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Voor de snij_pel+nsen u = 0,5 ma; u • 0,25 .. 
u • 0,15 mm en u = 0,05 mm is het berekealas_
model TOOI' de krackt bij het pon.en ge.eriti
eerd. 
»it 1s' uit,eToerd TOor staal 37 van ,. _ dik 
•• t een ponsnippel Tan 10 ma. 

Verdere proeven dienen te worden genomen 
met ,IDcedealde preparaten. 
De ~i.talli.torientatie wordt dan bepaald 
uit een structuur beeld van het betreffende 
preparaat. 
In verband m.~ de nauwkeurigheid lijkt een 
8~ati8tische methode hier op zijn plaat •• 
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5~ 2. Berekeningsmethode. 
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3. Meting van de ponskraeht. 

4. Verifieatie van de beschreven methode. 

5. Wijzigingen. 
5.1. Meting van de kristallietorientatie in de 

gedeformeerde zone. 
5.2. Registratie van de nippelweg. 
5.3. Het 1: - r verband. 

15~ 6. WaarneBingen en resultaten. 

7. Berekening van de ponskracht. 

8. Bepaling van de gemeten kracht. 

9. Resultaten met grafieken. 
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10. Het verloop van de grafieken. 

~r 11. Kwalitatieve beschouwing van de invloed van een gat ln 
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de plaat op de spanningstoestand van de plaat. 

Grafieken 8 en 9 nr = vbr (r); Q""bt II: rot (r). 

Bijlage 1. 

Bepaling van het""C - 1 verband. 

Bijlage 2. 

Afleiding van de uitdrukkingen voor de radiale en 
tang.ntlale buigende momenten. 
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P gemeten 
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benaming 

orientatierichting van gedetor
meerde kristal1ieten. 

orientatierichting van een door at
schuiYing gedetormeerd atructuurmodel. 

atschuithoek 

anijape1ing. 

indrukdiepte van de ponanippel in het 
materiaa1. 

berekende achuitspanning bij structuur
model vierkant 

berekende achuitspanning bij structuur
model cirkel. 

berekende schuifapanning bij structuur
model zeekant. 

druk op de ponadop in z richting. 

opperv1akte VaD de radiale doorenede 
der ponsnippe1. 

gelleten kracht. 

radiale buigende moment per eenheid 
van 1engte 

tangentia1e buigende mOllent per 
eenheid van lengte. 
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o f- 1. Inleiding. 

Sf-

10 I-

15 r-

25 I-

30 -

35-

In rapport nr. 0063 van ir. G. Romein wordt een .ethode g.g ..... .. 

gedeelt.lijk lange experimentele weg en uitgaande van e.n a&ag .. .... 

atructuurmodel de bij het ponsen optredende ponekraoht te berek •• ea. 
Voor "n snijspeling is deze berekening uitgevoerd en ter v.r1f~-

eatie vergeleken m.et de gemeten ponskraoht. 

In dit rapport worden de werkwijze en de resultaten van e ••••• r 

uitgebreid onderzoek van de genoemde methode gegeven. 

2. Berekeningsmethode. 

De berekening van de ponskraeht verloopt als volgt: 

- Bit de struetuur Tan de gedeformeerde zane is de kristalliet

erientatie a18 funetie van de plaats in z-richting te b.palea, 
, O<s = C'<'So(Z) 

tZ nippel 
I+-----------~~~---. 

we t k5tU.1( 
I X :y I 

I sra ij p 1&11t: 
I I 

I I ond II" f''-o.~ .l. 

I 

figuur 1. Schema ponsopstelling met eoordi.atenayst •••• 

- Uit de aangenomen kristalliet- en deformatiemodell •• is h.t y •• -

band tuss.n d. theoretische kristallietorientatie ..n d • • 1-
sehuifhoek af te leiden: 

o<'m = o(m 'D) 
- Uit het m.t de tr.kproef bepaaldeu- £ verband en het met he' 

~~ detoraatiemodel berekende O·e verbandis met behufp van de ylo.i

voorwaarde van Von Mises het! - r verband bepaald: 

1: = T <p 
50 '- - Ui t het'T - r verband en het 0<. m- '( verband un nu het t ..oem. verbaH 

bepaald word.n: 

1: :II t (0(.) 

... 

r-----~-----------------------
._ .. _~. ____ . _______ ...s.-.-1 
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Identificatie van 0< 8 met p( m l,evert nu Tia het c< a-a Terb'" 

het t -z Terband: 

1: == L (z) 

- Door integratie van het 1: -a Terband OTer de weg z, kala d. pou-

Kracht berekend worden. ~ 

Deze tntegratie geb.urt langs grafische weg m.t behulp T"~'" 

planim.t.r. 

3, M.ting van d. penskracht. 

De ponskracht wordt gem.t.n met .en ponsd;rn&80a.t.r, welke 'bo ...... 

pon.nippel is aangebracht. 

Door de optr.dende ponskracht wordt het elastische el ••• nt .,.. d. . 

dynamometer Tervormd. Deze verTorming wordt gemeten met eea 1a~ .. 

tieTe T.rplaatsingsmet.r, welke in een brug is geschakeld. 

Bet uitgang8signaal is een spanning, w.lke zichtbaar g.maakt wor4~ 

op een oscilloscoopscherm. Het Terschijnende beeld wordt geloto

grafeerd. Uit dit spanningsbeeld is na ijking van de dynamoseter de . 

optredende ponskracht te berekenen. 

4. Verificatie van de beschreTen methode. 

B.t beschreT.n rekenschema is geverifieerd Toor versohillend. ea1j- . 
spelingen. om de invloed Tan de snijspeling op de ponskracht na "f 
gaan. 

De Tolgende snijspelingen zijn geverifieerd: 

u == 0.5; 0,25; 0,15 en 0,05 Mm. 

De proeven zijn uitgeToerd op staal 37 met een dikte Tan 4 am .. , 

.en ponsnippel van 10 lim diameter. 

P.r snijspeling zijn steeds drie indrukdiepten van de ponsnippel 

in h.t werkstukmateriaal toegepast en weI: 

a = 0,8; 1 en 1,2 ma, 

5. Wijzising.n. 

'.1. M.tinS TY. d. kristallietorientatie in d. ged,lorme.rd ...... 

D. orientatie Tan d. kristallieten in de gedefor •• erd. zane •• re 
bepaald uit .en structuurbeeld van de gedelormeerd. ZOD', Hi •• toe 

.erd het geponsde materiaal over het hart Tan het ged •• lt.lijk ge

poDede gat doorgezaagd. Bet .zo verkregen opperTlak werd Da po11jat .. 

werkplaatstechnlek technische 
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ct - en etsen getotograteerd. .' 

Onder een meetmicroscoop werden de hellingen van de kristallletell".' 
~*- -

voorat bepaalde z-coordinaten gemeten. 

5 r- In Terband met de grote meetonzekerheid Tan deze methode. ia o.er,. 

10 f-

15-

gaan op de "lijnenrastermethode". 

Hierbij wordt uitgegaan van een gedeeld preparaat. waarYan het 4.-1-

Tlak yoorzien is Tan een lijnenraster met een steek Tan een hal.a 

millimeter. 

De beide preparaathelften worden met behulp van een inspaninriohU_ 

zodanig gepositioneerd, dat het deelvlak samenvalt met het hart ... 

de ponsnippel. 

De hellingen van de rasterlijnen na het ponsen worden geidentifi

ceerd met de hellingen van de kristallieten na het ponsen. 

~- De hellingen Tan de rasterlijnen worden weer gemeten onder een"aee'-

mieroscoop. 

5.2, ReSistratie Tan de nippelwes, 

~ - De nippelweg werd gemeten met een inductieve Hottinger yerplaat. 

singsmeter. De kern Tan de opnemer werd verbonden aan de stoter 

Tan de pera en bewoog in een vastopgestelde spoel. 

De optredende induetieTerandering resulteerde in een spanningsvor-

andering, welke een maat was voor de verplaataing. 

f-,. ' 
, 

, ) 

Eventuele spelingen in de bOTenstempel werden op deze wijze a18 ; 

Terplaatsingen gemeten. 

Om dit bezwaar op te hetten is bij de verificatie de beachre ... 

methode iets gewijzigd. 

De kern Tan de opnemer is aan de onderzijde van de nippel Ter~"" 

en beweegt ook hier in de vast opgestelde apoel. 

Om dit mogelijk te maken. is in het preparaat op het deelTlak e •• 

gat aangebracht, waardoorheen de kern van de Hottinger opnemer 

loopt. 

5.~, HetT - r verband. f 

Het~ - ~ verband wordt bepaald uit het, met de trekproef geYoAd.n. 

R- r- ~ Terband, zoals beschreTen onder 2. 

wfrlcplaafltechniek . technische hog.school ~,' 
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Getracht is, het t .. 0 Terband rechtstreeks te bepalen uit d. ~ 

proet. 

p. wringproet is u1tgeToerd met dunwandige cilinders, waarin .... 

kern was aangeDracht oa plooien tegen te gaan. 

De geTonden waarden Toor de schuitspanning liggen aanzien11jk 084 •• 

da te Terwachten waarden,wat geweten moet worden aan ~laa~8.11$k. 

wanddikte Termindering ten geTolge Tan bewerkingsJr0eTen. 

De Torm en de atmetingen Tan de meetcilinder en de meet- aD -.re
keningsresultaten worden gegeTen in bijlage 1. 

6, Naarnemingen en resultaten. 

In de tabellen 6,1; 6,2; 6.3; 6.4 worden de waarnemingen en 4. 

daaruit berekende resultaten weergegeTen. 

In deze tabellen is: 

()( Cie kristallie~oriintatie; 

tT de berekende schuitspanning bij structuurmodel Tierkantl 

"'to de berekende schuifspanning bij structuurmodel cirkel; 

tz de berekende schuifspanning bij structuurmodel zeskant. 

6,1, Snijspeling u • 0,5 mm • . 
6.1.1. Indrukdiepte a • 0,8 lUI. 

z ,lX ty lc t. - kgtlmm2 kgf/mm2 '&gIl_I., 

0,5 64°53' 53,7 47,9 46,8 
1,0 48°16' 43,63 31,6 36.3 
1,5 35° 2' 37.89 24 27,'1 
2,0 32°'5' 37,1 26., 
2,5 31°46' 36,85 24 25,'" 
3,0 34°52' 37,89 24 27." 
3,5 36°37' 37,89 24 28,9 
4,0 59°57' 49.69 43.4 "",4 

, . 

1-------------------.. ---- --.... ~--------------~ ..... 
wwkplaatstechn I.k technische 
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0 -- 6.1.2. Indrukdiepte a = 1.0 ma. 

21 0( LY to t. 

5 t- 0,5 72°45' 63,0 62 59,1 
,1,0 58°46' 48,73 42,9 49.' 
1,5 45°53' 42,42 27,7 "',1 

10 I-
2,0 40°59' 40,45 24 31,6 
2,5 38°18' 39,73 24 30,0 
3,0 38°55' 39,90 24 30,-
3,5 43°42' 41,66 24,3 33,2 

15 I- 4,0 55°18' 46,66 39,2 It-o,' 

611·~1 Indrukdie:ete a = 1.2 DIm. 

20 !-
S ex ty Tc t. 

0,5 80°23' 62,5 62,5 62,' 
25 I- 1,0 60°24' 50,0 43,9 43,9 

1,5 57°"' 48,33 41,6 42,1 
2,0 57°45' 48.02 41,6 '-'2.1 

~ f-
2,5 59°25' 49,69 43.4 "3.4 
3,0 6,°32 , 52,56 46,6 46,0 
3,5 70°20' 60,0 56,7 ,4" 
4,0 81° 9' 62,5 62,5 . 62,' i . 

35 I--

• 

werkplaatltechnlek technische hogeschool einctttov.ft . Ii' 
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0 615 & Sn1jsEelin~ u = 0.2~ mm. 
6&2.1. Indrukdie;ete a = 0.8 mm. 

s 0< Tv Te 1:z 

5 0,5 86°23' 62,5 62,5 62,5 
1,0 60°26- 50,28 43,9 43,9 
1,5 44°10- 42,12 24,3 33,9 
2.0 33°31' 37,62 24 26,9 • 10 

2,5 30°54- 36,57 24 24,9 

3,9 31°58' 36,96 24 25.7 
3,5 36°24 1 38,54 24 28,6 

15 4,0 47°49' 43,48 30,8 35,8 
., . 

6.2.2: IndrukdieEte a = 1 mm. 

z 0( Tv Te tz 
20 0,5 86°23' 62,5 62,5 62,5 

1,0 86°41' 62,5 62,5 62,5 
1,5 58°25' 48,78 42,1 42,4 

25 2,0 53°16' 46,06 37,1 39,2 
2,5 48° 5' 43,33 31,6 36,3 
3,0 49°18' 45,15 32,6 36,8 

30 
3,5 51°50- 45,15 35,8 38,4 
4,0 80°28' 62,5 62,5 62,5 

6.21~· Indrukd1eEte a = 1.22 rom. 

s 0(. Tv te 1z 
35 

0,5 70°29' 60,0 56,7 54,2 
1,0 66°12' 54,88 50,9 48,2 
1,5 63°17- 51,99 46,3 45" 
2,0 56°'7' 47,87 40,t) 41,6 
2,5 57°11' 47,87 41,0 41,8 
3,0 62°29' 51,71 45,5 45 

3" 76°19' 62" 62,5 62,5 
4,0 93°47- 62,5 62,5 62,5 

" 50 

J..rkp laat.tec:hn lek 
... --.~~------------..... 
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o I- 61~1 3nijs~elin& u = Oa1~ mm. 
i 

6.,l.1. Indrukdie~te a = 0.8 mm_ 

z 0<. LV LC tz 

l-
i 0,5 83° 5' 62.5 62,5 62.5 

1,0 53° 45,75 37,1 39,2 
5 

1,5 46°1;' 42,73 28,6 35 
2,0 38°55' 39.75 24 30., 

10 f- 2.; 35°35' 38,15 24 28,0 
3,0 37°20' 38,95 24 29.1 
3.5 44°40- 42,12 26,0 33.9 

15 l-
I 4,0 60°20' 50,0 44,; 44.5 

6,3.2. Indrukdiepte • a :: 1,0 mm • 
z ot. tv lC tz 

20 L-
i 0.5 83°30- 62,; 62,5 62.5 

1,0 69°50- 59,15 55.5 53.6 
1.5 56°55' 47.90 4u,9 41.8 

l-
i 2.0 53°30- 46,05 37.6 39.5 

2.5 ;0°35' 45.;0 34,2 37.6 , 

3,0 52°25' 45.45 36.3 38.9 
f 

i 
3.5 59°,0' 49,70 43.9 43,9 

f- 4,0 69°30' 58,85 55,2 53.3 30 

6.,2_,2: IndrukdieE,te a II: 1.2 mm. 

z 0< tv t c t z 
, 35 I- 0.5 84°;0- 62,5 62.5 62,5 

1,0 70°40' 60,0 57.3 54.8 
1,5 60°40' 50,28 44.8 44,5 

f- 2,0 57°35' 48,20 41,8 42,4 
2,5 56°30' 47,60 40,3 41.5 
3.0 59°50' 47.90 43.9 43.9 
3,5 61°35' 51,14 45.8 "'5,2 

I-

72°20-"',0 62,0 62,0 58,2 , 

50 l-

i 

-_ .. _.- --
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0 6.4. SniJsuelins ~ = 0IO~ Mm. 

6.4.1. IndrukdieEte a = 0.8 mm. 

z (j.. tv lC Ts 

5 
. 0,5 
1,0 68°10' 57,15 53 51.5 
1,5 51°50- 45,15 35.5 38,4 
2,0 ;3°20' 41.50 24 33,2 

10 2,5 42°20' 41,06 24 32,4 
3.0 43° 41,36 22 32,9 
3.5 46°40- 43,0 29,1 35.3 

15 4,0 56°40' 47,90 40,6 41,8 

6.4.2. IndrukdieEte a = 1 y. 
z ~ 1, .. Tc 1:z 

20 0,5 86°, 62,5 62,5 62,5 
1,0 67°40- 56,56 52,1 50,9 ... 
1,5 59°40- 49.70 43,9 43,9 
2,0 54°30' 46,36 38,4 40,0 
2,5 55° 46,66 36,9 40,6 
3,0 60° 50,0 44,2 44,2 
3.5 69°55' 59,40 55,5 53.6 

30 4,0 

6.4.~. Indrukdiente a = 1.2 mm. 

z <X 1 .. tc 1: z 
35 0,5 94°10- 62,5 62,5 62.? 

1,0 8:;°50, 62,5 62,5 62.5 
1,5 67°55' 56,85 52,4 50,9 
2,0 55°40- 47,25 39.7 40.9 
2.5 52°50- 45,75 36,8 39,2 
3,0 51°55' 45.15 35,8 38,4 
3,5 '7°30' 4cs,20 41,8 42,4 
4,0 74°45' 62, 5 62,5 62,5 • 

50 

I-----------------.... ~--.---.--
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'Or 7. Berekening van de ponekracht. 

5 r 

10 -

15-

20-

.30r 

In figuur 2 is een doorenede gemaakt van de plaat tijdens hat 

ponsen. Uit het krachtanevenwicht inz-richting van het gadealteUjk 

gaponade materiaal volgt: 

uz G% 
I 

------ -------a. 
h hAQ. ____ ~l fr 

I pon'Stdop -------
f 1 r 

FIg 2. Ve.rl:: i e.o.le belo.d:lr\e op de. ponsdop. 

AI/UZdA • 

Hi.rin ia: 

j
h-a 

T (z).1T·d.dz 

o 

+ 

(iz de druk op de ponadop m z-richting 

A de oppervlakte .,.an da radiale doorsnede der ponsnippel 

Verwaarlozing van de wrijvingskracht F levert 

I
h- a 

P berekend == T (z) . Tf· d.dz 

o 

I 
h._ 

De integraal L (z) dz wordt door planimetreren uit het 

o 

t -z verband bepaald. Door verrnenigvuldiging met 

IT d ":: .3 11 I..f WI· WI· 

wordt de berekenda kracht gevonden. 

8, Bepaling van de ,emeten kracht. 

• 

Uit het kracht-weg verloop kUnnen met bahulp van een ijkgraftek 

~- de gemeten krachten worden bepaald. 

t-----------.---------~---..... 
wwkplootltachn lak technische hogeschool eirtelho:ven 
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8:1. Snijspe1ins u 

8.1.1. Indrukdie12te 

Kt"o.c.ht 

v -
( 
I 

) 

~:j x 50 :: 5~ 

:: 0.2 mm. 
a :: 0.8 11m. 

versterking ecoop: O,5V/o. 
versterking brug - kraoht 200 

- wag 500 

50 ijkschaaldelen ! 2,30 •• 

Uit ijkgratiek: P gemeten c 4600 kgt. 

8.1.2, Indrukdiepte a :: 1.0 mm. 

~:; x 50 ~ 56,5 , 

Uit i·jkgratiek :: P gemeten :: 4800 kgt. 

/------------ -----..... -~--~ .... 
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biz. ",.~~J rapport nr. 01}2 

0- 8.1.3. IndrukdieRte a = 1.2 mm. 

J-

" /' 
10 f- I 

r--
15 f- , 

.2 6 F.J :It 50 =: 56.S 

20 f- Uit ijkgrafiek: P gemeten = 4800 kg!. 

8.2. SnijsEe1ins u : 0.22 mm. 

25 t- 8.2.1. Indrukdie12te a = 0.8 mm. 

30 -

versterking scope 0.5V!ca -~ 35 - / versterking brug - kracht 200 

( - weg 500 
'" , ; 

..J 
50 ijksehaaldelen : 2,3 ca • 

40 -

~ : ~ :It 50 = 41.8 

Uit ijkgra!iek P gemeten = 4250 kg!. 

• • 
f------------~ .. ------.. --c~.~--- - .. - ___ .~ ____________ __+ 

werlcploatstechn lek technische hogeschool elndl:lo¥Wl c 
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o 8,2,2. Indrukdiepte a = 1,0 Mm. 

5 

/" 
V 

10 J 

) 

15 

~ 2,3 x 50: 54,1, 

20. Uit ijkgra!iek: P gemeten = 4650 kg!. 

8.2.~. Indrukdiepte a = 1,2 am. 

25 

30 

.,/" '" ( 
) 

Uit ijkgratiek: P gemeten = 4650 kgt. 

werlcplaotltechnlek technische hogeschool ~ 
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lOr-

15r-

20 '-

rapport nr. 0132 

8.3. Snijspeling u = 0,15 Mm. 

8,3.1. Indrukdiepte a = 0,8 mm. 

Kl"tL~' . -.,..--..---.-----,.--, 

J 

"" G!.., 

j:; x 30 = 39,4 ijkschaaldelen 

versterking scope 

versterking brug 

30 ijkschaaldelen 

~~ Uit ijkgrafiek: P gemeten = 3450 kg!. 

8.3.2. Indrukdiepte a = 1.0 mm. 

( 
35 ~ I 

41)-

'-----------~ "',., 
45 - 4.7 3,5 x 30 = 40,3 ijkschaaldelen. 

Uit ijkgra!iek: P gemeten = 3500 kg!. 

50 -

bl Z.'16,,& , "Mil:,' 
. .' .. 

- kracht 0.2:'1_ 
- weg 0~5"" . , . 

200 
1 ~ • ' 

= 3,5 - ca, 
l 

Ii 

I 

r---------------------.-~------.. -.-.-------------,......., 
werkplaatstechn I.k technische hogeschool eindhoven 
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0- 8.3,3. Indrukdiepte a = 1,2 mm. 

J<ro.cU. 

/ 
10 r-

j 
Ufo- ~i--------------______ ~._ we~ 

1-----------------~---'--~---~'---'--------------__i. 
werkploatstechnlek technische hogeschool eindh.Oven 
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0 f- 8.4.2. _Indrukdi.~te a = 1.Q Dmla f - • 

I ...... . 

5 f- II 

1Q f-

151-

20 '- i:5 x 30 = 43 ijkschaaldelen. 

Uit ijkgratiek: P gemeten = 3700 kgt. 

25 I-
814.~ •• Iqd£ukdieT'tea = 1.2 mm. 

( ""'"\ 
30 l-

I 

t 

i:5 x 30 = 43 ijkschaaldelen. 

Uit ijkgrafiek: P gemeten = 3700 kgf. 

SOl-

werkploatstechn I.k technische hogeschool eindheven 
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Or- 2, Resultaten. 

5-

1Q'-

15-

20-

25 r-

lOr-

9.1. Snijspeling u = 0,5 ma. 

9,1.1. Structuurmodel Tierkant. 

a P ber. 

kgt 

3834 
4013 

4760. 

2,1.2. Structuurmodel cirkel. 
a 

111m 

0,8 
1,0 

1,2 

P bert 

kgt 

2240 

1960 
4090 

9,1.'. Structuurmodel zeekant. 
a 

mm 

0,8 
1,0 

1,2 

P bert 

kgt 

2880 
3130 
4245 

9.2, Snijspeling u = 0,25 mm. 
35 r- 9.2.1! Struetuurmodel vierkant. 

a 

mm 

0,8 
1,0 

1,2 

P bert 

~- 9,2.2. Structuurmodel cirkel. 

a 

50-

werkplaatstechnlek 

P bert 

kgt 

3620 

4320 

P gem. 

kgt 

4600 
4800 
4800 

P gem, 

kgt 

4600 
4800 
4800 

P gem. 

kgt 

4600 
4800 
4800 

P gem. 

kg! 

4250 
4650 
4650 

P gem. 

kgt 

4250 

4650 
4650 

'. biz. 1'" .. "biz. 

Atw1jld.ag 

~ gemeten kracht 

16.~ 

16.4~ 

Ot83~ 

Atwijking 

% 

51% 
59% 
14.~ 

AtwijIdng 

% 
37,4% 

35% 
11,5% 

Atw1jking 

% 
4% 

5.8% 
~ 

A!w1jk1ng 

% 

;' 

technische hogeschool eindhown 
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5 

15 ~ 

20 '---

25 

30 ~ .. -

35 

40 

45 

50 r-

rapport nr. 0132 

.;. ~ 
A_ .... .. ; tr'lC tu l)rr~cd e 1. ze6ka~ 

a. 

r.-.In 

(). ~ 

1,0 

1,2 

a 

1 ) 
~ t : .. 

P ber. 

k~f 

3075 
394') 

39::>\.) 

F ber. 

kg! 

4341 

P oer. 

Kg! 

215(2 

3,';45 

4470 

mr."1. 

... ?..:. .... .3.-• .,;..,,·..., •• .......;>.-t,.;:,r,.;.;'J..-c t 'J. U rmo del z e s ka n t • 

mrn 

q i .... 
0(. • 

a 

rum 

F ber. 

ke;-f 

3305 

3';150 

3~60 

.c·nijs' elinf,i U ::= 0.0, mIT.. 

P ber. 

kgf 

444K 

41}Yl 

4~7) 

werkplaatstechniek 

r r;;em. 

;':i'~f 

4250 

4L.5() 

46')U 

ki7f 

~450 

F gorr. 

::1;1' 

,450 

55nO 

kg! 

'~7UO 

bl z. 20 van 36 bl z. 

Afwijking 

% 

28% 

15% 
15% 

Afwijlr~ng 

% 

26% 
3(h(; 

33% 

Afwijking 

23% 

10% 

33% 

Atwijking 

% 

416 

1.3% 

15% 

Afwijking 

% , 

20% 

33% 

18% 

technische hogeschool eindhoven 
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o 

a 

01 

P b~r. 

kg! 

45.1fU 

,80'''' 

blz.21 van 36 biz. 

" :' gem. Afwijking 

kg! ~ ,0 
~, 20?~ 

3700 17% 
,70:'" 2,7% 

10L ;.'+.). Stf'uctuurmodel zesk3.l)t. 

ll'J!! k~;f 

" k 36dO 
15 

u, c, 

1,0 44vO 

1,2 3020 

.P gem. 

kg! 

j?OU 

,3700 

Afwijk.ing 

% 

~ 

19% 
3,2% 

~~ In de grafieken 1 tot en met 4 zijn deze resultaten grafisch 

25 . 

w'~ergegeven. 

In de grafiel{en , tot en met 7 zijn de berekende en gemeten pons

kraehten a1s functie van d~ snijc;neling '.ilfeergegeven met de indruk

d~epte a als ~arameter. 

10. Ret verloo~ van de firaf~eken. 

30!- 11;.1. Ret v.rIooR van de berek~~nde kracht als {uncti. van de 

cf)ord!na'3t z (sr,':lfieken 1 tot en me t l+). 

35 

40 

45 

SO 

- In grafiek 1 is de berekende kr3:~ht als f'unctie van de coordinaat 

z uitgezet bij een sn:5.js!,elin,V: van .) TI1r.1 ala parameter. 

Het blijkt. dat bij rteze snijs ~'eling de b"'rekende ponskrachten bij 

aen aangenomen structuurmodel "'Iierk9.nt" het dichtst de gemeten 

.Barden benaderen. 

Het structuurmodel "cirkel" vertoont zeal' grote afwijkingen ten 

oj:-zlchte van de gemeten kracht. 

Dit is een gevolg van de bij daze structuurvorm behorcnde begin

orientatit~ van 450 • Hierdoor wor-dan 'Joor kri3talliet- of raster

orientati<':'s kleiner ·jan 4/' geen sehui fspanningswaarden meer ge

vonden. 

Dit heert tot gavolg, dat ~~ ~ 

worden. 

"'C (z,) verbanden zeer onnauwkeurig 

Daze grate onnanwkeul'lgheiJ We.tJ-{1;. di re:ct door in de berekende kracht. 

werkplaQtsteclmiek technische hogeschool eindhoven 
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0;- Hetzelfde verschijnsp.l tre€' L i.n :!:iin ie::"'f' m'lte op bij het structuur

model zesl-;:Bnt t daO-r deze rl:rist:11lietvorm een be~inorientatie van 

J:. v
o t t ./ vel" oon • 

5 - Bij aile drie de stl"uctuurvcrmen l·:a.n bi.i ean kristalliet- of raster-
I 

lQ 

Oril?r.ta.tie groter dan ("a~ T"O (~efHi r:.chui fS;lanningswaarde meer INorden 

bepaald. 

~oor hat geringe aantal rneet~~ntel" -driR-, zijn uitbijters niet 

te onderschei1en. 

De seteKend~ vorman van cte ~r9fipken zijn dan ook uitermate dubieus. 

15 ~ - In grafiel-:. ;: ir.; d.,. berE"'en1~ :'Lracnt lli tge,-:;et als functie van de 

20. 

25 

30 '-

35 

coordinaat z bi.j eoen nnijs, elinF" van .;') mm. 

Cok hi.er see ft het 5tructuurmod~1 "vi.,:, :d:ant" de beste overeenstem-

- In ~e ~rafieken ) en 4 is bet ~e~ce~Je verband weergegevon bij 

reEpectieveli;;ke snijs;elinf':p.n v :l -',15!l\fI' (>n 0,.\)5 mm. 

Je ge~eten ponskrachten blij~er rlot~e~ing 8anzienlijk te zljn ~e-

da3.1d. 

Bij een snij::ll.eling van ,~. 1<; mm ,::even le berekende en gelY:eten 

kraci.ten voer llet structuurr'oje) 7,eS;'_'lnt de beste overeenstemmi.ng. 

ter'Nijl bij een snijsT'eHng van ,v) !"i~ natlwelijks van overeenstem

ninp: sprake is. 

Dc vor:nen van gra!'ieken van overeen::ort:Gtige structuurmodellen bij 

verschillende sn~ js,;elingen t onen weH';,i (6 overeenkomst. 

'1 ' •. 2. ]!et v~!,loo.p van de gero"!ten 'kracht. 

Gr Je gexeten kracht vertoont b1j de overgang v~n snij~peling u = 0.25 

mIn na,ar snijsre1:hng u :: ,.15 mm een st<:rl:e dalin!;. Vermoedelijk moet 

dit worden toegeschreven aan een ver~rc)ting van de diameter van het 

45 r-

50 

gilt in het preparaat. Tengevolgoo'? vaL v~.oeien van het materiaal 

tijlena de deformatie. ging rte inductieve opnemer klemmen. 

ern ,laze reden is bij het begin va'::\. de e'lC"'eri:nE'nten bij een snij

I5peling van (\, I) m:m het gat vergrc;ot. 

Een kwalitatieve beschouwing van Je ~nvloed van een gat op de sterkte 

van een l'l.<,at '.'101',1 t gegeven onde l." 1'1. 

werkplaatstechniek technische hogeschool eindhoven 
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.~---.. -~--... ~.. .---~~ --- .--.~ - --- .• 

o ~ 1l'..~. :-!ct verlo0.p va.'1 ria :~:r3c;_ter; al~ funette van de snijspe1ins. 

!c de grafieken 5 tot en me~ 7 is het verloop van de ponskracht als 

functt~ van ~e snijA~eli~g ~efeven. ~et de indrukdiepte a als 

5 

1Q 

parameter. 

1,'::.5.1. De bere1~ende ponskr"i~~.!. 

Bij de ir.~.rukdieptes a = ('.;' mn: en a .~ 1.') mm blijken de berekende 

pon~krachten af te neC'len /;It:'t toeoemende 5nij~reling. 

Bij de in::lru.\I;:diepte a "'I ./~ mm -Nljken de berekende kracnten voor de 

structuurmode Jon v1er~ant en zeAkan~ hiervan enigszins aft 
i 

15:- AanEezien daze graf'ieken afgele:! zi.:n uit de F :;: p(z) verbanden, 

g~lJen hiervoor iozelf1e bezware~ a16 gennemd onder 10.1. 

10 .;.7. Je ge~eten ronskrncht. 
20 L 

Deze is in de gr~fieken 5 t t en apt 7 aangegeven door een driehoek. 

C'n,ier 1:1. --:. S de vernloedelij;~:~ oor~:e:aa.>_ artngegeven van de gro'te 

variatie in daze meting. 

251-· Door de ,~,~~'t'H.lnten zijn Lt.tHH1 1 i ,jnen r:etrok~en. 

30 '-

35 ~ 
I 

.. 0 

.. 5 

50 

11. K'~alitntieve beschcuwins va~ d- invlced van eeo gat in de plaat 

or :i~ s,annin,",;stoe!';tan"l V:1r. '~en rlant. 

Voer een cirl'\:.f~lvormige ~'la;lt .heU;e r:ymetrisch met een gelijkmatig 

verdeelne belasting q belast is gplden va or de radiale en tangen

tiala buigende momenten de vol~enle u1tdrukkingen. 

n b:jlagft 2 wordt de Rfleding V3~ 1eze formules gegeven 

M 
r 

C 
d 

:: C1 • - 2. 
f' 

In deze ferr.1ule':3 is 

1\. hat radiale buigende ;nor-ent per eenheid van lengte; [N
r

] :; kg!; 

het tangontieele buigenie ~Offient per ~enheid van lengte; 

canstante[c
1

] 

c~ns tante [c
1
] 

bel~6ting van de plaat; 

., 
-~ kef m~; 

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

i werkplaatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 
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r coordinaat, ; fr] = Ill; 
1 dwarecontractie coetficient 

Voor een opgelegd. plaat gelden de volgende randvoorwaarde., 

Voor 

18 

en voor 

I' = r 
11 

M = 0 
I' 

I' • 1'1 ( .. ) 

Met behulp van deze randvoorwaarden kunnen de' constant en 01 •• 02 

utt de verge11jEingen (1) en (2) opgelost worden: 

Sub8titut1e van de randvoorwaarden (3) en (4) 1n (1) geett: 
C .. 

o • 01 + -=t- 3~6 q 1'; (5) 
r. 

c = z 

w.ncploatstechnlek 

(6) 

(8) 

technische hoge.~h'" ....... 



151-

201-

251-

35-

501-

•• 
rapport lV. 0132 

Ia4ien Mri • 0 gaan (9) en (10) over in 

2 2 

~ 2 2 ~ 
rir 2 

M • 1 q (ru + r i ) - 1 q (--!! + r ) r 2 r 

2 2 

~ 2 2 +~q 
r r (-!...!!. _ 1+3)' 2) Mt :::& 1 q (I'u - r 1 ) 2 3+ V r r 

Indien 1'1 = 0, dus voor .en massieva sehijt. geldt 

Voor de apanningen ten geTolge van het radiale en tangential. 

aoment gelden de volgende uitdrukkingen 

III' := - t VbI' h
2 

1 2 
Itt III - l Ubt Ia 

ot 6 
VbI' • -7 HI' 

werkplo.tltechnlek technische h .... cllool eindhoven 
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t-------------------.. --.~.-----.~~-----~~ • 

• 
o Voor de spanningen kaIl nu geschreyen worden 

. to 

15 

25 

30 

50 

- in het geyal yan de holle sch13 t 

- in het geyal Yan de massieye schijf 

Bepaling Yan het yerloop Yan de spanningen yoor staal 37: 

r:1 = 0,15 ell 

r = 0,5 oa u 

h = 0,4 Cll 
.' 

}I = 0,412 

De uitdrukkingen yoor de epanningen gaan h:1erllee over 1A: 

- YO or de holle echijf: 

( 1 2 Gibr = - 2,179 q 1 - 0,02064 -Z - ,.67 r ) 
r 

~bt z - 1,819 q (1 + 0,0247 ~ - 2,881 r2) 
r 

- yoor de massieye schijf 

U-br • - 1,999 q (1 - 4r2) 

~bt • - 1,999 q (1 - 2,621 r2) 

.~-' " 

werkplaatstechn I.k technische hogeschool ...... 
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o 11.1. Bet TerlooR del' epamlingen. 

11.1.1. Holle •• bijf. 

5 

10 

15 

25 

30 

50 

11.1.1.1. De radiale spanningen. 

1 2 
Gibr = - 2,179 q (1 - 0,02064 ~ - 3,67 I' ) 

NUlpunten: 

I' =.1' = 0,5 am u 

I' ~ r i = 0,15 .. 

Extre.e .aarden, indien 

of 

of 

d(/br 
dr = ° 

- 7,34 I' + 0,04128 = ° 
1'3 

4 
r = 0,0056 

of r • 0,27 am 

Groott. yan het extremum: , 

I' 

UbI' = - 2,179 q (1 - 0,02064 O,~732 - 3,61 x 0,0152 
aax 

Vbraax • - 0,916 q. 

11.1.1.2. De tangentiale spanningen, 

~,t. - 1,819 q (1 + O,0247~ - 2,881 1'2) 
I' 

r = 0,' 

r .0,15 

werkplacrt'techn i.k 

Vbt • - 0,69 q 

<ibt • - 0.369 q. 

technische hogeschool eirIcItowa 
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Extreme .aardell, indian: 

d'b, 
d* = O. 

of - 5,762 r - 0'0;94 • o. 
r 

Dit geeft geen oplossingen. 

11,1.2, Massieye sehijf. 

11.1.2.1. De radiale spanningen. 

2 Gibr = - 1,999 q (1 - ~r ) 

NulpUllt: 

Extre.e .aardell 

of 1.999 q x 8r a O. 

of r II: O. 

11.1.2.2. De tangentiale spanningen, 

Gibt • - 1.999 q (1-2,621 r2) 

Nulpunt: 

1-2,621 .. 2 • O. 

of r • 0.616 ... 

Extreme .aarde. 

d~t 
~ • 0, 

of - 1,999q x 5,242r = O. 

of r • 0, 

Grootte yan het extre.us: 

- 1.999 q. 

" 

t--------------------~-~--------~-------------__I 

werkpJootstechn I.k technische hogeschool eindhovetl 
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rapport nr. 0132 
1- " 

! btz • .,.. ;,..~. 

Uit de grafieken 8 en ~ blijkt, dat het materiaal in een ~eel 

ongunstiger spanningstoestand kOJllt bij aanwezigheid ~an een sa"'· . 
Het lijkt waarschijnlijk.dat dit een grote in~loed hee!t op de 

pon8kracht 

In ge~al YaD een deling over het hart ~an het gat, lIloeten al1e 

radiale spanningen ter plaatse van de deling nul zijn. 

Dit hee!t natuur1ijk inv10ed op de spanningstoestand. 

Hoe deze in~loed kwa1itatie! is, is JIloeilijk na te gaan. 

Wel i8 duidelijk, dat hierdoor gedeeld en niet gedeeld ponsen .o*,
lijk te ~ergelijken zijn. 

r-------------------~-~-~--~-~-------------,---'-____t 

werkplaatstechn lek technische 

, . 



o B131ae 1, 

s. 

J5 

B.pal.1ng ... an het t. - , ... erltand. 

G.tracht is hett· I .... rband rechtstr.eks to bepal.n uit d. 

W'J'ingproet. 

hartoe is .et een dWlwandise cyliDder t zoala get.kend in tipW tf 
e.n wriagproet aitg .... oerd opeen Amslerwringaachine. 
Oa plooien ... an de cylinder tijd.ns het wringen tege. te sau, ..... ,';) 
in de boriag ... an de c71inder een ataat aang.bracht. 

Op de buitensijde yan de cy1in:der wordt een 1ijfteuraater e.an..
braoht. 

Uit het hoekYeraohil tussen de lijnen van het raster yoor - .... 

het .ring.n kan de wringingahoek bepaald wordon. 
Op do wringaachine tan het uitgeoetend. wringeD.do .c.ent 
word e •• 

In pati.k to i" het g .... ond •• "[ - r v.rband ••• rs.g ..... n. 

t---'-"----------------------... --------------~ 
~hni.k technische .... school ....... 
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IJ 

• 

1. 

so 

biz. 

At1eldiDg yan d. utt¢rukkingen yoor de radial •• n taagentiale 

bugend,'" aoa •• t ••• 

On be . .lGs t t----- _r 

r dr 

figuur ~, De uitgebogan plaat na deforma'ie. 

.. 

Uit d. d.formatie yan de plaat kaD. de coapatiblliteit.yergelf.~: 

yoor ae re~D afgelaid wordea. 

Me' dewat y .. Hooke wordt hieruit de coapatibilite~tsr.rplS.'.",: 
Yoor ae spanning_n afgeleid. 

Via •• n .,.....tri. 'eachouwiag worden de optredaud. • .. ut..ia~, 

apaanapa uitgedrukt. Mo •• ntene.enwicht leidt tot ... 4ift ....... 

yargelljki.nC. waanit boY.Dceno.ade uitdrllkkiagen ~. at b ~ •• ;, 
",' /' 

. wwlcploat.technlek teelm'sehe hogesehool ._ 
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•• De radiale rek wordt geyonden doo.r bescaouwtag yan het 

P1P2 yoor en na de detormatie, 

,. 

• • 
.• P,Pj - P1P2 

E I' 1P2. 

.1 • 
Z Q 4r • tr • - 4r • - Z Q 

De tan,entieel. rek wordt gevoade. door 'e.caouwiUS YaD .e. 

tangentie.l lijnatuk met ooordinaten r.en'z : 

(2) 

(,) 

en (3). yolgt de oo.patibilit.it8yer~ 

• 

lijking Yoor de rekke.: 

Met de .et yan Hooke 

Er • i ('r - »q"t) 

Et • ~ <'t - ~r) 

• yolgt nit de ooapatibiliteitsvergelijking yoor de reEkea 4e 
oompatibiliteitsyergelijk1ng YO or de spaDDingeDI 

( .. ) 

<ir - VV-t • b· v, - yr .r) 
1 

(?) 

• 

rad!ale e. tange.tieele rekken, 

tangentieele 8pannin,.a: 

E 
(j" r .,..2 (E r + VEt) . 1-..-

ui tdrukkingtta Yoor 4. radie.le _. : 



I .. 

to 

so 

t;.."f0 

b1z31t1·;_.~~: 
. . :;It·,> . 

. 
111t 88n .,...tr1.-b •• ohollrin! .• 8l1 een el ••• ntair de.lt~., 

getekaad in tiSU.r 5, blijkt, dat 

Ltv 

tigaur 5 .l •• entair plaatdeeltje met schuit.panninga •• 

t 1• e.t1H aul .1j •• V1t de hootdstelling .an de .panningsl.erYOl" 

BU, dat La e.en.e •• 8111 is. 

t 2• i • .o40e.4e d •• nig8 optredende schuitspaaDia •• 

De optredende Doraaal SpaDBiDgen in de radiale 8n t .... -*1 •• ~ • 
• lakk.n g ••• D aaal.idiag tot ,radiale en tangenti •• le buiS .... 

aoMat •• .oa].. get.kend ia tiguur 6. 

figuur 6 plaat.le ••• t .. t buisende .o •• ntell. 

Ing •• oer4 wordea ..... t •••• dwarakracht.n p.r .enh.i ...... 1~1'/ 

.et dill ... i.. re8pe.cti ••• lijJt .... tOD. en W.wtOD. per •• t.r 

.... houwiag ... .aa plaat.l .... t, coal. getek •• d 

aa 1IO ... t •• enuwioht oa e.n tanga.ti.ale as t '. 
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I D,.!'!' .lDt )'Jtd '" l0 
Mrrd It' ., lMf r)'d t-d 'f' 

figuur 6 mo.enteneTenwicht Tan een plaat.l •• ent. 

(10) 

, 
of (M r) - M~ + D • O. r • r 

(11) 

Uit de co.patibiliteit8Terg,lijking voor de spanning.n kan •• , 

en 
1 2 

Mt = - b r, h 
bt 

. (12) 

d. coapat1'11ite1tavergelijking Toor de aO~Dten geTonden wor4 ... 

Uit de ditfer.nt1aalvergelijkingen (11) en (14) kaDnen n. 4e 

mo •• nten opg.lost word.~. 

Stel dat: 

clan is 

e11 

wwkplaotstechnlek 

Mr. F' 
r 

(M r)·. F 1 
r 

1 
Mt • r + D.r 

\ 

(1') 



rctppIrt N. 01'2 

J ... 

o Bier ... ,aat (14) o.er i. 

" 

10 

JI. 

2. t.. t 2 
I" F • I" F - f • (2)> • J) I" + liD). • O. 

Indie. de plaat, belast wordt met een gelijkaatige belastill, , 1f/J •..• 
do wordt d. dwarakracht 

"'1"2. . 
2 11" I" • t q I" 

perlengteeenheld D: 

D • 

DitterentiaalTergelijk1ng (18) gaat hier.ee oyer in 

1"2 F t, • I" F t _ F + (3+ V) t qr3 == o. 

Deze Tergelijkins is te .plitse~ in' een homo seen en iJLhoaocee. "'1;' 

De homogene oplos.ing le.ert: 

°2 r hOllOg.en • 01 r + r 
De particuliere oplos.lag le.ert 

f particulier == "" ¥ t qr2 

sodat de gehele oplos.~ geseven wordt door 

f == 011" + ~ - lfi f qr3. 

Voor de 1I0.ente. HI" eD Kt wordt hieruit ge.onden .et (15); 
. . 

technische hogeschool ..... 
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