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INLEIDING

Dit verslag is geschreven met het doel een nadere toelichting
te geven over de functie van de trekproef bij koud omvormen.

omvormen: Dit zijn produktieprocessen, waarbij het produkt
gemaakt wordt door het opdringen van een blijvende
vervorming.

Het vakgebied omvormen is globaal in twee delen op te split
sen:- koud omvormen (bijv. dieptrekken)

- warm omvormen (bijv. smeden, warmwalsen) ; hier wordt
energie in de vorm van warmte toegevoerd.

Voorbeelden van produkten die door koud omvormen gemaakt zijn,
zijn er te over, bv.stalen asbakken, profielen in plafonds.
Omdat we vooral geintreseerd zijn in het koud omvormen van
staal, laten we het warm omvormen voor wat het is.
Om geschikt te zijn voor omvormen moet een materiaal aan een
aantal eisen voldoen die we laten zien a.d.h. van een aantal
eenvoudige voorbeelden.

stel we gaan een autodak persen. Aan welke eisen moet materi
aal voldoen?

1) We nemen een stuk papier, leggen dit in de matrijs en gaan
persen.
Papier zal meteen scheuren. Hieruit voIgt de eerste eis:
het moet strekbaar zijn.

2) We proberen rubber. Bij het openen van de matrijs na het
persen zal de rubberen plaat meteen weer terugveren naar
zijn uitgangsvorm. Dus tweede eis: het materiaal moet zijn
nieuwe vorm behouden. We zeggen: het moet plastisch defor-
meerbaar zijn.

3) Probeer stopverf. Indien we het dak nu uit de matrijs halen
zal het meteen in elkaar zakken. Derde eis: het materiaal
moet sterker worden tijdens het omvormen. We zeggen: het
materiaal moet verstevigen.

Dus we eisen van een materiaal:
- het moet strekbaar zijn
- het moet plastisch te deformeren zijn
- het moet verstevigen

Versteviging is aan te tonen met een eenvoudig voorbeeld. Klem
een koperen draad in een tang en buig het bij de tang om.
Breng nu een kracht aan op het andere uiteinde van de draad.
We verwachten dat de draad terug buigt bij de tang; daar
heerst immers het grootste buigende moment. Dit gebeurt niet,
de draad buigt ergens anders om. Oorzaak: toen de draad de
eerste maal gebogen werd is de plek waar de vervorming werd
aangebracht verstevigt, sterker geworden. Als de draad nu
teruggebogen wordt, dan zal de vervorming op een andere zwakke
plek plaatsvinden.
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Het probleem is nu, hoe kunnen we de eigenschappen van metalen
karakteriseren. Hiertoe moeten we een proef bedenken waarmee
we het omvormen van materialen kunnen testen.

Proef 1) paperclipjes buiqen: Hoe vaker ik een paperclip kan
buigen,hoe langer het verstevigt, dus hoe beter het
omvormbaar is. Dus neem verschillende metalen paper
clipjes en tel hoe vaak ze op en neer te buigen zijn
voordat ze breken.

Nadeel: je krijgt een maat voor de omvormbaarheid van
een materiaal, waarmee je verder niet kunt rekenen.
De methode is alleen geschikt om materialen met
elkaar te vergelijken.

Proef 2) Erichsentest: Duw met een bolvormig stempel in een
blenk (blenk = rond metalen plaatje) totdat deze
scheurt. Meet de hoogte van de bolling 0Pi dit is een
maat voor de omvormbaarheid.
Nadeel: je hebt wrijving tussen stempel en blenk.
Wrijving is moeilijk mee te nemen in het model van
het proces. je hebt een driedimensionale spannings
toestand. Gevolg: je krijgt ingewikkelde formules en
kunt de materiaaleigenschappen niet eenvoudig en snel
bepalen.

Proef 3) TrekDroef: Blijkt een zeer geschikte methode te z1Jn.
Hierbij ontstaan waarden waarmee op een eenvoudigere
manier gerekend kan worden.
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DE TREKPROEF

Een trekstaaf wordt ingespannen aan de uiteinden en hierop
komt een kracht te staan. Door de verlenging van de staaf bij
toenemende kracht te meten,kunnen de materiaalparameters
bepaald worden. De staaf zal aIleen op het smalle deel vervor
men; dit is immers de kleinste, en dus de zwakste doorsnede.
Hoe gaat het vervormen te werk? Ergens in de staaf zit een
zwakste doorsnede (door by. een materiaalfoutje, of omdat hij
iets smaller is). De staaf begint daar met vervormen en ver
stevigt in die doorsnede. Hierdoor ontstaat ergens anders een
zwakkere doorsnede die vervolgens gaat vervormen en ook gaat
verstevigen.Zo fietst de vervorming a.h.w. door het staafje
heen. Overal ontstaat op deze manier een even grote vervor
mingo We zeggen: de trekstaaf rekt uniform, gevolg is dat de
staaf in de op dat moment zwakste doorsnede zal blijven rekken
en uiteindelijk zal breken. ( €c = n )

~ ~F • • F

36185742

• UNIFORME
REK

X INSNOERING

We zien dat we bij de trekproef een eendimensionale spannings
toestand hebben en geen wrijving (staafje hangt in de lucht).
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De kracht kan als functie van de verlenging van de trekstaaf
worden uitgezet. Er zijn drie gebieden te onderscheiden:

1) Elastisch gebied: Indien de kracht van de staaf wordt
gehaald zal de staaf naar zijn oorspronkelijke vorm
terugveren.

2) Plastisch gebied: Kracht afhalen heeft tot gevolg dat er
een blijvende plastische vervorming is (de elastische
vervorming veert weer terug)

3) Insnoeringsgebied: Als de kracht begint te dalen treedt
er geen versteviging meer op en zal de staaf gaan in
snoeren en tenslotte breken.

ill
~pl

®

breuk

Nadeel: de kracht-weg kromme is niet voor aIle staven van
een materiaal hetzelfde.Voor een staaf met een
grotere doorsnede is de kracht, nodig om hem te
vervormen,groter. Een langere staaf kan meer ver
lengen.
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We moeten dus op de een of andere manier kracht en verlenging
van de staaf onafhankelijk van de geometrie maken.

Kracht is eenvoudig: Hoe groter de doorsnede hoe groter de
benodigde kracht om hem te vervormen. Deel de kracht dus door
het oppervlak van de doorsnede. We krijgen dan:

a =
F

= ware spanninq [N/mm2
]

A
Om verlenging onafhankelijk van de staafgeometrie te maken
gaan we eerst kijken naar de arbeid die verricht wordt bij het
vervormen.

Het gearceerde oppervlak is een beetje arbeid, nodig om de
staaf een stukje cl langer te maken. Oppervlak is bij benade
ring gelijk aan:

cW ~ F.cl + 1/2.CF.cl

Indien we het stukje cl zeer klein maken valt het driehoekje
weg en mogen we schrijven:

dW = F.dl = incrementele arbeid

We gaan de incrementele arbeid nu koppelen aan het volume van
de staaf. We krijgen dan de specifieke incrementele arbeid:

dW P.dl
= ------ = (l.de

V A.l

de = incrementele rek.
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We willen de totale rek hebben die in de staaf zit. We moeten
dus alle stukjes incrementele rek bij elkaar optellen:

e = !: de = f
10

dl

1
= Ln (1/10 )

£ =Ln(l/lo) =natuurlijke rek [-]

De kracht en de verlenging hebben we nu onafhankelijk van de
staafgeometrie gemaakt. We kunnen nu de spanning tegen de rek
uitzetten en krijgen dan een kromme die onafhankelijk van de
staafgeometrie is.

CY!

•

De spannings-rek kromme heeft de vorm van een machtsfunktie.
We kunnen schrijven:

u = C.£D , waarin C en n twee constanten zijn.

C en n zijn de materiaalparameters die het plastisch omvormge
drag van een materiaal karakteriseren.

C = karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2
]

n =versteviqinqsexponent [-]

Wat willen we hebben voor een goed omvormbaar materiaal: lage
of hoge C resp. n? C geeft de weerstand tegen vervorming van
het materiaal aan. C is een maat voor de kracht die je nodig
hebt om een materiaal te vervormen.Hoe hoger de C, hoe meer
kracht nodig, dus hoe zwaarder en ook duurder de pers. Dus het
liefst C zo laaq moqelijk.n Geeft de mate aan waarin een
materiaal verstevigt . Hoe hoger de n,hoe langer een materiaal
kan verstevigen, dus hoe meer rek je in een materiaal kunt
stoppen (vgl. €c = n). Dus n zo hooq moqelijk.
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De vorm van de spannings-rek kromme is niet eenvoudig te
noemen.We kunnen de materiaalparameters C en n niet gemakke
lijk en snel uit de kromme halen. Daarom voeren we een wiskun
dige truc uit. We nemen van de beschrijvende vergelijking
links en rechts de logaritmen:

= log C + log €II

= log C + n.log € ( y = b + ax )

Zetten we nu log a tegen log € uit dan krijgen we een rechte
lijn.

)
(log)

c - -------~:::>I
(log) ~.

~nC(

t:=1 t:
(log) •

n en c zijn eenvoudig uit deze grafiek te bepalen:

n = tan a = richtingscoefficient van de grafiek

log C = log a voor € = 1, dus

c =(1 voor E = 3.

Uit de kracht-weg kromme kunnen we via de spannings-rek-krom
me, die we dUbbellogaritmisch uitzetten, dus de C en de n
bepalen. Tijdens de trekproef dienen we hiertoe de leng
te,breedte en dikte van de trekstaaf en kracht op de trekstaaf
te meten. Het is moeilijk om de lengte van de staaf nauwkeurig
te meten. Gelukkig heeft een materiaal bij plastisch vervormen
een eigenschap, waardoor we de lengte niet hoeven te meten;
het volume van de staaf blijft bij het omvormen namelijk
constant. Dit heet volume-invariantie.
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Volume-invariantie:

A.l = Ao.lo

Ao/A = 1/10

Ln 'At/A = Ln 1/10 = £1 = langsrek

Ln boo sol (b. s) = €I

Ln bo/b + Ln sols = £1

-Ln b/bo

Het volstaat dus om de breedte en dikte van de trekstaaf te
meten. Hieruit kan de lengte m.b.v. volume-invariantie bepaald
worden.We weten dat tijdens de trekproef de staaf langer, maar
ook smaller en dunner wordt (vgl. kauwgom die je uitrekt) •
Maar of het materiaal, dat in de lengtetoename wordt gestopt,
nu vooral uit de breedte of uit de dikte komt is niet bekend.
Een maat voor de voorkeur van een metaal om in een bepaalde
richting meer of minder te rekken is de

Anisotropiefactor r = €bl €s

r kan varieren van 0 tot oneindig.

r = 1: isotroop materiaal. De materiaaleigenschappen in
aIle richtingen gelijk.

r ;C 1: anisotroop materiaal.

De toestand van de trekstaaf gaat er alsvolgt (overdreven)
uitzien bij r>l resp. r<1.

b

r>1:

r<1:
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DE INVLOED VAN DE ANISOTROPIEFACTOR

De anisotropiefactor blijkt afhankelijk te zijn van de rich
ting waarin een trekstaaf uit een gewalste plaat is gehaald.

Het blijkt:

W.R.
~

a

als bijv. een autofabrikant een dak van een auto gaat constru
eren dan zal hij graag hebben dat het dak van een materiaal
wordt gemaakt dat een kleine r heeft, r is in dit geval de
verhouding tussen de rek in het vlak van de plaat en rek in de
dikte van de plaat.Dus als r < 1 genomen wordt, dan wordt de
rek uit de dikte van de plaat gehaald en heb je een relatief
dikke plaat nodig om na vervormen de minimale dikte over te
houden. Gevolg: je hebt een dikke plaat nodig, dus je pers
wordt zwaar,je krijgt een zwaar dak, kost veel benzine etc.
Als r > 1 wordt de rek uit het vlak van de plaat gehaald. Je
kunt een plaat nemen die niet veel van de minimale dikte ver
schilt, dus lichtere pers,lichter dak.

I

r<l:

I

r>l:
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VOORDEFORMATIE

Het kan z1Jn dat een staafje al een deformatie heeft onder
gaan. Dit wil zeggen, dat het materiaal waarmee we een trek
proef willen gaan doen, na het warmwalsen nog een paar procent
is koud nagewalst, waardoor als het ware een stukje van de
plastische rek wordt opgemaakt, en dus het materiaal is ver
stevigt. Dit verstevigen noemen we voordeformatie, deze defor
matie vindt je terug in de spannings-rek kromme. hierin zie je
dat het materiaal een rek heeft ondergaan van Eo
waardoor de kromme Eo eerder begint.

I
I

I
I

I
I

I
I
I,

I,
~-

e-
---_....-

,.,
~ -, ... '"
-/

"/
/

/
I

I
I

I
I

I
I

Indien een staaf een voordeformatie heeft, geldt de formule
volgens Nadai:
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Symbool Eenheid omschrijvinq

F [ NJ Kracht

a [ N/mmaJ Spanning

W [ JJ Arbeid

dE [ -J Incrementele

[ -1
rek

E natuurlijke

[ -J
rek

Eo Voordeformatie

C [ N/mmal Karakt. deform.

[ -J
weerstand

n verstevigings-

[ -1
exponent

r anisotropie-
factor

LITERATutJRLIJST

Titel

Plastisch bewerken van
metalen.

Instructiehandleiding
voor studentassistenten
in de omvormtechnologie

Practicumhandleiding
omvormtechniek

Auteur

-Dr. Ir.J.A.H.
Ramaekers

-Ir. L.J.A.
Houtackers

-Ir. P.B.G.
Peeters

-M.Th de Groot

-Ir. L.J.A.
Houtackers

-M.Th de Groot

Datum

Juli 1987

Mei 1990

Mei 1990


