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"PLASTISCHE OMVORMTECHNIEK-TECHNOLOGIE", EEN FASCINEREND 

GEBIED UIT DE WERKTUIGBOUWKUNDE 

De werktuigb~~wkunde heeft een tweelediga doelstelling. 

Enerzijds sehept zij werktuigen die de mens dienen om 

andere werktuigen te maken voor de meest uiteenlopende 

doeleinden, anderzijds evolueert zij ziehzelf tot steeds 

grotere doelmatigheid. De kunde van het maken van werk

tuigen was het werk van intuitief begaafde mensen, die 

met het materiaal dat zij ter besehikking hadden een

voudige werktuigen sehiepen voor hun medemensen. De 

voorlopers der werktuigbouwers waren de Chalyben, de 

ijzerbereiders en smeden in het rijk der Hettieten. 

De wetenschap begon haar intrede in de werktuigbouwkunde 

te doen in de tweede helft van de 1ge eeuw, toen voor 

de aandrijving van werktuigen de water-, wind- en spier

kracht werden vervangen door stoomkracht en men de door 

vele geleerden gevonden wetmatigheden ging benutten bij 

het ontwerpen van steeds doelmatiger werktuigen. 

De eorsprong van de plastische emvormtechniek vinden we 
aan het einde van het stenen tijdperk. 

Men begon toen met stenen vuisthamers (zender steel) 

metalen te bewerken die men in gedegen vorm vend, aan

vankelijk keper, brons, goud en zilver. 

De oorsprong van de plasticiteitstheorie moet bij Tresca 
worden gezoeht. 

Tresca concludeerde in 1864 dat alle deformaties op glij

dingen berusten en formuleerde de eerste plasticiteits

voorwaarde: "Plastische vormverandering treedt in als bij 

toenemende belasting van het materiaal de schuifspanning 

een bepaalde (maxima.13' waarde bereikt". 



Fundamenten voor een plasticiteitstheorie werden ver

volgens gelegd door De Saint Venant (1870) en Levy 

(1870). 

In 1913 kwam Von Mises tot een mathematische vereen

voudiging om de theorie uit te breiden tot driedimensio

nale problemen. 

Het lukte echter maar niet of moeilijk om de theorie in 

aansluiting te brengen bij de omvormtechniek. 

Pas na de tweede wereldoorlog kwam de doorbraak, doordat 

de plasticiteitstheorie zich ging richten op probleemge

bieden van de omvormtechniek. 

De plasticiteitstheorie richt zich nu op principiele 

verbeteringen van reeds bestaande processen, ontwikkeling 

van nieuwe processen en ook steun aan de omvormtechniek 

in de ontwikkeling naar betere procescontrole en ver

hoogde nauwkeurigheid van produkten. 

Wanneer men zich verdiept in de plasticiteitstheorie, zal 

men gefascineerd raken door de mogelijkheden om omvorm

processen te analyseren en hierdoor problemen bij de 

omvormtechniek te kunnen oplossen of vervangende of zelfs 

geheel nieuwe ornvormprocessen te ontwikkelen. 

De hierbij steeds opdoemende nieuwe problemen in gebieden 

die nag geheel ontgonnen moeten worden geven telkens 

nieuwe impulsen om de plasticiteitstheorieen uit te breiden 

of te verbeteren. 
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Het rapport bestaat voor een groot deel uit het be

schrijven en oplossen van problemen die bij het onder

zoek naar een nieuwe stuiktest ontstaan zijn. 

Met onderzoek naar deze stuiktest k::>mt voort uit een 

internationaal onderzoek (e.l.R.p.), waarbij men naar 

een bruikbare test zoekt voor het testen van de ge

schiktheid van materialen om stuikende bewerkingen te 

ondergaan. 

Vanuit dit onderzoek zijn drie eisen voar de nieuwe 

stuiktest naar voren gekomen, namelijk: 

1. Scheurinitiatie en voortplanting in het midden van 

het vrije oppervlak., dus in het symmetrievlak. 

2. Snel ontwikkelen van de scheur. 

3. Rechte deformatieweg van een volumedeeltje in het 

vrije opperviak (in het symmetrievIak). 

De opzet pan de nieuwe stuiktest, dC)or de stuikvIakken 

van de stempeis kleiner te nemen dan de diameter van het 

stuikobject, geeft een uiteindeIijk resuitaat dat vol

doet aan de eerste twee eisen. 
De moeilijkheden die bij het praktisch realiseren van 

een dergelijke stuiktest naar voren kamen, worden met 

theoretische afieidingen toegelicht of verklaard. 

De stuikbaarheid van Inetalen wordt vaak begrensd door 

het optreden van een vervormingsbreuk. 

Met is echter niet bekend wanneer een vervormingsbreuk 

ontstaat. Er zijn hierover weI verschillende theorieen. 



Een van deze theorieen is. het breukcriterium volgens 

Prof. L.P. Gillemot, die stelt dat de maximale hoeveel

heid specifieke energie die een materiaal (of materiaal

elementje) kan opnemen zonder dat breuk optreedt, on

afhankelijk is van het vervormingsproces en dus aIleen 

materiaalafhankelijk is (bijlage B.l). oit zou betekenen 

dat we met een vervormbaarheidstest zouden kunnen vol

staan voor vele vervormingsprocessen. 

Een stuikproces wordt in grote mate beinvloed door de 

wrijving aan de contactvlakken. 

Hoewel de invloed van de wrijving bij deze stuiktest 

buiten beschouwing is gelaten, wordt in bijlage C.l een 

overzicht gegeven van de verschillende wrijvingsmodellen 

waarmee men de werkelijkheid probeert te benaderen. 

Hieruit volgend is het interessant omte zien welke 

invloed het toegepaste wrijvingsmodel op de normaal

npanningsverdeling bij het stuiken heeft. 

Tenslotte in bijlage E.l enkele voorbeelden van de in

vloed van een gesuperponeerde hydrostatische druk op 

een trekstaaf bij een trekproe~ zoals de invloed op 

het breukverschijnsel en de ligging van het.instabili

teitspunt. 
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1. INLEIDING 

1.1. Stuiken als vervormbaarheidstest 

Het aantal omvormprocessen waarbij stuikbewerkingen 
voorkomen zijn legio, het is dus belangrijk om te 
weten tot welke vervormingsgraad men kan gaan bij stuik

processen. 

De koudstuikbaarheid van metalen is begrensd door scheur
vorming gevolgd door breuk (of uitknikken indien stuik

lengte groot is ten opzichte van diameter). 

De koudvervormbaarheid van metalen wordt onder meer be
paald door met behulp van een trekproef de c- en n-waarde 

van het metaal te bepalen of een structuuronderzoek. 
Geen van deze rnethOden kan echter als een kwantitatieve 
universele maat voor de koudvervormbaarheid beschouwd 
worden. 

Hierbij kan tevens opgemerkt worden dat de trekproef voor 
bepJling van de koudstuikbaarheid van metalen begrensd 

door breuk niet gebruikt kan worden orndat bij de trekproef 

het breukbegin in het hart van de trekstaaf plaatsvindt, 
dit in tegenstelling tot stuikprocessen, waarbij het scheur

begin aan het buitenoppervlak van het metaal plaatsvindt 

en waar dus een geheel andere spanningstoestand aanwezig 
is. 

Om deze redenen wordt vaak een stuikproef, waarbij tU8sen 
twee evenwijdige platen een stuikblokje wordt samenge
drukt, gebruikt om de stuikbaarheid, begrensd door scheur
vorming aan het vrije oppervlak, van metal en vast te 
stellen. 
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Er doen zich echter bij een stuikproef een aantal pro

blemen voor, zoals het feit dat de verhouding diameter

hoogte van het stuikblokje en de wrijving aan de stuik

vlakken de kritische hoogtereductie beinvloeden. 

De stijfheid van het testgereedschap alsook persoonlijke 

verschillen in het bepalen van het moment van scheur

initiatie geven ook verschillen in het uiteindelijke 

resultaat. 

Om ondanks de bezwaren die een stuikproef met zich mee

brengt toch tot een reproduceerbare stuikproef te komen 

heeft men internationaal een stuiktest opgesteld waarmee 

op grote schaal proeven worden gedaan en de gevonden 

resultaten met elkaar vergeleken worden. 

Uit de problemen die zich bij deze stuiktest voordoen, 

onder meer: 

- moeilijk waarnemen scheurbegin, 

- zeer langzaam voortplanten van scheur, 

is het idee gekomen (Rice) om de stuikvlakken van de 

stuikstempels Kleiner te nemen dan de diameter van de 

stuikblokjes (i .. p.v,. groter) met als achtergrond dat de 

isostatische drukcomponent op het metaal aan de rand van 

het stuikblokje dan Kleiner is en de scheur zich daardoor 

na initiatie gemakkelijker voortplant. 

Van het onderzoek naar deze eventuele nieuwe stuiktest 

wordt in dit rapport verslag gedaan .. 
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1.2. Stuikproeven 

Bij een stuikproef is het in eerste instantie de bedoeling 

om met een vergelijkbare en reproduceerbare test verschil

lende mater:~len van elkaar te onderscheiden met betrekking 

tot ~tuikbaarheid en zo de materialen te kunnen selecteren. 

Onder verschillende materialen worden hier ook die materi

alen verstaan welke weliswaar gelijkwaardig gekwalificeerd 

worden (b.v. C45) maar toch verschillende gedragingen 

kennen. 

De chemische samenstelling geeft namelijk geen enkele ga

rantie van mater~aalkwaliteit met betrekking tot stuik

baarheid. 

V~~r de nieuwe stuiktest (naar een idee van de Canadees 

Rice) gaan we ui·t van de volgende eisen: 

1. Scheurinitiatie en voortplanting in het midden van het 

vrije oppervlak, dus in het symmetrievlak. 

2. Snel ontwikkelen van de scheur die aan het vrije opper

vlak ontstaat. 

3. Rechte deformatieweg van volumedeeltje aan het vrije 

oppervlak (in het synwetrievlak). 

Ad 1 -
In het symmetrievlak zijn de hoofdrichtingen gemakkelijk 

te herkennen (syrmnetrievlak is schuifspanningsvri j) • 

Ad 2 

Bij de normale stuikproef verhindert de isostatische druk

spanningstoestand een snelle scheurontwikkeling, bij deze 

nieuwe stuiktest. is dit niet het geval doordat de buiten

rand van het stuikobject niet tussen de drukplaten van de 
stempel zit. 
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Rechte deformatie bereiken we door een vaste verhouding 

van d eo : d E t: : d £ r 

Het streven is naar een rek = nul, dus E.o = 0, 

waardoor cl:' '" Er- =9 vlakke deformatietoestand. 
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2. PRAKTISCH ONDERZOEK 

Ter verduidelijking van het resultaat van het onderzoek 

zal in het l-':('It"t een uiteenzetting gegeven worden van 

het praktisch onderzoek van waaruit dan weer verwezen 

zal worden naar theoretische afleidingen in volgende 

hoofdstukken. 

2.1. Eerste aanzet 

Als stuikobject nemen we een rotatiesymmetrisch blokje 

en wel zodanig dat hoogtestuikobject = diameter stuik

object = diameter drukplaten. 

,- -

Fig. 2.1: Opstelling voor en tijdens het stuiken 
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Theoretische opzet: 

Zo gauw als het stuikcilindertje lager wordt is de 

diameter 9roter dan de diameter van de drukplaten, 

zodat we veronderstellen dat de axiale rek aan het 

vri je oppe~'·'.ak 8". ~ O. 

(dit blijkt echter niet juist te zijn). 

Opstelling: 

Stuikstempels zijn voorzien van een centreerconus en 

het stuikobject van een centreergaatje zodat: 

1. stuikobjecten gecentreerd zijn t.o.v. drukplaten~ 

2. er sprake is van stabilisering, omdat het stuik

cilindertje in het midden gefixeerd is en dus geen 

voorkeursrichting in kan gaan. 

Tijdens het uitvoeren van de stuikproef zien we dat 

het scheurbegin niet in het symmetrievlak, maar aan de 

drukvlakken plaatsvindt. 

Dit kunnen we als voIgt verklaren: 

na Kleine hoogte 

reductie 

Fig. 2.2: .t>1ateriaalverplaatsing aande drukvlakken 



r 2.3 -
i 

Dit geeft theoretisch een oneindig dunne ring waar

voor geldt: 

Ea ~O 

ea -I- Cf:- + £.- = 0 

E =In 'lnr 
t: 2. rc r. 

(> 

E.r .=. l n _S_ 
So 

Er -::. - Et :: 

ro S 
r So 

ro ~ r ~ 

=. In -"
r~ 

r -Ln-ro 

S ..::: So 

In S 
50 

So is echter zeer klein, indien deze nog kleiner wordt 

(s < SO), dan zal het metaal daar zijn sa~enhang verliezen 

en dus scheuren. 

Fig. 2.3: Stuikobject na het stuiken 
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Om het scheurbegin (initiatie) niet a"ln de drukvlakken 

te laten plaatsvinden nemen we de diameter van het 

stuikcilindertje groter dan de diameter van de druk

platen. 

De opsteliing is hetzelfde gebleven, aIleen 

dstuikobject :> ddrukplaat · 

Tijdens het stuiken zien we dat het scheurbegin in het 

midden van het vrije oppervlak plaatsvindt ( symmetrie

vlak) en zich dan zeer snel voortplant tot breuk.. 

Fig. 2. 4 : Stuikobject na het stuiken 
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2.2. Instabiliteiten 

We hebben nu dus al aan twee van de drie gestelde 

eisen voldaan, namelijk: 

1. Scheurbegin in symmetrievlak. 

2. Snel voortplanten van de scheur. 

In figuur 2.4 zien we echter dat het stuikobject niet 

symmetrisch deformeert. Hierbij dient weI aangetekend 

te worden dat de opstelling labiel was. 

Afgezien van de labiele opstelling kunnen we ons af

vragen of het stuikobject niet altijd asymmetrisch 

zal deformeren: we denken hierbij aan het plastisch 

uitknikken van 'let stuikobject. Dit zou namelijk best 

mogelijk kunnen zijn omdat de zeer grote elasticiteits

modulus bij plastisch vervormen niet meer geldig is. 

Over het plastisch uitknikken is echter zeer weinig 

literatuur gegeven: in hoofdstuk 4 wordt uitvoerig 

ingegaan op een eventueel plastisch uitknikken van 

het stuikobject. 

Omdat de invloed van een centreerconus bij een grote 

hoogtereductie een grotere invloed heeft op het de

formatieproces passen we liever een andere centrering 
toe. 

We hebben reeds gezien dat de centreerconus dient 
voor: 

1. centrering stuikobject t.o.v. drukplaten: 

2. stabilisering door opheffen voorkeursrichting van 
deformeren. 

Ad 1 -
In plaats hiervan maken we gebruik van drie aanslag

pennen die na ceDtrering weer verwijderd worden. 
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We kunnen ons afvragen of een isotroop materiaal een 

voorkeursrichting van vervormen zal vertonen indien 

we een zuiver geleidend gereedschap hebben. 

Een deformatieproces zal altijd plaatsvinden volgens 

de weg van de rninste arbeid, dus minste weerstand. 

In hoofdstuk 5 wordt de arbeid t.g.v. de wrijving aan 

de kopvlakken beschouwd voor het symmetrisch en 

asymrnetrisch deformeren, dus het wel en niet samen

vallen van het energetisch middelpunt en het geome

trisch middelpunt. 

We zijn er daarbij van uitgegaan dat het stuikobject 

nag syrnmetrisch van vorm is en gaan dan het arbeids

verschil beschouwen voor een hoogtereductie dh bij 

hoogte h en een oppervlak 7t:.R"- • Dankzij deze uit

gangspositie kunnen we het resultaat dat we gevonden 

hebben in hoofdstuk 5 ook interpreteren voor onze 

stuiktest. 

We stellen dan: de diameter van de drukplaten 2R 

en de hoogtereductie dh. 

Het materiaal wat buiten de drukplaten zit is piet van 

invloed omdat we alleen de wrijvingsarbeid beschouwen. 

We vinden dus dat bij de stuiktest, waarbij we niet 

eens over een goed geleidend gereedschap beschikken, 

wel degelijk voorzieningen getroffen moeten worden 

om het energetisch middelpunt sarnen te laten vallen 

met het geometrisch rniddelpunt. 

Een praktische oplossing van dit probleem vinden we 

. door aan de stuikvlakken van de stempels Kleine ribbels 

in radiale richting aan te brengen zoals in figuur 2.5 

is weergegeven. 
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Fig. 2.5: stuikvlakken van de stempels 

·Indien het energetisch middelpunt samenvalt met het 

geometrisch middelpunt, dan zal dat middelpunt zich 

tijdens het stuiken niet verplaatsen. 

Ala het middelpunt zich naar een andere positie wil 

verplaatsen, dan betekent dit dat het materiaal aan 

de kopvlakken van het stuikobject zich dwars over 

de ribbels van de stuikvlakken moet verplaatsen. 

Dit zal een extra hoeveelheid arbeid vragen en het 

materiaal zal dus liever langs de ribbels vloeien, 

waardoor het middelpunt zich dUs niet zal verplaatsen •. 

Figuur 2.6 toont enkele uitvoeringsmogelijkheden van 

de "ribbels" op de stuikvlakken. 
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c 

d 

Fig. 2.6: uitvoeringsvormen van de stuikvlakken van 

de stempels 

a. Met behulp van vonkverspanen "ster" in het stuik

vlak. (Geeft scheuren bij het stuiken). 

b. Met behulp van vonkverspanen "ster" op het materiaal 

gebracht (door rest materiaal weg te vonken). 

(Geeft scheuren bij het stuiken). 

c. "Ster" in het materiaal geslepen. 

(Geeft scheuren tijdens het stuiken omdat de gleuven 

te diep zi jn) . 

d. liSter" in het materiaal geslepen (erg ondiep). 

(Geeft geeD scheuren tijdens het stuiken). 



- 2.9 -

Het aanbrengen van de ribbels brengt echter een grote 

kerffactor met zich mee, waardoor de stuikstempels 

aan het stuikvlak scheuren (figuur 2.6). 

De uiteinaelijke oplossing wordt gevonden door zeer 

ondiepe groeven in de stuikvlakken te slijpen. (Fig. 2.6 d). 

Opgemerkt kan worden dat hoe beter het gereedschap ge

leidt, hoe ondieper de groeven in de stuikvlakken 

kunnen zijn. 

Figuur 2.7 toont een stuikobject in zijn oorspronke

lijke vorm en na het stuiken tot breuk. 

Fig. 2.7: Stuikobject voor en na stuiktest 

• 
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. Figuur 2.8 toont hetzelfde stuikobject, echter nu 

gestuikt met gladde stuikvlakken, dus zonder de 

centreerribbels. 

Fig. 2.8: Stuikobject na stuiken zonder centrering 

2.3. Testgereedschap 

Gezien het prille stadium waarin het onderzoek verkeert, 

de hoge Kosten en de lange wachttijd voor de vervaardiging 

van een goed geleidend gereedschap, waa~bij afwijkingen 

in het testresultaat t.g.v. het testgereedschap uitge

sloten zouden zijn, besluiten we tot vervaardigingvan 

een testgereedschap zoals in figuur 2.9 is getekend. 
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Fig. 2.9: Testgereedschap 

1. stuikstempel 

2. Aansl agpennen 

3. Geleidingshouder 

4. Geleidingsbus (om stuikstempel geperst) 

2.4. Experimenten 

uit experimenten blijkt dat een stuikobject met 

afmetingen ~ 15 en 12 hoog en een diameter ~ 12 van 

de stuikstempels een goed resultaat geeft. 
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Dat wil zeggen een symmetrische uniforme deformatie, 

scheurinitiatie in het symmetrievlak en snelle scheur

voortplanting. 

Of echter ook voldaan wordt aan een rechte deformatie

weg, en l i ': '::st ECII ~ 0, kan pas gezegd worden na 

rekmetingen m.b.v. rasters aan het vrije oppervlak. 

Dezelfde stuiktest met hetzelfde gereedschap uitgevoerd 

op op Koper geeft een teleurstellend resultaat 

(figuur 2.10). 

Fig. 2 .• 10: StuiJ"object van electrolytisch koper 
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Het stuikcilindertje wordt niet symmetrisch vervormd 

t.g.v. andere materiaaleigenschappen. Welke eigen

schappen hiervoor bepalend zijn is niet bekend en 

wordt voorlopig buiten beschouwing gelaten. 
De stuiktest met een messing stuikobject geeft wel 

een goed resultaat. Bij breuk (na scheurvorming) 

valt het stuikobject in drie stukken uiteen. 

Aluminium stuikobjecten geven symmetrische deformatie, 

maar ook een bobbelig oppervlak. 

Omdat wij in ee~steinstantie erg geInteresseerd 

zijn in de deformatieweg aan het vrije oppervlak in 

het symrnetrievlak, laten wij de stuikproeven op 
non-ferro-metalen buiten beschouwing. 

We doen alleen rekmetingen op stuikobjecten van staal. 
C45 •. 

Verkrijgen 'We uit deze rekmetingen een gunstig resul

taat dan 1<unnen we in een later stadium onderzoeken 

waarorn de stuiktest op non-ferro-metalen beperkt of 

niet toepasbaar is en hoe we dit eventueel op kUnnen 
lossen. 
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3. BET VERWERKEN VAJ.""J DENEETRESULTATEN 

Voordat de uiteindelijke testresultaten besproken 

worden I ZS< 1_ op de volgende bladzi jden eerst een uit

eenzetting gegeven worden over het verwerken van de 
meetresultaten. 
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3.1. De rastermethode 

Ben bruikbare en objectieve methode van onderzoek is de 

bekende zg. rastermethode. 
Het is duicf·'.ijk dat de mechanische eigenschappen van 

het te testen produkt niet door het raster beInvloed 

mogen worden. 

M.b.v. een fotografische techniek is het mogelijk dit 

bezwaar te vermijden, waarmee op eenvoudige wijze een 

bevredigend slijtvast raster kan worden verkregen. 

Ben raster met cirkels heeft het voordeel dat ze - bij 

benadering - vervormd worden tot ellipsen. 

De richtingen van de grootste deformaties vallen dan 

sarnen met .de assen van de ellipse 
De afmetingen van de cirkels moeten een bruikbaar com
promis zijn. Te qrote cirkels kunnen plaatselijke piek

deformaties niet voldoende tot uitdrukking brengen, om

dat in feite een gemic1delde deformatie over het cirkel

oppervlak wordt ~)epaald. 

Te kleine cirkels geven een kleinere meetnauwkeurigheid 

en maken het onderzoek te tijdrovend. 

Bij het uitwerken van de meetresultaten maakt men gebruik 

van de volume-invariantie bij plastische vervormingen. 

Omdat op grond hiervan de som van de logaritmischehoofd

rekken gelijk aan nul is, voIgt de gemiddelde diktever

mindering uit de oppervlakteverandering van de desbe
treffende cirkel. 
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3.1.1. Hetaanbrengen van het cirkelraster 

Er zal een korte uiteenzetting gegeven worden van 

een veel toegepaste methode. 
Voor uitgebr~ide informatie wordt verwezen naar 

eerder geschreven rapporten en het rapport van 
Prof.Drs. J.R. Zaat, Metaalinstituut, T.N.O., 
Delft. 

Het aanbrengen van de rasters geschiedt als voIgt: 

Het gladde, van raster te voorzien, oppervlak (Iiefst 
gepoIijst) wordt vetvrij en enigszins mat gemaakt met 
VIM en met water afgespoeld. 
Daarna wordt het proefblokje gedroogd en wordt de 
Iichtgevoelige laag met een watje aangebracht (uiterst 
geli jkmatig) • 

Vervolgens wordt deze laag weer gedroogd m.b.v. een 
f8hn, waarna het negatief met het gewenste rasterpa
troon stevig op de te belichten laag wordt gedrukt en 
vastgeklemd. 

Nu wordt deze laag materiaal korte tijd belicht m.b.v • 
. een sterke U.V. lichtbron (in dit geval een hogedruk
kwikdamplamp). Na het belichten wordt het niet belichte 
deel van de laag materiaal voorzichtig weggespoeld met 
water, en kan het proefstukje ondergedompeld worden in 
een speciale kleurstof, waardoor het raster zichtbaar 
wordt~ de overtollige kleurstof voorzichtig wegspoelen 
met water. 

Hierna het raster drogen en 24 uur uit laten harden. 
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3.2. Het transforrneren van lengtemetingen bij de rastermethode 

in natuurlijke rek 

De rastermetingen worden met behulp van een werkplaats
microscoop ~11t;t kruissupport gedaan. 

Ten gevolge van het gebogen oppervlak van de stuikobjecten 

meten we echter niet de "ware" lengtes van de rasters • 

. ' --'- "ware" lengte 

L = gemeten lengte 

Fig. 3.1 

We kunnen de "ware" lengte echter simpel uit de gerneten 
lengte bepalen. 

l 

Fig. 3.2 

~ = 04.9 

sin tac.. = il 
, . l 

,£QC. := an::.s." 2.9· 

. l 
.c.. = 2.. an::. Sit, 2.9 

L' == 2...9 orc.sin 2.~ verge 3.1 
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Door behalve de lengte look de straal J van de boI

ling van het oppervlak te meten kunnen we met behulp 

van de vergeli jking ( 3.1) de "ware" lengte bepalen. 

De natuurlijke of logaritrnische rek voIgt dan uit: 

E _ In l' = tn 2.,,9 arc. sin (/29 
l~ 

2. .Pte) ore ~ '" lOh..9o 
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3.3. De plaats van de plastische rekweq in de ruimte en de 

grafische weerrqave 

Uitgaande van volume-invariantie bij het plastisch 
vervormen k:.:...,nen we aantonen dat aIle plastische rek
toestanden in een vlak liggen, namelijk het zgn. 

1C-vlak. 
Bij volume-invariantie geldt: e, T fa. + £3 :. 0 

Wanneer we in een orthogonaal assenstelsel het vlak 

x + y + z = 0 weergeven, dan bedoelen we hiermee het 
vlak loodrecht op de 1, 1, 1 richting door het punt 
0, 0, 0, het zgn. ~_vlak. 

Van het feit dat de rekken in een vlak li9gen kunnen 
we gebruik maken, doordat we nu aIle rektoestanden 

ineen vlak van tekening kunnen weergeven. 

Indien we de assen van het coordinatenstelseL projec

teren op het Pi-vIak, vinden we drie lijnen 1200 

t.o.v. elkaar gedraaid. 

Wanneer we nu in het Pi-vIak een geIijkzijdige drie
hoek tekenen, dan kunnen we de rekken als voIgt op 
de zijden van de driehoek aflezen. 

V~~r de hoogtelijnen a, b en c vanuit een willekeurig 

punt op de zijden van een gelijkzijdige driehoek 
geldt: 

a + b + c = h (hoogtelijnstelling). 
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Willen we dit gebruiken voor een deformatieweg-weergave 

die voldoet aan 

6. .,. £2, + E i :' 0 

dan moet h ge~limineerd worden, en weI in het algemeen 

als voIgt: 

(0 *) + (b -~) -t (c -~) = 0 
%s Zs 

met a + b + C :: :1 en 

h + h + h h - - - :: 
Z, Z2 zJ 

Vrij te kiezen z, en za I dan moet z" voldoen 

aa.'I'} vergelijking 

h :: h h ( 1 + 1 ) -Zs z, za 

z. z'&. 
z3 :: 

z, + z1. Z I za 

Als a, b en c de afstanden tot de zijden zijn (nulpunten 

op de zijden), dan kan een deformatieweg op ware lengte 
in het zgn. Pi-vlak worden afgebeeld door de nUlpunten 

van de assen als voIgt te kiezen: 

e, =- a h --%, 

h z~ =-
%,Z ... 

E3 = C -- %,+'%.2- %,%2. 2'~ 

£2- = b - JL 
%'2, 

(Zl + z2 vrij te kiezen) 
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o 

..c: 

--\ 

a+b+c= 

hi + hj, + h • := h 

Fig. 3.3 

Door het nul punt van het werkeli jk ( E I J ct. J £3 ) 

assenstelsel te splitsen in drie separate nUlpunten per 

as, kan het probleem van de (gebruikte) projectie van 
een punt in een ruimtelijk assenstelsel worden omzeildo 

Daze methode is in de omvormtechnologie voor het eerst 
toegepast door Prof. Hsu in Birmingham. 
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4. HEETRESULTATEN 

Bij de proeven met de stuiktest zijn de volgende 

metingen v::' J.:richt: 

- oorspronkelijke hoogte HO en diameter DO 

rastermetingen aan het vrije oppervlak m.b.v. een 

werkplaatsmicroscoop 

- perskracht F 

- grootste diameter D. 

De meetgegevens zijn verwerkt in tabellen en grafieken 

\olaarbij eQ tegen c.~ uitgezet is en grafieken waar

bij de ruimtelijke deforrnatieweg is weergegeven. 

In de grafieken z1Jn die waardes waarbij voor het 

eerst Kleine scheurtjes aan het vrije oppervlak van 

de stuikobjecten zijn waargenomen onderstreept. 

2.mm 
I , 

Fig. 3.1: Eerste scheurtje aan het vrije oppervl~( 
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De laatste rneetpunten z~Jn altijd die rnetingen waar

bij op een andere plaats breuk heeft plaatsgevonden. 

Diameter stuiksternpels ¢ 12. 
Materiaal stuikobjecten C45. 
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1. HO = 11,85 DO = 17,05 

Et 
0 

F 0 fa In -
(leN) DO 

151 1.7.60 - 0,018 0,018 0,032 

171 18,40 - 0,026 0,053 0,076 

191 19,20 - 0,015 0,096 0,119 

205 breuk. - 0,010 0,117 

2. HO = 13,80 DO = 17,00 

t.a €t 0 
F 0 In -

(kN) DO 

149 17,60 - 0,018 0,026 0,035 

167 18,30 - 0,026 0,062 0,074 

179 18,95 - 0,016 0,076 0,109 

189 19,60 - 0,010 0,091 0,142 

201 20,20 - 0,008 0,118 0,172 

201 breuk - 0,004 0,120 

3. HO = 13,85. DO = 16,00 

F 0 E a tt 0 
In -

(kN) DO 

119 16,25 -0,011 0,005 0,015 

147 16,70 - 0,049 0,016 0,043 

161 17,40 - 0,054 0,052 0,084 

182 18,65 - 0,048 0,081 0,153 

186 breuk - 0,054 0,091 

f.1ateriaal C45. 

Grafieken op bladzi.jden 4.4 en 4.5. 
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4. HO = 8.00 0 0 = 15,00 

F 0 fa tt 0 In -
DO 

(kN) 

130 15,80 - 0,011 0,018 0,052 

150 16,40 - 0,032 0,074 0,089 

170 17,20 - 0.037 0,126 0,137 

180 breuk - 0,037 0,154 

5. HO =, 10,00 DO = 15,00 

F 0 €.a €t 0 In -
(kN) DO 

130 15,60 - 0,048 0,028 0,039 

141 16,05 - 0,070 0,049 0,068 

151 16,50 - 0,076 0,073 0,095 

161 16,90 - 0,076 0,102 0,119 

171 17,40 - 0,081 0,153 0,148 

181 17,85 - 0,087 0,162 0,174 

183 breuk - 0,080 0,162 
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6. HO == 11,95 DO == 15,00 

F 0 ta €t In !2 
DO 

(kN) 

123 15,4 - 0,016 0,010 0,026 

142 16,1 - 0,038 0,057 0,071 

161 17,0 - 0,054 0,101 0,177 

170 17,9 - 0,053 0,129 0,204 

181 breuk - 0,037 0,138 

7. H
O == 14,05 DO == 15,00 

F Ea tt 0 
0 In -

DO 
(kN) 

130 15,5 - 0,043 0,018 0,033 

150 16,3 - 0,077 0,079 0,083 

170 17,4 - 0,100 0,145 0,148 

191 breuk - 0,105 0,198 

Materiaal C45. 

Grafieken op bladzijden 4.8 en 4.9. 
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5. PLASTISCHE KNIK IN STUIKPROEF 

We zullen nu nagaan of er een kans bestaat dat het 
instabiliteitsprobleem bij ae stuiktest zoals eerder 

bes.chreven veroorzaakt wordt door een plastische knik 

van het stuikobject. 

We moeten echter wel voorop stellen dat het onderstaande 
slechts een grove benadering is die alleen als een in
dicatie gezien mag worden. 

Volgens Szabo gelden voor plastische knik dezelfde for
mules (Nvergeet-mij-nietjes") als voor elastische knik. 
Er is echter een verschil: de elasticiteitsmodulus E 

voor elastische vervormingen kan hier natuurlijk niet 
gebruikt worden. 

Hiervoor nemen we dan oak een vervangende modulus: 

Everv == tan' 

1q,1 t 

__ F IE., 

Fig. 5.1: Spannings-rek kromme 
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De elasticiteitsmodulus E is de tangens van de hoek van 

de raaklijn aan de spanning-rek krornrne in het elastisch 

gebied. 

Logischerwijze voIgt hieruit dat we voor de vervangende 

modulus Everv de tangens van de hoek van de raaklijn 

aan de verstevigingsfunctie moeten nernen. 

De verstevigingsfunctie wordt besbhreven door de verge

lijking van Nadai: 

C = karakteristieke spanning 

n = verstevigingsexponent 

£. = £ pi = plastische rek 

Bij benadering stellen we: 

EVE'rv ¥ 
dldal d<:1 

:: can - -
d leal cli 

Ew!rv 
d c. En _ n-I 

:. - n C €. 
c1 ! (verg. 5.1) 



Uit de "vergeet-mij-nietjes" vinden we voor ons geval: 

C" _ Jl2. E v8rv I min 

'" - L2. 
(Beide eindenscharnierend bevestigd). 

Met vergelijking 5.1 

"" '2. neE n-, I f" = _'_'-_______ m_i_n_ 

Voor het stuiken geldt: 

Met· Nadai: 

-n 
f = C E A 

Volume-invariantie: 

S = In Lo 
l 

I Lo 
""-L. 

l E 
:9 --t=e 

(verg. 5.2) 

(verg. 5.3) 



Indien knik optreedt, 

1 -n-1 
Jl n c E I min 

L'2. 

nO. n Imin :: Ao l'2. 

Met 

1 17:9 
min :. 69 Dm;n 

rc. '2. 
Ao = T Do 

- 5.~ -

dan F'nik = FstlAitc 

--n £ - C Ao £ e -
-£ 

E. e 

f = Ito t = In to =1 Lo -L 

It. '1 n 

16 -E. 

.... 
is dus een functie van E en dus 

van fa· 
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M.b.v. de eerste afgeleide vinden we: 

( t )kiti sch 
is minimaal 

en dus Eakr 
I 

= --3 

V~~r staal is n::s: 0,2. 

16 

Oemerking 1 

voor 

1 
"3 

fa ..L= 
:3 £ kr; t.I sen 

Indien de plastische vervorming maar klein is, zodat 

e < ~ (EQ > - ~) dan mag de verhouding 

gekozen worden. 

Opmerking 2 

De afleiding van (lrOo )~"'f:i5Ch is afgeleid van 
formules die eigenlijk alleen gelden veer slanke staven. 
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Conclusie 

We zien dat de verhouding L°;lOo afhankelijk is 

van de materiaal-constante n, type knikgeval en de mate 
van plastisch vervormen. 
Hoewel de toegepaste formules niet helemaal gelden 

(opmerking 2) kunnen we toch zeggen dat het mogelijk 

is dat het asymmetrisch vervormen een gevolg is van 

het inwendig instabiel zijn van het stuikobject. 

We kunnen stellen dat in deze stuiktest het knikgevaar 
slechts klein is; we mogen het echter niet geheel uit
sluiten (zie opmerking 2). 

Materialen met een Kleine n-waarde zijn gevoeliger voor 
"uitknikken" dan materialen met een grote n-waarde, wat 

weleens zou kunnen betekenen dat stuikobjecten van ma

terialen met Kleine n-waarde instabiel zijn bij de 
stuiktest. 
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6. INSTABILITEIT, t.g.v. het niet sarnenvallen van het 
geometrisch middelpunten het energetisch 

middelpunt, bij het stuiken van een 

rotatie-symmetrisch object. 

We kunnen afleiden dat, indien we een rotatie-symmetrisch 

object stuiken, het een minimum aan arbeid kost als het 

stuikobject zich vervormt vanuit het geometrisch middel

punt. 

In het onderstaande zal echter afgeleid worden hoe groot 

het verschil in arbeid bedraagt indien het stuikobject 

zich niet vanuit het geometrisch middelpunt vervormt. 

Is het verschil in arbeid relatief klein, dan hoeft het 

energetisch middelpunt t.g.v. het nooit ideaal zijn van 

de opstelling niet sarnen te vallen met het geometrisch 

middelpunt, waardoor het oorspronkelijk rotatie-symme

trisch stuikobject niet symmetrisch vervormd wordt. 

Komt t.g.v. het asymmetrisch vervormen van het stuik

object het energetisch middelpunt nog verder van het 

oorspronkelijk geometrisch middelpunt te liggen, dan 

verkrijgen we een geheel misvormd eindprodukt. 

Ale niet ideaal zijn van opstelling kan b.v. gezien 

worden: plaatselijk verschillen in oppervlakteruwheid, 

onevenwijdigheid van stuikvlakken zowel van gereedschap 

als van etuikobject, enz. 

Er wordt uitgegaan van isotroop materiaal, zodat invloed 

van het materiaal op instabiliteitsprobleem hier uit

gesloten wordt. 
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We zullen aIleen de arbeid t.g.v. de wrijving aan de 

kopse vlakken van het stuikobject beschouwen, uitgaan

de van een constante wrijvinsschuifapanning ~w· 

We berekenen de arbeid voor een hoogtereductie db, 
zodat we de toename van het contactoppervlak t.g.v. 

de hoogtereductie rnogen verwaarlozen. 

Arbeid = kracht x afgelegde weg. 

Arbeid = (spanning x oppervlak) x afgelegde weg. 

We zetten voor een rotatie-symmetrisch stuikobject 
twee assenstelsels op: 

1. Voor het bepalen van de kracht, dus in feite het 
bepalen van het oppervlak bij het stuiken. 

2. V~~r het bepalen van de afgelegde weg tijdens 
het stuiken. 
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Fig. 6.1: Oppervlak infinitesimaal deeltje 

Oppervlak aan kopvlak van infinitesimaal deeltje op 
straal r. 

I d?l = Y' r dr (verg. 6.1) 

r = willekeurige straal bij willekeurige hoogte h. 

We stellen dat de verhouding zodanig is dat de 

hoogteverandering dh een te verwaarlozen toename van 

het oppervlak dA ten gevolge heeft. 
Dit is een vereenvoudiging die nodig is omdat dA anders 

ook nog een functie van de verhouding is. 
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6.2. Afgelegde weg 

Fig. 6.2: Afgelegde weg infinitesimaal deeltje 

Afgelegde weg dl van infinitesimaal deeltje op straal 1 

t • 9 .v. hoogtever andering dh bi j hoogte h. 

d l - f (l . d h) 

Volume-invariant ie 

Y' e· h : y> ( L + d l)2 ( h t d h) 

L2. h = {e- + 2.l d l + (d l ),-} (h i" d h) 

(d l)2. ~ 0 

,2. h '" = C'. + 2ldL 
h+ dh 

1 ::. 1.,. 2. A 
'1 .,. dh t 

h 



~ 
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dL :: ~, + 1* ) - 1 J 
2-

·d l - L 1 - (1 r *) --2- 1 + dh 
h 

d l _ L 
dh 
h - --2-

1 + .4b. 
h 

dh -
h dh ~c:. 1 ~ h 1 + !:!!! h 

d l = - J.... dh 
2- h 

-I 
l 

·dL=- --dh 
'2.h 

L 

/V 
/'V' 

dh 

h 

(verg. 6.2) 
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6.3. Arbeid = Kracht ~ weg 

Met vergelijking 6.1 en vergelijking 6.2 vinden we: 

d 'vi ::.T w l' r dr. - 2. ~ d h 

Voor infinitesimaal deeltje dat beschouwd wordt geldt 

r = l, dus 

Omdat we niet in .de absolute waarde van de arbeid 

t.g.v. de wrijving aan het contactoppervlak geInte

resseerd zijn, maar in een verschilarbeid, beschouwen 

we slechts een deelarbeid d W (hJ dh J 1) 

(verg. 6.3) 

We onderscheiden nu twee gevallen: 

1. Geometrisch en energetisch middelpunt vallen sarnen. 

2. Geometrisch middelpunt ligt op afstand e van ener
getisch middelpunt. 



Ad 1: 

Ad 2: 
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Fi<':J. 6.3: Samenvallen middelpunten 

(verg. 6.4) 

Fig. 6.4: t.iet samenvallen miaaelpunten 

R+e J +of r2.dr 
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dW 

dW 

dw = -1w 1 dh .!. (A! _3p,'Ze + 3Re2. _ e 3 + 
zh 3 1 

R'3 + 3 p.7.e + 3 R e2 + e3
] 

Met verge 6.4 en verge 6.5 vinden we: 

(verg. 
6.5) 
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• 

2 

1 

0.1 0,2 

Fig. 6.5: Verhouding 

Indien e klein is, dan 

0,3 0,4 

~.::f(e) 
clW, f\ 

e 
8 .. 

Dit betekent dat, met het reeds eerder gestelde niet 

ideaal zijn van de opstelling, het energetisch middel

punt niet sarnen hoeft te vallen met het geometrisch 

middelpunt en dat het stuikobject waarschijnlijk altijd 
weI een bepaalde willekeurige voorkeursrichting zal 
vertonen. 

Om dat probleem te omzeilen moeten we zodanige voor

zieningen treffen dat we het materiaal een gedwongen 

deformatierichting opleggen, en weI zodanig dat het 

stuikobject symmetrisch vervormt. 
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Oprnerking 1 

Er is hier ~lleen de arbeid t.g.v. de wrijving aan de 

kopvlakken van het stuikobject berekend: andere arbeids

verschillen t.g.v. het asymmetrisch deformeren zijn 

buiten beschouwing gelaten. 

Opmerking 2 

Er wordt niet gesteld dat dit de reden is van het 

asymmetrisch deformeren van isotroop materiaal, maar 

dat het een reden kan zijn. 

Opmerking 3 

We mogen de vergelijkingen 6.4 en 6.5 niet gebruiken om 

dearbeid t.g.v. een hoogteverandering h1 ~ h2 te 
bepalen. 

Dus: 

De vergelijkingen 6.4 en 6.5 gelden aIleen voor een 

hoogteverandering dh, welke een te verwaarlozen toename 

van het contactoppervlak geeft. 
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7 • CO!'lCLUSIE 

7.1. Spanningstoestand aan het vrije oPpervlak bij het stuiken 

Voor de stuiktest zullen we het verloop van de spannings

componenten aan het vrije oppervlak afleiden. 

1. Tangenti~le richting 
2. Axiale richting 

3. Radiale richting -- -

Fig. 7.1 

Hoofdspanningsrichtingen (voor volume-elementje in het 
syrnmetrievlak) • 

Volume~invariantie: 

Stel d e'2. = l d €., 

d e., + i. d c, + d £3 :. 0 

d c. (1 T i) + d £3 = 0 

l. ::. 
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Vergelijkingen van Levy - Von Nises: 

. d € I ::. d A ( d. -
0 

) dl. + ~ 
'2. 

dEl := d~ [ 
0 

) dt.- d. +'&a 
2-

dE., = dA [ ii. dl+~ 

1 2. 

i d>' ( d, - ~ I = dJ. r ~ - ~ I 
dt(l+~l =aa.{f+Yi.ll 

Vloeivoorwaarde volgens Von l"1ises: 

(verg. 7.1) 

(verg. 7.2) 

(verg. 7.3) 

(verg. 7.4) 

... 2 0'>.t 2 '1..')., )'2. 
2. a'" = (Q - 0..) + (02,. - ~ ) + l 0, - ~ 

Met verge 7.4: 

. 12. ( 2. C. + 1 l1 } 2. B"L - dg. {( ,- ~ +. + ., 
-, 'Z..+c. (.+2. 



1 (2.+ i.fL -3 i.."l..+i.+1 

f.1et verge 7.4: 

1 
3 

(2. i. +1 )2-
(1..+'-1-1 

7.3~-

Bi j de stuiktest geldt d £., > 0 
Dit betekent dat 

i >0 ~ d ca >0 

Vanuit deze gegevens vinden we voor een volume-elementje 

in het symmetrievlak aan het vrije oppervlak bij de stuik-
test de volgende vergelijkingen: 

d. - 1 (2..+i)2 - -
0' 3 i,.2.+i.+1 

en 

0'2,. - 1 (2.~ + j)2 - - -
~ 3 i,'J.+i..+1 
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Dit is in figuur 7.1 op bladzijde 7.5 weergegeven. 

Opmerkingen 

- Voor vinden we lijnspanningstoestand 

- Uit metingen aan de stuiktest vinden we dat aIleen 

waarden van - 2. , i.. c::::. 1 van belang zijn. 
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7.2. Afschuifmechanismen 

7.2.1. Afschuifmechanismen voor het aanaeven van de breuk~ - .. _-----.... -----_ ... - ... --------_. __ ........ -_ .. _--_ ..... ---_ ....... - ... _-

Om de breukrichting van de stuikobjecten bij de 

stuiktest aannemelijk te maken zullen we eerst de 

drie mogelijke afschuifmechanismen beschrijven. 

A. 

. B. 

Afschuiving onder 45° tussen Cb en d~ 

Afschuiving onder 45° tUBsen d~ en or 
ofwel loodrecht op de grootste trekspanning. 

d _ ..... 

t -



I 
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c. 

Afschuiving onder 450 tussen eso . en 0,. 

Uit de grafieken op bladzijde 4.5 en bladzijde 4.9 

zien we dat op het moment van breuk 

liz. > l.::. d Eq > 0 
d&e< 

Als we dit toepassen op de grafiek (fig. 7.1) op 

bladzijde 7.5, dan zien we dat 

dE; :> do >- 0 en c:fr " 0 
We hebben hier dus te maken met het breukmechanisme 

volgens B. 

Di t komt ~!eheel overeen met de breukrichting·, waarge

nomen bij de stuiktest. 

7.3. Slotconclusie 

De meetgegevens uit de proeven zijn omgezet in de gra

fieken op bIz. 4.4, 4.5, 4.8 en 4.9. 
Met behulp van deze grafieken concluderen we het vol
gende: 

1. Geen rechte deformatiewegen. 

Het blijft dus moeilijk om tot een snelle eenvoudige 

test te komen waarbij we pas bij het waarnemen van het 
eerste scheurtje de rektoestand behoeven te meten om 

daaruit de deformatieweg tot scheurbegin te bepalen. 
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2. De verhouding HO:DO van het stuikobject a1sm$de de 

verhouding DO:d t 1 beinvloeden het verloop van s empe 
de deformatieweg aan het vrije opperv1ak zeer sterk. 

3. De verhou~ingen HO:OO en DO:dstempe1 zijn kenne1ijk 
toch niet gehee1 bepa1end voor de 1igging van de 

deformatieweg. 

In de grafiek op bIz. 4.8 zou men verwachten dat de 

deformatieweg voor HO!OO :: 10,00:15,00 boven de de

formatieweg voor HO:OO :: 11,95:15,00 zou liggen: dit 
gezien de ligging van de deformatiewegen voor 

HO:DO = 8,00:15,00 en 80 :DO = 14,05:15,00. 

Een verschil in \.frijving aan de kopvlakken bijde 

stuikproeven kan hiervan de reden zijn. 

Oaarom is het nuttig om proeven met deze test te doen 

waarbij men zich verzekert van gelijke wrijvings

c~ffici~nten. Bijvoorbeeld door de kopvlakken van 

stempels en stuikobject te1kens goed schoon te maken 

en dit consequent te doen voor aIle proeven. 

4. Opme~kelijk is het dat de deformatiewegen van 

HO:DO :: 13,85:16,00 en HO:OO :: 14,05:15,00 een waarde 

voor i = dEQ 

d £.e 
.c::: - 2. geven. 

Voor i = - 2 vinden we namelijk lijnspanningstoestand. 
Wanneer de hoogte:diameter-verhouding groot ,is, is de 

inv10ed van de wrijving aan de kopv1akken klein en 

vinden we een waarde voor i iets groter dan - 2. 

Oat we hi j de stuiktest echter een waarde van i ..c(. - 2 

vinden is niet verk1aarbaari dit zou narnelijk heteke

nen dat de-..c:::: 0 (en Co <. 0) (zie figuur 7.1 op 

bIz. 7.5) en dit is hoogst onwaarschijn1ijk. 

Ooordat echter slechta weinig meetpunten gegeven zijn, 

kunnen we hierover geen uitspraak doen. 

Bier is hiervoor dUB van belang meer proeven met meer 

meetpunten, die evenredig verdeeld zijn, te doen 
,1. 

(± 15 meetpunten per proef is voldoende). 
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5. Deformatieweg na scheurvorming tot breuk is niet 
bepaald en is dan ook meteen stippellijn weerge

geven. De deformatietoestand na breuk is vastge

steld door op een andere plaats het raster te meten. 

6. In de grafiek op bIz. 4.5 en 4.9 zien we dat 
- 2 < i < 1 en op het moment van scheurini tiatie 

o < i <. '/z. : m.b.v. figuur 7.1 op bIz. 7.5 vinden 

we dat dl:: >0 en dQ > 0 (drreO) 9 
Scheur zal zich na initiatie snel voortplanten ~ 
vaststellen scheurbegin hierdoor enigszins ge
makkelijker. 

De stuiktest voldoet aan twee van de drie gestelde 
eisen, namelijk: 

a. Scheurinitiatie in het vrije oppervlak in het symme
trievlak. 

b. Snelle scheurvoortplanting. 

Aan de derde eis, een rechte deformatieweg, wordt echter 
niet voldaan. 

De verhouding HO:OO is niet bepalend voor de uitvoer-
baarheid van de stuiktest. . 

Figuur 7.2 en 7.3 tonen enkele stuikobjecten met verschil

Iende HO:DO-verhoudingen. 
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b o c 

Figuur 7.2 

a. DO = 15 HO = 10 

b. DO = 15 HO = 12 

c. DO = 15 HO = 14 
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a b c. 

Figuur 7.3 

a. DO = 18 HO = 10 

b. DO = 18 HO = 12 

c. DO = 18 HO = 14 



! 
( 
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Tijderis het stuiken nemen we niet eerst een scheurtje 

waar, maar gelijktijdig een tiental scheurtjes, ver

deeld over de omtrek van het stuikobject in het symrne

trievlak. 
Dit vergemakkelijkt de rekmetingen,omdat de rekmetingen 
die we op een willekeurige plaats aan de omtrek in het 

syrnmetrievlak doen bepalend zijn voer de deformatieweg 

tot scheurvorminJ. 

Verder zien we in de tabellen op bIz. 4.3, 4.6 en 4.7 

dat we de tangenti~le rek niet mogen bepalen uit de 

diameter van het stuikobject. Dit duidt op een niet ge

heel uniforme rekverdeling aan de omtrek van het stuik

object, vermoedelijk t.g.v. instabiliteiten van het 
stuikobject (hoofdstuk 5 en 6). 

Belangrijk is het om te onderzoeken waarom we gelijktij

dig een aantal scheurtjes, verdeeld over de omtrek, 

waarnemen terwijl we toch geen uniforme rekverdeling aan 

de omtrek hebben. Waarschijnlijk zijn de deformaties 

tussen de meetpunten zodanig groot dat we niet eerst een 

scheurtje waarnemen, maar gelijktijdig een tiental, ter

wijl die niet gelijktijdig ontstaan zijn. Hierdoor is 

het vaststellen van de rektoestand bij scheurinitiatie 
moeilijker. 

De geleiding van de stuikstempels in het gereedschap is 

voor een groot deel bepalend voor de instabiliteit van 
het stuikobject. 

Met een goed geleidend gereedschap en een gelijke wrij

vingsfactor voor aIle proeven kunnen dan de deformatie

wegen, voor verschillende verhoudingen van HO:DO en 

DO:dstempel en eventueel verschillende smeermiddelen, 
nauwkeurigbepaald worden. 



- 8.1 -

8. LITERATUUROPGAVE 

Technische plasticiteitsleer 
·Prof .. Dr. P .. C. veenstra 

Collegedictaat T.R.E., 19'6 

Dieptrekken 

Ir. J.A.G. Kals 
Collegedictaat T.R.E. 

A note on surface fracture in upsetting 

Ir. J .A.G. I<als 

M.J.H. Smeets 

Intern Bericht T.H.E., februari 1976 

De ontwi1tkeling van de omvormtechniek 

Ir. J.A.G. Kala, 1976 

On cold forge ability test 
H. Kudo, K. Sato, K. Aoi 

Annals of the C.I.R.P., 1968 

Grote Winkler Prins, Werktuigbouwkunde, 7e druk 

Prof. J.B. Aninga 



- 8.2 -

Criterion of crack initiation and spreading 
L.F. Gillemot, Boedapest 

Publikatie Engineering Fracture Mechanics, 1976 

Pag. ·239-253 

Mechanical behaviour of materials under pressure 

H.L.D. Pugh, Schotland 
1970 

Page 252-267 

Lehrbuch der Unuormtechniek 

Kurt Lange 

Bandz Massivumformung 

Springer-Verlag, 1974 

Pag. 5-39 



BIJLAGEN 



- A.i -

A.i. DE EFFECTIEVE DEFORMATIE 

Uit een beschouwing v~~ de specifieke vormveranderings

arbeid - onder aanname van constant volume - volgt voor 

de ruimtelijke deformatietoestand een analoge grootheid 

als de effectieve spanning voor de spanningstoestand. 

Een incrementele verandering van de deformatietoestand 

kan worden geschreven als: 

de '" V t ( J E. ," + df. .. ~ + d E.; ) 
d f -infinitesimale toestand van de "effectieve de

formatie lt
• 

d€1J dEz. de". = infinitesimale plastische boofdrekken. 

In geval van een vaste verbouding tussen de hoofdrekken 

tijdens bet vervormen 

d E, : d £1 : d £3 ::. £. 

geldt: 

l. = ~ -t ( £,2. .,. e,.7. ..,. e: ) 
Een belangrijk technologisch argument voor het gebruik 

van de effectieve rek is gelegen in de zgn. "redundant 

energy". 

Bij vervormingsprocessen komt het namelijk vaak voor, 

dat een deformatie tijdens bet procesverloop van teken 
verandert (bijv. buigen en terugbuigen op de trekrand 

bij dieptrekken). De hierbij benodigde deformatie-arbeid 

en -versteviging kunnen niet uit de eindvorm, dus niet 
uit de totale rek, worden afgeleid. 
Alleen in de effectieve deformat.iekromme, die ongevoelig 

is voor tekenwisseling, kan de verborgen deformatie en 
arbeid worden verantwoord.· 
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B.l. BREUKCRlTERlUM 

Er zijn vers~~illende breukcriteria te onderscheiden 
die ook nog eens verschillende resultaten opleveren. 
Daarbij komen er ook nog verschillende breukvormen voor. 
Men is het er nog steeds niet over eens welke criteria 

de werkelijkheden het best benaderd. 
We be schouwen hier het breukcriterium voor een ver

vormingsbreuk volgens Prof. L.F. Gillemot uit Hongarije, 
die stelt dat de maximale hoeveelheid specifieke energie 
die een materiaal (of materiaalelementje) kan opnemen 
zonder dat breuk optreedt, onafhankelijk is van het ver

vormingsproces en dus aIleen materiaalafhankelijk. 

De specifieke energie is als voIgt gedefinieerd: 

VIs = fCl dE 
Met de vergelijking van Nadai 

Ws=- fe In dl. 

Stellen we de effectieve rek op het moment van scheur-
initiatie £'tc,.. dan vinden we voor de opgenomen 
hoeveelheid specifieke energie: 

c. (
_ )nt1 
E. ",... 

n + 1 

c en n zijn materiaalconstanten. 



We hebben gesteld dat 
is: hieruit voIgt dat 

afhankelijk is. 
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~Sk'" aIleen materiaalafhankelijk 
£.~ oak aIleen maar materiaal-

We zien dus dat scheurinitiatie plaatsvindt als £ 
een bepaalde materiaalafhankeli jke ~tc,.. bereikt. 

We zullen dit in twee grafieken tot uiting brengen. 

Om het in eerste instantie eenvoudig te houden gaan we 

uit van een rechte deformatieweg, dus: ~ = const .: t 

Volume-invariantie: 

fl = - t2. ( i. + 1) 

E - t r e,t. + €; .,. Eq -
- + { (i t2)"" 

2-

( - E~ (i ~ 1) r-} C. .= + c2 + 

V+ ~r t i. t. E: 2. 
~ :. + E~ + El ( i +1) 

2. I ct. V+(l"" I 

E. = + l + 1) 
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Op bet moment van scbeurinitiatie: 

£",.. - 2. c V t (i'-
. ... 1) - <..ooZ,k,.. t l 

Ez. k,.. 
- + 1 

£k,.. -- Vt l i1. + i. .,.1) 2. 

E~ It,. + Vi' 
- V L i .,. i .,.. 1 I - -

ERr- '2. 

l ::: 
£. -€'.,. 

e~1tr V3' 
.±. 

61lr £.~,. 2. £,,,,. 
+1 2.. 

e'l.k,.2. 
+ 

E ... It,. 

-- + 
2.. 

+ -
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2- 1 

'{3' - ± V E.,2. 
2. i 

eRr + e I €~ + fa 

Vi' ekr VEt + E. E~ + e! + - - 2 

£1. + .,. C 2- a -e, [2. - e,.". - -I 1- .y 

£,'L ..,.. ~.~ + 
[2. 'a - 0 - --'=.l.- ---2- - -2. 4' e ..... £it ... €ht- e.1t,. 

= 0 (verg .. 
B.1) 

Vergelijking van ellips met assen 

en 

Oit is weergegeven in figuur 9.1 op blz. B.6. 

Wekunnen vergelijking B.1 echter ook weergeven in 

een grafiek waarin we i .p.v. twee reken ( e. I I £'", ') 

alle drie rekken ( £. J E''t, I £,.) kunnen weergeven. 

Figuur B.2 op blz. B.7. 

We zijn echter steeds uitgegaan van een rechte de

formatieweg, hoe kUnnen we figuur B.2 nu gebruiken 

indien we een Kramme deformatieweg hebben? 
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Wanneer we een kromme deformatieweg hebben, dan zal 

de straal van de cirkel in figuur B.2 evenredig 

kleiner worden, en weI zOdanig dat indien we de 

Iengte van de deformatie over een rechte Iijn uit

zetten het eindpunt (scheurinitiatie) precies op de 

cirkel voor een rechte deformatieweg uitkomt. 

Zie figuur B.2 op bIz. B.? 
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• 

1 

----. .... .!L 
-1 1 i.,. 

-1 

Fig. B.l: Kritische effectieve deformatie-ellips 



Figuur B.2: Kritische effectieve 
deformatie 

1 

0,6 

0,4 

o 

- 0,2 

- 0,4 

- 0,8 

- 1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,8 0,6 0,4 0,2 e -0,2-0,4-0,6-0,8 -1 
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C .1. WRIJVINGSMODELLEN 

We onderscheiden drie wrijvingsmodellen: 

De wrijving wordt beschreven door een constante 
wrijvingsc~ffici§nt als quoti§nt tussen de schuif

spanning (wrijvingsspanning) in het contactvlak en 

de normaaldruk op het contactvlak. 

r1"" d d" 
-("0 = -'mol' = Vi' 

Het Coulombse wri jvingsmodel heeft in de technis.che 
plasticiteit slechts beperkte toepassingsmogelijk
heden. 

Volgens Von Mises namelijk kan ~ nooit groter worden 

dan dvks'. 

't'o .= m.dv 

In de praktijk zal veel eerder een combinatie van 

beide wrijvingsmodellen (A en B) voorkomen dan A of 

B afzonderlijk. 

Hiervoor is nu de constante wrijvingsfactor geIntro
duceerd die een soort gemiddelde geeft van beide 

wrijvingsmodellen (A en B). 
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Met de randvoorwaarden van wrijvingsloos en "stick" 

vinden we: 

, 
o '1Em~ '6 

I 
Model B == model C voor rn == € 

Toegepast worden zowel model A als model C. 
Model A geeft echter te grote waarden. 
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C.l.l. Afleiding plastische wrijvinq 

z 

d" = -
V?1 

Grootst mog~~ijke wrijving ontstaat in geval van zg. 

"stick", d.w.z. geen relatieve verplaatsing tussen 

stempel en werkstuk aan het oPpervlak. 

Hierui t voIgt: dE x _ d f y :. 0 en met vol ume
invariantie d Ez = 0 (voor volume-element aan het 
oppervlak) • 

Wanneer we dit invullen in de vergelijkingen van Levy -
Von Mises, 

vinden -we d x = d., 1: 0& , dus isostatische spannings
toestan4e 

Aan het oppervlak is dus geen rek mogelijk, echter weI 
afschuiving. 

I I I I I I I 

Fig. e.l: :~uivere afschuiving aan oppervla'k 
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Bij rotatie-s~mmetrisch stuikobject geldt: 

en met de vergelijkingen van Levy - Von Mises vinden 
we dus: 

Uit het momentenevenwicht volgt: 

Blijft dus alleen over: 

z 

Fig. C.2: Evenwicht van spanningen 



Met Von Mises 

2 02. _ 

vinden we: 

, 
I .;:j 
\ X 

2. 

:::. 6 "z.x 

- c.s -

d 2 
= 2 v 

plastische wrijving 
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D.l. AFLEIDING NORMAALSP~~INGSVERDELING AAN DE KOPSE VLAKKEN 

BIJ RET STUIKEN VAN EEN ROTATIE-SYMMETRISCH STUIKOBJECT 

0.1.1. Y2!~!2~_2!~_E22!2~~!_~~!jY!29~~2~!! 

V~~r axiaal symmetrisch vervorming van een axiaal 

symmetrisch lichaam (fig. D.l) levert het krachten-
evenwicht 

III 

Fig. 0.1: Rotatie-symmetrisch stuiken 

Fig. D.2: E',1enwicht van spanningen 
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0' ... r d,Y' l - (d" + d dr ) ( r .,. d r) l d" + 

2 "'e sin (d-%.) l dr - 2.../" C\:. r d Y' dr ::. 0 

0r ::. at (Met Levy - Von Mises) 

Sin 0/.. ~ 0<... (O'-kle.in) 

d r r d l' l - (dr r + d r d r + d or r -t d dr d r) l d if t 

2. d r d~ L dr - '2~ d..z. r d;o dr ~ 0 

Produkten van differentialen mogen bij benadering 

verwaarloosd worden. 

d d,.. 
dr + ~~ d =- 0 

l :it 

Met de vloeiwaarde van Tresca: 

d mo)' - Om;" = d y 

(verg. D.1) 

d r - d z :: d v ~ dz.::' - d v + d,. (verg. 0.2) 

vinden we: 

ddr 
dr 

do,.. 

+ 

-t 
dr 

'2.~ d ,.. 
l 
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Oplossing van deze inhomogene differentiaalverge
lijking: 

d
r 

= exp (- :2.!C) -\. Oy exp ( ~r) + c] 

M.b.v. de randconditie d = 0 ,. cJ voo,- ,.. .. ":[ 

vinden we voor C .: - d" exp ( T d) 

We krijgen nu: 

Met verg. D.2 vinden we: 

dx = - dvexp (2-<[=( % -r)} (verg. D .. 3) 
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We kunnen de vergeli jking D. 3 vereenvoudigen tot 

de vergelijking van Siebel door slechts de eerste 
twee termen van de reeks ontwikkeling voor 

. [ '-<~ (d r)] exp L ~-

e )C :: x2. X.l 
J +X '+2.l + :IT 

x« 1 ~ eX =- 1 + x 

We krijgen dan: 

x~ .... -. ¥! 

te nemen. 

(verg. 0.4) 

Bij wrijvingsloos stuiken gaat vergelijking 0.1 
over in 

d d r 

dr 
= 0 

Hieruit voIgt dat 

voor 

d,.. = const. met randconditie 

d 
r= "2 voIgt d,.. =- 0 

met verg. 0.2 :9 d z .. d v 

Hetzelfde resultaat verkrijgen we door in verge-

lijking 0.3 ~ cO in te vullen. 
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z 

.. 
"."" r-. 

f""" 
~I' 

"" 
I 

I ",,'" , 

, 

I 
. 

. . 

I ,. r 

d I 

Fig. D.3 

NormaalspanningBverdeling d z aan de kopvlakken 
van rotatie-symmetrische stuiklichamen: 

a. Wrijvingsloos stuiken. 

b. Stuiken met,wrijving, vereenvoudigd model. 

c. Stuiken met wrijving, exponent-functie. 

De wrijvingsco@ffici@nt /""" is van smering van de 
drukvlakken, de materiaalcombinatie werktuig/werkstuk 

en de temperatuurafhankelijk. 
Voor koudstuiken van staal zal men bij gesmeerde 
drukvlakken. in het algemeen met een wrijvings-

co@ffici~nt van <30 S; 6 ~ 6. 0,15 moe ten 
rekenen, terwijl voor warmstuiken van staal in het 
·algemeen bedraagt. 



Analoog vinden we: 

d d r 

d,... + 
2..m 

t dv 

%. 
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=: f-,.. 
2m 

l dv 
2.m 

l 

Met de vloeivoorwaarde van Tresca 

d.. - d2. = dv 9' Or = dv + dz 

I d,. = - ~ Jt I + T ( %. - r l) r (verg. D. 5) 

:z 

Fig. 0.4 

Normaalspanningsverdeling aan het kopvlak van rotatie

syrnmetrische stuiklichamen. 

Uitgaande van constante wrijvingsfactor m 

Indien plastische ",rijving, dan m = ~ 
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D. 2. WERKELIJKE NORHI.ALSPAr'nUNGSVERDELING -w ~,- - t I 

Denormaalspanningsverdeling aan het kopse vlak van 

het stuikcilindertje is afhankelijk van de verhouding 

do;tlo en de wrijvingstoestand. 

Ter illustratie zijn onderstaande grafieken gegeven. 
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verdeling van wrijvingsco~ffici~nt \~I 

Normaalspanning - d z en schuif spanning I ""t I 
aan de kopvlakken van ongesmeerde rotatie-symmetrische 

proefstukken van AJ gq,S (do = *0 ) T= 20°C) 



- D.S -

D.3. SCHUIFSPANNINGSVERDELING 

Omdat de normaalspanningsverdeling in hoofdzaak bepaald 

wordt door schuifspanningsverdeling aan de kopse vlakken 

.is hieronde-.:- ~en overzicht gegeven van de schuifspannings

verdeling aan de kopvlakken van rotatie-symmetrische 

objecten. 

A. Theoretisch te ver

wachten 

B. Volgens coulombse wrij

vingsmodel 

C. Volgens plastisch wrij

vingsmodel 

"t! .. m dv D. Volgens constante wri j
vingsfactormodel 
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E.l. MECHANISCHE MATERlAALEIGENSCHAPPEN ONDER HYDROSTATISCHE 

DRUK -

E .1.1. Voorwoord 

De sterktekaraktaristieken van technische materialen zijn 

hoofdzakelijk gebaseerd op bepaalde relaties tussen een 
uitwendige kracht en de inwendige spanningstoestand die 

nodig is om plastische deformatie of breuk te verkrijgen. 
Deze grensvoorwaarden, bekend als sterktecriteria, zijn 
hoofdzakelijk geformuleerd vanuit waarnemingen van het 

materiaalgedragonder eenvoudige spanningstoestenden 
zoals trek, druk of torsie. 

Bekend is echter ook dat spanningen die optreden in on
qerdelen van machines of in een materiaal dat processen 

ondergaat, zoals smaden en walsen, erg complex zijn. 
De effecten die zulke spanningen geven kunnen verschil

len van diegene die zijn waargenomen in eenvoudige proe

ven die echter weI geaccepteerd zijn voor sterkte bere
keningen .. 

Het is dus van belang om zowel theoretische als prak
tische analyses van de mechanische eigenschappen van 
materialen onder gecombineerde spanningen te bestuderen. 
Een bijzonder type van een gecombineerde spanningstoestand 

kan beschouwd worden door een gesuperponeerde zuivere 
hydrostatische druk van voldoende grootte, voor elke 

eenvoudige spanningstoestand. 
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E.l.2. Inleiding 

De eerste basisbijdrage tot het onderzoek van het mecha

nisch gedrag van materialen onder hydrostatische druk 
is gedaan ti:~ens de tweede wereldoorlog door Bridgeman. 

M.b.v. trekproeven toonde hij aan dat brosse en harde 

metalen zoals wolfram erg rekbaar en taai kunnen zijn 
onder hydrostatische druk. 

Gezien vanuit een continu mechanisch model kunnen de 

door Bridgeman gevonden resultaten geInterpreteerd 

worden als de verplaatsing van de Mohrcirkels en gezien 

vanuit de structuur van het materiaal betekenen ze dat 
de uitwendige hydrostatische druk de vorming van micro
scheuren teg~nwerkt. 

In dit hoofdstuk zal het effect van hydrostatische druk 
op breuk en plastische vloei bij de trekproef in het 
kort beschreven worden. 
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E.l.3. Bet effect van hydrostatische druk op breuk 

OVereenkomstig aan Bridgeman kunnen spanningen tijdens 

het insnoeren ala voIgt beschreven worden: 

p 

CI 

d. 

p 

( verg. E .1) . 

t f 
(verg. E.2 
axiale trek
spanning) 

Fig. E.l: Spanningsverdeling in de hals Van een trek

staaf tijdens het insnoeren 
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OVereenkomstig aan de vloeivoorwaarde volgens Tresca 

vinden we: 

De gemiddelde axiale trekspanning in de hals is: 

p 

Wanneer we de axiale trekspanning over het oppervlak 

integreren. dan vinden we eveneens de kracht p. 

Hieruit is de relatie van Bridgeman, of ook weI de cor

rectiefactor van Bridgeman, te vinden: 

F= (verg. E.3) 

Met vergelijking (E.3) in combinatie met de vergelij

kingen ( E.l) en ( E.2) is het mogelijk de waarden van 
de hoofdspanningen (q... .. de } dz. ) te bepalen uit de 

gemeten waarden van de gemiddelde spanning, <:::tv ' en 
uit de geometrie van de balsa 

De spanningsverdeling in de hals bestaat uit twee delen: 

- een hydrostatische treks panning d r : de grootte hier
van varieert met de straal toenemend van nul aan de 

buitenzijde tot een maximum in het centrum, en 

- een axiale trekspanning F (vloeispanning), die constant 
is over de gehele doorsnede van de hals. 
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Het bestaan van de hydrostatische treks panning maakt 

het materiaal brosser. Omdat de hydrostatische spanning 

maximaal is in het centrum van de staaf (Or max) en daar 

ook de gesuperponeerde axiale trekspanning F heerst, is 

de kans groot dat er een microscheur in een vlak lood

recht op de aslijn in de buurt van het centrum van de 

staaf verschijnt. 

Een accumulatie van zulke microscheuren produceert macro

fouten en leidt tot een inwendige brosse breuk van de 

staaf. 

Wanneer we echter een voldoende grote hydrostatische 

druk op de staaf superponeren en dus ook op het span

ningssysteem in de hals van de staaf, dan wordt de 

radiale spanning (en tangentiale spanning) kleiner en 

kan zelfs negatief worden. Dit werkt het ontstaan van 

scheuren tegen en hierdoor is de toelaatbare plastische 

deformatie tot breuk groter. 

We kunnen dit als voIgt zien: 

Voor vormen van een scheur is een holtevorming nodig. 

Dit betekent "volumetoename". 

Wanneer de hydrostatische spanning in het materiaal nu 

negatief is, dan werkt de hydrostatische spanning (druk) 

de holtevorming tegen: indien de hydrostatische druk 

maar groot genoeg is, dan is het zelfs mogelijk dat de 

hoeveelheid arbeid, nodig voor de holtevorming, zo groot 

is dat zich geen holte kan vormen en het materiaal dus 

nooit zal breken (vergelijk met kauwgom). 
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Figuur E.2 geeft de relaties weer tussen de rek e.f 

bi j breuk I en de hydrostatische druk p voor ver

schillende materialen. 

t..kd::;~======~-

1 

Fig. E.2: 

, l' , til I" II 

~cI,..'"tifthe d"cdt 
' .. 1:1. Ht 'S" 

als functie van p voor verschillende 

materialen. 
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E.l.4. Het effect van hydrostatische druk op de ligging van het 
instabili tei tSpU:lt 

V~~r een vergelijking met de normale trekproef bepalen 
we eerst de ligging van het instabiliteitspunt bij de 

trekproef onder atrnosferische druk. 

Volgens Nadai geldt altijd: 

. n 
a = C (E + Eo) 

Verder geldt bij de trekproef: 

E r :: E t = - Y2. E.o 

dr=de=O 

l. .. Vi ( E/" t e! 
t 

+ E!) =- ~ f (--l: ea)1..,. {--1: Eo)2. + Eo'}. Co 

a = VH (da - qf t-{ 00- d,y +- (de _~)1J 

£ :: Ea 

Dus kunnen we stellen: 
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Instabiliteitapunt wordt bereikt ala: 

dF 

d eo 
= 0 

n 
f::. do· A = A. C. (eQ + Co ) 

Volume-invariantie: 

A . L = constant 

L.dA tAd L = 0 

dL 
L 

:. - dA E -- :::. d 0 

A 

d A :._ A 
cleo 

n . 
o = - PI c. l Co of. Eo } + A c.. h (eo. -+ Eo) n-I 
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Voor een trekproef onder een gesuperponeerde hydrosta

tische spanning p geldt vanuit syrnmetrie-overwegingen: 

en dus: 

Hieruit volgt dan weer: 

-c: = Eo 

Met de vergelijkingen van Levy - Von Mises: 

Co = d.>t 
r 

dQ -
Ot"" d,. ) 2-

Ee: = dA ( d t -
c:Sa .,. d,. ) ~ I Eo ~ 2-

E.,. .., d ~ ( d -
do .,. d~ )= , 

Eo - -r 
2- 2. 

- 2. d) r de- - do ~ 0,. ) ,. d 1I [ q, - dt-; 0,. 1 

- "'.-I~ + d.o +- -L - d - I d ,~ 
4 -c 0,.. - a 'l t - 'i.. v,. 

(aydrostatische spanning staat Ioodrecht op het opper
vIak, en dus d r .... P ). 
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F 
do = Pi +p 

F 

Fig. E.3 

Met Levy - Von r,~ises: 

. 2. 0 = "0 - drJ t- ( do - Of: T 4 - de - "l. ( . 2. )2 ( )2 

'2. ( F)"2. . (F)2-
2.(1 -= A "";q 
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Instabiliteit treedt op voor: 

F _ A. (1 A. ( E + to)o 

d F _ -

Analoog als bij de trekproef onder atmosferische druk 

vinden we: 

E.l.S. Conclusie 

Een gesuperponeerde hydrostatische druk heeft geen 

invloed op het hegin van insnoeren. 

Het optreden van scheurvorming en daaruit voortkomende 

breuk wordt echter danig vertraagd, zodat de staaf veel 

verder zal insnoerenen, indien de hydrostatisfl1~ druk 

groot genoeg is, theoretisch zelfs tot eenoneindig 

dunne doorsnede wordt getrokken (als kauwgom). 

Opmerking: 

De instabiliteit die hier besproken wordt is een geheel 

andere instabiliteit1 dan de gene die bij de stuiktest 
optreedt. 
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