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Semenvettln. 

Deze stage. verricht op de Technische Universiteit Eindhoven, is aan 
bijdraga aan hat promotiewerk van Ir. P.J. Bolt, bij de vakgroep 
Werktuigbouwkundige Produkt1etechnologie en -Automatlsering. 

De uitgevoerde opdracht goat over het holtegroeiprobleem in ductiele 
materialen. In deze opdracht is aan het probleem gerekend met behulp 
van het eindige elementen methodeprogramma MARC. 

In hoofdstuk 1 wordt beschreven wat de vroege ontwikkelingen op dit 
gebled waren; vooral op het gebied van het rekenen aan deze problemen 
met behulp van een eindige elementen methode. 
We vinden tevens een alternatieve methode. gebaseerd op een continuum 
benadering, om het groeigedrag van holtes in ductiele materialen te 
voorspellen. 

In hoofdstuk 2 gaan we met MARC rekenen aan het holtegroeiprobleem, 
waarin we gebruik maken van een eenvoudig materiaal- en geometriemo
del. 
Dit enerzijds om ervaring met dit rekenwerktuig op te doen bij dit 
soort problemen, terwijl anderzijds de invloeden van verschillende 
parameters beter onderscheiden kunnen worden. 

Door de "beperkte" tijd die voar zo'n stage beschikbaar is, is het 
totaal beeld dat we graag wilden bereiken, bij lange na niet gehaald. 
In het ruimer kader van een promotieopdracht is dit echter niet zo 
verwonderlijk! 

Het Slot bevat een bevestiging van wat eerder in de literatuur werd 
gevonden. 
Daarnaast worden aanwijzingen gegeven om de opdracht voort te zetten 
en leveren we een bijdrage in de discussie rond het onderzoek naar 
ductiel bezwijken van materialen, het promotiewerk van Ir. P.J. Bolt. 
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inleidina 

De stage, zoals deze in het programma voor de opleiding tot werktuig
bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven in de 
afstudeerfase verplicht is, wordt ook weI "project stage" genoemd. 
Een andere benaming voor deze stage is ook weI "buiteniandse stage". 
De bedoeling van deze stage is, dat een student in de eindfase van 
zijn studie het vertrouwde T.U.-wereldje eens durft te verlaten. 
Dit is natuurlijk een lovenswaardig streven, doch heeft dit mij niet 
kunnen bewegen om mijn stage op deze manier in te vullen. De be lang
rijkste reden hiervoor is, dat ik een evenwichtige opbouw van ervarin
gen en onderzoeksmethoden in de eindfase van de studie belangrijker 
vind, dan het oplossen van specifiek geformuleerde bedrijfsopdrachtjes 
(niet, dat dit niet interessant kan zijn). 

Als stage-opdracht heb ik gekozen voor bijdrage in de onderbouwing 
.van het promotiewerk van Ir. P.J. Bolt, betreffende duktiliteit en 
holtegroei van materialen. Hieruit blijkt aI, dat we slechts een 
"beperkte" bijdrage kunnen leveren. 

De opdracht bestond uit twee delen: Enerzijds betrof dit een Iitera
tuurstudie, terwijl we anderzijds een verificatie hiervan met behulp 
van een eindige elementenmethode-programma probeerden te genereren. 

De literatuurstudie bestond uit het opzoeken en uitpluizen van de 
literatuur, welke over dit onderwerp is verschenen. We hebben het 
voor de literatuur voornamelijk in de richting van het gebruik van 
elementenmethode-achtige programma's gezocht, daar aan het ontstaan 
van deze stage een andere opdracht ten grondslag lag; Met deze andere 
opdracht was het de bedoe1ing om, samen met C. Franse, enkele vakken 
in de richting van de niet-lineaire mechanica af te ronden. Daar deze 
andere opdracht een nogal uitgebreid karakter had, en niet binnen 
enke1e weken afgehande1d kon worden, ging die niet door. De a1 
verzamelde Iiteratuur wordt in dit verslag nader geanalyseerd. 

Na de literatuurstudie volgde er nog een ruime tijd van rekenen en 
analyseren met de hiervoor ontwikkelde modellen met behulp van MARCi 
een eindige elementenmethode-proaramma, dat "geschikt" is om dit 
soort problemen aan te pakken. Om het beschikbare tijdsbestek van 
drie maanden voor een stage niet te ver te overschrijden, hebben we 
ons beperkt tot een model in vier configuraties, voor d.n materiaal: 
koper. 

Tot slot wil ik Ir. P.J. Bolt bedanken voor zijn 
stage, vooral voor wat betreft de inleiding in 
rekenprogramma MARC op een PRIME-computer. 

begeleiding van deze 
het gebruik van het 

Ook bedank ik Dr. Ir. J.H. Dautzenberg en Ir. W.A.M. 
hun technische ondersteuning gedurende deze opdracht. 

Brekelmans voor 

V~~r de nette uitgave van dit verslag is een bedankje in de richting 
van mevrouw M.B. Muit-Groenen, die het typewerk heeft verzorgd, zeker 
op zijn plaats 
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Hoo~dstuk , Literetuurbeschouwing 

1.1 Inleiding 

Op het gebied ven holtegroei en ductiel bezwijken is een bescheiden 
hoeveelheid literatuur gepubliceerd. Vooral mensen, die werkzaam zijn 
in de hoek van de "bezwijkmechanica" hebben geprobeerd berekeningsme
thoden op te zetten o~ aan te passen om hiermee te kunnen rekenen aan 
het ~enomeen holtegroei in ductiele materialen. Oit gebeurde om vast 
te kunnen stellen o~ het groeien o~ samengroeien van holtes aanleiding 
ga~ tot het bezwijken van ductiele materialen. 

In dit verslag is de aandacht in eerste instantie nlet uitgegaan naar 
mogelijke bezwijkcriteria, doch naar de ontwikkeling van het plastisch 
gebied bij toename van de belasting en de daarop volgende holtegroei. 
Sommige van de bestudeerde artikels gingen echter over dit soort 
"bezwijkcriteria", zodat we daarvan toch iets terug zullen vinden in 
het verloop van het verhaal. De artikels vertonen echter allemaal een 
zel~de soort opzet, welke we in dit verslag proberen weer te geven en 
te vergelijken met enkele alternatieven. 

Om deze theorie8n te kunnen plaatsen, zullen we echter eerst even 
kort de mogelijke berekeningsmethoden aangeven. 

1.2 Rekenmethodes 

am aan plastische processen te kunnen rekenen, staat ons een (welis
waar beperkt) scala aan rekenmethodes ter beschikking. Hieronder 
voIgt een opsomming van de verschillende methodes: 
- analytische methode 
- schillenmethode 
- slipline methode 
- bovengrens theorema's 
- eindtge elementenmethode 

Welke rekenmethodes in de 
even direct aangegeven; 
methodes gebruikt. 

literatuur worden gebruikt is niet altijd 
soms worden combinaties van de bovenstaande 

Willen we echter een goede oplossing voor ons probleem vinden, dan 
hee~t het weinig zin methodes te gebruiken, die geen uitzicht bieden 
op een oplossing. We zoeken dus naar een geschlkte rekenmethode, die 
(al dan niet "goed") leidt tot een oplossing. 

1.3 In de literatuur gehanteerde methodes 

Een van de methodes (hoe tijdrovend ook), namelijk 
levert altijd resultaat. Een belangrijk nadeel van 
eindige elementenmethode is, dat niet aIleen het 
visualisatie van de gevonden resultaten voor 
enkele dagen in beslag neemt. 

de elementenmethode 
het gebruik van de 
rekenwerk, doch ook 
een probleem, vlug 

Mensen, die gebruik maken 
probleem te bekijken, waren 
Tvergaard [1981J. 

van de elementenmethode om het holtegroei
McClintock [1968], Needleman [19?2] en 

V~~r het plastisch rekenen met de eindige elementenmethode aan het 
holtegroeiprobleem moesten enkele modi~icaties in het programma 
aangebracht worden om de spanningstensor invariant te maken voor 
grote rotaties en translaties zonder de~ormatie. 
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Vooral in de beginTase van het verschijnen van deze artikels was dit 
invariant maken van de spanningstensor een verplicht nummer.De ontwik
kelingen in deze richting zijn echter nog niet voorbij. Ook momenteel 
wordt bij de vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde aandacht aan dit 
item geschonken. 

Enige aanzet tot een andere oplossingsmethodiek voor het holtegroei
probleem komt van de kant van Nagpal, McClintock, Berg en Subudhi 
(1972]. Zij behandelen in hun artikel hoe voor verschillende holte
vormen en -verdelingen een slip-line veld kan worden opgezet (onder 
vlakke vervorming). 

Figuur 

p 

(a) 450 S 8 S 135· 

1: Slip-line velden voor cirkelcylindrische holtes met 8 de 
hoek, waaronder een band te vinden is, waarin de vloei zich 
localiseert, met het vrije (niet belastel oppervlak. 

Een vervolg op dit artikel over de slip-line methode hebben we echter 
niet gevonden. 

Rice en Tracey [1969J en Gurson [1977) pakken het probleem op een 
andere manier aan. Zij proberen zaken, die op microniveau in de punt 
van een holte in een materiaal plaatsvinden, te vertalen naar globale 
grootheden voor een continuum en optimaliseren dit met een arbeids-
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analyse (Hill [1950]). Hierdoor moet enerzijds de vloeivoorwoorde 
oongepost worden oon de oonwezigheid von holtes. Men mookt hierbij 
gebruik van de holte-volume-frootie f (volume von de holtes gedeeld 
door het volume van het materiaal). Anderzijds wordt aan de 
hydrostatische spanning een deformerend karakter toegekendj dit 
resulteert opnieuw in een aanpassing van de vloeivoorwaarde, waarin 
een exponenti~le afhankelijkheid van de vloeivoorwaarde van de hydro
statische spanning wordt ingevoerd (weI afhonkelijk van de holte
volume-fractie) . 

Invloed van de hydrostatische sponning op de vloeivoorwoorde vinden 
we ook terug in bijvoorbeeld de grondmechanica en de betonwereld. Het 
deformerend karakter van de hydrostotische spanning vinden we ook 
terug in een oongepost bezwijkcriterium. Hierin leidt holtegroei, 
afhankelijk van de hydrostatische spanning, tot bezwijken. Invloed 
von de hydrostotische spanning op de totale effectieve rek wordt 
bijvoorbeeld ook besproken in het eindstudie-verslag von P.S.M. von 
Dongen [1985J. 

We zullen hieronder de in de 
uitspitten: 

literotuur gevonden methode wet verder 

1.4 Elementenmethode-programma 

Voordat gebruik gemookt kon worden von een eindige elementenmethode
progrommo, moet er eerst een rekenmodel opgezet worden. 

Needleman [1972] wil met zijn model proberen vost te stellen, wot de 
invload is von eenossige trek op aen elostoplostisch moteriool met 
een vierkant periodiek rooster van goten onder vlokke vervormingstoe
stand. Het rekenmodel bestaat in principe uit twee stukken; te weten 
een moteriaalmodel en een geometriemodel. Het geometriemodel van 
Needleman ziet er als voIgt uit: 

I '---2Lo ---l I 
-t-----i----1----- tr 
lO: Q: 0 l2Lo 
I I 'Z:? I 11 

-~-~---~-~ .• -~-----j 
'0: 10: I I t;i I 
I I I I 
, f I I -i-O----r-O----:--O--·-l--
I I I I 
I I : I 
1 I I I 

II 

c f 

__ It_. 
It 

I I I I -T-----r---- ...,-----,-. 

Figuur 2: het periodieke 
rooster 

Figuur 3; een eel uit het 
rooster 

Door aannamen, zoals bijvoorbeeld de 
blijven recht, kan men het probleem 
gat. (De symmetrie-eis is slechts een 
globale randvoorwaarden te voldoen!) 

symmetrie~n: rechte doorsneden 
reduceren tot een kwartplaat met 
van de mogelijkheden om aan de 
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Figuur 4: kwartplaat met gat 

Veer het materiaalmodel heeft hij gekozen voor een elasteplastisch 
materiaal, plastisch incompressibel, het materiaal is isotroop 
verstevigend en veldoet aan de Von Mises vloeivoorwaarde.De gebruikte 
constitutieve vergelijking voor dit materiaal is een afgeleide 
Prandtl-Reuss vergelijking: 

q :l.'J = "L:l..j", 1 -~ ~ '" 1 1 ) 

met q:l..j de Kirchhoff spanningsincrementen, onafhankelijk van 
rotatie en translatie, zonder deformatie, door gebruik van de 
Jaumann afgeleide, ~"'1 de Lagrange rekincrementen en 4 Ls .'J"1 

de elastoplastische modulus 

Deze constitutieve vergelijking wordt naast het gebruik veor elasto
plastische materialen ook weI toegepast bij visceuze materialen 
(McClintock [1968J). Om deze constitutieve vergeIijking rotatie- en 
translatie-onafhankelijk te maken (slechta deformatie-afhankelijk), 
wordt in deze artikels gebruik gemaakt van de Jaumann-afgeleide van 
de Kirchhoff spanningstensor. Het gebruik van de Jaumann-afgeleide 
is een van de mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen. 

Oat het aanpassen van de constitutieve vergelijking nodig is, verdui
delijken we met een voorbeeldje uit de niet-literaire mechanica 
(Breke 1man s [1986]). 

Neem de constitutieve vergelijldng ( 1 ), zoals die hier geponeerd 
is, in de tensor notatie: 

D ( 2 ) 

hierin is & de Cauchy spaningsincremententensor, 4L de elastoplas
tische modulus en D de Green-Lagrange reksnelheidstensor. 

Deze vergelijking hoort bij een lichaam in de ruimte. Verplaatsen 
of roteren we dit lichoom in de ruimte, don verondert de sponnings
tensor en zodoende ook a de spanningsincremententensor. De rekten
sor, welke rotatie- en translatie-onafhankelijk is, verandert niet, 
zodat 0 gelijk is aan de nuitensor. 
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8ovenstoonde vergelijking kon in orde gebrocht worden door voor a 
een andere, materiaal-objectieve sponningsincremententensor te 
kiezen. In de hier behondelde ortikels heeft men gekozen voor de 
Jaumannafgeleide van de Kirchhoff-spanningstensor: 

( 3 ) 

Een artikel, dat erg uitweidt over deze Jaumann-afgeleide is het 
artikel van Yamamoto [19??]. Andere alternatieven worden behandeld 
in het college niet-literaire mechanica van 8rekelmans [1986]. 

Daze Jaumann-afgeleide zit verwerkt in de 4L~~~1 die door Needleman in 
de constitutieve vergelijking gebruikt wordt. Hij belast de kwartplaat 
met gat in x2-richting, zoals dat bij elementenmethode-programma's 
gebruikelijk is, met een verplaatsing. 

Hieronder zijn de restultaten gedeeltelijk weergegeven: 

t 
I 
I 
I 
L-_~ ___ 

0: ~ • .ocp111 

1 
I 
I 
.... _--
J: ¥-o' .045 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.-----"1 

L. ____ _ 

t=': f. .. '70 

U is hier de opgelegde 
verplaatsing in x2-richting. 
Voor de geometrie geldt: 
L0/R0 = 2, terwijl voor 
het materiaal geldt: 
0v/E = 0,005, ~ = 1/3, n = 4. 

n = 4 geldt in dit geval als 
verstevingingsexponent in een 
omgekeerde verstevigingsrelatie: 

Figuur 5: groei van de plastische zone en holte en gedeel-
telijk elastisch ontspannen bij toenemend rekken (donker= 
plastisch, licht=elastisch). 

Als parameter is in dit geval gekozen voor het gebruik van de "rek" 
U/L 0 , daar dit een meer inzichtelijke parameter is (voor de situatie) 
dan bijvoorbeeld de maximaal optredende plastische rek E~. 

We zien bij toenemende U/L 0 , dat eerst een plastische zone zich uit
breidt in een band onder 45° met de rekrichting (fig. 5b); deze bond 
groeit verder in de richting van het ingesloten materiaal tussen twae 
holten, loodrecht op de trekrichting (fig 5c). 
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De plastische vloei localiseert zich uiteindelijk tussen de twee 
holten loodrecht op de trekrichting (Tig. 5d). De holte gaat hierdoor 
ook in de xz-richting groeien. Oit insnoeren heeTt tot gevolg, dat 
het materiaal boven deze zone elastisch ontspant, terwijl de plasti
sche zone zich boven de holte uitbreidt (Tig. 5T). Sij deze plastische 
rekken hoort ook een spanningsverdeling: 

u T ;: .009 
o 

Fig. 6: Spanningsverdeling behorende 
bij rekken en toestand uit 
Tiguur 5. 
De weergegeven getallen stellen 
de eTTectieve spanning gedeeld 
door de vloeispanning v~~r. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L-____ t..........1..-~ 

u 
L 

.. 375 
o 

Uiteindelijk wordt door Needleman een belangrijk ken tal gevonden in 
de verhouding van de aTname van de materiaaldikte tussen de holten 
loodrecht op de rekrichting en de oorspronkelijke materiaaldikte daar 
ter plaatse (Tig. 7) . 

. 7 -

.6 

.5 
I) 
"0 

Figuur ?: 
aTname van de materiaaldikten 
tussen twee holten loodrecht 
op de rekrichting. 

Hierbij is uitgegaan van een ductiel materiaal, waarbij de holtegroei 
uiteindelijk tot bezwijken zal moaten leiden. Suiten beschouwing 
gelaten worden hier dus materialen met vergelijkbare materiaaleigen
schappen als C en n, die slechts aen Kleine rek kunnen opnemen (minder 
ductiel zijn). 
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1.5 Alternatieve analyse met behulp van bovengrensmethode 

Een alternatieve analyse van het groeien von 
moterialen stamt van mensen als Rice en Tracey 
(19??]. 

holten in duktiele 
[ '969] en Gurson 

Zij hebben gekozen voor een continuumsbenadering vanhet probleem. 
In een eenheidskubus nemen zij een bepaalde holtevolumefractie aan en 
een bepaalde hydrostatische spanning. Zij verwerken de invloeden van 
de aanwezige holtes en de hydrostatische spanning op de vervorming 
van de kubus in de vloeivoorwaarde voor globaal oangebrachte belastin
gen en in het bezwijkcriterium (samengroeien van holtes) brengen zij 
een invloed van de hydrostatische spanning aan. 

Rice en Tracey komen tot de conclusie, dot het aanbrengen van een 
hydrostotische trekspanning op een uniform plastisch rekveld leidt 
tot versterkte relatieve holtegroeisnelheden, boven de veronderstelde 
reksnelheden met een factor, die exponentieel afhangt van de gemiddel
de hoofdspanningen! 

Ook Gurson stelt in zijn artikel een vloeivoorwoarde op, waarin de 
veronderstelling zit, dat de hydrostatische spanning (afhonkelijk van 
de holtevolumefractie) en de holtevolumefractie invloed hebben op de 
vloeivoorwoarde (en de holtegroei). Hij goot daarbij uit van een 
starplastisch, isotroop verstevigend, materiaal met een holtevolume
fractie f. 

Hij gebruikt een tweedimensionale 
probleembenadering door uit te gaan 
cirkelcylindrische holten in een 
plaat bij "plane strain" condities. 

Hij maakt de keuze voor een snelheids
in cylinder-coordinaten om zodoende 
vervormingen in aIle richtingen te kun
nen beschrijven. Met een bovengrens 
theorema wordt dan de meest waorschijn
lijke rektoestand uitgekristalliseerd. 

Figuur 8: benadering plaat met 
cirkelcylindrisch gat 
door Gurson. 

• 
I" 

~--~------~--2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 

I ..1 _______ ._ 
~-... - I • - ........... , ,--- --- ... -, ' 

... _-----' 

De resultaten van deze analyse op microniveau worden don getronsfor
meerd naar globale grootheden en resulteren in een oangepaste vloei
voorwaarde en bezwijkcriterium Choltegroeibeschrijving). 

Gurson zegt gekozen te hebben voor eenvoudige snelheidsvelden, daar 
het hier een modelmatige beschouwing van de invloed van de holte 
volumefractie en de hydrostatische spanning betreft op de holtegroei 
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en niet een perfecte beschrijving van de werkelijkheid. Hij vindt 
voor de aangepaste vloeivoorwaarde de volgende functionaal: 

T~qv + 2.f.cosh({3/2.TrrJ - , - f2 = 0 ( 4 ) 

met f de holtevolumefractie, T. qv ( 3/2.5:1..j.S:l..j ) 1/0. jov, 
en T rr (0" + 022 ) / Ov . 

Zijn vloeivoorwaarde voor een bolvormige holte in een materiaal is de 
volgende: 

Q = 1 T eqv + 2.f.coshC 1/2.Trr) ( 5 ) 

Trr is hier, in tegenstelling tot de vorige formule, de hydro
statische spanning gedeeld door de momentane vloeispanning! 

N.B.: Bij deze funktionaal voor de vloeivoorwaarde moeten we toch 
even de opmerking maken, dat het gebruik van de cosinushyperbolicus 
hier, betekent, dat een hydrostatische drukspanning hetzelfde 
effect zou hebben als een hydrostati5che trekspanning! 

cosh x = ( e->< + eM ) ( 6 ) 

Oit draagt natuurlijk niet bij aan een sterke onderbouwing van de 
theorie! 

Het artikel van Gurson is niet een van de duidelijkste uit deze hoek. 
80vendien kon ik ~ij hier en daar niet aan de indruk onttrekken, dat 
niet overal correct met de randvoorwaarden werd omgesprongen. 

1.6 Een combinatie van gebruik van beide methoden 

Tvergaard [1981] maakt in zijn artikel "influence of voids on shear 
band instabilities" gebruik van zowel een elementenprogramma als van 
de aangepaste vloeivoorwaarde. Hij probeert met dit artikel het 
bezwijken door instabiel afschuiven in een band onder een bepaalde 
hoek met belastingsrichting, voordat samengroeien van holtes optreedt, 
te onderzoeken. Hij doet dit door eerst een elementenmethodeprogramma 
te gebruiken en de resultaten daarvan te vergelijken met de voorspel
lingen, uit het benaderende continuum-model voor een materiaal met 
gaten. 

Het model dat hij daarvoor geruikt, 
lijkt op dat van Needleman; een 
rechthoekig periodiek rooster van 
cirkelcylindrische gaten. 

Figuur 9: Geometriemodel 

o 

o 

o 

1010 

iX01 of- ~ -t.-
1010 
I. lAO---l 



-12-

Een verhaal over het materiaal-objectief maken van de spanningsincre
mententensor met behulp van de Jaumann-afgeleide ontbreekt ook hier 
niet. 

Hij vervolgt met het vaststellen van symmetrie-eisen om het probleem 
te kunnen vereenvoudigen tot een "kwartplaat met gat"; daarna onder
zoekt hij of dunne schijfjes materiaal onder de heersende spannings
en rekverdeling voor een elasto-plastisch materiaal onder vlakke 
vervormingstoestand wordt belast in xR-richting (fig. 10). 

Figuur 10: 
rekverdeling van een plaat, 
belast in xz-richting met een 
verplaatsing UR -

In x,-richting is de plaat on
belast. 
situatie: Uz/Bm = 0,266 
geometrie: Am/Bm = 0,1?5 

Am/Bm == 1 
materiaal: ov/E =0,004, 

V ... 1/3, n ... 10 

Cn uit de omgekeerde verstevi
gingsrelatie) 

Andere resultaten uit het onderzoek naar het mogelijk afschuiven in 
dunne plakjes materiaal onder een hoek ~ met een vlak loodrecht op de 
belastingsrichting, zijn de onderstaande krommen, waarin het globale 
spanningsverloop tegen de globale rek is uitgezet (TRCUR)). De hoek ~ 
en de daarbij behorende globale rek zijn daarin aangegeven (zegt niets 
over de lokale rekken of spanningenl) 

1,50 ,..--.--,----...--........ --.......... ---,----, 

TOld" 

1.25 

tOO 

0.75 

0.50 

0.25 

O/AO=U25 

--RO/AO: 0.375 

, bifurcation 

o~-~--~--~--~---~--~ 
o 0.1 0.2 0.3 0.1. 

Figuur 11: 
belastingssituatie: 
verplaatsing opgele~d in 
xR-richting (U R), in 
x,-richting onbelast (T,=0) 
geometrie Am/Bm = 1 
materiaal: ov/E = 0,004 
n :. 10, V .. 1/3. 
Door het aanbrengen van een 
belast1ng 1n x,-richting, 
befnvloeden we de hoek 0, 
maar ook de optredende 
maximale belasting (T R) 
bij "insnoering". 



3.0.---.-----.---r---.,.--......--. 
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1.5 

1.0 

0.5 

0.02 

)( maximum , bifurcation 

004 0.06 0.08 

3.0 .----,.,.----.------,,..----,----r-----, 

Tn lOy 

2.5 

2.0 

1.5 

\.0 

0.5 
)( maximum 

t bifurcatIon 

OL---~----~----~----~----~--~ 
o am 0.02 0.03 004 ODS 0.06 

Un/BO 
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Figuur 12: 
Dezelfde belastingssituatie 
els bij figuur 11, aIleen 
de belesting in x,-richting 
wordt: T, = 1/2 T2 

Figuur 13: 
Dezelfde belastingssituetie 
als bij figuur 11, eIleen 
de belasting in x,-r1cht1na 
wordt: U, =: 0. 

Tvergaard [1981] vindt, bij eenessige trekbelasting, voor relatief 
kleine holten een aanzienlijke plastische rek in gebieden, die 
onder 45° met elkaer in verbinding stean. 

Figuur 14: 
Concentretie van 
onder 45° met de 
tingsrichting (X2). 

de rek 
belas-
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Voor de relotief wot grotere gotsn (en dichtere verdeling) vindt hij 
een concentratie van de rek tussen twee holten loodrecht op de 
belastingsrichting (x2-richting). 

Door het aanbrengen van een belasting in x,-richting zien we, dat de 
holtes, ten gevolge van een hoge triaxiale spanning, sterker groeien 
(vooral in de x,-richting), waardoor de rek zich (bij toenemende 
belasting in x,-richting) eerder tussen de twee holten, loodrecht op 
de trekrichting Iocaliseert. Voor de waarde van de hoek ~ betekent 
dit, dat de hoeken zich in dit gebied moeten passen: r wordt Kleiner 
(te vergelijKen met de situatie van de relatief wat grotere gaten). 
Deze afschuifbanden doen zich vooral voor bij het plastisch groeien 
en samengroeien van holten. In deze banden, met een hogere rekconcen
tratie dan in de omgeving kunnen eventueel ook nieuwe holtes ontstaan. 

Tvergaard ziet in de "traditionele schearband- analyse" van Yamamoto 
[ 1978], die gebruik maakt van bijvoorbeeld de aangepaste vloeivoor
waarde van Gurson, een redelijk alternatief voor de uitgebreide 
elementenmethodeberekening, om vast te stellen, of deze rekconcen
traties in banden optreden. Bij het gebruiK van deze methode worden 
de voorwaarden, die nodig zijn om afschuiving in zo'n band toe te 
laten, onderzocht en doorgerekend. Zodoende kan men voorspellen of 
dat zo'n band optreedt en zo ja, onder welke hoek. 

Tvergaard gebruikt bij het vergelijken van de twee bereKeningsmethoden 
de aangepaste vloeivoorwaarde, doch in duidelijke termen: 

+ 2. f . q , . cos h ( 9..2 • 2:,1:' ) - ( 1 + q:3. f 2 ) = I2l ( 6 ) 
2 OM 

met o. = (3/2.s~3'S~3) '/2, OM de equivalente vloeispanning en 
o~ de hydrostatische spanning. 
q"q2 en q3 zijn optimaliseringsparameters om de vloei in het 
materiaal "beter" te kunnen beschrijven. 

Deze optimaliseringsparameters probeert hij voor de desbetreffende 
situatie, m.b.v. het elementenmethodeprogramma te bepalen. 

Tvergaard concludeert, dat aan de continuumbenadering inderdaad een 
voorspellend karakter kan worden toegekend over het ontstaan van 
banden met daarin gelocaliseerde rek of afschuiving. Het is weI een 
globale beschrijving van wat er op microniveau gebeurt en kan daarom 
niet compleet zijn. 

Hij ziet dan ook meer in een elementenmethodeprogramma, waarin aan de 
hydrostatische spanning een deformerend karakter is toegekendj dit 
geeft een duidelijker inzicht in de spennings- en rekverdeling over 
de plaat met gat (continuum met gat). 
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Hoofdstuk 2 MARC 

2.1.1. Inleiding 

De stage was in eerste opzet verdeeld in twee blokken, te weten: een 
blok literatuurstudie en een blok rekenen aan het probleem van de 
holtegroei in ductiele materialen met de eindige elementenmethode. 

oit stuk van het verslag handelt over het rekenen met MARC, een 
uitgebreid, doch niet het modernste eindige elementenmethodeprogramma. 
De motivatie om aan dit probleem te gaan rekenen met MARC is tweele
dig. Enerzijds was het de bedoeling om zelf ervaring op te doen met 
dit soort rekenprogramma's en de modelvorming er omheen, terwijl het 
anderzijds in de bedoeling lag een stuk ervaring met dit gereedschap, 
in relatie met het holtegroeiprobleem, in huis te halen. 

Het rekenen met een eindige elementenmethodeprogramma aan een holte
groeiprobleem gaat natuurlijk niet zomaar. Het programma heeft een 
bepaalde invoer nodig, zowel voor de geometrie van het probleem, cIs 
weI voor het te gebruiken materiaal. 

Het model, dat C. Franse en ik in gedachten hadden om te analyse
ren en daarmee enkele vakken in de richting van de niet-lineaire 
mechanica af te ronden, was een sferische holte in een anisotroop 
materiaal onder triaxiale belasting. Zou de tijd dit toelaten, dan 
wilden we het model uitbrieden naar klusters holten in een anisotroop 
materiaal onder triaxiale belasting. 

In overleg met Ir. P.J. Bolt en Or. Ir. J.H. oautzenberg hebben we 
toch maar gekozen voor een eenvoudiger model. Oit model zal qua 
resultaten een directere en duidelijkere oplossing geven, voor wat 
betreft de factoren, die het holtegroeiprobleem be!nvloeden. oit sluit 
ook beter aan bij het werk van Ir. P.J. Bolt, voor wie deze resultaten 
uiteindelijk ook bedoeld zijn. 

2.1.2. Vaststellen van het geometriemodel 

Ir. P.J. Bolt had zelf ook al enige activiteiten in de richting van 
het gebruik van MARC voor het holtegroei ontplooid. Zijn berekeningen 
liggen in het verlengde van het afstudeerwerk van P.S.M. van oongen 
(WPB-rapport nr. 0169A en B)} waarbij gekeken wordt naar insnoerings
verschijnselen van trekstaven, voor verschillende materialen. Voor 
deze materialen he eft P.S.M. van Dongen ook o-E krommen bepaald. Ir. 
P.J. Bolt heeft in deze lijn gekeken naar insnoeringsverschijnselen 
bij trekstaven met gaten en bij platen met gaten. 

Waar hij eehter in ge!nteresseerd was, was de invloed van meerdere 
gaten op de spannings- en rekverdeling in het materiaal. Hij heeft 
hiervoor naar aehter elkaar in de trekriehting liggende gaten in een 
trekstaaf gekeken. Op grond van symmetrie kwam hij daarbij op het 
onderstaande geometriemodel. 
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11 

10 

1 

Figuur 15: Geometriemodel trekstaaf: met a = 1 mm. of a = 0,5 mm.,cor
responderend met afstand tussen de aaten hart op hart: resp. 2d en d. 

Het bovenvlak is vrij om in te snoeren (geen symmetrieasl); de ver
plaatsing wordt in x,-richting opgelegd. 

Het model van de plaat met gat heeft een vergelijkbaar voorkomen, 
doch is bedoeld voor bestudering van het gedrag van een plaat met aen 
gat (geen invloed van andere gaten). Ook hierbij is het bovenvlak 
vrij om in te snoeren en wordt de verplaatsing in x,-richtina opge
drongen. 10 

,0 

1 

Figuur 16:Geometriemodel plaat met gat. 

De modellen waarmee 
situaties simuleren, 
ting liggen. 

we nu verder wilden gaan rekenen. moeten de 
dat gaten boven elkaar loodrecht op de trekrich-

Uit de voorgaande literatuur hebben we al enkele van deze modellen 
gezien (Needleman en Tvergaard). We kiezen voor 2 gevallen: 

- een rij met gaten (met verschillende tussenafstand) 
- een vierkant rooster met gaten (met verschillende tussenafstanden) 

In principe willen we een berekening maken, waarbij het materiaal in 
het oneindige belast wordt en de plaat oneindige afmetingen heeft. Om 
de rekentijd enigzins te beperken zullen we iets van deze "werkelijk
heid" af moeten zwakken. 
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De eenvoudigste benadering van de situotie is het gebruik moken von 
symmetrievlokken, woorover verplootsingan gelijk moeten zijn. Hiarmee 
vollen alternatieven, die de globale verplootsingan niet oontostan, 
af. 

De afmetingen van plaat en gat zijn enigzins aang_past aan de resulta
ten van de voorstudies; hiermee komen we tot de volgende modelbenade
ring van een plaat met meerdere gaten. 

2.1.3 Model 

8ij model bekijken 
elkaar loodrecht op de 
situaties: 

we de situatie van een rij van gaten boven 
belastingsrichtingi we bekijken hierbij 2 

- afstand tussen de gaten (hart-hart) 2d (situatie 1A) 
afstand tussen de gaten (hart-hart) 3d (situatie 2A) 

d is hier de gatdiameter en bedraagt 2 mm., terwijl de plaatdikte 
mm. bedraag t . 

Aannamen: 

- rechte zijden blijven recht 
- verplaatsingen op de symmetrievlakken constant 
- onfeindige lengte in x,-richting is terug te brengen tot 2d resp. 

3d voor plaat 1A en plaat 2A. 

Schematisch zijn de randvoorwaarden als voIgt verwerkt; 

+ 

Figuur 17: randvoorwaarden 

opgelegde verplaatsing in 
x,-richting. 

gelijke verplaatsing in 
x 2 -richting. 

Schematisch zien de situaties 1A en 2A er ais voigt uit: 

1 

Figuur 16: situatie plaat 1A 
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41-------.------____ ...... _ 

1 

Figuur 19; situatie plaat 2A 

2.1.4. Model 2 

Hierbij is t.o.v. model 1 aIleen de verdeling van gaten veranderd in 
een vierkant rooster. oit heeft tot gevolg 7 dat er geen benadering 
voor het "in oneindig" belasten meer mogelijk is. De aannamen verande 
ren niet 7 zodat we situaties 7 die ontstaan aIs voIgt kunnen weergeven: 

2 

2 

Figuur 20: situatie plaat 18 

1 

Figuur 21: situatie plaat 28 

In bijlage 1 is deze beschrijving ook terug te vinden. 
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2.1.5 Materiaalmodel 

In de tijd, die gereserveerd was voor het rekenen met MARC, hadden we 
gehoopt de vier bovenstaande situaties door te rekenen voor de vier 
materialen, die door P. van Dongen [1985J geanalyseerd waren. 
Uiteindelijk bleek de beschikbare tijd slechts voldoende te zijn om 
bovenstaande situaties voor het materiaal Koper door te rekenen. 

Ala materiaalmodel hebben we gekozen voor een elastoplastiach mate
riaal, dat isotroop veratevigend is en voldoet aan de Von Mises 
vloeivoorwaurde. Aan de hydrostatische spanning is geen deformerend 
karakter toegekend en er is ook geen bezwijkcriterium in het programma 
ingevoerd, 

Dan hebben we nu de ingredi~nten om een elementenprogramma op te 
kunnen starten. 

2.2. Resuitaten met MARC 

2.1.1. Inleiding 

We mogen dan weI geen deformerend karakter aan de hydrostatische 
spanning toegekend (wat met MARC weI mogelijk is) of bezwijkcriterium 
ingevoerd (wat met MARC ook mogelijk is) hebben, er moet toch zorg 
voor worden gedragen, dat de belasting, die we op de "plaat met gat" 
aanleggen resulteert in wat we er van verwachten. We moeten het model 
dus "netjes" invoeren in MARC. 

De hier gebruikte invoer lijk.t op die van P. van Dongen [1985) voor 
trekstaven. Toch zijn er enkele verschilleni belangrijk in dit geval 
zijn de andere elementen en de aan eikaar gekoppelde verplaatsingen 
in )(2 richting (zie MARC invoerfilea in de bijlage). 

We zullen hieronder even de toegevoerde kaarten vermelden: 

PARAMETERCARDS: 
TIE, 18,1,1 

MDDELDEFINITIDNCARDS: 
TYING 
18 , , 

(18 knooppunten, met 1 vrijheids
"getied" aan 1 knooppunt) 

De uitvoergegevens zijn echter dezelfde als bij P. van Dongen. Ze 
zijn achtereenvolgens: 

- ox spanning in x-richting 
- oy spanning in Y-richting 
- 0", spanning in z-r'ichtin£ 
- 0", hydrostatische spanning 
- a de Von Mises spanning 
- E,.. de rek in x-richting 
- €y de rek in y-richting 
- E", de rek. in z-richting 
- EP de totale plastische rek 
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De resultaten van de berekeningen zijn opgeslagen op tape en in de 
bijlage. In de bijlage staat bij iedere situatie het tapenummer 
vermeld, waaronder u de resultaten terug kunt vinden. 

De grote deformaties, die bij deze berekeningen optreden, gaan 
natuurlijk gepaard met rotaties en translaties. MARC maakt gebruik 
van de Truesdell-afgeleide van de Chauchy-spanningstensor om de 
spanningsincremententensor materiaalobjectief te maken. 

We zullen nu de vier genoemde situaties behandelen. 

2.2.2. Situatie plaat 1A. 

Voor de berekening van plaat 1A hebben we gebruik gemaakt van plane
strain elementen, element nr. '1 uit de MARC-bibliotheek. 

De plaat wordt in x,-richting belast met een verplaatsingsincrement, 
wat in MARC-termen "loadstep" is. Per loadstep hebben we een enorme 
uitvoer aan gegevens. Qua tijd en informatie is het weinig zinvol om 
de resultaten van elke loadstep te visualiseren. We hebben daarom wat 
markante loadsteps, die het proces beschrijven, proberen uit te 
destilleren. We kwamen op de volgende interessante situaties: 

- Het uitgroeien van het plastische gebied en de verdeling van de 
plastische rek en spanning over de plaat vanaf het begin van 
belasten. 

- Het elastisch ontspannen van enkele elementen door localisatie 
de rek. 

- Het begin van holtegroei loodrecht op de belastingerichting. 
- Het in elkaar zakken van de globale belasting door holtegroei 

("insnoering") . 
- "Eindvorm" en de daarbij behorende verdeling van de plastische 

rekken en spanningen. 

van 

Daar al dze resuitaten in de bijl~ge terug te vinden zijn zullen we 
ons hieronder beperken tot een Korte beschrijving van het verloop van 
het holtegroeiproces. Het rekenprogramma MARC eist, dat de eerete 
stap uit zo'n verzameling loadsteps slechts elastische rekken tot 
gevolg heeft. 

Voor het verioop van het plastisch worden van de plaat 
loadsteps nr. twee tot en met vier een interessant beeld; 
dat onder 45° met de belastingsrichting een band aanwezig is 
de plastische rek hoger is dan in het aanliggende gebied 
boven de holte). 

tonen de 
we zien, 
, waarin 
(behalve 



SDRe I-D£AS 2 5 Output 
HOLTEGROEl IN PLAAT 
VON M1SES STRAIN 

1 234 
1 2£··04 2.3£··04 3 5£-04 4 7£··134 

IDA T A SELECT ION 
I[NTEI< COMMAND 
I 

D1splol 01··AUG··86 15 34 57 
LOAD CASE 13'.1. 
M!N, -1 451E··136 MAX'+8 249£-134 

5 6 
5 . BE:. -134 7 IE --134 

Figuur 22: loedstep 2, £P, U1/L~ = 0,0004 

SDRC _I -DEAS 2.5, 
HOLTEGROEI IN PLAAT 
VON MlSES STRAIN 
123 

5 E-e4 8.8E-e4 

y 

:l-x 

Output 

4 
1.2E-03 

DiSIPloy 05-AUG-86 12,14,36 
LOAD CASE, ~ 
MIN,-5.122E-06 MAX:+2.06IE-03 

6 6 
!. !. 8E- 3 

Figuur 23: Loedstep 3, €P, U1/L~ = 0,0006 
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SDRC~-DEAS 2.S: 
HOLTEGROEI IN PLAAT 
VON MlSES STRAIN 

D i ~ I oy 05-AUG'-86 "3 :09 • '1O 
LOAD CASE: 04 
HIN:-S.522E-06 HAX:+3.14SE-03 

Output. 

t 2 5 6 
4 4E- 4 -04 22E-03 2.7E- 3 

ENTER' COMMAND 

y 

l-x 

Figuur 24: loadstep 4, EP, U,/Le = 0,008 

Bij een verdere toename van de belasting zien we echter, dat de rek 
zich tussen twee holten loodrecht op de belastingsrichting localiseert 
(echter zonder dat de band onder 45° verdwijnt!) 

Loadstep 23 is de belastingsstap, voordat de 
gaat nemen; we zien hierbij nog duidelijk 
"maximale" rek onder 45°, 

holtebreedte weer toe 
de ori~ntatie van de 

SDRC __ l-DEAS2.5 
HOLTEGROEI IN PLAAT 

Output D I ap I ay 11-AUG·-86 II: 3'1: 29 
LOAD CASE· 0a) 

VON M!SES STRAIN 
! 23" 

004506 0 08702 0.12Se7 0 17093 
'A~[EtTION 
NTER'- COMMAND 

'------------.--~~ .. 

HIN:+3.114E-03 MAX:+2.968E-01 
5 6 

0.21289 02548'1 

Figuur 25: loadstep 23, i p , U,/Le = 0, '022 
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De hier optredende rekken onder 45= beginnen toch 
te nemen. Voor het ductiele materiaal Koper 
verder belasten leidt tot localisatie van de 
holten. 

oordige woorden oon 
zien we echter, dat 

rek tussen de twee 

SDRC __ I-DEAS 2.5' 
HOLTEGROEI IN PLAAT 

Output DiSploy ll-A.UG·-86 13,31 23 
LOAD CASE::, 0 "" 
MIN:+4.4S2E-03 MAX:+4.021E-0! VON f'l1 SES STRA I N 

123 456 
006 6 0.11807 0.17488 023169 0.28850 0.34531 

1>A .A. tT rON 
ENTE OMMAND 

) 

y 

!-x 

Figuur 26: loadstep 24, lp, U,/L~ - 0,1422 

2 2 

Hat is echter niet olles goud wat er blinkt, want 
grootte van de hydrostatische spanning, bijvoorbeeld 
zorgt ervoor, dot we toch weI enkele vraogtekens 
moeten zetten! 

de verdeling en 
bij loadstep 24, 

bij de resultaten 
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SDRe I-DEAS 2.5· Output Di .. ploy ! !--AUG-86 13 <43,38 
HOl TEGROEI IN PLAAT LOAD CASE· 01.'" 

2 
0--... MIN --5.3<45£+02 MAX,+9 525E+02 

~~~~~~.~~~---------------------------------------------

'-------------_ .. ~ .. 

Fig u u r 27: loa d s t e p 24, 0''''' U, I L III "" 0, 1 422 

We zetten echter vraagtekens bij de berekening van a~ , de hydrostati
GeMs sponning; door de ploot met got, onder vlakke vervorming, in x,
richting op trek belast wordt. 

In het verdere verloop van het holtegroeiproces, zien we aIleen nog 
maar toename, wat resulteert in het in elkaar zakken van de belas
tingskracht en elastisch ontspannen van elementen. De gevonden 
resultaten zijn vergelijkbaar met die van Needleman, zoals die in 
hooTdstuk 1 behandeld zijn. 

8ij de laatste loadsteps zien we, dat er zich tussen de twee holten 
loodrecht op de belastingsrichting aIleen nog maar een dun plakje 
materiaal bevindt, waarin de spanningen enorm oplopen. Oit is te 
wijten aan de aTwezigheid van een bezwijkcriterium. 

We vinden ook enorme hoge waarden voor de spanning in z,-richting, 
waaruit blijkt, dat vlakke vervorming niet zomaar vanzelTsprekend kan 
worden aangenomen. 

2.2.3 Situatie plaat 18 

Omdat we het ontstaan van de enorme spanningen in de z,-richting niet 
gelooTwaardig over vinden komen (oppervlakken zijn immers vrij van 
belasting), kiezen we bij de berekening van het holtegroeiprobleem, 
horend bij situatie plaat 18, voor het gebruik van plane-stress
elementen. 

Voor het uitgroeien van het 
vinden we echter eenzelTde 
plaat (voor zover mogelijk). 

plastische gebied bij deze situotie, 
soort verloop van rekverdeling over de 



SDRC~-DEAS 2.5: 
HOLTEGROEI IN PLAAT 
VON HISES STRAIN 

1 2 
77-

ENTEfr COMMAND 

y 

!.-X 

Output 

4 

Figuur 28: loadstep 2, EP, U,/Lz 

Di~IQY 15-AUG~a8' 13:29:10 
LOAD CASE: 0t 
MIN:-~.897E-06 HAX:+2.80tE-e~ 

5 6 - ~ 

121,12112112125 

SDRC_l-DEAS 2.5: Output Display IS-AUG-86 1~'28:53 
LOAD CASE: 03 HOLTEGROEI IN PLAAT 

VON MISES STRAIN 
1 2 

1.13- 1.-0 

Figuur 29: loadstep 3, EP, U,/L z 

MIN:-5.~2E-06 MAX:~6.096E-e4 

121,1211211213 
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y 

!-x 

Figuur 30: loadstep 4, EP , 
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Oytput Display 15-AUG-86 11:01 :sa 
LOAP OA~E; ail 
HIN:-2.57IE~06 MAX:+9.775E-e~ 

Localisatia van de rak tussen de twae holten loodracht op de belas
tingsrichting vindt baduidend vroeger plaats bij daze belastingssitua 
tie! 

SDRe I-DEAS 2 5: Oytput 
HOLTEGROEI IN PLAAT 
VON MISI::S STRAIN 

1 2 3 4 
3.3E-04 6.5[-04 9.8E-04 .3E-03 
~ATA SELECTION . 
ENTER" COMMAND 

y 

D i sp I ay 19-AUG-86 09 59 39 
LOAD CASE: 0'~ 
MIN:-l . 851E-06 HAX:+2.293E-03 

5 6 
1.6E-03 2.0E-03 

Figuur 31: loadstep 10, €P, U,/L z = 0,00065 
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De verdere ontwikkelins von de holtegroei en de verdelins von de 
plastische rek over de plaat lijken echter niet aan de randvoorwaarde 
(de symmetrie-eis over de delingsvlakkenJ te voldoen. 

De complementering van het geheel zou tot stompe hoeken ter plaatse 
van de aansluiting leiden, terwijl we uitgingen van verplaatsingen in 
x~- en x2-richting. We kunnen dit eenvoudig controleren door ter 
plaatse van de aansluiting de spanningen te controleren, daar de 
spanningen op het op~vlak van de holte nul dienen te bedragen. 

y 

l-x 

Figuur 32: loadstep 65, €P, U,/LD = 0,54325 

Deze controle is echter aIleen bij plaat 28 uitgevoerd, waaruit 
bleek, dat inderdaad de waarden, zoals in figuur 32 aangegeven 
(ox en Oy) ongelijk nul waren. De in de bijlage verwerkte controle 
geeft aan, dat de afwijking ongeveer 10% van de optredende effectieve 
Von Mises-spanning bedraagt. Een oplossing zou gevonden kunnen worden 
door het invoeren van een extra randvoorwaarde in de vorm van: de 
belasting op het oppervlak van de holte is of we zig. 

Ook bij situatie plaat 18 blijft de materiaoldikte, 
holten loodrecht op de belastingsrichting, afnamen. 

tussen de twee 
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2.2.4. Situaties plaat 2A en plaat 28 

De bespreking van deze resultaten kan kort zijn, daar bij beide 
situaties het programma de berekeningen staakte na het in elkaar 
zakken van de globale belasting. De reden hiervan was, dat de span
ningsberekeningen met meer convergeerden. 

De ontwikkeling van het plastisch gebied is vergelijkbaar 
plaat 1B. Om dit afbreken te voorkomen zouden we een 
oplossingen kunnen aandragenj daar de beschikbare tijd 
holtegroeiproblemen te kunnen rekenen al ruimschoots was 
heb ik aan het oplossen van dit afbreekprobleem niet 
besteed. Een oplossing kan bijvoorbee~ het aanpassen 
tingsincrematie rond dit insnoeren zijn (als MARC 
toelaat !) 

2.2.5 Kentallen 

met die van 
hele rij met 
om aan deze 

overschreden, 
te veel tijd 
van de belas
dit tenminste 

In overleg met Ir. P.J. 80lt hebben we enkele grafieken gemaakt, 
welke karakteristiek zouden moeten zijn voor bepaalde gebeurtenissen. 

Een belangrijke parameter blijft nog steeds (omdat hier geen andere 
bezwijkcriteria gebruikt worden) het samengroeien van de holten, wat 
gerepresenteerd wordt door de groei van de hoitebreedte en de afname 
van de plaatbreedte (zie ook Needleman: 6/00). Deze grafieken zijn 
terug te vinden in de bijlage. 

Hieronder voIgt voor de situaties 1A en 1B de grafiek Ln(D/Do) als 
functie van U,/L~, welke we met de grafiek van Needleman kunnen verge
lijken (zie figuur ?) . 

0,1 0 2. 0 1 () ~ 05 0 b 1 0 1 1 ., 

-
_0, 

_1 t ~ D/~ c-) . 

-2 I 
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Aan het einde van dit verslag moeten we concluderen, dat het oplossen 
van "holtegroei in ductiele materialen" met behulp van een eindige 
elementenmethodeprogramma aIleen, weinig zinvol is. 

De resultaten zoals we ze hier gevonden hebben, vooral die van plaat 
1A, stemmen goed overeen met de bestudeerde literatuur. Het gaat hier 
echter om ~~n modelmatige benadering van "holtegroei in ductiele 
materialen". Zo'n modelmatige benadering van de werkelijkheid, 
bestaat uit voornamelijk twee delen: een benadering van de geometrie 
en een benadering van het materiaalgedrag. 

8elangrijke factoren uit het geometriemodel zijn: 
de ligging en verdeling van de gaten 

- de (relatieve) grootte van de gaten 
een twee- of driedimensionaal model 

- gekozen belasting en randvoorwaarden 

In ons geval hchben we ons beperkt tot een tweedimensionaal model met 
cirkelcylindrische holtes, die in een periodiek vierkant rooster 
verdeeld liggen. Zaken als het gedrag van klusters nolten op het 
globale gedrag van een plaat zijn dus zeker niet aan de orde geweest. 

8elangrijke fectoren, die het materiaalgedrag be!nvloeden zijn: 
- wat is het vloeigedrag 
- wat zijn bezwijkcriteria 
- wet is het verschil in ductiel en bros gedrag 
- de invloed van am op de bezwijkcriteria 
- ontstaan van nieuwe holtes 

Wij hebben in ons gevel gekeken naar ductiele materialen, waarbij we 
bezwijkcriteria achterwege hebben gelaten. Ook invloed van am op de 
breukrek hebben we buiten beschouwing gelaten, alhoewel deze volgens 
P. van Oongen [1985) weI zijn invloed doet gelden, ook het ontstaan 
van holten bij een bepaalde rek, is niet toegepast. In het rekenpro
gramma MARC kunnen deze eigenschappen best verwerkt kunnen worden, 
doch om het model simpel te houden, hebben we dit niet gedaan. 

De resultaten, die we, uit de literatuur en het rekenen, gevonden 
hebben, zijn, dat bij een bepaalde belasting banden onder 45° (tussen 
holtes) ontstaan, waarin een beduidend Mogere rek optreedt dan in de 
nabije omgevingj doordat we geen bezwijkcriterie hebben ingevoerd 
(maximale rek, bros gedrag) vinden we, dat (in aIle gevallen) uitein
delijke localisatie van de rek tussen twee holten loodrecht op de 
hoofdbelasting optreedt, met insnoering tot gevolg. Een verendering 
yen de geometrieparameters, ken weer leiden tot een geheel andere rek 
en spanningsverdeling over de plaat. 

Het onderzoek naar "holtegroei in ductiele materielen" ken men op 
verschillende manieren voortzetten: Een dearven is mear modellen VOOr 
MARC opzetten an het aantel materialen uitbraiden (bijvoorbaeld meer 
brassere meterialenl. Oaarneest kan het invoeran van bezwijkcriteria, 
voorwaarden VOOr het ontstean van holten, invloed ven am ap £P, 
bijdrag~ aan een betere beschrijving van de haltegroei. 

De keuze van een algemene invloed van am, op het materiaalgedrag, 
slechts ofhankelijk ven de aanwezige holtevolumefractie, en gebaseerd 
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op ~~n reksneIheidsveldmodel, zoals door Gurson gefntroduceerd, valt 
dan af te raden. 

De andere tak van dit onderzoek is het kijken naar het gedeformeerde 
materiaal; in het bijzonder de rekverdeling en de vorm van de aanwezi
ge hoites. am tot een juiste conclusie te komen, zal een combinatie 
van beide nodig zijn. 

Ondanks het feit, dat MARC zo'n uitgebreide mogelijkheden biedt, is 
een elementenmethodeprogramma beter geschikt (gezien het tijdsver
bruik) voor specifieke probleemoplossing dan ais analysemethode voor 
dit soort problemen. 

Rekenmodellen zijn altijd benaderingen van de werkelijkheid en zullen 
ook nooit voorschrijven hoe een materiaal zich moet gedragen, aIleen 
voorspellingen doen in die richting. Een elementenmethodeprogramma 
kan nooit completer zijn dan de informatie, die je er zelf in gestopt 
hebt. 
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