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SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft een onderzoek naar de invloed van anisotropie op de Grensvervor
mingskromme, met betrekking tot de gatverwijdingstest.

Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

1 Een literatuurstudie die voorafging aan dit onderzoek.

2 Het opstellen van een nieuw theoretisch model voor de grensvervormingskromme

3 Het bepalen van een test -en meetstrategie, om deze theorie te verifieren.

4 Het uitvoeren van de experimenten, volgens de in punt 4 bepaalde methode.

5 De resultaten verwerken en daar conc1usies aan verbinden.

De in punt 1 vermelde literatuurstudie moet het nut, het doel en de toepassingen van de
grensvervormingskromme verduidelijken. Tevens kan deze studie aanknopingspunten
opleveren voor punt 2; het opstellen van een theoretisch model. Dit model is een uitgebreide
vorm van het al bestaande model.
Daarna is vastgelegd hoe de experimenten worden uitgevoerd. De meetresultaten zijn te
vinden in de bijlagen (wpA 1524).

Uiteindelijk is gebleken, dat de trekproeven voor de materiaalparameters niet het gewenste
resultaat opleveren, zodat over het nieuwe model geen definitieve conc1usies kunnen worden
getrokken. Er blijken nog meer invloeden aanwezig te zijn, zoals de deformatiesnelheid.
WeI is duidelijk, dat het gedrag van dieptrekstaal bij de gatverwijdingstest nu beter verklaard
kan worden.
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VOORWOORD

Toen ik eind 1992 nog een afstudeeropdracht zocht, was ik al geinteresseerd in omvormtech
nologie. Kort daarop hoorde ik van mijn huidige begeleider op de HTS, Dhr. Walraven, dat
er een opdracht was op de TU in Eindhoven bij de vakgroep WPA met betrekking tot de
omvormtechnologie. Deze opdracht heb ik toen meteen 'opgeeist'.

Deze opdracht is nu bijna voltooid, en ik heb er met genoegen aan kunnen werken.
Daarom wi! ik hierbij een aantal mensen bedanken, die hebben bijgedragen tot de
totstandkoming van dit verslag en diegenen die geholpen hebben bij de experimenten of
andere dingen.
Met name: Dhr. Ramaekers, Dhr. Houtackers, Dhr. Walraven, Dhr. de Groot, Dhr. Smeets,
Dhr. Kals, Dhr. van Ierland, Dhr. Sonnemans, Dhr. Sniekers, Dhr. Bongaerts en natuurlijk
de studenten en afstudeerders hier in de vakgroep en iedereen die ik vergeten ben.



SYMBOLENLIJST

F kracht [N]

C karakteristieke deformatie weerstand [N/mm2
]

n verstevigingsexponent [-]

R anisotropiefactor [-]

Ro.! anisotropiefactor bij e = 0,1 [-]

Ro.2 anisotropiefactor bij e = 0,2 [-]

(Jv Vloeispanning [N/mm2]

(J- spanning (i=I,2,3) [N/mm2]I

e effectieve rek [-]

e i
logaritmische rek (i = 1,2,3) [-]

ec
kritische rek [-]

eo voordeformatie [-]

s momentane plaatdikte [mm]

So initiele plaatdikte [mm]

1 meetlengte [mm]

10 initiele meetlengte [mm]

b breedte trekstaaf [mm]

bo initiele breedte trekstaaf [mm]

d initiele diameter gat bij gatverwijdingstest [mm]

Dx diameter verwijd gat, met index van walsrichting [mm]

4
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1 INLEIDING

1.1 PROBLEEMSTELLING

In de omvormtechnologie is de grensvervormingskromme een belangrijk hulpmidde1 bij het
bepalen van kritische rekken in plaatmateriaal. Deze grafiek is te bepalen op verschillende
manieren: experimenteel en theoretisch. Voor de theoretische methode zijn een tweetallijnen
in het verleden afgeleid. Er zijn zelfs verschillende manieren om deze lijnen af te leiden.
In de praktijk echter blijkt dat de theoretische- en de praktische grensvervormingskromme
niet erg goed overeenstemmen. Op het gebied van kritische vervormingen bij lijnspanningen
zal ik me voomamelijk concentreren. Voor een goed begrip van de grensvervormingskromme
(GVK) is er een afleiding met vlakspanningen en anisotropie.

1.2 DE ACHTERGRONDEN VAN DE PROBLEEMSTELLING

Op de Technische Universiteit Eindhoven wordt voor de bepaling van een bepaald punt in
de grensvervormingskromme de zogenaamde gatverwijdingstest toegepast. Deze test heeft als
voordeel dat deze relatief eenvoudig uit te voeren is.
Helaas is in het verleden gebleken, dat voor verschillende materialen en bewerkingen de test
zeer wisselende en onnauwkeurige resultaten te zien geeft.

1.3 HET BELANG VAN DE PROBLEEMSTELLING

Over het bepalen van de GVK is al redelijk veel geschreven, maar desalniettemin blijkt er
nogal wat spreiding in de resultaten van verschillende onderzoeken voor te komen. Ik hoop
met dit onderzoek een paar mogelijke oorzaken aan te geven en/of te verklaren.
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2 INLEIDING GRENSVERVORMINGSKROMME

2.1 WAT IS DE FUNCTIE VAN DE GRENSVERVORMINGSKROMME (GVK)?

Bij plaatomvormen is het belangrijk om te weten, wanneer het materiaal insnoert. Zodra er
insnoering optreedt, wordt het vervormingsgedrag instabiel en zal het materiaal gaan
scheuren. Normaliter wordt naar de spanningstoestand van een produkt gekeken, om het
begin van de insnoering te kunnen voorspellen. Bij het deformeren van plaat, wordt het
voorspellen van insnoering en breuk bij complexe produkten moeilijk. Met behulp van een
GVK kan men een uitspraak doen over bijvoorbeeld de deformatiereserves van een produkt.
Met andere woorden: Hoeveel verder kan het materiaal nog vervormd worden. De
grensvervormingskromme geeft aan bij welke vervormingstoestand een produkt zal insnoeren
of bezwijken.

2.2 DEFINITIE

De grensvervormingskromme geeft voor plaatmateriaal in ren diagram de maximaal
toelaatbare rekken van twee hoofdrichtingen weer bij verschillende rekverhoudingen.

Voorbeeld:

Ais men van een dieptrekprodukt de deformatiereserve wi! bepalen, kan men de blenk
voorzien van een raster. Ais het produkt getrokken is, kunnen de rasters opgemeten worden.
De rekken die gemeten zijn, kunnen vergeleken worden met de grensvervormingskromme
van het betreffende materiaal. Zodoende kan men bepalen of het materiaal al kritisch
vervormd is op bepaalde plaatsen, of dat het nog verder vervormd kan worden.

Samen met een Eindige Elementen Methode, kan tegenwoordig de grensvervormingskromme
ook worden gebruikt v66rdat er een proefprodukt is vervaardigd.

In de literatuur komt men in plaats van de term 'grensvervormingskromme' ook vaak
'Forming Limit Diagram' of' Keeler-Goodwin curve' tegen.
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2.3 TOEPASSINGEN GRENSVERVORMINGSKROMME

De GVK kan niet gebruikt worden bij complexe produkten, om voorafgaand aan het
omvormen de juiste procesparameters vast te stellen. De rekken zijn immers nog niet bekend
en de GVK is vastgesteld aan de hand van rekken. De GVK kan dus aIleen worden gebruikt
nadat er een (proef)produkt is gemaakt.
Voor wie en voor wat is de GVK dan weI van belang?

1 Staalleveranciers

De leverancier kan met behulp van de GVK aangeven hoe goed de koudom
vormbaarheid van zijn materiaal is. Dit heeft dan vooraI betrekking op de dieptrek
baarheid en andere omvormtoepassingen.

2 Gereedschapontwikkeling

Bij proefprodukten met rasters kan men met de GVK kontroleren of er kritische
plekken in het produkt voorkomen. Dit kunnen gebieden zijn met weinig deformatie
reserve, of plaatsen waar aI insnoering optreedt. Voor deze proeftrekken gebruikt men
goedkope matrijzen die slechts een paar trekken meegaan.

3 Deformatiereserve

Deformatiereserve wordt gebruikt ten behoeve van de optimaIisatie van het
dieptrekproces. Ais er veel deformatiereserve is, kan men bijvoorbeeld overgaan op
goedkoper materiaal met slechtere omvormeigenschappen.

4 Parameterinvloeden

Ret bepaIen van de invloeden van de parameters op een produkt. Dit heeft betrekking
op bijvoorbeeld de deformatiesnelheid, smeermiddel en dergelijke.

5 Gereedschapslijtage

Met behulp van de GVK kan het gereedschapslijtageverloop worden bepaald.
Wanneer moet het gereedschap vervangen worden?/Waar is de slijtage het grootst.
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3 AFLEIDING THEORETISCHE LIJNEN VAN DE GVK

In de GVK kunnen slechts rekken worden weergegeven. Er moeten dus kriteria worden
gevonden, waar de kritische rekken expliciet staan. Omdat de GVK alleen een vlakke plaat
betreft, is 0'3 ongeveer nul. De derde hoofdrichting heeft altijd betrekking op de dikte van de
plaat.

Indien de spanningen in de hoofdrichtingen 1 en 2 even groot zijn (verhoudingen 1 : 1 of 1
: -1) dan zullen de rekken in die hoofdrichtingen ook die verhoudingen aannemen. Er
ontstaan in de deformatiegrafiek 2 lijnen onder 45 0 met de horizontale as. Het gebied onder
deze lijnen is niet interessant, omdat daar de rek in de tweede hoofdrichting groter is dan die
in de eerste (zie figuur 1). In dat gebied zal geen insnoering optreden.

~1

/

/
/

/ ~3 =max.

/ 0"2 =U1

/

/
/

Fig. 1 Basislijnen in de vervormingsgrafiek

Waar liggen de begrenzingen van de deformatie? Op het moment dat de insnoering optreedt,
zal de belasting zijn maximum bereiken. Dit is het belastingsinstabiliteitskriterium. Bij het
Iokale instabiliteitskriterium geIdt, dat de spanningen niet homogeen over de plaat verdeeid
zijn. Daarom wordt hier naar een zodanig klein oppervIakje gekeken, dat de spanningen en
de deformatie weI constant zijn.
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3.1 BELASTINGSINSTABILITEITSKRITERIUM

Op het moment dat de belasting maximaal is, zal de raaklijn in het belasting-rek-diagram
horizontaal lopeno Dus de richtingscoefficient is gelijk aan nul.
Ais we nu uitgaan van de vloeivoorwaarde van Von Mises voor een vlakspanning, krijgen
we de volgende relatie:

0:2 = a 2 - a (J + (J 2
t J 2 2

Voor de vergelijkrek geldt:

De Levy- Von Mises vergelijkingen hebben bij vlakspanning de volgende vorm:

-
[ u,

a2 ]G
Gt = ....

a 2

-
[ u, _ ~l ]

G
G2 = ....

a

'3~-~[i+i ]
Voor de verhouding van de hoofdspanningen definieren we het volgende:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ais we deze verhouding substitueren in formule (1) krijgen we de vergelijkspanning als

functie van at :

I = VF - i + 1

Hierbij moet at weI groter dan 0 zijn.

O:=aIt
(7)
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Ais we in formule (3), de relaties (6) en (7) substitueren komen we uit op de effectieve rek
als functie van de grootste hoofdrek. De spanningsverhouding i moet dan echter weI constant
bIijven:

Fig. 2 PIaateIementje voor belastingskriterium

We nemen aan, dat insnoering zal gaan optreden, op het moment dat de grootste
trekkracht in de l-richting zijn maximum bereikt. Dit is dus analoog aan de trekproef.
Voor deze kracht geIdt:

Waarin:

en:

Hieruit ontstaat samen met (7):

F - 1- b (&. + &,)t--(Jso oe
I

(8)

(9)

(10)
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In de voorgaande relatie vullen we de ware spanning volgens Nadai in:

F = 1 C (e + e )n S b e (£2 + £,)
1 1 0 0 0

We maken de vorige relatie dimensieloos en substitueren formule (8):

Deze vergelijking kunnen we nu differentieren:

waarin:

(11)

(12)

(13)

Y = 1 _ 1
2

Na uitschrijven ontstaat:

nI = [e1 I ( ... ) -1 + eo] 1 ( ... )

De grootste hoofdrek is de kritische, dus die wordt expliciet geschreven:

I 1 - i /2 Ie = n - e
I. I 0

(14)

Deze formule laat in het vervormingsdiagram een horizontale lijn zien. Indien er geen
voordeformatie aanwezig is, zal de kritische rek gelijk zijn aan 'n'.
Deze relatie blijkt (voor brede plaat!) voornamelijk voor de rechterhelft van de deforma
tiegrafiek te gelden. De normale trekproef (smalle strip) die aan de linkerkant blijft,
snoert ook in boven deze lijn.
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3.2 DE LINKERZUDE VAN DE GVK

Het vorige insnoerkriterium is afgeleid van het krachtmaximum. Er kan echter n6g een
insnoerkriterium worden afgeleid, waarvoor andere voorwaarden gelden. We gaan nu uit
van een brede plaat, waarbij geen materiaal uit de 2-richting kan toestromen, bij het
optreden van insnoering. Er is dus aileen een sterke diktereductie. We gaan nu een relatie
afleiden met de effectieve rek aIs functie van de rek in de 3-richting (dikterek). In
formule (5) worden (6) en (7) ingevuld:

(15)

We kunnen deze relatie in vergelijking (12) substitueren:

(16)

We gaan deze vergelijking partieel differentieren:

(17)

Maar omdat we nu bij het insnoeren er vanuit gaan, dat er geen materiaal kan toevloeien
in de tweede hoofdrichting stellen we:

de = 02
(18)

Na partiele differentiatie ontstaat:

waarin:

2
W = -- en V = -e3 I ( W ) + eo

I + i

Hieruit voIgt:

n I = [W]
( V )
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Uiteindelijk ontstaat de volgende formule:

1 + ie = - n + -- eo
3. 21

(19)

met als voorwaarde:

Dit is het insnoerkriterium volgens Kals.

De twee theoretisch bepaalde lijnen kunnen in de deformatiegrafiek worden weergegeven:

/

n

/

/
/ G3 =max.

/ 0"2 =0'1

/

o

~/_-

insnoerkrit. vl

Fig. 3 De theoretische grensvervormingskromme



£2 =0,5£1

~ "- ~
'\

insnoerkrit. vi

/

/

n

o

14

Fig. 4 De theoretische en de experimentele grensvervormingskromme (experimentele is
gearceerd)
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4 GRENSVERVORMINGSKROMME MET BESCHOUWING VAN ANISOTROPIE

4.1 RECHTERHELFT GRENSVERVORMINGSKROMME

De anisotropie was als voIgt gedefinieerd:

(20)

Voor een vlakspanning bij anisotroop materiaal heeft de Von Mises vloeivoorwaarde deze
vorm:

Voor de vergelijkrek bestaat eveneens een relatie met anisotropie:

-... R + 1e" = (e 2 + e 2 + Re 2)
2R + 1 1 2 3

(21)

(22)

Ais bij de Levy- Von Mises vergeIijkingen voor anisotroop materiaal wordt uitgegaan van
een viakspanning, ontstaan de volgende vergelijkingen voor 2 hoofdrekken:

8, "H", -R ~ 1",]

8,"H",- R ~ 1",]

- (11 + (12e
e3 = - -

R + 1(1

(23)

(24)

(25)

De verhouding van de hoofdspanningen was gedefinieerd als:

(6)



We schrijven nu de vergelijkspanning als een functie van cr
1

u = IR cr1 cr1 > 0

Waarin:

I [1 2R. °2= - 1 + 1
R R + 1

De laatste betrekking is afgeleid door (6) te substitueren in (21) en cr
1

expliciet te

schrijven.

Als we (23) omschrijven en vergelijking (26) substitueren verkrijgen we:

e = e I [1 _ -=--iR---:-] -1
1 R R + 1

Bij het plaatelementje namen we aan dat de grootste trekkracht (dus hoofdspanning)
in de l-richting werkt. Als deze kracht zijn maximum bereikt, zal er insnoering gaan
optreden:

16

(26)

(27)

(28)

PI = cr1 . S . b (9)

Waarin:

s = seE,
0

en:

Hieruit ontstaat samen met (26):

Ais hierin de formule van Nadai wordt ingevuld, krijgen we:

(29)

(30)



We delen de vorige relatie door enkele constanten en substitueren (28):

Als we nu stellen: dF) * = 0 (raaklijn krachtmaximum horizontaal)

waarin:

17

(31)

en B = 1 - iR
R + 1

1 -

Als deze relatie wordt uitgeschreven ontstaat:

iR
R + 1

G) + Go ---::-
I R

Voor de kritische rek kan nu geschreven worden:

= n

1 - iR
R + 1

G = n - Go ---::--
~ I

R

Deze formule blijkt voomamelijk te gelden voor de rechterhelft van de grensvervor
mingskromme.

(32)
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4.2 DE LINKERHELFT VAN DE GVK

Voor het linkerhelft van de grensvervormingskromme kan zoals bij isotroop materiaal een
ander insnoerkriterium worden afgeleid. We nemen nu weer aan, dat er bij insnoering
geen materiaal uit de tweede hoofdrichting kan toevloeien.

We gaan nu uit van formule (25)

(25)

Ais bij deze vergelijking de vergelijkrek expliciet wordt geplaatst en (6) gesubstitueerd:

Als we deze relatie in de vergelijking voor de kracht (30) invullen:

F e [ 1 1 + R ]0 b £, £,
1 = - - e3 R • + eo So 0 e e

IR 1 + 1

We gaan deze vergelijking partieel differentieren:

(33)

(34)

(17)

Maar omdat we bij het insnoeren er nu vanuit gaan, dat er geen materiaal kan toevloeien
in de tweede hoofdrichting stellen we:

de = 02
(18)

C 1 + R C-I n( Z )(0 - 1) (-1 ) I
R

s b e £, e £, + ( Z )0 s b e s, e £, = 0
1 +i 00 I 00

R R

waarin:

z = [ -el I+R
3 R 1 + i



19

Na omschrijven verkrijgen we:

1 + Rn I
R

-:;--.,....
1 + i

1 1 + 1= - n + Go - + Go
IR 1 + R

Voor het linkerkwadrant vinden we uiteindelijk de volgende relatie:

(35)

Deformatiewegen bij lijnspanning (gebied 1)

/

/
/

~ = 0on

/
/ ~3 =max.

/ 0"2 =0"1

/

/..311--...,.

~1

R=O.5

R = 1

Bepalin d.m.v.

insnoerkriL

o

Fig. 5 De invloed van anisotropie op de grensvervormingskromme
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5 EXPERIMENTEN

Het doel van de experimenten is hoofdzakelijk, om punten op de deformatielijnen bij
lijnspanning te bepalen. Ais deze lijnen bekend zijn, kan de theorie over de invloed van
anisotropie getoetst worden.

5.1 UITVOERING

De experimenten die zijn uitgevoerd om de theorie te kunnen toetsen bestaan uit de
trekproef en de gatverwijdingstest. Dit zijn relatief eenvoudige experimenten, die alleen,
of op een bepaalde plaats, een eenassige spanningstoestand hebben, zodat er geen
ingewikkelde berekeningen nodig zijn om gegevens te onttrekken.

De trekproef wordt niet alleen gebruikt om punten te krijgen op de deformatieweg van
een lijnspanning (zie fig 5.), maar eveneens om met behulp van een programma de
materiaalparameters te bepalen.

5.2 GETESTE MATERIALEN

Er zijn zes verschillende materialen getest. Twee aluminiumsoorten, twee messingsoorten,
dieptrekstaal en roestvaststaal:

Erftal : 99,5 % zuiver aluminium
Al 2S : Harde aluminiumsoort met een zeer lage verstevigingsexponent
kMs 63 : Belangrijkste messingsoort, veel gebruikt voor dieptrekprodukten
kMs 70 : Zeer goed omvormbare messingsoort
SPEDD : Dieptrekstaal
RVS 316: Goed omvormbaar roestvaststaal, hoge kwaliteit

Van elk materiaal zijn 30 trekstaven gemaakt, uit 3 verschillende orientaties ten opzichte
van de walsrichting. Dat wi! zeggen: 0, 45 en 90° ten opzichte van de walsrichting.

Voor de gatverwijdingstest zijn per materiaal 10 blenks gemaakt. De buitendiameter was
98 mm terwijl de gatdiameter 14 mm was. Na het uitponsen van de blenks zijn ze per
materiaal tegen elkaar geklemd en ingespannen op een draaibank. Op deze bank is dit
pakket voorgeboord, uitgedraaid en lichtjes geruimd met een scherpe ruimer. Zodoende
werd een voldoende braamvrij, glad gat verkregen.
De voorste en vooral de achterste blenk kregen echter bij sommige materialen toch een
braam. Deze was moeilijk te verwijderen, en deze blenks zijn alleen gebruikt voor de
eerste proeven, waarbij de instelling van de testbank gecontroleerd of aangepast wordt.
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5.3 TREKPROEVEN

5.3.1 Materiaalparameters

am de materiaalparameters te bepalen is gebruik gemaakt van de standaardtrekproef,
zoals die op de TUE voor plaatmateriaal wordt uitgevoerd.

De trekbank waarop de proeven zijn uitgevoerd is een gemodificeerde Monsanto Hounds
field Tensometer type 'W'. Ben versterker aan deze bank geeft de meetgegevens door aan
een datataker op een computer.

De trekstaven (per materiaal 1 voor elke richting) zijn genummerd, en de dikte en breedte
zijn gemeten. De staaf wordt dan ingeklemd in de trekbank, waarna er een lichte
voorspanning wordt aangebracht. Over de staaf loopt een meetbrug die met opnemers de
dikte- en breedte-afname opmeet. Er zijn voor de dikte 2 opnemers boven en onder de
staaf geplaatst, terwijl voor de breedte ook twee opnemers geplaatst zijn.
De opnemers worden op nul afgesteld, want er is nog geen meetbare breedte-afname. De
voorspanning mag daarom niet te groot zijn.
Ais de initiele dikte en breedte, het staafnummer en andere gegevens zijn ingevoerd in de
computer, kan de proef worden gestart.

Ben datataker neemt automatisch om de 12 seconden een meting: kracht, breedte en dikte
Zodra de kracht 100 Newton zakt, wordt de meting gestopt. Dan is het krachtmaximum
overschreden en za1 er een insnoering gaan ontstaan. De meetgegevens worden daarna
opgeslagen op schijf.
Met het trekproefprogramma van de TUE kunnen uit deze gegevens de materiaalparame
ters n, C, R en Eo worden berekend.

Bij sommige materialen als hard aluminium (AI 2S) is de verstevigingsexponent n zo laag,
dat ze na bijvoorbeeld 7 metingen al bezweken zijn. Daar zitten dan ook nog metingen bij
die plaatsvonden tijdens het insnoeren, of geheel aan het begin, als de rek nog klein is ten
opzichte van de nauwkeurigheid. In dat geval moet de datataker worden aangepast. Dit
kan bijvoorbeeld door om de 5 seconden een meting op te nemen en de metingen pas te
stoppen bij een lagere krachtreductie.
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5.3.2 Kritische rek

Om de kritische rek te kunnen bepaIen zijn er van elk materiaal een aantal trekstaven
voorzien van strepen zodat er meetlengten ontstaan van 5 mm. Vooraf werd de dikte van
de staaf met een micrometer met bolle tasters gemeten. Hiermee kon voorkomen worden,
dat eventuele welvingen in het materiaal gemeten werden. De breedte kon aIleen met een
normaIe micrometer gemeten worden. Per materiaalrichting zijn er 4 a5 staven gebruikt.
Deze trekstaven werden aanvankelijk getrokken op de trekbank die ook gebruikt was
voor het bepaIen van de materiaalparameters. Dit gebeurde met een handzwengel, omdat
anders elke proef een kwartier zou duren. Handmatig duurde dit slechts 5 minuten. ZOOra
er een insnoering zichtbaar werd, eindigde de proof. Er vanuitgaande dat het materiaal
buiten de insnoering niet meer rekt, kan men op die plaats de kritische rek meten.
De lengte van de staaf werd gemeten met een schuifmaat, door een aantal meetlengten
buiten de insnooring te pakken. De dikte werd weer met een bolkopmicrometer gemeten.
In de insnoering werden de dikte, breedte en de lengte gemeten. De laatste meting is
sowieso verdacht, omdat de grootste plaatselijke rekken natuurlijk niet gemeten worden.

Bij het verwerken van de resultaten van deze trekproeven kwam ik aI gauw tot de
conc1usie, dat de nauwkeurigheid van de lengtemetingen te wensen over liel. Wei bleek,
dat het aantal metingen (staven) niet veel uitmaakt. Na overleg met anderen heb ik
besloten, om per richting 2 staven te meten op een optisch meetinstrument en die daama
te trekken en daama opnieuw te meten.
Bij het meten werden de kruisdraden (vizier) van de microscoop iedere keer naar (linker)
zijkant van de strepen verplaatst. Door het display telkens op nul te stellen, kon iedere
meetlengte op + 0.005 mm nauwkeurig bepaald worden. Wat de dikte betreft met een
bolkopmicrometer redelijk nauwkeurig meten (± 0,01 mm). Ben andere opstelling die
bestaat uit een kogel waarop het meetpunt van een meetklokje rust mat nauwkeuriger,
omdat het materiaal niet ingedrukt wordt.
Het gevolg van deze nieuwe methode was, dat de meetfout veel kleiner werd.

Voorbeeld: lengtemeting van I meetlengte:

Oude methode: verondersteld wordt: 10 = 5,00
werkelijke waarde: 10 = 4,81

na trekproef: I) = 6,6
werkelijke waarde: I) = 6,72

Uitkomst zoaIs berekend:

Uitkomst werkelijk:

E 1 = In 6,6 = 0 278
5,00 '

E 1 = In 6,72 = 0 334
481 ',

Omdat nu aIle metingen tot + 0,005 nauwkeurig gaan, is een dergelijke grote fout niet
meer aanwezig.
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5.4 GATVERWIJDINGSTEST

De gatverwijdingstest is ontwikkeld aan het Kaiser Wilhelm Institut, vandaar dat deze test
ook KWI-test genoemd wordt. De gatverwijdingstest wordt op de Technische Universiteit
in Eindhoven uitgevoerd op de Erichsen Testbank (model 145). Deze bank wordt gebruikt
voor een heel scala van omvormexperimenten, zoals: (kritische) dieptrektest, andere
dieptrekexperimenten, bulgetest, Erichsentest, gatverwijdingstest en andere.

De gatverwijdingstest (zie fig. 6) wordt als voIgt uitgevoerd. Er wordt van het te testen
materiaal een ronde blenk gemaakt met in het midden een good afgewerkt gat (14 mm).

Dit gat moet braamvrij zijn, omdat een braam de proef ongunstig beinvloed. Ben braam
bestaat uit verstevigd materiaal, dat nog maar weinig rekken kan. Hierdoor ontstaat er
eerst in de braam een scheurtje, dat zal uitbreiden naar het omringende materiaal
(spanningsconcentratie !).

5.4.1 Verloop van een proef

Berst wordt de blenk gecentreerd boven de plooihouder gelegd. Dan wordt de matrijs
daarboven aangebracht, waarna deze vergrendeld wordt.
Alle meetschalen worden op nul gezet, en er wordt een X-Y-schrijver gekoppeld. De
laatste zet tijdens de proef een kracht-wegkromme uit op grafiekpapier.
Vervolgens wordt er een plooihouderkracht aangebracht. De grootte van deze kracht is
zodaning, dat de blenk niet of nauwelijks tussen de plooihouder en de matrijs kan
vervormen. De plooihouderkracht is ook afhankelijk van het materiaal. Dieptrekstaal heeft
een hogere plooihouderkracht nodig dan aluminium, omdat het materiaal tussen de de
plooihouder en de matrijs uit wordt getrokken. In feite gaat men dan dieptrekken en het
gat zal nauwelijks groter worden.
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Fig. 6 Blenk na gatverwijdingstest, met aangeduide walsrichting

De blenk wordt door een plooihouder met een grote plooihouderkracht tegen een
dieptrekmatrijs gedrukt. De plooihouderkracht varieert van 9 kN (AI 2S) tot 40 kN
(RVS 316). Het gat in de matrijs is veel ruimer dan voor een dieptrekstempel nodig is.
De uitstoter is uit het dieptrekstempel verwijderd. Hierdoor wordt wrijving aan de rand
van het gat in de blenk voorkomen.
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Nadat de plooihouderkracht het beoogde maximum heeft bereikt, drukt het stempel met
een bepaalde constante snelheid tegen de blenk en plot de X-Y-schrijver de kracht
wegkromme uit.
De eerste proef bij elk materiaal wordt gebruikt om te bepalen, of de machine-instellingen
goed staan. Bij de volgende proef wordt het gat in de blenk verwijd totdat er een
insnoering en breuk optreedt. (Insnoering en breuk volgen elkaar zeer snel op bij de
gatverwijdingstest. Bij elke volgende proef wordt het gat iets minder ver verwijd. Dit kan
onder andere bepaald worden aan de hand van de kracht. Het meten van de bereikte
diameter tijdens de proef is haast onmogelijk, omdat er geen ruimte is voor een meetin
strument.
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6 RESULTATEN

6.1 PARAMETERTREKPROEVEN

De materiaalparameters die door het trekproefprogramma berekend zijn, staan op de
uitdraai zoals ze in de bijlagen te vinden zijn.
Bovenaan staat de code van de staaf zoals bijvoorbeeld: TF931553

Dit betekent: Trekproef, Ferro (staal), 1993, week 15, verwerkte gegevens (code 5),
proef 3.

De staafgegevens zoals initiele dikte/breedte en walsrichting ten opzichte van de staaf
staan ook vermeld evenals het aantal uitgevoerde metingen. Onderaan staan de berekende
materiaalparameters.

Uit deze bijlagen blijkt ook dat er een grote spreiding is in de berekende parameters. Zo
zou, volgens de literatuur, de anisotropie bij 45 graden ten opzichte van de walsrichting
moeten afwijken van de andere richtingen, waar de anisotropie ongeveer gelijk zou
moeten zijn.
De verstevigingsexponent kan bij sommige materialen ook sterk verschillen (kMs 63,
Al 2S, RVS 316 ).

Tijdens de proeven is er geconstateerd, dat de meetbrug niet meeloopt met de plaats op de
trekstaaf Waar deze op ingesteld was. Materialen als RVS en dieptrekstaal zijn door de
radiusinvloeden aan de uiteinden niet meer prismatisch als het krachtmaximum optreedt.
Doordat de meetbrug op de oude positie is blijven staan, kan de gemeten rek lager
uitvallen.
De meting van de dikte is eigenlijk erg onbetrouwbaar, omdat bij de lagere belastingen de
dikte-afname zeer gering is. Dit kan tot uiting komen in de verstevigingsexponent.

De trekstaven van Erftal 0° wr, bleken niet prismatisch te zijn over het verjongde
gedeelte. Deze staven snoerden altijd in naast de radius, waardoor de 'n' veel lager uitviel
dan bij de andere richtingen.

Al met al, denk ik dat er een aantal trekproeven moeten worden overgedaan, om hierover
meer duidelijkheid te krijgen. Dan pas kunnen er nauwkeurige controleberekeningen voor
de gatverwijdingstest uitgevoerd worden.
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6.2 TREKPROEVEN TER BEPALING KRITISCHE REKKEN

Bij het meten van staven die voor de bepaling van de rekverhouding bij de kritische rek
bedoeld waren, bleek dat de manier van insnoeren per materiaal kan verschillen.

,

J
,

@I

Fig. 8 Insnoering voorkomend bij AL 2S.

Bij Aluminium 2S is er sprake van zeer kleine plastische rek. Bij het optreden van een
insnoering komt de rek niet uit de breedte. De dikte zal daarentegen drastisch verminde
reno De insnoering loopt meestal onder een hoek van + 54 graden ten opzichte van de
zijkant van de staaf. Tijdens de insnoering zal er een afschuiving plaatsvinden Iangs de
insnoering, waardoor de 2 helften van de staaf niet meer in ren lijn Iiggen.
Hierdoor is het bij deze staven haast onmogelijk de rekken in de insnoering goed te
kunnen bepalen. De rest van de trekstaaf bIijft echter zo goed als symmetrisch.
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Fig. 9 Insnoering zoals bij Erftal (Aluminium) en de messingsoorten kMs63 en kMs70
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Bij fig. 9 zien we een insnoering zoaIs deze voorkomt bij de genoemde metalen. Dit type
is uitermate gunstig, omdat de staaf buiten de insnoering prismatisch blijft, zodat er over
meerdere meetlengten gemeten kan worden. Op de insnoering zelf kan ook op een
eenvoudige manier de dikte breedte gemeten worden.

----~--------------- I~]

Fig. 10 Insnoering zoaIs die optreedt bij dieptrekstaal (SPEDD) en RVS 316

Dit laatste type insnoering is erg ongunstig voor metingen. Dit ligt niet aIleen aan de
insnoering, maar ook door de radiusinvloeden, die over een grote lengte doorwerken.
Hierdoor kan voor een lengtemeting slechts cen meetlengte worden gebruikt. Hierdoor
krijgt een meetfout een veel grotere invloed.

Het bepaIen van extra punten in de GVK met behulp van de insnoering bleek echter
onhaalbaar. De insnoering is het gevolg van een instabie1 proces, waardoor er geen nette
oppervlakte en geen constante doorsnede meer is. Met andere worden, de vorm van de
kleinste doorsnede in de insnoering is te onregelmatig om goed te meten. Hierdoor
zouden deze punten slechts de grafieken kunnen 'verdraaien'.
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De hoofdrekken van elk materiaal en e1ke richting zijn als voIgt bepaald:

1
De grootste hoofdrek: e

1
= In ~

10

De ldeinste hoofrek:
(s = dikte)

De tweede hoofdrek met behu1p van vo1umeinvariantie:

Om de hoofdrekken te kunnen bepalen, had naast de lengte, ook de breedte gemeten
kunnen worden. Dit is om verscheidene redenen niet gedaan.

1 De breedte van een staaf kan varieren door invloeden van de radius en de
insnoering.

2 Ben gevolg hiervan is, dat men eigenlijk met een micrometer met bolle taster of
met een meetmicroscoop de breedte moet meten. Ret eerste alternatief is onprettig,
omdat deze micrometers haast niet op een smal vlakje kunnen meten (scheef
houden staat). Ret tweede alternatief valt af, omdat de breedte over een meetleng
te varieert, zodat men sterk verschillende waarden kan vinden bij verschillende
metingen over dezelfde staaf (buiten insnoering en radius).

Voor deze resultaten verwijs ik naar bijlage 2, evenals voor de grafieken (bijlage 6) waar
de punten op zijn uitgezet.
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6.2.1 Vervormingssnelheidsinvloed

Bij toeval ontdekte ik, dat de RVS trekstaven van de standaard trekproef (bepaling
materiaalparameters) ongeveer 5 millimeter langer gerekt zijn, dan die van de andere
trekproeven. AIle staven hebben een ongeveer even grote insnoering. Ret verschil is te
groot, om het aan het insnoeren toe te schrijven.

De standaard trekproef duurt ongeveer 12-15 minuten, voordat een RVS trekstaafje gaat
insnoeren. Met de handmatig uitgevoerde trekproeven was deze tijd bij RVS terugge
bracht tot een ruim 5 minuten, waarbij de kracht zoveel mogelijk gelijkmatig is vergroot.
Bij de andere trekstaven kon ik geen significante verschillen ontdekken. Blijkbaar zijn
deze materialen niet of minder gevoelig voor de reksnelheid.
Ret volgende probleem ontstaat nu: De gatverwijdingsproeven zijn allemaal met dezelfde
snelheid uitgevoerd. Deze vervormingssnelheid is echter een stuk hoger dan die van de
trekproef. Deze experimenten duurden gemiddeld minder dan een minuut. De exacte tijd
is mij helaas niet bekend, omdat ik dit pas achteraf ontdekte.

Aangezien de materiaalparameters bepaald worden met de standaardtrekproef zouden er
bij berekeningen, met betrekking tot de gatverwijdingstest verschillen kunnen ontstaan.
In de literatuur wordt over het algemeen de invloed verwaarloosd, of het moet om zeer
hoge deformatiesnelheden gaan (explosief omvormen e.d.).
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6.3 GATVERWIJDINGSTEST

Voor de gatverwijdingstest geldt weer, dat vooraf de gatdiameters optisch gemeten zijn,
zoals beschreven is bij de trekproeven voor de kritische rek. Dit is gebeurd in drie
richtingen ten opzichte van de walsrichting: 0, 90 en 45 graden.
Omdat de gaten geruimd zijn waren ze niet of nauwelijks onrond.
De dikte van de blenks was vooraf al langs de rand gemeten.

Na de gatverwijding bleek dat de gatdiameter van de blenks in de verschillende richtingen
nauwelijks verschilde. Het is overigens moeilijk te bepalen, of een grotere plaatselijke
diameter ontstaan is door een grotere rek op die plaats, of dat dit wordt veroorzaakt door
een rek elders.
Voor de dikte gold eveneens, dat de verschillen gering waren. Slechts bij dieptrekstaal
konden significante verschillen in de dikte tussen enerzijds 45 graden en anderzijds 0 en
90 graden worden ontdekt.

Alhoewel de materialen RVS 316, kMs 63, kMs 70 en Erfta! volgens met de standaard
trekproef verkregen gegevens anisotroop moeten zijn, blijkt dat niet uit de resultaten van
de gatverwijdingstest en ook niet uit de resultaten van de andere trekproeven (zie bijlage
6). Volgens de grafieken verkregen uit de laatstgenoemde trekproeven liggen bij deze
materialen alle punten zeer dicht bij elkaar. Bij Al 2S kan dit veroorzaakt zijn door de
zeer kleine rekken, die dit materiaal heeft. Hierdoor gaat de meetfout van de dikterek
overheersen, zie bijlage 3, bIz 43.

Bij de aluminiumsoorten blijkt een andere onnauwkeurigheid voor te komen: Ruim
voordat er een duidelijke zichtbare insnoering optreedt, ontstaan er allichte voorbodes
hiervan. Omdat aluminium bij de gatverwijdingstest bij voorkeur op 0 0 insnoert, wordt
deze 'insnoering' dus ook iedere keer gemeten. Bij Erfta! geldt echter, dat er daarbij een
hele krans van kleine insnoeringen ontstaat. Hierdoor ontstaan dus de onnauwkeurige
lijnen in de grafieken in de bijlage.

De gatverwijding bij dieptrekstaal (SPEDD) is zo groot, dat er bijna sprake is van
kraagtrekken. Op het moment dat de insnoeringen zichtbaar worden, bevindt de rand van
het gat zich al op de radius van het stempel, zodat er dus wrijving optreedt. Voor
dieptrekstaal zou een kleinere diameter van het oorspronkelijke gat beter zijn.

Men kan zich afvragen, waarom er niet met rasters is gewerkt om nauwkeurig te kunnen
meten bij de gatverwijdingstest.
Deze vraag wordt op de volgende pagina beantwoord.
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In het verleden zijn er gatverwijdingsproeven gedaan met rastermetingen. Op de onver
vormde blenk werden cirkelrasters aangebracht, die na een gatverwijdingstest ellipsvormig
zijn. Met een optisch meetinstrument kunnen dan de grootste en de kleinste rek worden
opgemeten.
Bij een bewaard gebleven blenk heb ik geprobeerd deze rekken te meten. Dit bleek niet
eenvoudig, omdat de rasters aan de rand van het gat geen ellipsvorm, maar eerder een
boonvorm hadden.

+

Fig. 10 Rastervorm aan de rand het gat bij de gatverwijdingstest

In de praktijk blijkt het meten moeilijker dan men zou verwachten aan de hand van fig.
10. Sommige meetbare rasters bevinden zich ongeveer ren rasterdiameter van het gat,
zodat de gemeten rekken kleiner zullen uitvallen dan in werkelijkheid.
Ik denk, dat voor een nauwkeuriger meting een ander rastertype noodzakelijk is. Hierbij
denk ik aan bijvoorbeeld concentrische cirkels om het gat samen met radiaal vanuit het
gat lopende lijnen. Maar het ontwikkelen van een nieuw raster lijkt mij vrij kostbaar.
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7 CONCLUSIES

Omdat de resultaten van de standaard trekproef, niet bijzonder nauwkeurig genoemd
kunnen worden, durf ik op dit moment nog geen harde conclusies te trekken.

Wat de standaard trekproef betreft, kan ik weI concluderen, dat de resultaten voor
onderzoeksdoeleinden te onnauwkeurig zijn. De opnemers hebben de neiging, om te
verlopen over de Iengterichting van de trekstaaf, zodat de gemeten rekken kleiner kunnen
zijn. Ais de opnemers verschuiven van een plaats waar geen radiusinvloeden zullen zijn,
naar een plaats waar deze weI aanwezig zijn, zal de breedterek kleiner zijn.

De handmatig uitgevoerde trekproef heeft aIs nadeeI, dat de snelheid niet geheel constant
is, maar de proef verloopt weI sneller aIs de standaard trekproef, zodat de snelheid van
een gatverwijdingstest beter benaderd wordt. Dit heeft dus betrekking op de invloed van
de vervormingsnelheid bij met name RVS. Nadeel van deze proef is het bepaIen van
geschikte meetlengten, waar de invloed van de radius en de insnoering niet aanwezig is.
Op deze plaatsen is de (kritische) rek respectieve1ijk te klein of te groot.

De resultaten van deze trekproeven zijn niet goed bruikbaar. De rekken liggen in de
grafieken (zie bijlage 6) zeer dicht bij de deformatieweg voor lijnspanningen op isotroop
materiaal. De standaard trekproef geeft echter voor een aantal materiaIen (SPEDD, kMs
63, kMs 70 en Erftal) duidelijk een anisotroop gedrag aan.
Dit heeft naar mijn mening vooraI te maken met de relatief kleine rekken. (De lijn van
KaIs ligt immers veel hoger en hier is de grootste hoofdrek ongeveer gelijk aan 'n'.)

De gatverwijdingstest geeft aIleen voor dieptrekstaal (SPEDD) een duidelijke anisotropie
weer. Maar de meetpunten die in de grafiek verwerkt zitten, liggen ook met beschouwing
van de anisotropie ver boven de lijn van KaIs. Dit kan veroorzaakt worden door begin
nende insnoering, die nog niet zichtbaar is, waardoor het proefstuk beschouwd is aIs niet
kritisch vervormd.

Al 2S is niet goed bruikbaar voor experimenten naar de grensvervormingskromme. De
rekken zijn zo gering, dat meetfouten ontoelaatbaar grote verschillen kunnen veroorzaken.
Dit komt vooraI door de rek in de dikte.

VooraIeer er definitieve conclusies getrokken kunnen worden, zal ik eerst de standaard
trekproef nog eens moeten beschouwen en een paar trekproeven overdoen. Over de
deformatiesnelheid moet ik eerst nog overleg plegen met mijn begeleider.
De resultaten van dit vervolgonderzoek stuur ik zo snel mogelijk op.
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8 AANBEVELINGEN EN DISCUSSIE

Voor de volgende punten heb ik nog een aantal suggesties:

De standaard trekproef:

Ret zou beter zijn als de lengte-rek en de breedte-rek worden gemeten, in plaats
van de dikte-rek en de breedte-rek. De lengterek zou met klemmen en een
opnemer op de trekstaaf gemeten kunnen worden.
Indien dit teveel problemen zou opleveren, moet er iets worden gedaan aan het
verloop van de meetbrug. Deze zou eventueel met een klem op de staaf gefixeerd
kunnen worden.

De trekstaven:

Voor dieptrekstaal en roestvaststaal zouden langere trekstaven ervoor kunnen
zorgen, dat de invloed van de radius beperkt blijft. Zo kan er over langere stukken
de lengte-rek gemeten worden.

Gatverwijdingstest:

Ret zou beter zijn als de gaten kleiner waren, bijvoorbeeld 10 mm. Vooral bij
dieptrekstaal is de grotere diameter van 14 mm een nadeel, omdat het gat zo ver
verwijd wordt. Rierdoor komt de rand in de radius van de stempel. Door een
kleinere gatdiameter, moet de plooihouderkracht groter worden.

Er moet nog onderzocht worden, hoe en of een plaatselijk grotere rek aan de rand
van het gat (door anisotropie) invloed heeft op de diameter, en in welke richting
dat optreedt. Daarbij zou een onderzoek naar een ander raster een nauwkeuriger
beeld van de gatverwijdingstest op kunnen leveren.
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Herkc~st ~ateriaal:

P:'aatdikte (:;n::-.):

Beginbrgedte 30 (~m)

B~g~~d~~ta Sc (~=):

Rich~ing (t.~.7. wals~i=ht.)

~a~um pr~ef (jj~~dd)

~antal ~et:'nge~:

Operator:
Pre j e·:t.leider:
Banksnelheid (~~!min)

:!erk ':rekbank:
Type ~rek~aI:k:

Scrie::u~mer:

K!1S '53

MCB

10.030
1. 050
45 0

9304:9
35

Dr. ir. ?-a~aekers

0.:6
Monsanto ~ounds:ie:~

r:ensc::,.. E :e~ "t~·pe "11"

9817
Ja t 3. t 3.}:er~r:: e: (J /N) : J

~:;·:n!!1andcr~r;els :

P22=44
P24=44
/m .In ,/\1

?-15S lV 211 3V

O
..

p:::er ~-::':lgen:
;jeen

Dat~~ van ~i~zi;i~g:

!·Ia.a::1 T~ij z~·;er:

930423
:I.van.Galen

Cp~erkingen Wi~=i;ing:

Epseff<O.Ol en Epss::> (Epseff bij F~ax) verwijderd

HA':'E? IAALPARAHETER S: -

~edel 1: a = _ * En
Karakteristi:y.: spanning c
Versteviginqsexponent n :

Hedel 2 : 0 = C * (£0 • e)n
~arakteristieke spanning C
7ersteviginqsexpcnent n :
Voordefor~a~ie £0 :

531 OT/:::l:n Z )

0.210 (-)

57 3 (II /~:n 2 )

0.272 (-)
0.020 (-)

Anisotropiefac~oren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

0.96
0.89
0.34



.... ...., ..... :;"''''\ .. '':;'''''''1 '_..... ":"'''':''',...''='"\.~~r''''''':),." "T'I":)t:'t:":!~~":"'7__ .":,..4...., ..;" ..~ ... ~_ ~ .. ...... _ .. _ ...... ._~ .. __ • __ ...

u.

C=denaa::::
!1a 'Cer:"aalsccr-:::

Herkcwst ~ater~aal:

P:"aatdik-:e (::m:):
3e~i~~reed~e Be (~~)

~ic~t:"ng (:.o.v. ~alsricht.)

Da-:u~ proef (jj~~dd):

.;an ta: :ne ::'::gen:
Operator:
?'1:":;jectleider:
3a~ks~el~e~d (nn/~in)

:'::,,::e tre}:bank:
Se:::-ier:t:::l:::er:

TM931554
KHS 70

!1CB
1
9.950
1.010
a 0

930419
79
H. "lan Galen
Dr. ir. Ra~aekers

0.16
Mensanto Houndsfi~:d

Tensometer "type .... "
9817
.,.
v

~oor Jatataker ;e~ruikte

;een

co:n:nandoregels:

P~2=44

P24=44
lm In lu
R15S lV 2V 3V

Jatum van ~i:ziging: 930423
~laam T.iij zi·;er:
Op~erkingen Wijziging:

Epseff<O.Ol en Epseff> (Epseff bij Fmax) ver~ijderd

MATER:AAL?ARAMETERS: -

Modell: cr = C * E~ :

Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :

Medel 2 : cr :: C * (~o • E)~

Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :
Voordefcr~atie EO :

751 (N/mm:q
0.535 (-)

790 Wlmm 2)
0.612 (-)
0.020 (-)

Anisotropiefactoren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

0.96
1.02
0.95



J3

':cdenaa~ :
~1a i:~riaalsoc:-:. :
Werkstoff~um~er:

H=~kc~s~ ~ateriaal:

P:l.~a'Cdikt:e (::;::n):
3egin~reedte 30 (::n::n):
Begi~dik~a So (~~):

Ri:~ting (t.~.7. ~alsri:ht:.)

Datu~ pr~ef (jj~~dd):

~antal met:inqen:
'Jperator:
.?:-~jecT;:eider:

Banks~elheid (::nm/nin):
~erk trekbank:
Type ':::-ekbank:
Serienurnmer:
Datatakerpr~ef IJ!U):

TH931655
KMS 70

MCB
1
10.010
1. 010
90 0

930420
70
H. van Galen
Dr. ire R3~aeke::-s

0.16
Monsan'Co Heundsfie:l.d
Tensometer "type "f1"

9817
J

Doer Datataker gebruikt:e co~mandoregels:

P22=44
P24=44
l::n In /u
R15S lV 2V

Op~er}:ingen :
geen

':l'r- ,

930423
H.van.Galen

Opmerkingen Wijziging:
~pseff(O.Ol en Epseff> (Epseff bij F::;ax) ver~ijderd

:kde: :.: cr = ,- ~ :: i :
Karakteristieke spanning C
Verst:evigingsexponent: n :

Model 2 : a = C * (::0 + e)~

Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :
Vocrdefor::nat:ie zo :

738 (N/:nn:l)
0.566 {-I

7 83 (IL':nm :l )
0.549 (-)
0.020 (-)

~nisotropiefactoren: ~ gem
r (O.l)
r (0.2)

0.35
0,86
0.36



PRCEFGEGEVENS: -

1'1

:::~denaa::'l :
~'!a -ceriaalsoort:
Wer}:s tof =nummer:
~erkomst ~ateriaal:

P:'aatdikte (:r.:nl:
3eqinbreedte Bo (mm):
Begindik'C2 So (rom):
~ich~ing (t.e.v. walsricht.l:
Dat~~ proef (jj~mdd):

'?"az:-cal :!1et:'ngen:

Pr~jec':leider:

3anksnelheid (mm/min):
:1e=k -cr2k~ank:

:'~lpe trekbank:
Serienummer:
~atatakerproef (J/N):

T11931656
K~1S i 0

MCB
1
10.040
1.010
45 0

930419
78
S. van Galen
Dr. ir. xamaekers
0.16
Monsanto Hcundsf:'~:'d

Tensometer "type ~-1"

9817
J

Joor Jatacaker gebruikte ~c~mandoregels:

?22=44
P24=44
/m In /u
R15S 1V 211 3V

Opmer:::'ngen:
geen

Jat~~ van wijzigi~g: 930423
!Taan ~-vijziger: H.van.Galen
0pmerkingen Wijziging:

Epseff<O.Ol en Epseff> (Epseff bij Fnax) verwijderd

HrtTERIAALPARAMETERS: -

~cdel 1: cr = C ~ !~ :

Karakterist:'eke spanning C
Verstevigingsexponent n :

~odel 2 : 0 = C * (EO + E)~

F.arakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :
Vcer1efermatie EO :

722 W/:n.!n=)
0.547 (-)

754 (N/mm 2 )

0.619 (-)
0.020 (-)

~r:isctrcp:'efactoren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

0.89
0.87
0.90



~UE L~30R~TOR:UM VOOR OMVORMTECEU:EK

?ROEFGEGEVENS: -

15

Codenaam:
Maceriaalsocrt:
Werkstoffnummer:
Herkomst ~aceriaal:

Plaatdikte (mm):
Beginbreedte Bo (mm):
Begindikte So (mm):
Richting (c.o.v. walsricht.):
Dacum proef (jjmmdd):
Aantal metingen:
Operator:
Projectleider:
Banksnelheid (mm/min):
Merk treklJank:
Type trekbank:
Serienummer:
Datatakerproef (J/N):

TA931658
.;1 2S

HCEl
1
9.940
1. 010
o 0

930423
9

H. van Galen
Dr. ire Ramaekers
0.16
Monsanto Houndsfield
Tensometer "type wit
9817
J

Door Datataker gebruikte commandoregels:

P22=44
P24=44
1m In lu
R5S 1V 2V 3V

Opmerkingen:
geen

!Jatu!!'. van 'Nijziging: 930423
Naam wijziger: H.van.Galen
Opmerkingen Wijziging:

Epseff<O.Ol en Epseff> (Epseff bij Fmax) verwijderd

MATERIAALPARAMETERS: -

Modell: a = C * E~ :

Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :

Model 2 : cr = C * (EO + E)~

Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :
Vocrdefcrmatie EO :

116 (N/mm 2 )

0.046 (-)

116 (N/mm 2)
0.046 (-)
0.000 (-)

Ar.isotropiefactoren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

0.24
0.35
0.70



LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNOLOGIE TOE

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF

- TITELPAGINA -

I{

Trekproef
Datum uitvoering (jjmmdd)

Werkstoffnummer
Richting tOY. walsrichting
Materiaalsoort
Herkomst materiaal
Plaatdikte (mm)
Beginbreedte trekstrip (mm)
Begindikte trekstrip (mm)

Merk trekbank
Type trekbank
Serienummer
Banksnelheid (mm/min)

Operator
Aantal metingen
DataTakerProef (J/N)
Commandoregels DataTaker

Opmerkingen rnbt. trekproef

Datum aanmaak subset (jjmmdd)
Aanmaker subset
Opmerkingen rnbt. subset

TAA31602
930420

90°
Al. 28
MCB
1.00
9.960
1.000

Monsanto Houndsfield
Tensometer "type wll

9817
0.16

H. van Galen
9
J
P22=44
P24=44
/m /n /u
RSS 1V 2V 3V

geen

930420
H.van.Galen

EPSeff<O.Ol en EPSeff> {EPSeff bij Fmax) verwijderd
Epseff tot 0.007 verwijderd en na F max

Projectleider : Dr. ir. Ramaekers



LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNOLOGIE TOE

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF

Trekproef
Datum uitvoering (jjmmdd)

TAA31602
930420

- MATERIAALPARAMETERS -

Materiaalmodel 1: af = C . [Eeff]n

Karakteristieke deformatieweerstand (C)
Verstevigingsexponent (n)

Materiaalmodel 2: af = C . [Eeff + Eo]n

Karakteristieke deformatieweerstand (C)
Verstevigingsexponent (n)
Voordeformatie (EO)

Anisotropiefactoren:

Gemiddeld (Rm)
R bij 10% effectieve rek [R(O.l)]
R bij 20% effectieve rek. [R(0.2)]

142 [N/mm 2 ]

0.08 [-]

142 [N/mm 2 ]

0.08 [-]
0.00000 [-]

0.36 [-]
(max Eeff 2.85%)
(max Eeff 2.85%)



P~OEFGEGEVENS: -

/8

C~der:.aa::::

M3.'Ceriaalscor,,::
WerKstc::num:ner:
Herkons~ ::la~eriaal:

Plaatdikte (~::L):

Seginbreedte Bo (mm):
Begin~ikte So (:nm):
Rich~ing (t.o.v. walsricht.):
Da~u~ proef (jjmmdd):
Aan~al metingen:
Opera~~r:

P:-:Jj ectleider:
Sanksnelheid (mm/min):
Merk trekbank:
Type trekbank:
5er:.enu:nmer:
Datatakerproef (J/N):

TA.931653
Al 25

!1C3
1
9.940
1. 000
45 0

930420
6

H. ·..ran Galen
Dr. ir. Ra~aekers

0.16
Monsanto Houndsfie:d
Tense:neter "type '.i"

9817
J

Deor Datataker gebruikte commandoregels:

P22=44
P24=44
/:::l /n /u
R5S IV 2V 3V

Opmerkingen:
geen

Datum van wijziging: 930422
Naam wijziger: H.van Galen
Opmerkingen Wijziging:

~pseff<O.Ol en Epseff> (Epseff bij Fmax) verwijderd

MATER:AALPARAMETERS: -

Medel 1: a = C * e~ :
Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :

Medel 2 : a = C * (eo + e)~

Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :
Veordeformatie eo :

137 (N/mm 2 )

0.074 (-)

137 (N/mm 2 )

0.074 (-)
0.000 (-)

Anisotropiefactoren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

0.22
0.83
1. 67



TUE LABOR.ATORITJH VOOR Cl1VORMTECHHI=:K

STANDAARD ~1EETR.:'PP0RT TREKP?OEF

?ROEFGEGEVENS: -

IJ

Codenaam:
Materiaalsoort:
Werkstoffnu:.:::\er:
Herko:.:st materiaal:
Plaatdikte (n:n):
Begi~breedte Bo (~~):

Begi~dikte So (~~):

Richting (t.o.v. walsricht.):
Datu~ proef (jj:.:mdd):
Aantal metingen:
Operator:
Projectleider:
Banksnelheid (~/min):

!1erk trekbank:
T:'pe trekbank:
Serienummer:
Datatakerproef (J!N):

TA931655
Erftal

MCB
1
10.020
1.040
a 0

930420
88
H. van Galen
Dr. ire Ramaekers
0.16
Monsanto Hounds:ield
Tensometer "type .~"

9817
J

.~

Door Datataker gebruikte commandoregels:

P22=44
?24=44
/::1 In /u
R3S IV 2V 3V

Opmerkingen:
geen

Dat~::l van wijziging: 930422
Naam wijziger: H.Van.Galen
Opmer~inqen Wijziging:

Epsef:<O.Ol en Epseff> (Epseff bij F~ax) verwijderd

MATERIAAL?ARAMETERS: -

~cdel 1: a = C * en :
Kar3k~eris~ieke spanning C
Vers~evigingsexponent n :

Model 2 : 0 = C * (eo + e)n
Karakteristieke spanning C
Versteviqingsexponent n :
Voordefor:.:atie EO :

191 tN/mm 'l )

0.338 (-)

191 (N/mm 'l )

0.338 (-)
0.000 (-)

Anisotropiefactoren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

0.47
0.49
0.47



~UE ~~BOR~TOR:~H VOOR OHVORMTECHNIEK

S7~!rD~~RD ~EE7R~PPORT ~REKPROEF

PROEFGEGEVENS: -

Ccder:.aa::::
Ma1:eriaalsoort:
Werkstoffnummer:
Herko~st ~ateriaal:

Plaatdikte (~~):

Beginbreedte Bo (mm):
Begindikte So (mm):
Rich1:ing (t.o.v. walsricht.):
Da1:u~ proef (j:m:::dd):
.;antal metingen:
Operator:
Projec'tleider:
Banksnelheid (~m/~in):

Merk 1:rekbank:
Type trekbank:
Serienumr.ler:
Da1:a1:akerprcef (J/N):

TA931656
Erftal

MCB
1
10.000
1.040
90 0

930420
34
H. van Galen
Dr. ir. Ramaekers
0.15
Monsan'to Hounds:ield
Tensometer "type wIt
9817
J

Door Datataker gebruikte co~mandoregels:

P22=44
P24=44
/=n /n /u
R15S 1V 2V 3V

Opnerkingen:
geen

Dat~m van wi:ziging: 930423
~raam wij ziger: H. van. Galen
Opmerkingen Wijziging:

E~seff<O.Ol en Epseff> (Epseff bij Fmax) verwijderd

MATERI~ALPAR~METERS: -

~odel 1: ~ = C * E~ :

Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :

Model 2 : a = C * (EO + E)~

Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :
Voordeformatie EO :

169 (N/mm 2 )

0.310 (-)

169 (N/mm 2 )

0.310 (-)
0.000 (-)

Anisotropiefactoren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

0.70
0.71
0.76



:'UE L;"SOR.i,.TORIUH VOOR OHVORHTSCHHIEK

STANC;"AR~ MEETRAPPORT TREKPROEF

?P~OEFGEGE"lENS: -

1./

Codenaam:
11a teriaalsoor;;:
Werkstoff~ummer:

Herkoms;; materiaal:
Plaatdikte (mm):
Beginbreedte Bo (1~):

Begind~kte So (m~):

Richt~ng (t.o.v. walsricht.):
Datum proef (jjmmdd):
Aantal metingen:
Operator:
Projectleider:
Banksnelheid (mm/min):
Merk trekbank:
Type trekbank:
Serienummer:
Datatakerproef (J/N):

TA931657
Er:tal

MCB
1
9.920
1.040
45 0

930420
28
H. 'Jan Galen
Dr. ir. Ramaekers
0.16 .
Mcnsan;;o Houndsfield
Tensometer "type .~It

9817
J

Door Datataker gebruikte commandoregels:

P22=44
P24=44
1m In lu
R15S IV 2V 3V

Opmerkingen:
geen

Datum van wijziging: 930423
Naam wijziger: H.van.Galen
Opmerkingen Wijziging:

Epseff<O.Ol en Epseff> {Epseff bij Fmax) verwijderd

MATERIAALPARAMETERS: -

Medel 1: a = C * en :
Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexponent n :

Model 2 : a = C * {eo + e)n
Karakteristieke spanning C
Verstevigingsexpenent n :
Voordeformatie eo :

161 (N/mm 2 )

0.319 (-)

161 (N/mm 2 )

0.319 (-)
0.000 (-)

Anisotropiefactoren: r gem
r (0.1)
r (0.2)

0.84
0.91
0.93



BULAGE 2

Meetwaarden trekproeven voor bepaling kritische rek

I SPEDD 0° wr I

I
bo = 10.08

~
10

I
11 DSo I SI

1,01 4,920 1

0,91 4,983 6,636 2

5,147 3

4,847 4

5,134 5

4,775 6

0,91 5,099 6,888 7

4,890 8

I SPEDD 0° wr I

I

bo = 10,08

11

10

I

11 DSo I SI

1,01 4,903 1

0,91 5,080 6,878 2

5,070 3

4,884 4

5,089 5

4,801 6

0,91 5,199 6,871 7

4,793 8

meetwaarden in millimeters

22



I SPEDD 90° wr I

I
bo = 10,00

~
10

I
11 DSo I SI

1,01 5,124 1

0,89 4,875 6,487 2

5,125 3

4,885 4

5,066 5

5,024 6

0,90 4,900 6,563 7

4,983 8

I SPEDD 90° wr I

I

bo = 10,00

~
10

I
11 DSo I SI

1,01 4,854 1

0,89 5,191 6,853 2

4,870 3

5,076 4

5,003 5

4,983 6

0,89 4,930 6,691 7

5,080 8

meetwaarden in millimeters

23



I SPEDD 45° wr I

I
bo = 10,02

~
10

I
11 DSo I SI

1,01 5,000 1
f--

4,921 2

4,874 3

5,005 4

5,016 5

0,89 5,010 6,669 6

0,90 5,007 6,505 7

5,039 8

III SPEDD 45° wr

I bo = 10,02 10 11

So Sl

10,02 5,015 1
r---

0,88 4,951 6,648 2

I
4,970 3

4,992 4

4,980 5

5,051 6

0,89 4,915 6,365 7

5,037 8

meetwaarden in millimeters

24



RVS 3160° wr

bo = 10,02 10 11

So Sl

1,03 4,839 1

0,84 4,933 7,101 2

5,089 3

4,889 4

5,060 5

5,021 6

0,84 5,024 7,389 7

5,030 8

I RVS 3160° wr I

I

bo = 10,03

~
10

I

11 DSo I SI

1,03 4,817 1

0,82 4,908 7,376 2

5,151 3

4,809 4

5,087 5

5,036 6

0,83 5,110 7,665 7

4,987 8

meetwaarden in millimeters

25



RVS 31690° wr

bo = 10,03 10 II

So SI

1,05 4,914 1

0,86 4,866 7,231 2

5,288 3

4,646 4

4,987 5

4,977 6

0,86 5,146 7,264 7

5,020 8

I RVS 31690° wr I

I

bo = 10,04

II
10

I
11 DSo I SI

1,05 4,890 1

0,86 4,955 7,199 2

5,233 3

4,719 4

4,973 5

5,068 6

0,86 5,043 7,369 7

5,031 8

meetwaarden in millimeters

26



I RVS 31645 0 wr I

I
bo = 10,09

~
10

I
11 DSo I SI

1,04 5,130 1

0,84 4,960 7,286 2

5,038 3

4,943 4

4,971 5

5,018 6

0,84 4,937 7,695 7

4,983 8

RVS 31645 0 wr

I

bo = 10,10

II
10

I
11 DSo I SI

1,04 5,136
I

1

0,84 4,895 7,291 2

5,085 3

4,924 4

4,954 5

4,911 6

0,84 5,041 7,558 7

4,952 8

meetwaarden in millimeters

27



I kMs 63 0° wr I

I

bo = 9,95

~
10

I

II 10So I SI

1,00 4,975 1

4,890 2
0,82 14,342 -

4,992 3

4,987 4

5,180 5

5,061 6

4,995 7

4,916 8

I kMs 63 0° wr I

I

bo = 9,95

~
10

I

II DSo I Sl

1,01 4,984 1

4,852 2
r---

0,85 5,041 20,453 3
r---

4,995 4

5,185 5

5,124 6

4,945 7

4,942 8

meetwaarden in millimeters

28



I kMs 63 90° wr I

I

bo = 9,98

~
10

I

11 DSo I SI

1,02 4,789 1

5,099 2
r---

0,84 5,056 20,474 3
r---

4,861 4

4,879 5

4,200 6

4,996 7

4,994 8

I kMs 63 90° wr I

I

bo = 9,98

~
10

I
11 10So I SI

1,02 4,946 1

5,090 2

0,81 5,016 7,252 3

4,904 4

4,826 5

5,216 6

5,012 7

4,907 8

meetwaarden in millimeters

29



I kMs 63 45° wr I

I

bo = 9,95

~
10

I

11 DSo I Sl

1,01 4,961 1

4,963 2
0,83 13,932

f---

4,979 3

5,099 4

5,182 5

5,161 6

4,935 7

5,070 8

I kMs 63 45° wr I

I

bo = 9,95

~
10

I
11 DSo I Sl

1,01 4,985 1

4,967 2
r---

0,82 4,996 21,511 3
f---

5,068 4

5,150 5

5,135 6

4,870 7

5,002 8

meetwaarden in millimeters

30



kMs 700° wr

I

bo = 9,91

~
10

I

11 DSo I SI

1,01 4,972 1

4,915 2

4,962 3

5,018 4
-

0,78 5,121 24,72 5
-

5,065 6

4,827 7

5,107 8

I kMs 700° wr I

I

bo = 9,91

~
10

I
11 DSo I SI

1,01 4,930 1

4,887 2

5,021 3

4,947 4

5,137 5
-

0,78 4,973 24,894 6
-

4,934 7

5,079 8

meetwaarden in millimeters
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I kMs 7090 0 wr I

I

bo = 10,04

~
10

I
11 DSo I SI

1,01 5,098 1

5,003 2
r--

0,78 5,135 24,259 3
r--

5,219 4

5,007 5

4,814 6

5,001 7

4,922 8

I kMs 70 90 0 wr I

I

bo = 10,02

~
10

I

11 DSo I SI

1,01 5,091 1

4,981 2
r--

0,77 5,122 25,317 3
r--

5,156 4

5,021 5

4,842 6

5,008 7

5,004 8

meetwaarden in millimeters
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I kMs 7045° wr I

I

bo = 10,01

~
10

I
II DSo I SI

1,01 4,992 1

5,015 2
I-

4,871 3
r---

0,77 5,083 33,450 4
r---

5,113 5

4,927 6

5,118 7

4,794 8

kMs 70 45° wr

I

bo = 10,01

~
10

I

II DSo I SI

1,01 4,994 1

5,039 2

4,906 3

5,136 4

5,072 5

4,905 6
0,78 16,079 -

5,113 7

4,965 8

meetwaarden in millimeters
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II A12S 0° wr I

I
bo = 9,94

~
10

I
II DSo I SI

1,01 5,129 1

4,890 2
-

0,97 5,070 15,558 3
-

5,012 4

5,006 5

4,951 6

4,946 7

4,984 8

meetwaarden in millimeters
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I A12S 90° wr I

I

bo = 9,96

~
10

I

II DSo I SI

1,00 4,989 1
~

4,081 2
~

5,019 3
0,99 (!) 25,613 ~

5,139 4
~

5,026 5

5,012 6

5,010 7

4,816 8

I Al 2S 90° wr I

I

bo = 9,96

~
10

I
11 DSo I SI

1,00 5,031 1
-

4,993 2
-

5,087 3
0,99 25,770 r---

5,154 4
~

5,028 5

5,014 6

4,983 7

4,894 8

meetwaarden in millimeters
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I A12S 45 0 wr I

I
bo = 9,94

~
10

I

11 DSo I SI

1,00 4,939 1
'"-

0,98 4,941 25,697 2
,....--

4,831 3

5,059 4

4,970 5

5,014 6

4,971 7

5,041 8

A12S 45 0 wr I

I

bo = 9,94

II

10

I
11 DSo I St

1,00 4,939 1
r-

0,98 4,941 15,027 2
'"-

4,831 3

5,059 4

4,970 5

5,014 6

4,971 7

5,041 8

meetwaarden in millimeters
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Erftal 0° wr plaatselijke versmalling bij radius I

I
bo = 9,97

~
10

I
II DSo I Sl

1,04 4,890 1
-

4,903 2
-

5,102 3
~

4,939 4
~

0,94 4,973 40,816 5
~

5,036 6
-

4,951 7

5,079 8

Erftal 0° wr plaatselijke versmalling bij radius

I
bo = 9,97

~
10

I

II DSo I Sl

1,04 4,811 1

5,016 2
-

5,069 3
~

4,950 4
~

0,93 5,021 41,393 5
~

5,013 6
r---

5,005 7
r---

4,990 8

meetwaarden in millimeters
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I Erftal 90 0 wr I

I

bo = 9,97

~
10

I

It DSo I St

1,04 4,876 1

4,943 2
0,91 12,976 r--

5,127 3

5,039 4

5,134 5

5,091 6

4,856 7

5,114 8

I Erftal 90 0 wr I

I

bo = 9,97

~
10

I

It DSo I St

1,04 4,895 1

4,868 2

5,175 3

4,899 4

5,111 5
r--

5,030 6
r--

0,91 4,914 25,992 7
r--

5,095 8

meetwaarden in millimeters
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Erftal 45 0 wr

bo = 9,90 10 II

So SI

1,04 4,964 1
-

0,96 4,933 17,788 2
-

5,048 3

4,932 4

5,160 5

4,929 6

5,069 7

5,130 8

I Erftal 45 0 wr I

I

bo = 9,92

~
10

I
II DSo I SI

1,04 4,932 1

0,95 4,939 6,049 2

5,031 3

4,954 4

5,136 5

4,969 6

0,94 5,057 6,316 7

5,118 8

meetwaarden in millimeters
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BULAGE 3

Berekende kritische hoofdrekken van de handmatig uitgevoerde trekproef

I
SPEDD [JI I I I£1 £2 £3

°graden wr 1 0,286 -0,182 -0,104

1 0,301 -0,196 -0,104

2 0,297 -0,193 -0,104

2 0,279 -0,175 -0,104

I gemiddeld 101 0,291 I -0,187 I -0,104 1
90 graden wr 1 0,286 -0,159 -0,126

1 0,292 -0,177 -0,115

2 0,278 -0,152 -0,126

2 0,305 -0,179 -0,126

1 gemiddeld 101 0,290 I -0,167 I -0,123 1
45 graden wr 1 0,286 -0,160 -0,126

1 0,262 -0,146 -0,115

2 0,259 -0,132 -0,126

2 0,295 -0,157 -0,138

I gemiddeld 101 0,276 1 -0,149 1 -0,126 I
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1
RVS 316

101 1 1 1£1 £2 £3

°graden wr 1 0,364 -0,160 -0,204

1 0,386 -0,182 -0,204

2 0,407 -0,179 -0,228

2 0,405 -0,190 -0,216

I gemiddeld 101 0,391 I -0,178 I -0,213 I
90 graden wr 1 0,396 -0,196 -0,200

1 0,345 -0,145 -0,200

2 0,374 -0,174 -0,200

2 0,379 -0,179 -0,200

I gemiddeld ILII 0,374 I -0,174 I -0,200 I
45 graden wr 1 0,385 -0,171 -0,214

1 0,444 -0,230 -0,214

2 0,398 -0,185 -0,214

2 0,405 -0,191 -0,214

I gemiddeld 101 0,408 I -0,194 I -0,214 I
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I
kMs 63 101 I I I£1 £2 £3

°graden wr tE 0,372 -0,174 -0,198

0,318 -0,146 -0,172

1 gemiddeld 101 0,345 I -0,160 1 -0,185 I
90 graden wr tE 0,310 -0,116 -0,194

0,369 -0,138 -0,231

I gemiddeld 101 0,340 I -0,127 I -0,213 1
45 graden wr tE 0,337 -0,141 -0,196

0,358 -0,150 -0,208

I 101 " I I 1gemiddeld 0,348 -0,146 -0,202
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1 kMs 70 10 €1 €2 €3

°graden wr [E 0,486 -0,228 -0,258

0,504 -0,245 -0,258

I gemidde1d 101 0,495 I -0,237 1 -0,258 I
90 graden wr [E 0,457 -0,199 -0,258

0,506 -0,248 -0,258

I gemiddeld 101 0,482 I -0,224 I -0,258 I
45 graden wr [E 0,510 -0,239 -0,271

0,473 -0,215 -0,258

1 gemidde1d 10 0,492 -0,227 -0,265

1
AI2S

101 I I€1 €2 €3

°graden wr 81 0,038

I

-0,002 -0,040 (!)

I
I gemiddeid 101 0,038 1 -0,002 -0,040 1

90 graden wr [E 0,018 -0,008 -0,010

0,019 -0,009 -0,010

I gemiddeid Ie] 0,019 1 -0,009 I -0,010 I
45 graden wr [E 0,027 0,003 (?) -0,030

0,021 -0,020 -0,020

I gemiddeid 101 x I x I x 1
Al 2S is eigen1ijk niet geschikt voor deze experimenten vanwege de zeer kleine rekken.
Hierdoor wordt de inv10ed van de meetfout ontoe1aatbaar groot:

€3 = In 0,99 = -0,010 of € = In 0,98 = -0 030
1,00 3 1,01 '

Dit is een materiaal met n = 0, waardoor er s1echts kleine rek mogelijk is.
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1
Erftal

101 I I Ie1 e2 e3

°graden wr tE 0,160 -0,059 -0,101

onbetrouwbaar 0,166 -0,054 -0,112

I gemiddeld 101 0,163 1 -0,057 I -0,107 I
90 graden wr tE 0,254 -0,120 -0,134

0,255 -0,121 -0,134

I gemiddeld 101 0,255 I -0,121 I -0,134 1
45 graden wr 1 0,170 -0,094 -0,080

2 0,203 -0,112 -0,091

2 0,222 -0,121 -0,101

I gemiddeld 10 0,200 -0,109 -0,091

De trekstaven van Erftal 0° met walsrichting waren onbetrouwbaar, omdat deze een
plaatselijke versmalling naast de radius naar het smalle meetdeel hadden.
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BIJLAGE 4

Meetwaarden gatverwijdingstest

De diameters (d) van de gaten en de dikte (so) van de blenks zijn vooraf gemeten. Na de
gatverwijdingstest zijn de blenks waar geen insnoering in voorkwam weer gemeten. Dit
betreft de diameter in 3 richtingen ten opzichte van de waIsrichting en de dikte aan de
rand op die plaats. De dikte is voor elke richting aan twee kanten van het gat gemeten,
maar in de tabel staat aileen de gemiddelde waarde.

Meetwaarden SPEDD:

~II d II Doo I D900 I D45 0 I
1 14,039

2 14,051

3 14,049 27,37 27,78 27,48

4 14,037

5 14,034 18,01 18,40 18,20

6 14,029 30,38 31,09 30,50

7 14,022 16,94 17,40 17,17

8 14,024 30,66 31,26 30,77

9 14,037 27,62 28,23 27,78

10 14,025 22,32 22,86 22,49

01 SO II Soo I S90° I S45° I
1 1,00

2 1,00

3 1,00 0,77 0,78 0,72

4 1,00

5 1,00 0,90 0,93 0,89

6 1,01 0,71 0,74 0,64

7 1,01 0,92 0,94 0,93

8 1,01 0,72 0,74 0,68

9 1,01 0,74 0,77 0,71

10 1,01 0,82 0,83 0,81



meetwaarden RVS 316:

[;]\ d II 0 0 0 I 0 900 I 0 45 0 I
1

I

13,979

2 14,040 20,98 21,34 21,22

3 14,034 25,90 26,10 26,06

4 14,026 30,15 30,34 30,34

5 14,038 31,31 31,57 31,53

6 14,025 30,22 30,51 30,49

7 14,012 27,97 28,08 28,13

8 14,015 24,46 24,51 24,57

9 14,020 18,10 18,31 18,18

10 13,986

01 80 II 80 0 I 890 0 I 845 0 I
1 1,03

2 1,03 0,83 0,82 0,83

3 1,03 0,73 0,73 0,74

4 1,03 0,68 0,67 0,68

5 1,03 0,67 0,66 0,67

6 1,03 0,69 0,66 0,68

7 1,03 0,70 0,70 0,71

8 1,03 0,76 0,75 0,77

9 1,04 0,90 0,90 0,90

10 1,03
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Meetwaarden kMs 63:

~I d II Doo I D 900 I D 45 0 I
1 14,044

2 14,026

3 14,042

4 14,040

5 14,024 21,23 21,64 21,39

6 14,024 19,67 19,99 19,82

7 14,022 19,33 19,20 19,23

8 13,982 18,24 18,57 18,38

9 14,012 16,95 17,31 17,11

10 14,026

01 SO II Soo I S90° I S45° I
1 1,01

2 1,01

3 1,01

4 1,01

5 1,01 0,78 0,79 0,79

6 1,01 0,84 0,84 0,83

7 1,01 0,85 0,85 0,84

8 1,01 0,87 0,88 0,87

9 1,01 0,91 0,92 0,90

10 1,01
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Meetwaarden kMs 70:

GJI d II Doo I D9Qo I Dw I
1 13,961

2 14,045 23,73 24,18 23,93

3 14,046 26,20 26,83 26,48

4 14,017

5 14,013 21,42 22,05 21,75

6 14,028 21,22 21,82 21,53

7 14,019 19,50 19,99 19,67

8 14,030 17,99 18,44 18,18

9 14,042 28,42 27,90 28,22

10 14,049 26,06 26,62 26,29

01 So II Soo I S90° I S45° I
1 1,01

2 1,01 0,74 0,74 0,75

3 1,01 0,68 0,70 0,71

4 1,01

5 1,01 0,78 0,79 0,79

6 1,01 0,78 0,79 0,79

7 1,01 0,83 0,84 0,84

8 1,01 0,86 0,87 0,87

9 1,01 0,70 0,68 0,69

10 1,01 0,68 0,69 0,70
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Meetwaarden Al 28:

GJI d I Doo D 900 D 45 0

1 14,009

2 14,034

3 14,014

4 14,023

5 14,014

6 14,017 15,05 14,98 15,04

7 14,015

8 14,016 14,57 14,52 14,54

9 14,014 14,58 14,52 14,54

10 13,996 14,20 14,21 14,20

01 So II Soo I S90° I S45° I
1 1,00

2 1,00

3 1,00

4 1,00

5 1,00

6 1,00 0,99 0,95 0,98

7 1,00

8 1,00 0,97 0,98 0,97

9 1,00 0,98 0,98 0,98

10 1,00 1,00 1,00 1,00

Bij de laatste blenk (10) is de rek in de dikte zo gering, dat deze binnen de meetfout valt.



Meetwaarden Erfta1:

GJI d II Doo I D 90 0 I D w I
1 14,065

2 13,991 15,92 15,78 15,97

3 13,984 17,88 18,33 18,31

4 14,015 16,54 16,90 16,77

5 14,048 17,21 17,65 17,48

6 14,043 20,10 20,40 20,25

7 14,054

8 14,043 18,54 19,03 18,84

9 14,068

10

01 SO II Soo I S90° I S45° I
1 1,04

2 1,04 0,98 0,97 0,97

3 1,04 0,88 0,91 0,90

4 1,04 0,93 0,95 0,95

5 1,04 0,90 0,94 0,92

6 1,04 0,76 0,86 0,83

7 1,04

8 1,04 0,83 0,90 0,88

9 1,04

10
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BIJLAGE 5

Berekende hoofdrekken van de gatverwijdingstest

Hoofdrekken gatverwijdingstest SPEDD:

°graden wr.

61 e1 I e2 I
e3 I

1

2

3 0,667 -0,406 -0,261

4

5 0,249 -0,144 -0,105

6 0,773 -0,420 -0,352

7 0,189 -0,096 -0,093

8 0,782 -0,444 -0,338

9 0,677 -0,366 -0,311

10 0,465 -0,256 -0,208
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Hoofdrekken gatverwijdingstest SPEDD

90 graden wr

61 £1 I £2 I £3 I
1

2

3 0,682 -0,433 -0,248

4

5 0,271 -0,198 -0,073

6 0,796 -0,485 -0,311

7 0,216 -0,144 -0,072

8 0,802 -0,491 -0,311

9 0,699 -0,427 -0,271

10 0,489 -0,292 -0,196

Hoofdrekken gatverwijdingstest SPEDD

45 graden wr

61 £1 I £2 I £3 I
1

2

3 0,671 -0,342 -0,329

4

5 0,260 -0,143 -0,117

6 0,777 -0,320 -0,456

7 0,203 -0,120 -0,083

8 0,786 -0,390 -0,396

9 0,683 -0,330 -0,352

10 0,472 -0,252 -0,221
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Hoofdrekken gatverwijdingstest RVS 316:

°graden wr.

c:J1 £1 I £2 1 £3 1
1

2 0,402 -0,186 -0,216

3 0,613 -0,268 -0,244

4 0,765 -0,350 -0,415

5 0,803 -0,373 -0,430

6 0,768 -0,367 -0,401

7 0,691 -0,305 -0,386

8 0,557 -0,253 -0,304

9 0,255 -0,111 -0,145

10

90 graden wr.

c:J £1 £2 £3

1

2 0,419 -0,191 -0,228

3 0,620 -0,276 -0,344

4 0,772 -0,342 -0,430

5 0,811 -0,366 -0,445

6 0,777 -0,332 -0,445

7 0,695 -0,309 -0,386

8 0,541 -0,224 -0,317

9 0,267 -0,122 -0,145

10
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Hoofdrekken gatverwijdingstest RVS 316:

45 graden wr.

01 t1 I
t 2 I

t 3 I
1

2 0,413 -0,197 -0,216

3 0,619 -0,288 -0,331

4 0,772 -0,356 -0,415

5 0,810 -0,380 -0,430

6 0,777 -0,361 -0,415

7 0,697 -0,325 -0,372

8 0,561 -0,270 -0,291

9 0,266 -0,122 -0,145

10
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Hoofdrekken gatverwijdingstest kMs 63:

°graden wr.

tJl €1 I €2 I €3 I
1

2

3

4

5 0,415 -0,156 -0,258

6 0,338 -0,154 -0,184

7 0,321 -0,149 -0,172

8 0,266 -0,117 -0,149

9 0,190 -0,086 -0,104

10

90 graden wr.

tJl €1 I €2 I €3 I
1

2

3

4

5 0,434 -0,156 -0,258

6 0,354 -0.154 -0,184

7 0,314 -0,149 -0,172

8 0,284 -0,117 -0,149

9 0,211 -0,086 -0,104

10
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Hoofdrekken gatverwijdingstest kMs 63:

45 graden wr.

nr. I I I I£1 £2 £3

1

2

3

4

5 0,422 -0,176 -0,246

6 0,346 -0,150 -0,196

7 0,316 -0,132 -0,184

8 0,273 -0,124 -0,149

9 0,200 -0,084 -0,115

10
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Hoofdrekken gatverwijdingstest kMs 70:

°graden wr.

01 e1 I e2 I e3 I
1

2 0,524 -0,213 -0,311

3 0,623 -0,228 -0,396

4

5 0,424 -0,166 -0,258

6 0,414 -0,155 -0,258

7 0,330 -0,134 -0,196

8 0,249 -0,088 -0,161

9 0,705 -0,338 -0,367

10 0,618 -0,222 -0,396

90 graden wr.

101 e1 I
e2 I

e3 I
1

2 0,543 -0,232 -0,311

3 0,647 -0,281 -0,367

4

5 0,453 -0,208 -0,246

6 0,442 -0,196 -0,246

7 0,355 -0,171 -0,184

8 0,273 -0,124 -0,149

9 0,687 -0,291 -0,396

10 0,639 -0,258 -0,381
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Hoofdrekken kMs 70:

45 graden wr.

~I €1 I €2 I €3 I
1

2 0,533 -0,235 -0,298

3 0,634 -0,282 -0,352

4

5 0,440 -0,194 -0,246

6 0,428 -0,183 -0,246

7 0,339 -0,154 -0,184

8 0,259 -0,110 -0,149

9 0,698 -0,317 -0,381

10 0,627 -0,260 -0,367
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Hoofdrekken gatverwijdingstest Al 25:

°graden wr.

c:J1 £1 I £2 I £3 I
1

2

3

4

5

6 0,071 -0,061 -0,010

7

8 0,039 -0,008 -0,030

9 0,040 -0,019 -0,020

10 0,014 ° °
90 graden wr.

c:J1 £1 I £2 I £3 I
1

2

3

I

4

5

6 0,067 -0,015 -0,051

7

8 0,035 -0,015 -0,020

9 0,035 -0,015 -0,020

10 0,015 ° °
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Hoofdrekken gatverwijdingstest Al 2S:

45 graden wr.

~I £1 I £2 I £3 I
1

2

3

4

5

6 0,071 -0,050 -0,020

7

8 0,037 -0,006 -0,030

9 0,037 -0,017 -0,020

10 0,014 ° °
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Hoofdrekken gatverwijdingstest Erfta1:

°graden wr.

01 e1 I e 2 I e 3 I
1

2 0,129 -0,070 -0,059

3 0,246 -0,079 -0,167

4 0,166 -0,054 -0,112

5 0,203 -0,058 -0,145

6 0,359 -0,045 -0,314

7

8 0,278 -0,052 -0,226

9

10

90 graden wr.

01 e 1 I
e 2 I e 3 I

1

2 0,120 -0,051 -0,070

3 0,271 -0,137 -0,134

4 0,187 -0,097 -0,091

5 0,228 -0,127 -0,101

6 0,373 -0,183 -0,190

7

8 0,304 -0,159 -0,145

9

10
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Hoofdrekken gatverwijdingstest Erftal:

45 graden wr.

c:J1 €1 I €2 I €a I
1

2 0,132 -0,063 -0,070

3 0,270 -0,125 -0,145

4 0,179 -0,089 -0,091

5 0,219 -0,096 -0,123

6 0,366 -0,140 -0,226

7

8 0,294 -0,127 -0,167

9

10
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BULAGE 6

Kritische hoofdrekken uit de handmatig uitgevoerde trekproeven

0.10o-0.30 -0,20 -0,10

G2

0.10o-0,30 -0,20 -0,10

G2

0.50 0,50

Gl Gl

316 0.40 0,40

"- "-, ,

"""
0,30

"""
0,30

, ,

"""
0,20

"""
0.20, ,

""" """
0.10 0,10

0.10o-0,30 -0.20 -0.10

G2

~ KMs 70 0.50

G1
0,40

63
"- • 0 graden w.r.

90 " ", +

"""
0,30 45 " "0

,

"""
0.20,

"""
0,10

Doorgetrokken lijn: theoretische deformatieweg bij lijnspanning op isotroop materiaal
w.r. : walsrichting



64

BULAGE 7

Deformatieweg van de gatverwijdingstest bij dieptrekstaal

Gatver\N i jd ingstest
spedd

6 0 gr. + 90 gr. ... 45 gr.

"'~ '\,
"

~ " "-

"" '\....

~ ...., ....~ "\,,

""""~,~
\.

1'\

~
1&". ...

\.
..........

~\.

'~
':,~~...." "

.... ....

I~~
,,

',....~ "'"":~',:\

''.''''

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

0.70
c
0 0.60

"(j)
0..w 0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00
-0.80 -0.60 -0040

Epsilon 2

-0.20 0.00

De twee parallele doorgetrokken lijnen geven het insnoerkriterium volgens Kals weer. De
afstand hiertussen wordt veroorzaakt door de spreiding van de verstevigingsexponent 'n'.
Dit geldt eveneens voor de volgende grafieken.



BULAGE 8

Deformatieweg van de gatverwijdingstest bij RVS 316

Gatveivvi jdingstest

6 0 gr. + 90 gr. .& 45 gr.

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

0.70
c
0 0.60

'(1)
a.w 0.50

0.40

0.30
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0.00
-0.60 -0.40 -0.20 0.00

Epsilon 2
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BULAGE 9

Deformatieweg van de gatverwijdingstest bij kMs 63

Gatverwijdingstest
Ms 63

+ 0 gr. A 90 gr. .. 45 gr.

66

0.70

0.60

0.50

0040
c
.QOw
a.

0.30w

0.20

0.10

0.00 L-__...L.-__....L.-__--'-__---'-__--"'_----"~

-0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00

Epsilon 2



BIJLAGE 10

Deformatieweg van de gatverwijdingstest bij kMs 70

67

Gatver\N i jdingstest
Ms 70

o gr. + 90 gr. ~ 45 gr.A

1.20

1.00

0.80

c
.£ 0.60'w
0-w

OAO

0.20

0.00
-0.60 -OAO -0.20 0.00

Epsilon 2
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BULAGE 11

Deformatieweg van de gatverwijdingstest bij AI2S

Gatverwijdingstest
AI 28

+ 0 g. A 90 g. ... 45 gr.

0.15 ,--------,-----.----------,

OOf
(E-1 )

-0.25

Epsilon 2

-0.50

0.00 '----- --'-- .L..- --'

-0.75

0.05 r-------+--------"'~~--"""'=:----j

0.10 r----"""""=----+------+--------j
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BULAGE 12

Deformatieweg van de gatverwijdingstest bij Erftal

Erftal = 99,5 % zuiver aluminium

Gatverw ijd ingstest
Erftal

+ 0 gr. I::> 90 gr. ... 45 gr.

o.70 r-~ ---,-------.------------,

0.00-0.10-0.20

0.00 L- ----L -----'"--'----'- '----'

-0.30

0.1 0 f--------+------T----'~-_____j

0.50 r--~""""'"""--i""""";;::::__----+---------I

0.20 f-------+-----~..-__/__"II=---__

0.60 r--:""""""""----->-.-----t------+---------I

N 0.40 f------..:..+------>-?'oo.:::------f-''''''''''=:---~

~
"(i)

tfr 0.30 I--------+--~---i(:""_--+------""""""f_____t

Epsilon 1
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