 

globale afleiding hiervoor. 

Deze afleiding is dan weI even "globaal" als de vorige. Dit valt cdc ldel 

aan te tonen. 

N .1. in het midden van de dam wordt hier verondersteld I dat de spch'1ningen 

zich als antrekspanning I t.o. v. een straal R + a , gErlragen. Er wordt dan 

vanui t gegaan dat er in het midden nag radiale spanningenen optre:.len t. c; • v . 

de lijnspanningen aan de rar.den van de gaten. Ibvendien dan net over 

het midden ineens de invloed gelden van het andere gat en de 

gelijk blijven, maar ineens van richting ankeren. 

figuur 7 

! G.. Vi 

---~ -

Dit rroet natuurlijk gelijkmatig verlopen en in de afleiding van 

zou de rroeten verlopen van R tot 

in grootte 

rrodel 
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Deze ongelijkmatige verloop valt te konstateren als vle de spanningsver-

houding ~~ uitzetten t.o.v. p bij een bepaalde dambreedte 2a 

figuur 8 

I 

a ... 1 .. a ~ 
p p ... .... 

VJe zien nu duidelijk de discontinulteit in de top. Vandaar dat we nu een 

nog betere afleiding zoeken, die dichter bij de praktijk ligt. 
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3.5. Afleiding via gecorrigeerde evenwichtsbeschouwing 

Hier 'W'Ordt het nadeel van de vorige manier opgeheven door nu de te laten 

varieren van R tot 

Dit geschiedt door de flanken van het beschouwde materiaaldeeltje te begren

zen door een cirkeJ.bcx:>g, die l()()(lrecht op de roiddelijn en de orntrek van het 

gat staat (zie figuur ). I 

Het betrekking tot kleine 

hoeken :rrogen we aannanen_: __ 

sin cp = cp 

sin dcp = dcp 

R' a 
=4) 

sin cpl r .CP = -a 

d cpl =~ 
a .dr 

sin dcp'= ~.dr 
a 

cos d cp 1= 1 

.. 

Op meetkundige gronden kunnen we bepalen dat: 

h a R.CP + ¢i (cos cpl - coscp) 

hI == R.CP + £ (cos (<PI+d~I) - cos 4» 

figuur 9 

waarbij: cos (cp' +dq,' ) cos<j:>' . cos dcj> I - sinq> I • sind4f 

(1) 

(2) 

(3) 
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Verder kunnen we CDsinussen neg tot reeks en ontwikke1en zcrlat: 

CDS cp' ~ = 1 - 2 + 
2 

coscp'=1-r .cp2 

Met gebruikmaking van de tot nu toe bepaa1de betrekkingen kunnen we voor 

h en hI schrijven: 

met (1), (4) en (5) h 

met (2), (3) en (1) hI = 

2 
A\R ~ (1- .£...) 
'Y 2 2 

a 

h - ~ dr 
a 

Beschouwen we nu het even wicht van het materiaaldee1tje in de r-richting: 

- - Gj+ UVj. h 
¢ I o~ 

I 

figuur 10 

(CSy + d6y h) sin"" • dr. dS + (CSr + ddr°Y.clr)h'dS - r h.dS = 0 dy· 'Y 

De betrekkingen (6) en (7) hierin gesubstitueerd levert ons: 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

6 ~ + (loY rh!1? ~ h,-1 th d y. r a dh' a + vr. - ur . r 'f' • r + . dr.h - :r ~d~4>-6r.h = 0 

Na vereenvoudiging waarbij we de tennen van hogere orde verwaar10zen en ver-

onderste11en ddyGY -- 0 I' "d 1" d~;J vanwege narogene spanrungsver e lng over oorsnt:U.e 

in y richting, vinden we: 

d()r = ~ • ~ (or-oy) ~ 'd6r r (dr - Gy) 
dr = ~ 2 

Ra + ~·(a"'-r ) 

(9 ) 
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Spanningsrocxie1 

Voor het spanningsrocxie1 nemen we deze1fde aanames amI a1s in het vorige 

geva1 dus: 

d y ::::: (] V =: konstmlt 

dr == f (r) 

zo ook 

dG'= d6r 

20 

dan d6' r dr dG' 
dr 

= r -.......;:=----
R.a+ ( a -r) r- , (2 2) Ra +"2 a -r 

geintegreerd: 

met de randvoorwaardes: 

In Of == 2· J r dr 2 2 
2Ra+a -r 

In c5' 2 2 - 1n (r -2Ra-a ) + C1 

6' = 
C 

r == a --tJt. c5r == 0 dan C == 2RaC>y 

dus dr -6y uy . 2Ra 
2 2 r -2Ra-a 

Daar 6y == dv 1uidt de a1gernene op1ossing: 

Deze betrekking geeft ons ,veer over 

Dful vinde:n '.fie voor de spapningsverhoudingsfaktor i daar 

2 

dam. 

Gr =::; iGy , . r 
1 :::: ''2----2'=' (O~ r ~ a) 

r -2Ra -a 

(10) 

(11) 
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4. THEOREI'ISCHE GRi~.Fr:EKEN 

4.1. Spanningsverdeling over de dam 

Door nu R en de a te varier-en kunnen we verschillende spanningsverhou-

dingen creer-en, waarbij r de plaats aanduidt waar de spanningsverhouding 

optreedt. 

De grafieken volgens deze relatie vindt u in grafiek 2 , waarin span-

ningsverhouding 02/Gl = i op de vertikale as is uitgezet en dambreedte, 

r uitgedrukt in a = ~ darnbreedte, op de horizontale as. 

De kurves 1 tim 10 geven het spanningsverloop weer bij resp. Ria ver-

houdingen. 

~1et belmlp van deze grafiek kunnen we bij een bepaalde proef op een gEWens

te plaats op de dam de bijbehorende spanningsverhouding i aflezen. 

4. 2. Rekverdeling 01/52 over de dam 

Uit de Levi - v. Hises vergelijkingen volgt, hebben we gezien: 

~h : 52 : 53 = (2-i): (2i-l) : (l+i) 

dus: 51(2i-1) = 52(2-i) 

52 _ 2i-1 
61 -

Met de betrekking voor i ingevuld wordt dit: 

02/61 = -=-::-_-:-_+_2_Ra_ 
- 4Ra 

Op wijze voor de spanningen kunnen we ook deze in een 

grafiek verkwerken voor de Ria verhoudingen. (grafie.k:: 3). Deze gra

fiek geeft ons al een aanwijzing voor or~e te gebruiken proefspecificaties. 

N .1. in ons ond.erzoek we alleen gelnteresseerd in het rechter deel 

van de grensdefor:matiekrorrrne en daarvoor geldt dat 152/01 positief is e11 

we kunnen in 

merking kcrnen. 

grafiek al zien welke R/ a verhoudingen hiervoor in aan-



.!.a 
lot 

...... 
1 ;:II ~:: d 

" ;:: R C 

1 :: R }<1 
'nr R -::. ~ ij. 

5-:: R::id 
6 R:::~d 
-:;::: R=Tod 
B::. R::...!.d 

12 

19 

1d 
i 

2.d 

-



20 

1.0 6,: 02 

0,9 

0,8 

0,1 1 
9 . 

0,6 
8 
"1 

0,5 6 

Ole. 5 

0,1 

10,2 

0,1 

0 
2 

-0.1 

·0,2. 

·O,~ 

. Ol'f 

C> ~" 1." !d 2:"J ~d .ld 
~ 2 l-j 2d 4 2 '" 



21 

5. UITVOERING VAN DE PIDEVEN' 

5.1. De proefspecificaties 

Nu bekend is met welke proefspecificaties in het gewenste gebie::l te kanen 

is, kunnen de proeven uitgevoerd 'l;l.Drden. 

Ret materiaal waar hier vanuit gegaan 'WOrdt is S.P.O, 1 rrm plaatstaal die 

eenre::lelijke dieptrekkwaliteit heeft en waarvan de voorvervorming zeer laag 

is. Dus SO:::: 0 

Evenals bij de K. W. 1. -test 'WOrden hiervan blenks gesneden aIleen dan wat gro

ter van afineting. 

De blenkdiameter is op 0 148 rrm en stempeldiameter op 0 75 rrm gekozen. 

De gaatjes in blenk rroeten d.m.v. electrolytisch vonken 'WOrden aangebracht. 

Dit is noodzakelijk, daar bij boren, p:msen of andere bewerkingen het materiaal 

bij de gatantrek meer of minder plastisch gedefonueerd 'WOrdt, waardoor dan het 

gegeven 50 :::: 0 rond de gaten niet meer opgaat. 

5.2. Rasters opbrengen 

Rierna kan het raster ,dat gebruikt om de deformatie te meten, op het 

plaatoppervlak aangebracht 'WOrden. Na het oppervlak goe::l vetvrij gemaakt en 

geschuurd te hebben, kan er een lichtgevoelige laag op aangebracht- -worden. 

Dan 'WOrdt met het raster negatief, d.m.v. een lichtbak, raster op die 

laag geprojecteerd en daarna in een bepaalde vloeistof gefixeerd. 

Ret gebruikte raster is er een met cirkeltjes van 0 1~2 rrm elkaar enig-

zins overlappen. Ret cirkelraster als voordeel dat altijd de 

grootste en kleinste rek kan 'WOrden geneten, ongeacht de richting van de 

spanningen. 

Figuur 3 toont u ronde raster in vergelijking met het vierkante raster. 

5.3. Ret diep!£ekken 

Ret dieptrekken van de gerasterde blenkjes gebeurt op de Ericson-dieptrekbank. 

Rier kan men n.l. dieptrek-gebeuren van bovenaf gade slaan. Dit is wense-

lijk, daar we rroeten kunnen zien wanneer 

middellijk het te kunnen stoppen. 

insnoering optreedt om daarna on-

Een heel belangrijk punt is de smering van het proces. Als er niet voldoende 

gesmeerd 'l;l.Drdt, zullen de dieptrekkrachten niet voldoende overgebracht 

'l;l.Drden naar de boden en zal, ondanks verzwakking I de instabiliteitsgrens 

niet in de bodem maar in de afrondingen van de stempel of matrijs bereikt 'l;l.Dr

den. De deformatie verloopt hier het 

(.52=0 • 51= -63 en 0'3 is de IDvendien treedt er in afron-

ding neg extra buigL~ op). (zie figuur 11). 
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n LI 

? 

figuur 10 

Cirkelvo:r:mig raster in vergelijking met een 

vierkant raster bij verschillende deformatierichtingen. 



/ 

figuur 11 

Een srneermiddel, dat uitstekend blijkt te voldoen in plastik folie (boterham

zakjes) . 

an er zek.er van te zijn, dat de deformatie ver genoeg vvordt doorgevoerd, vvor

den de blenks diepgetrokken tot er plaatselijke insnoering of scheurvorming 

optreedt. Dit treedt het eerste op, op de middellijn aan de randen van de ga

ten, want hier bestaat uitsluitend lijnspanning 1 zodat de langsrek, dus °1 , 

erg groot vvordt en de scheurvorming, al tijd loodrecht op de grootste rek. 

ontstaat, daar inzet. 

Zodoende weten we, dat zich nu ergens op 

de instabiliteitsgrens gedeformeerd zijn. 

dam punten bevinden die juist tot 



figuur 12 

Licht gedeformeerd 

zonder scheur. 

figuur 13 

Sterk gedeformeerd 

met scheurvorming. 

Gedeformeerde bodemvlakken met 

R/ a verhouding en mate Va'i1 deforrrlat 

COp ware grootte) 

len 
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6. WAARNEMINGEN 

Van het aantal proeven die gedaan zijn, mrden hier die proefstukken be

schouwd met de R/ a verhoudingen, zoals bepaald voor de nunmers 1 t/m 10 

uit de theoretische grafiek. 

6.1. Metingen van de rekken (algemeen) 

Metingen van alle gedefonneerde rastercirkeltjes over de middellijn tussen 

de gaatjes. 

De afstand van deze meetpunten t.o.v. een gat mrden hier ook opgemeten. 

Dit em de 02/01 verhouding over de dam te kunnen uitzetten. Deze mrdt ver

der S genoemd.. De logrekken vinden we door onder een coordinaten microscoop 

de langste-en kortste as van de verkregen ellipsjes op te rneten.Resp. d1 ,d2 • 

Dan 

d2 
~2 = In dO 

en dO is de uitgangsdiameter voor een 

cirkeltje = 1,92 mm. 

De waarnaningen vindt u in de tabellen achter in dit verslag. 

In vergelijking met de theoretische grafieken van de 02/01 verhoudingen 

vindt u in grafiek 4 ook nog enkele werkelijke 52/51 verhoudingen over 

de darnbreedte uitgezet. Als voorbeeld zijn hier proef 3 en 10 uitgezet 

em de afwijking t. o. v. de theorie te bepalen. 

Discussie afwijking: 

Het is te zien, dat de rekken zich ongeveer vclgens de afgeleide tendens 

verhouden. De afwijkingen die hierbij ook aangetoond 'WOrden, zullen als 

voIgt te verklaren zijn: 

- Het materiaal is niet isotroop. 

Hiennee de verschuiving van de krorrme t.o. v. de middellijn 

te verklaren. 

De R-faktor is niet bij het onderzoek betrokken, daar deze na-

genoeg niet van invloed is op de grootte van 

- Inhomogeniteiten van het materiaal. 

kritische rek. 

Hierdoor 'WOrdt eerder verstevigd dan het naast-

liggende en laat daardoor minder rek toe. 

- Aanname van de konstante 'lloeispa.P.ning over de dam is slechts 

benadering van werkelij~~eid. 
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am aan te tonen hoe het deformatieverloop tussen de gaten te zien is 

in een grensdeforrnatie grafiek vindt u de rekbeeldpunlen von a.a.Yl va.t'I de 

gedeformeerde blenks in grafiek 5. 

am in deze grafiek de theoretische instabiliteitskromme te kunnen tekenen, 

moeten we eerst de n-faktor kennen (zie theorie blz. i) . 
Met behulp van de trekproef kunnen we deze bepalen (zie appendix I). 

De n blijkt hier 0,26 te zijn. 

Met de theoretische instabiliteitslijn kunnen we vaststellen, vlelke proe

ven over het instabiliteitspunt gedeformeerd zijn en tevens welke punten 

van zo In proef in de buurt van de kritische waarde liggen. 

Zoals bij proef (5) de punten 3 en 6 in aanmerking zouden moeten Kernen. 

In de grafiek vindt u als voorbeelg. proef 5 en 10. 

Bet ziet er naar uit dat de deformatie hier van gat tot gat een lineair 

verloop heeft met een soort "hysteresisverschijnsel":: De verklaring hier

voor wil ik u echter schuldig blijven. 

Als we er vanuit gaan, dat de i gedurende het proces konstant blijft, dus 

dat ieder punt een rechte rekweg heeft, dan kunnen we per punt de lijnen 

van de konstante spanningsverhouding tekenen. 

De waarde van die spanningsverhouding i kup.nen we bepalen uit grafiek 5. 

cmiat we de ligging op de dam en de 62/61 verhouding kennen. 

~ Dat "hysteresisverschijnsel" zit uiteraard in de R-faktor (zie verkla

ring blz .• +~.) 

6.2. Het.ingen met betrekking op de instabiliteitsgrens. 

§~~~l~_~~~E1~~~~~_2E_9~_9~ 

Daar er per gedeformeerde blenk (die redelijk gelukt~is) er e:Lgenlijk 

maar 2 punten op de dam liggen die aan de kritieke grens gedeformE:."erd 

zijn, hebben we, ondanks het gered.e aantal proev81'1 vrij we:i.t'1ig punten ern 

er een kronme uit te bepalen. Bovendien hebben deze 2 punten ook nCXJ een 

gelijke 62 / 01 verhouding daar de verdeling symmetrisch is. Qn ",Jat 

meer kritische meetpunten te krijgen is de serie met neg 5 proeven uit

gebreid vlaarbij er op gelet is dat er vold08l'1de deformatie is opgetred.en. 

Deze serie is uitgevoerd me~ een materiaal van hoge dieptrekkYJaliteit 

dat ook gebruik vlOrdt in de carrosseriebouw. De n-faktor is hier 0,27 . 

.* D.w.z. als er op de dam de overgang van insnoering totgeen insnoering 

aanwezig is. 
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Dit materiaal stelde ons echter niet in staat de Ria verhouding nag 

verder te verkleinen, maar stond weI toe dat bij goOOe smering de ba

den verder gOOeformeerd kon worden. Zo werd bij de kleinste Ria ver

houding (R = 1/16 a) de gehele dam tot flinke insnoering gOOeformeerd, 

zodat net naast de dam een reeks kri tische meetpunten op de grens van 

het insnoergebied te vinden waren. 

Echter, hoe stelLen we de plaats van meten vast waar instabiliteit op

treedt. 

§~~~~~_~~!~~!~_~92~_~~~_e~E§~~_~~_~!~!~~~~_~~~ 

Retgeen tot nog toe een groot probleen is 1 is het dectereren van de 

plaatsen waar het lokale instabiliteitskriteriunoptreedt. 

Aangezien we bij het deformatie proces niet kunnen waarnenen wanneer 

de hoeveelheid arbeid per oppervlakte eenheid door het maximum gaat, 

zoals men b.v. bij de trekproef weI kracht maximaal kan zien worden, 

noeten we een "visueel instabiliteitskriteriumH vaststellen om de ge

wenste punten te vinden. 

In de literatuur bestaat hieromtrent weinig eenduidigheid en ~Drdt er 

nog weI eens het "mat worden" in betrokken. 

Ret eerste wat we kunnen waarnemen, bij voldoende belichting, is het 

"mat vlorden van het plaatoppervlak en daarna (mee..stal) zien we de in

snoering. 

En daar dit verschijnsle beter waar te nenen is als het begin van insnoe

ren, gaat men er weI eens vanuit, dat de kritische rekken gevonden kun

nen worden tussen het "mat worden" en zichtbare insnoering. 

Echter de tendens van het "mat worden" geeft niet hetzelfde verloop als 

de instabiliteitsgrens. 

Deze hangt n.l. in sterke mate af van de spanningsverhouding i ap-

pendix II). 

Er rroet dus op plaatsen geneten \vorden waar een verandering optreOOt 1 

die direct met het bereiken van de instabiliteitsgrens samenhangt. 

Dus het punt waar de insnoering juist beJint op te treden. De rroeilijk

heid is, dat dit punt niet zonder meer waar te nenen is. 

Bij het rapport over de K.W.I.-test wordt dit probleen prnzeild door ge

bruik te maken van tvJee meetkriteria n.l.: "net geen insnoering" en "net 

'\Ilel insnoering". De metinge.Yl geven dan 2 "punte.nwolken" waarvan grens-

lijn dan de instabiliteitskromme is. Ret nadeel blijft toch dat het vaak 

noeilijk te beoordelen is of er net ~lel of net geen insnoering is. Daar

door zullen de puntenwolken elkaar wat overlappen. 
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In ons geval hebben T,tTe het voordeel, dat we in de J::x:xlan van de diep

trekpot met een vlakblijvende deformatie te doen hebben. Want met be

hulp van een latje of ander recht VOOrV<lerp kunnen we de plaatsen waar 

de insnoering begint vrij exact bepalen (zie opnerking) . 

Door een lichtbron door de ontstane spleet tussen de plaat en het lat

je (die veroorzaakt V\Ordt door de dikte insnoering) te laten schijnen, 

kunnen we goed zien waar de insnoering ophoudt of begint. ZO kunnen 

we het gehele insnoergebied opneten en de grenslijn (van begin van in

snoeren) trekken. (zie figuur 14 ) . 

In het geval van een vla~lijvende deformatie is dit een acceptabel 

"visueel instabiliteitskriteri1..ID1". 

Daar we bij ons"visueel kriteritlffi" min of meer een insnoer grenslijn 

aanwijzen, noet er precies aan weerszijden van die ganeten worden 

willen we de kritische meten. 

In bepaalde gevallen dit nog problemen. 

L2 fiquur 15 

L3 

o\J~r3ons 

in,n""'gebl<d 1! II 
-- I 

Naa..rllla. te men verder in het rechter deformatiegrafiek-komt, 

blijkt de overgang zich scherper af te tekenen en \-'lOrdt het insnoergebie::i 

kleiner. 

Dan men dat even naast de grensovergangslijn al flinke afwijkingen 

waarden gevonden W~LU'~ 

raster tach nog \lrij 

bestaat over het 

Dit v!ordt mE":.'Cle veroorzaakt doordat het 

(rekgradient) 
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Dit verklaart de ;rei-of l:x:x:m vonn" van srnmige cirkeltjes. 

Een oplossing hiervoor is het overgaan op het meten van de halve cir

keltjes die aan weerszijden het dichtst van de grensIijn liggen. 

En in gevallen waarbi j de meetplaats net links of rechts van de grens

lijn Iigt, wordt het naastliggende halve rastercirkeltje, door de grote 

rekgradient, als niet kritisch gedefonneerd verondersteld. (zie fig16b). 

We gaan er weI vanuit, dat de ligging van de grensIijn eenduidig is, 

arrlers kunnen we op deze rnanier geen onderscheid maken tussen "net geen"

en "net wei" insnoering. 

a-vonn 
figuur 16 

b. 

9ftLI1 i~snoftrjn", I'" i~c;,hottrin.9 

boon-vo:r:m f 

Hoewel de meetfout nu tweemaal zo groot wordt, is het toch een aanzien

lijke meetverbetering. 

Als vIe het insnoeren op de darn beschouwen. dan zien we dat deze in veel 

gevallen wordt voorafgegaan een giobaal dunner worden van de plaat. 

We zien dan een insnoering in een "globaal ingesnoerd" gebied. 

figuur 17 



Aanduiding insrloergebied, 

bij een rroeilijk te be

grenzen insnoergebied. 

overgangsgebied 

insnoergebied 

Meetmethode bij scherp 

begrensd insnoergebied 

De kritische meetwaarde 

heeft hier de kwalifi-

katie "0". 
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zelfs deze dikte rek voor de insnoering nog 

Daar in bepaalde gevallen deze rek vrij plaatselijk is, rnoet men 

er voor zorgen, dat dit dunner worden niet voor insnoering wordt 

aangezien. 

Aan weerszijden van de met dit meetkriterium gevonden grenslijn 

vinden we nu de punten die ook de te bepalen grensdefoITIlatiekromne 

begrenzen. 

De meetpunten in het insnoergebied geven we aan met x en die waar 

geen insnoering is met o. 

(zie ook laatste kolam van de tabellen). 

6. 3. Verwerking van de kritische rekken 

Nu we op verantwoorde wijze de ligging van de kritische rekken hebben kunnen 

bepalen, kunnen de gemeten waarden van aIle punten die hierop betrekking 

ben, bij elkaar gevoegd v,}Orden. 

Deze serie die uiteindelijk bepalend is voor 

in tabel 11. 

grensdefonnatiekrc:m:ne, staat 

Achter de waarden vindt u de aanduiding al dan niet insnoering is opgetre-

den. De meetpunten, die niet op de middellijn over de dam voorkamen, dus ook 

niet in andere tabellen staan, zijn gemerkt. Deze meetpunten,uitgezet in 

defonnatiegrafiek, geven ons het globale instabiliteitsverloop t.o. v. de rek

ken bij variatie van de spanningsverhouding. 
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7. DE GRENSDEFORMATIEKRO~ 

Bij het plaatsen van de meetpunten in de grafiek is er onder scheid 

tussen de t\vee llk1.t E'X ia.a] S0{11'1l '.11 • 

Grafiek 6 geeft de \v'ildrncrningexi bc...ltorende bij !tet m::tteridtll ::;P. 0 \,'t_~,r 

met een verstevigingse:Kp:)nent n= 0,26. 

We kunnen zien, dat het rnerandeel van deze meetpunten in het gebiEd II 

wat dan de rEde was voor -",-",u",,,,, van een beter materiaalsoort. 

Graf iek 7 geeft de waarnemingen 1,>I,eer van de proeven gedaan met het 

teriaal genaarrrl "rustig met een verstevigingse:Kp:)nent n= 0 I 27. (DR."U 2) 
Deze zijn dan ook meer in I gelegen. 

Grafiek 8 toont de waarnemingen van materiaalsoorten bij elkaar. 

an de eenheid van de symbolen te handhaven zijn de kriteria "insnoering" en 

"net geen insnoering" op dezeIfde ze aangegeven, maar dan met di t verschil: 

n = 0,26 qeen weI insncxrring: o resp. * 
n = 0,27 geen weI insnoering: ® resp. * 

Beschouwen we de gemeenschappelijke dan kunnen we konstateren: 

I} Al met er maar een klein gedeelte in Det gebied I 

bepaald (± 1/3 

2) De theoretische instabiliteitslijn wordt vrij geed bena

derd. 

3) De meetpuntenv;rolken van 

tendens weer. 

~~.~~.~ materialen geven dezeIfde 

7.1. Discussie 

ad 1 Uit opnerking 1 noeten we 

te weinig informatie geeft over het 

Ret geeft weI inzicht hoe de 
-

De gevonden waarden hangen "'+-(,:>1"1.-

dat ons deformatiemode~ eig~nIijk 

van krorrme in gebied I. 

de \ -as gaat (zie graf iek. 8) • 

van de fflanier van deformeren. 

Sommige dieptrekprocessen zijn te vroe} van:vlege de su,.1;j ectieve 

vlOrae..'1 voordat insnoering op de dam 

scheuren. 

procesuitvcxrring of noesten 

optrad, orrrlat het materiaal 

Zoals blijkt bij het met een n van 0,26 is er bij de kleinere 

R/a verhoudingen niet ver ge..'1oeg qedE~tclrrr~E~rd (zie ook tabellen). Anders 

gevonden. Vandaar ook dat de hadden we daar vlel punten met 

proeven l.og zijn uitgebreid m~~t een , waarva.'1 (j anmergenoeg) 

de n-vlaarde wat hager Iigt. 
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ad 2 Dat de theoretische instabiliteitslijn goed benaderd wordt, is te dan

ken aan ons goed te bepalen meetktiteriurn. D.w.z. dat instabiliteit 

werkelijk ook bij begin van insnoering optreedt, want hier ging het 

meetkriteriurn vanuit. 

De afwijkingen van meetpunten (sonroige) t.o. v. de theoretische lijn 

worden veroorzaakt door de grote defonnatiegradient, die in dergelijke 

punten optreedt. 

En daar het gebruikte raster niet klein genoeg is, liggen de aD~ij

kingen voor de hand. 

ad 3 Het verloop van krarmes zoals getekend, ontstaan als we tussen de x

wolken en de 0- wolken een vloeiende lijn trekken op gelijke afstand 

van x en o. 

Dit is uiteraard een globale verwachting, orrdat er toch nog weinig 

punten zijn. 

De ligging van deze lijn in de figuur is derhalve een geoptimaliseerde 

ligging n.l. een bovengrens van de te verwachten ligging. 

7.2. Konklusie 

Een konklusie kunnen we alvast trekken, n.l. dat de lokale instabiliteitslijn 

in het I -gebied niet volgens een rechte naar beneden duikt, maar min of meer 

het verloop van de belastingslijn voIgt. 

Om wat meer te kunnen konkluderen rroet er eerst nog geprobeerd worden of er 

via een ander onderzoek niet meer punten gevonden kunnen worden van de insta

biliteitslijn. 
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8. UITBREIDING VAN HEr ONDERZOEK 

8 . 1. De hydroforrn-test 

Zeals in de grafiek te zien komen de waarnemingen niet verder dan in het 

een derde gedee1 te van het gebied I. 

Als de RIa verhouding verder wordt verk1eind za1, ondanks optlina1e smering, 

de kracht elders door het maximum gaan en za1, zeals reeds gezegd, de de for

matie in de l::od.an geen kritische waarden meer bereiken. 

Teneinde neg wat aans1uitpunten te vinden in de buurt van de C>l == 62-lijn 

kan het onderzoek neg uitgebreid worden met een deformatieproces l waarbij 

een ge1ijkverdee1de v1akke deformatie p1aatsvindt. 

Een geschikte methode hiervoor is de "hydroforrn-test". Dit is een methode, 

waarbij de deformatie veroorzaakt wordt door hydrau1ische druk aan een kant 

van b1enk. 

figuur 18 

De b1enk wordt hier ingek1en:d en de olie wordt er onder gep:aupt, zodat de 

b1enk a.h.w. "opgeb1azen" wordt. 

Vo1gens het minirmlm energie principe vormt er zich een gedee1 te van eer· 001 

de zegenaam:le "bulge" (zeals b. v. een zeepbe1). 

Dit wordt ook we1 met een"manbraantheorie!l aangeduid. 

De uitbuiging van de bulge moet uit de p1aatdikte kernen, daar bij deze test 

het materiaal niet onder de ink1emming vandaan kan v1oeien. 

Aan de hand van theorie kunnen we af1eiden bij welke 5 de kritieke insnoer-

verschijnselenoptreden. 



8.2. Theoretische instabiliteitsbepaling bij hydroforrrrtest 

In dit geval is de 5 afhankelijk van volgende grootheden: 

1) De oliedruk p 

2) De kracht die een IPateriaaldoorsnede kan opnemen 

3) De specifieke arbeid per eenheid van oppervlakte 

In de kritieke situatie bereiken deze grootheden een maximum, waarbij we 

kunnen onderscheiden: belastingsinstabili tei t met: 

Belastingsinstabiliteit met: 

1) De oliErlruk ~~ == 0 

2) De kracht d(G.A) 
dB 

Lokale instabiliteit met: 

o 

3) De specifieke arbeid per oppervlakte eenheid 

ll_Q~_2!~~_E 

Veronderstellen vIe dat de bulge vonn van een bolsegment houden 

en beschouwen vIe het kri tiekste gedeel te dus de van bulge, dan 

kunnen we de volgende aanna;,lIes doen: 

figuur 19 

Sa= 81 
5t = 5 2 ( 51 52) 
51"= 5:; 

Ui t evenvlicht op de bolwand voIgt: 
2 

F :::: p.1T·r ~ 2'1TrSOt 

zodat: 

p 
2 SOl 

r 
en o 

Uit de vloeivoorwaarden van v. fvlises 'linden we: 

- \/, . 2 2 2 20= v«)a-6t) + (cSt -Or) + (cSr '-Oe) == 

dus 

De verhoudingen van de rekken vindeIl we met Levi - v. ~1ises vergelij-

kinge..'1. In. 1. : 
5 1 : 1 : ~2 
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dus 51 :: 5 2 =-~ 5 3 

De effektieve rek vinden we dan met: 

We kunnen nag de verandering van de straal r en de pIaatdikte S in rekken 

uitdrukken: 

S o = Inr So 
... 

~ 211r us= In--
2nro 

volgens Nadia geIdt: 

We veronderstellen 50 ~ 0 
Dan kunnen we p schrijven aIs: 

53 - n = 2.So.e .C(b) p 
r .. e 01 

o 

In effektieve rekken: 

p 

Deze vonn gedifferentieerd: 

Hieruit voIgt: 

De aananme is hier dat: 

F = 2'\1 r·S·6t 

.. 

S=So.e 

r = r . e o 

&3 

01 

5 k = 2/3 n 
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Via dezelfde uitwerking als bij 1 kunnen we ook nu de F uitdrukken 

in effektieve rekken. 

- n -).:6 
F = 2"'C'r ,So (5) e 2 o 

Deze vorm gedifferentieerd: 

- n-l -).:5 
2'!1-C'r' So' ( n(6) e:1 -o 

~"laaruit volgt: 

B = 2n k 

I 
8.2.2. Lokale instabi1iteit 

Deze uitwerking heeft hetzelfde verloop a1s de theoretische beschouding 

van de lokale instabiliteit op blz. 

Voor I.. 1 en 50 =::0 vinden we met: 

d2ws = 0 
dA

2 

8.2.3. DiscusRie 

We zien nu dat bij het toepassen va.Yl deze drie kriteria er drie ve::::.Olchil

lende waarden voor 5 gelden. 

De beide be1astingskriteria geven echter in dit geval niet de juiste be

nadering. De be1asting wordt hier veronderste1d hamogeaYl te zijn over de 

doorsnede, wat in dit geval niet juist is. 

BovendiaYl: maximum worden van de oliedruk heeft voor het deformatie 

proces fysisch geen enkele betekenis. 

Bet derde kriterium is '.>]e1 een korrekte want nu wordt de in-

stabiliteit per oppervlaJcte dee1tje bepaald, hetgeen los staat van het de

formatiem::xiel. 

Ret b1ijkt, dat t.o.v. van (£n doorsnede deeltje door 

het maximum voeren, dat de krit.ische re..~kErrl hi top varl dezelfde groottE 

zijn a1s het lokale instam l:U::eitskri teriurn. 
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Ret blijft alleen de vraag of het materiaal zich ook exact volgens 

dit kriterium gedraagt. 

Er zullen n.lo nog andere invloeden m.eewerken zoals b. v. het buigings

effekt in het plaatrnateriaal. 

figuur 20 

8.3. Beschouwing instabiliteitsverschijnsel bij de hydroform-test 

Om trachten vast te stellen waar bij een bulge het kritische gedeformeerde 

gedeelte aangetroffen kan worden, gaan we na wat er gebeurt met de bulge als 

het instabiliteitspunt bereikt wordt. 

Tot zo ver zijn we er vanuit gegaan dat het materiaal in een Bolvorm uitbuigt. 

Als de deformatie in een kritiek stadium is gekomen, gebeurt dit het eerst in 

de top, onrlat daar blijkbaar de spanningen en rekken het grootst zijn. 

Dan wordt het materiaalgedeelte in de top instabiel en wil onder invloed van 

de druk alleen verder buigen. 

rJJaar zo gauvl dit materiaal iets uitbuigt, vormt dit gedeelte een bultje met 

een kleinere straal (t-l ) I zod.at de spanning in dat materiaalgedeel te, die 

voor verdere deformatie rroet zorg dragen, onroiddellijk zakt. 

p.rl 
Inmers: () top = 

28 

figuur 21 

en 
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Ret gevolg is, dat bij voortgang van het proces nu in het amliggende gedeel-

te instabiliteit bereikt wordt, waardoor gedeelte ook verder gaat uit-

buigen en een bult vormt met straal r 2 . Hierdoor daalt de spanning op dat 

materiaaldeeltje ook. 

Dit herhaalt zich steeds tot op een bepaalde plaats op de bulge waar dan 

geldt: 

66 == 
p.re 

Gtop 

Waarna de spanning in weer het grootst wordt en de weer verder 

gaat uitlmigen. Dan start denkbeeldige cyclus weer van voor af aan, 

waarbij grens van het instabiele gebied lager komt te liggen. 

We kunnen ons voorstellen, op deze wijze na het bereiken van het insta-

biliteitspunt, de bovenkant van de bulge een paraboolvorm gaat krijgen. 

Di t val t ook goed te zien ver door gedeformeerde bulges ook foto). 

Uit deze redenatie zou dan kunnen volgen, dat de plaats waar net instabili-

teit optreedt, ligt op het overgangsgebied van de bolvorm op parabool-

vorm. 

8.4. Lokaliseren plaatsen .... 'aar insta"'Jili tei t optreedt 

We hebben in het voorgaande ons instabiliteitskriterium vastgelegd in de over-

gang van paraboolvorm naar de bolvorm. 

De overgang is echter niet zo duidelijk' te 

zien hiernaast is afgebeeld, want de 

bol gaat toch zeer geleidelijk in de pa

rabool vorm over. 

Een methode an enigzins de plaats aa.,'1 

te vlij zen vlaar de overgang ligt is via 

projectie. 

We kunnen de kontoer over de ITQddellijn van 

vlak. Ter vergelijking bevinden zicn da."1 op 

cirkelbogen, dan 20 ge-

projecteerde bulgekontoer rr~'~0r,~'=n 

kunnen dat de naar 

de parabool globaal aangemerkt 

worden. 

Dan vK:>rden punten beneden dat 

bulge ·cen op een 

vlak eE' •. l1 aantal concentrische 

merkje met "net geen en daariJoven met insnoering" aangeduid 

en op de afgesproken manier met 0 
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8.5. Waarnaning hydro form-test 

Bij onze beproevingen met de hydro-fonn test hebben we weer gebruik geroaakt 

van het materiaal waannee al een gedeel te van de grensdefonnatiekrarme in 

het eerste kwadrant bepaald is. N .1. die met een n van 0, 27 ~rustig staal' 

afkcmstig van DAF). 

In totaal zijn er vier proeven gedaan en wel met verschillende resultaten 

zcx:1at we, in de range van 001 blijvende uitbuiging tolscheurvonning, meet

punten konden verkrijgen. 

Met de omschreven projectianethode is de grens van stabiliteit gedetecteerd 

en zijn de gevonden meetwaarden verdeeld in instabiel en niet-instabiel 

(~ en 0 ). Deze waarden vindt u in tabel 12 . 

Bij kontrole metingen op de dikte blijkt, dat het dikte verloop van de rand 

tot de top gelijkmatig is. 

Er is dus geen insnoering waarneembaar I laat staan zonder dikte meting. 

Dit geeft onze instabiliteitsbeschouwing "",at meer geloofwaardigheid, want 

daarin wordt min of meer ook verhaald. dat de insnoering en dus instabili-

ergens begint rond de top van de bulge en zich geleidelijk voortzet tot 

de top waar het materiaal dan ook het dunst is. 

Plaatsen we de gevonden punten in de grafiek op dezelfde manier als we al eer

der gedaan hebben, dan kunnen we het volgende konstateren: 

1) De kritische rekken liggen bij Ci1 = 02-1ijn hoger als in theorie 

verwacht werd. 

2) De niet- en wel insnoeringspunten liggen enigzins door elkaar. 

3) In afwijking met hetgeen we verwacht hadden, is 81 niet gelijk aan 52. 
4) Tendens grenslijn rroeilijk te bepalen. 

8.5.2. Discussie 

ad 1 Hieruit valt te konkluderen, dat de grensdefonnatiekromme in het ge

bied] enigzins oploopt in plaats van horizontaal loopt. (Als het meet

kriterium voor de bulge een representatieve plaatsbepaling is). 

Blijkbaar de theoretisch veronderstelde grens, die ligt 

bij 5 1 = ~ n, toch geen praktische WailrQ,e 

vIaarschijnlijk zullen er het bulging-proces meer onbekende fakto-

ren meespelen, die bepalend zijn voor de 

teitsgrens. 

van instabili-
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De hier gehanteerde lokale instabiliteitsgrens wordt bij vlakblij

vende deformatie bereikt. 

Kennerlijk speelt buiging van het materiaal ook een rol 

ad 2 Dat deze punten door elkaar liggen kant uiteraard door de subjectie

ve manier van lokaliseren. 

ad3 

Via de projectie is de grens van insnoeren aangewezen, dus het te 

begrijpen, dat hier nogal wat afwijking in mogelijk is. 

De 5 1 en 0 2 lig~en niet op de cr 1 U2 -lijn, an::iat : 

I} de kritische rekken in alle gevallen op de l:olroantel 

liggen en niet op de top. 

2) inhomogeniteiten in het materiaal geen homogeen ver

deelde rekken toelateti. 
De grootste rek is altijd 01 ongeacht de richting. Vandaar dat de rek-

ken allen aan de linker zijde van de Ul U2 -lijn liggen. 
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9. EINDKONKLUSIE 

Ter afsluiting van dit onderzoek volgen hier enkele konklusies, die het 

voorafgaande nog eens samenvatten. 

Ret uitgangspunt van ons onderzoek was de dieptrekmethode van de KWI-test, 

waardoor aan onze m::x.:relijkheden m.b. t. het ontwerpen van het deformatierro

del vooraf al beperkingen opgelegd waren. 

Deze beperkingen leidden ertoe, dat het bereiken van het in de opdracht ge

stelde doel, maar ten dele gelukt is. 

Dit kamt amdat ons deformatiemodel te weinig spanningsvariaties toeliet. 

a:n een groter gebied te kunnen bereiken, zou er eigenlijk een tweede m:::x:lel 

ontwikkeld rroeten worden en liefst ook nog een rrodel voor het dieptrekpra

ces. 

Daar de proefnemingen in het kader van ons m:xlel vrij tijdrovend waren, zijn 

we niet meer aan een tweede m::x.:relijk dieptrekrrodel toegekanen. 

De grensdeformatiekramme die hier uiteindelijk bepaald is, kan als een beves

tiging beschouwd worden voor de veronderstelling, dat in het gebied I, het in

stabiliteitskriterium volgens de lijn van het belastingskriterium zou verla

pen. (Zie opmerking blz.B). 

Dat de ligging van de gemeten krarme zo dicht bij de theoretische krarme is, 

kant door het feit dat we hier met zuiver - vlakblijvende deformatie te doen 

hebben, waarbij 0'3 (deze werkt in de dikte richting van de plaat) exact 0 is. 

Bovendien verscb~t het in dit verslag gelanceerde meetkriterium een duidelijke 

indikatie van de plaats waar instabiliteit optreedt. 

Wat betreft de reproduceerbaarheid, biedt de hier behandelde dieptrektest, in 

de praktijk, vooral voor bedrijven die tot nu toe met de l\WI-test gEWerkt heb

ben, nog wel m::x.:relijkheden. 

Men kan n.l. met hetzelfde gereedschap, benodigd voor de KWI-test, deze proef 

uitvoeren. Hierbij heeft men de m::x.:relijkheid gebruik te maken van de theore

tische grafieken, die de spanningsverhoudingen en de rekverhoudingen t.o. v. 

de dambreedte weergeven. Deze grafieken zijn ook op andere materiaalsoorten 

van toepassing, daar ze uit de alge'Uene plasticiteitsleer zijn afgeleid. 

Zonder te rasteren of te meten I kan men op de anschreven marll.er het instabi

liteitspunt bepalen, deze opneten t.o. v. de dam en met de grafieken de span-
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ningsverhouding i en de 02 - 01 verhouding vastleg-gen. Hierbij IIDet voor

a£ de Ria verhouding bekend zijn. 

Het enige probleem echter is, dat de grenslijn van het insnoergebied 

niet geheel eenduidig vast te leggen is, andat het visueel meetkriterium 

een subjectief karakter heeft. 
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APPENDIX I 

Bij het invoeren van de effektieve spanning en de effektieve rek in 

de voorafgaande theorie hebben we gebruik gemaakt van de verstevig

ingsrelatie van Nadai, n.l.: 

Deze funkti~die het plastisch gedrag van een willekeurig materiaal 

beschrijft, stelt ons in staat het verloop van de effektieve defor

matie t.o. v. de effektieve spanning weer te geven. 

c 

De C hierin is de specifieke deformatie weerstand met de dimensie 

van spanning die gelijk is aan de effektieve spanning als 5 = 1-& 
Deze effektieve deformatiekrorrrne kurmen we, ter bepaling van de n

faktor, het eenvoudigst bepalen met de trekproef I daar bij trekproef: 

In het geval dat de n-faktor van ~~ plaatmateriaal bepaald moet wor

den, zoals in dit geval, wordt de trekstaaf in een vonn van een strip 

gemaakt met S = plaatdikte en b~ 205 

De effektieve rek is dan: 5::: In b·S 
b·S o 0 

He kurmen dan het verloop van de effektieve rekken en spanningen op 

dubbel logaritmisch papier uitzetten, zodat we een rechte lijn krijgen. 

n.1. : 

CVoorschot
Text Box
Hoofdstuk 
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De richtingscoefficient van 

deze lijn is dan: n tgo<. 

1 o 

Het behulp van een cornputerprograrrma kunnel1we, in door ons zelf te 

bepalen stappen, de 6 en cr uitrekenen als we per stap de gegevens 

over de verandering van de kracht en de doorsnede geven. 

In ons geval, dus met staal S.P.O., werd de trekproef in dezelfde om

standigheden als van het dieptrek- en bulging proces uitgevoerd. Deze 

waren: 

- kamertemperatuur 

- lage deformatie-snelheid 

- kontinue-deformatie 

Kontinue-deformatie ",il dan zeggen, dat tijdens de trekproef de dikte 

en breedte opgemeten rroesten worden. 

Dit werd dan gedaan met elektronische tastertjes. 

De gegevens van deze trekproef vindt u direkt,uitgezet op het dubbel 

logaritmisch papier. (grdtiek 10) 

De n-faktor (=tg ) blijkt dan te zijn: 

n = 0,26 



Plaatstaal S.P.O 

Lo1(5+~o) -
- ......... - S 

~= t'td. 

Ll1:: ql6 J 

U1 
o 
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APPENDIX II 

Het "mat worden" 

In de loop van dit werk is enige malen gesproken over het verschijn

sel· "mat worden" dat optreedt als het plaatmateriaal flink gedefor

meerd wordt. 

'Dit verschijnsel treedt op als bij vergevorderde deformatie de kris

tallen onder invloed van afschuifkrachten gaan roteren uit het opper

vlak. De kristallen veroorzaken op die 

manier een oneffen oppervlak of de zo-

genaarrrle "sinasappelhuid" dat aan zijn 

mat uiterlijk te herkennen is. 

Verklaring 

We kunnen met de ~bhr-spanningscirkel laten zien in welke gevallen 

meer of minder het "mat worden" optreedt. 

Aangezien de rotatie Uit het oppervlak veroorzaakt wordt door de af

schuifkrachten in het 1-3 vlak en het 2-3 vlak, kunnen Vole aantonen 

in welk vlak de grootste schuifspanningen optreden. 

1~ i<.O ()1 =Umax. 
G2 = iGl 

CT3 = 0 

V3 

~'1e weten, dat de grootste afschuifspanning in het vlak opt .... udtJ 

onder 45
0 

met het 1-2 vlak staat. Dus grootste rotatie 'Jan de kor-

rels is in dat vlak en niet in het oppervlak van plaat.{zie figuur). 

De sc..~uifspanning in het 1-3 vlak: T 2 <: Imax. 
De schuifspanning in het 2-3 vlak: "t3 <.< max. 



2§: i:::: 0 ell :::: G r:ex. 

U2 :::: 0 

0'3 = 0 

52 

De schuifspanning in het 1-3 vIak: "'(2:::: -c. max. 

De schuifspanning in het 2-3 vIak: '[3 = 0 

VI = G max. 

U2 :::: i'Ul 

(13 = 0 

De schuifspanning in het 1-3 vIak: T 2 :::: 1. max . 

De schuifspanning in het 2--3 vIak: '(3 < lmax. 

4~ i::: 1 G 1 = () max. 

Cf2 ::::V1 :::: (Jmax. 

U3 :::: 0 

De schuifspanning in 1-3 vIak: ""(2:::: T max. 

De schuifspcL'1Iling in het vlak: l3 Tmax. 

De schuifspanningen in 1-3 en 2-3 vIak 'YJerken samen en vercx:>rza-

ken in het oppervlak ruvlheid. 

We zien dat bij het oplopen van de i-faktor,de matheid aan het opper

vIak, steeds toeneant. 



TABF.T .r.EN VAN MEn'INGEN OVER DE DAM -
,""::""\ 
...... l J 

R=a R = 6 mn n = 0,26 

5 [""~] I d1 [rnmJ I d2 (I'I'I~JI 51 I EH ! 81/81 iYl~nO¢rit19 

1 2,39 2,69 1,72 0,43 -0,106 -0,246 x 
2 3,81 2,74 1,73 0,358 -0,10 -0,263 x 
3 5,24 2,74 1,79 0,358 -0,07 -0,195 x 
4 6,66 2,72 1,76 0,349 -0,088 -0,252 x 
5 8,10 2,71 1,76 0,351 -0,088 -0,248 x 
6 9,48 2,82 1,62 0,388 -0,170 -0,42 x 

S totaal = 10,54 nm 

2J R = ~;a R= 3rrrn n = 0,26 insn. 

1 1,29 2,96 1,69 0,438 -0,129 -0,294 I x 
2 2,74 2,78 1,80 0,370 -0,063 -0,170 x 
3 4,23 2,66 1,87 0,325 -0,035 -0,108 x 
4 5,75 2,62 1,87 0,310 -0,025 -0,08 x 
5 7,31 2,60 1,86 0,300 -0,036 -0,12 x 
6 8,77 2,73 1,75 0,355 -0,094 -0,26 x 
7 10,25 2,91 1,77 0,420 -0,10i' -0,24 X 

S totaal = 11 nm 

:D R = 1/3 a R = 2 nm n = 0,26 insn. 

1 0,23 3,06 1,60 0,47 -0,18 -0,384 x 
2 2,33 2,64 1,87 0,319 -0,03 -0,094 x 
3 4,54 2,54 1,96 0,274 0,023 0,084 x 
4 6,78 2,53 1,90 0,276 -0,01 -0,036 x 
5 8,93 2,80 1,89 0,376 -0,024 -0,064 x 
6 10(98 3,24 1,66 0,521 -0,144 -0,276 x 

S totaal = 11,33 rom 
\ , 

2) R c 1/4 a R = 2 nm n == 0,26 insn. 

1 0,75 2,90 1,80 0,413 -0,08 -0,194 x 
2 2,20 2,68 1,84 0,335 ':'0,05 -0,149 x 
3 5,30 2,46 1,93 0,25 0,01 0,040 

I 
0 

4 6,89 2,36 1,97 0,21 0,023 ·0,110 0 

5 8,46 2,39 1,96 0,22 0,02 0,092 I 0 

6 10,07 2,38 1,96 0,22 ,02 -0,092 I 0 

7 13,18 2,45 1,87 0,25 -0,03 -0, I 
0 ! 8 14,62 3,02 1,78 0,453 -0,075 -0,165 I x 

-S totaal - 15,36 mn 



TABETJ.EN WN METINGEN' OVER DE DAM 

(5) R = 1/6 a R = 1 nm 
1 insn. n = 0,26 I 

SrrttMJ d1 [nun:] d2[mm:] 61 5z. ~1/51 

1 0,41 2,95 1,74 0,42 -0,10 -0,22 x 
2 1,86 2,60 1,92 0,304 0 0 x 
3 3,47 2,46 1,95 0,255 0,015 0,059 0 

4 5,06 2,34 2,00 0,20 0,04 0,20 0 

5 6,68 2,39 1,95 0,22 0,02 0,10 0 

6 8,26 2,45 1,97 0,245 0,03 0,122 0 

7 9,91 2,71 1,88 0,35 -0,02 0,057 x 
8 11,36 2,95 1,64 0,43 -0,15 -0,35 x 

S totaal = 11,66 nm 

0 R = 1/8 a R = 1 nm n = 0,26 insn. 

1 0,27 2,78 1,74 0,372 -0,01 -0,027 x 
2 1,74 2,39 1,95 0,221 0,014 0,064 0 

3 3,26 2,25 1,97 0,162 0,023 0,148 0 

4 4,96 2,14 2,02 0,U5 0,051 0,45 0 

5 6,57 2,13 2,02 0,109 0,051 0,47 0 

6 8,20 2,10 2,01 0,096 0,05 0,52 0 

7 9,85 2,16 1,99 0,118 0,037 0,315 0 

8 11,47 2,16 1,93 0,118 0,01 0,086 
I 

0 

9 13,07 2,28 1,93 0,176 0,01 0,057 0 

10 14,67 2,41 1,90 0,23 -0,01 -0,044 0 

S totaal = 15,42 nm 

@ / 
insn. R = 1/10 a R = 1 mn n ::: 0,26 

1 1,95 2,91 1,93 0,426 0,01 0,034 x 
2 3,55 2,91 1,97 0,280 0,025 0,89 :,{ 

3 5,18 2,44 2,06 0,240 0,072 0,31 0 

4 6,84 2,35 2,03 0,202 0,06 0,30 I 0 

5 8,48 2,27 2,06 0,170 0,072 0,423 0 

6 10,13 2,28 2,02 0,174 0,056 0,325 0 

7 11,77 2,25 2,06 0,16 0,,072 0,450 0 

8 13,44 2,35 2,03 0,202 0,06 0,30 0 

9 15,08 2,39 2,03 0,22 0,06 0,273 0 

10 16,73 2,58 1,95 0,30 0,015 0,05 x 
11 18,29 2,80 1,94 0,38 0,011 0,029 x 

S totaal = 20,26 rom 
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TABELLEN VAN ~INGEN OVER DE DAM 

R = 1/12 a R=O,Smn n = 0,27 insn. 

S [~",.J d. r~"'l dztm"",] o. en &0/01 
1,22 

2,83 

4,50 

9,41 

11,03 

0,60 

2,21 

3,85 

5,47 

7,10 

8,75 

10,36 

11,98 

13,56 

0,93 

2,53 

4,17 

7,50 

9,17 

12,49 

14,12 

15,47 

2,27 1,98 0,17 0,025 0 

2,22 1,97 0,16 0,023 0 

2,11 2,05 0,10 0,075 0 

2,22 1,99 0,16 0,034 0 

2,30 1,94 0,01 0 

S totaal = 12,1 mn 

R== 1/14 a R = 0,5 mn n = 0,27 insn. 

2,42 1,90 0,24 -0,01 0 

2,27 2,02 0 

2,20 1,99 0 

2,20 2,,07 0 

2,16 2,09 0 

2,22 2,04 I 0 

2,25 2,02 0 

2,28 1,97 0 

2,35 1,92 0 

S totaal = rrm 

R == 1/16 a R= 0,5 mn n = 0,26 inan. 

2,45 1,96 0,25 0,02 0,08 0 

2,27 1,99 0,17 0,035 0,206 0 

2,15 2,07 0,15 0,077 0,65 0 

2,12 2,08 0,10 0,082 0,81 I 0 

2,14 2,04 0,112 0,062 0,554 0 

2,18 2,01 0,13 0,05 0,385 0 

2,24 2,02 0,16 0,054 0,33 0 

2,48 0,92 0,26 0 0 

\ 

0 

S totaal = 16,66 rom 

35 KRITISCHE MEEI'PUNI'EN 

QP-tf : @ e,n ® hebben 9~£rr 

kritl'-:;C he J11(lcZtpuwLen ~ 
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n = 0,26 n = 0,27 

61 62 insn. D1 82 insn. 

0,358 -0,10 x 0,235 -0,013 0 

0,357 -0,07 x 0,30 0,05 x 
0,349 -0,088 x 0,26 0,079 0 

0,351 -0,088 x 0,257 0,07 0 

0,23 -0,05 0 0,301 0,06 x 
0,325 -0,08 0 0,335 0,065 xx 

0,28 -0,065 0 0,30 -0,01 x 
0,325 -0,035 x 0,272 0,056 x 
0,31 -0,025 x 0,272 0,082 x 
0,30 -0,036 x 0,28 0,076 x 

0,355 -0,094 x 0,265 0,076 0 

0,27 -0,02 0 0,272 0,07 0 

0,,235 -0,035 0 0,252 0,088 0 

0,29 -0,084 0 0,264 0,07 0 

0,319 -0,03 x 0,235 0,07 0 

0,274 0,023 x 0,273 0,025 x 
0,276 -0,01 x 0,262 0,068 0 

0,271 -0,01 x 0,234 0,07 0 

0,27 -0,03 0 0,234 0,09 0 

0,335 -0,05 x 0,266 0,077 0 

0,25 0,01 0 0,227 0,09 0 

0,25 -0,03 0 0,265 0,073 0 

0,304 0 x 0,242 0,068 0 

0,255 0,015 0 0,30 0,03 x 
0,245 0,03 0 0,272 0,012 x 

0,35 -0,02 x 0,28 0,05 x 
0,228 0,014 0 

I 
0,306 0,03 x 

0,28 0,025 x 0,285 0,02 x 
0,24 0,072 0 

i I 0,35 0,078 xx 
I 0,22 0,06 0 I 0,31 0,07 x 

0,30 0,015 x ! 0,295 x 
! 

0,31 -0,038 x 

II 
0,38 0,08 

0,30 a x 
I 

0,25 0,02 0 
, 

I 0,26 0 0 I 0,29 0,035 x 

I 0,265 0,04 
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TABEr.. 12 n= 0,27 

1 dl d2 SI 2 insn. opnerkingen 

2,59 2,64 0,30 0,32 x 

2,53 2,68 0,28 0,335 x 

2,51 2,64 0,27 0,32 x 

2,48 2,56 0,255 0,287 0 

2,41 2,44 0,235 0,242 0 

2,82 2,94 0,386 0,43 xx 

2 2,62 2,68 0,131 0,335 x 

2,62 2,64 0,313 0,318 x 
I 

2,58 2,63 0,297 0,317 0 I 
I 

3 2,44 2,50 0,241 0,271 00 
in top gemeten; geen 
waameenbare parabool, 
dus niet kritisch ! 

4 2,47 2,54 0,252 0,28 0 

2,55 2,66 0,286 0,33 x 

2,58 2,60 0,297 0,305 x 

I 2,56 2,63 0,287 0,317 x 

2,50 2,54 0,271 0,28 0 
I 

2,72 2,79 0,352 0,376 xx in top gemeten ! 
I 
i . 



LITERATUURLIJST -----------------------------

1) Kals, J .A.G. 

2) Kals, J .A.G. 

Veenstra, P.C. 

3) Salem, F.B. 

4) Kals, J.A.G. 

5) Thomson, E 

Kobayashi, S 

Yang, C 

6) Veenstra, P.C. 

7) Nijhuis, H.J. 

- Inleiding in het onderzoek van het plas

tisch gedrag van metalen. 

OVerdruk uit diktaat 4407. 

- On the critical radius in sheet bending. 

TH Eindhoven rePJrt no. PI' 330. 

- Forming - limit diagram for steel, bras 

and aluminium by KWI-test. 

TH Eindhoven rePJrt no. PI' 0338. 

- Diktaat plasticiteitsleer. 

HTS Eindhoven, 1974-1975. 

- Mechanies of plastic deformation in metal 

processing. 

The Macmillan canpany, Ne.v York 1965. 

- Grondslagen van de technologie van de me

chanische produktie. 

Kollege diktaat T.H.E. 

- Onderzoek van de vloeikraume van dunne 

plaat door de hydroformtest. 

Afstudeerverslag T.H.E. no. 0208. 


	Voorblad
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Hoofdstuk 8
	Hoofdstuk 9
	Appendix 1 
	Appendix 2
	Literatuurlijst



