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Aangetoond wordt, dat de genormaliaeerde interpretatie Tan 

I 

Prof • dr. P • c. vee~~~~_. ---------------------11 I--I--------------j 
I 

hoogleraar: 

samenvatting 

de trekproet, in verachilleDde opzichten onbruikbare gegevena 
voor een fyaiache benadering Tan plaatische bewerk1ngamethod.n 
oplevert. I 

Tevena wordt bewezen, dat de gebruikelijke beachr1jving van I 
een plaatische vervorming in maatrekken in beginsel oDJuist 
is. Dit in tegenstelling tot de natuurlijke rekconventie, , 
die bovendien practische voordelen en wezenlijk .. er mogelijW
heden biedt. Met behulp van de begrippen effectieve spanning 
en eftectieve veryol'lling blijkt het mogeUjk aan de trekproet i 

eenduidige en fysisch juiste lila teriaalgegeyens .te ontlenen, I 1 

die in principe ook van toepassing zijn op iedere andere ru~-I 
telijke spannings- en deformatietoestando i : 
Uit een' matheaatische analyse van het insnoerverschijnsel YOlg~9 
dat in bepaalde gevallen de vervorabaarheid Yan een materiaal 

" " 1 bij een bepaalde bewerkingsmethode uitsluiteUd van de ver~te~ 
vingsexponeDt afhankelijk is. Er worden tenslotte argumenten : 
aangevoerd, die de geldigheid van deze cODOlusie ook in ande~ 

I gevallen aann ... lijk saken. I 

I p'ogno,. ~ datum: 

I De beoordeling van een materia&! op zijn geschik.theid V'Oor e.: 19 .. i 1967 
bepaalde be werking is mogelijk indien het functioneel verban4 I 
tussen de gebruikelijke technologische proceaparaaeter (bij de. ~I -a-a-nt-a-l-b-lz-.-34--~ 
"max. trekverhoudiDg" bij dieptrekken)' en de veratevigings- I 
exponent van het materiaal bekend is. Dit verband, dat in fe~. ~ 
de koppeling is tunen de eisen die een bepaald procea aan bett i geschikt voor 
materiaal ateIt en de plaatiache materiaaleigenschappeJl die f publicatie in: 
Tan belang zijn, kan lang. wee onafhankelijke wegen bepaald I 
worden: . Lez1.aag YOOr i 
a. theoretisch, door het uitwerken van de proce •• echanica • Sect1e Werk-
li. eapir1&cJli." •••• n:1.j irft;e'Jl1.Dg MOet worden gehouden _t het t.1it plaatatech-

dat wrijTingsinTloeden een objectieve beoordel1ng van het Diek 
, materiaal in d. weg onnen staan. I y/h KITI 
I In beide gevallen zal. .. n zich aller.erst dienen te bezinnen i OP 23 .. 1. '610 
I ;:r:en practiache en doeltreffende formul.ering ftU1 een,procea~1 L III 

_ met.r. Dlt._iIL1J..1.'~t •• dII.Jt.eIlyoudig.-- . . 
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INLEIDING 

Bet beoordelen Tan eea materiaal op geschiktheid voer ea. be
paalde verTormende bewerkiDg vorat e.a gecoapliceerd probl .... 

Enerzijds. omdat de gebruikelijke beschrijviag VaD de plaat1- . 

sche materiaaleigenschappen gebrekkig ea TaD arbitraire aard 

is. Anderzijds, oadat het DOg nauwelijks mogelijk is de .echa

nica TaD de verschillende productiemethode. op beyredige.de 

wijze te rormuleren. nit heert tot gevolc, dat ee. productie. 

procea geheel or gedeeltelijk op grond VaD empiriache gegeva •• 

moet worden voorbereid. Het behoett nauwelijks betoog dat 41' 

vaak een kostbare en tijdroTende weg tot het doel is. Oak iD
dien een bevredigenda oploss1ng is gevonden blijtt het ee. 

open Traag of dese in d. gegeven omstandigh.d.n optimaal is. 

Aan de T.H. te Eindhoven zijn o.l.v. Prot. Veenstra Terschil

l.nde atudies aan plaatiaohe be.erkinsprobleme. gewijd. Bier

bij is de oTertuiging gegroe1d, dat een technisch .involle e. 

teve.s fys1sch juiste benadering van vele problemen tot de 

reele mogelijkheden behoort. Het ia het do.l van aija inle1-

diag deze overtuig1Dg aan u over te drag.n aan de hand van 

een krit1sche beschou.ing van het plastisch materiaalgedrag. 

Ik hoop dat d. noodzakelijke beperking a.b.t. diepgang en&&a

tal van de gekozen aspecten slechts verhelderend zal werkea. 

In de praktijk van de mechanische materiaalbeproeviDg wordea 

vele wegea bewandeld. In dit verband kunnen genoead worde. de 

trekproet, buigproet, torsieproef, stuikproet ea de verschil

lend. hardhe1dsm.tingen. Voorts bestaat een nageaoeg oabeereDad 

aantal zog. "technologische" beproevingea, zoals de Erichsen

test en de trompproet. Een rationele interpretatie VaD de tr
sische beteken1s VaD al deze methoden vere1st een nauwkeurige 

kenais van de mechanica van het desbetreiteade proces. In fe1-

te ontbreekt deze kennis, wat tot het ontstaan van steede ••• r 

technologische b.proeviagsmethode. aanleidiag geett. (D1t pra

bleea ondersch.idt zich in niets van de .oe1l1jkhedea op h.t 

gebled van de plaatlache productietechniek •• ). 
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BeD t7s1eche beDadering TaD al d... ....rYOrmiDS ... thod.. 1s pas 

lIloge1ijk aadat een ee.dtid1g 1Dzlcht in het p1aat1ech Sear .. 
VaD lIletaleD is verkregen. nit 1nzioht kan worden verkr.g .. _ 

de band van de trekproef, en we1 oadat bieraaa e.n grot. "'a 
van b.trouwbaarheid Ean worden toegeka.d. 

DO!LSTELLDIG 

De .... dedeliag zal een weiDig echokkende iD4rRk op u aak ••• Ik . 
hoop • echte. &all te toneD, dat de genormali.eerde 1nter.p.etat1. 

van de trekproef in di t verband onbruikbaar i.. (Zie nOr'llbla4. .. 

V 1031, V 1035 e. DIll 1605, DIll' 5014C) n.t zal. noodzakel1jk ~. 

aogelijk blijke. de vertrouwde begrippen "tr.kspanni qtl •• tf.elt" 

gunatig.r ta !orauleren. Rierdoor wordt het lIloge1ijk aaa dat.ek

proat eendui41se gegevene te ontlene.. Dez. gegev... sija alga
•••• toepaabaar en leiden tot een .xakte. insicht in d. betake

ni. van de verstevigiug. Tenslotte salop groDd van de nieuw. 
torauleringen d. alge •• n. detinitie van •• n bew.rkbaarh.idscri

teri.. aogelijk blijkea. 

Bij d. volgend. beschouwing.n sal ervan word.n uitgegaan, d.' 
elastische vormverandering ia verg.1ijking tot d. blijv.Dd. d •• 

formatie verwaarlooabaar is. 

Voor staal bedraagt de maximale .Iastiache rek ongeye.. 0.001 

(0,1 %). De plastiache rek kan echte. plaataelijk oplopeD ,., 

een waarde 2 - 4 (200 - 400 %). De aanDam. blijkt dus alle.s1as 
verantwoord. 

DE CONVENTIONELE REK 

H.t is .vid.nt, d.t aen Toor e.n juist iDzicat in h.t plaetisch 
gedrag Tan e.n bepaald materiaal voor ieder. spanniac d. corr •• -

ponderend. ware rek moet kennen. Deze ia in het alge.... atet 
gel1jk aan de gelllet.n rek vo1gena de gebruikelijke 4.f1l11tl8 

AL = TerleBgiJ!g van de .e.tl.nst. 

Lo = oorspronkelijka •• etlengt. 

• :5 • 
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Dese formule levert immers een gemiddeld. waara. oy.r Lo op.De 
hierdoor yeroorsaakte touten kunnea aanzienlljk zij., om4atplaat

selijk de rek yaak yeel groter is. 

ID d. literatuur wordt bijv. voor zacht kop.r ... minimala brauk

r.k 0,38 opgegeyea, terwijl uit eigen aetingea e.a plaat •• lijke 

rek 4,5 voleda. Dit is 12x zo groot I 

Boveadie. hebben de plaats yaa insnoeriAg en de meetlens'a 18-

yloed op de'waard. van de gemiddelde rek. Bieruit blijkt. dat.a 

Dorsalisatie van de atmetingea van een trekataat geen oyerbodise 

luxe is. De conventioneel bepaalde rek is duldelijk ee. oabn1k--

baar gegeve."voor de riskundMe ben.deriDl,Y .. plaatlsck. ,ro
ble.en. We zoeken immel's eea trekkro .... die uitsluitend YaD kat 

aateriaa! athankelijk is I 

DE COllVENTIONELE TREKSPANNING 

De gebruikelijke formalering van de trekspanDiDg in ee. trekstaat 
luidt : 

I F 
(fa • i 

o 

F = trekkracht 

Ao • oorspr. doorsned. 

(2) 

nese levert te kleine waardea OPe Oolt de zogenaaad. "waren apaa
Ding Wijkt af 'f'IlJl de werkelijlte spanniag. 

po 
= I 

A • ..rkelijke doors.ede 

(3) 

Deze formule geeft te grote waarden voor ee. !age.noerde tre~ 

staat. In dat geval heerst namelijk geen lijnspanningatoe.tand 
meer. 

CO}fCLUSIE 

Bieraee is aangetood, dat de genormaliaeeNe pla.etiache tl'e~ 

kro ... een oabruikbaar gegeven vorat. Ben mindel' pretti,. coaa.

quentie hiervan is, dat handboek •• in dit v.rb .. d due .v.n .... 

weiDig te bied •• hebbeD. . .. . 



· ,. . 
De.ult ••• gezette kritiek is Diet vantoepasaing1a41 •••• tr~ 

proet andel's geinterpreteerd wordt. Er &al bl1jkea 4at 4aa te

ve •• enige zeer belaagrijke andere mogel1jkheden o.tat .... All.r

eerst d1enen w. .u enige grondbegrippe. uit te werken. 

DE EFFECTIEVE SPANNING 

In het alge .. e. wordt plasttsche yloe1 in een bepaald ,.at v •• • 

oorzaakt door een spanningstoestaad. T.o.v. een willekeuric oar
tesisch coordinate.atelsel is deze bepaald door 9 vectoreD ( , 

normaalspanainge. en 6 schuitspanningea). T.o.v. ee. as.e .. tel

se1, dat eyenwijdig aan de hoofdr1ehtingen is, veryall •• d. 

schuitspanningen. Hat list voor de band, dat een aater1aa1 er

gens gaat vloeie. als een bepaalde tunet1e Yan da spann'ngatoe. 

stand, of eenToudiger Yan de hoord.panningen, ee. bepaald. kri

tische waarde bereikt. 

I. 1913 tooDde v. Mise. langs theoretisch. weg a&a, dat i. t.Do-
ti. 

(4) 

Onder bepaald. yoorwaardan aan de eisen yoldoat. 

Die yoorwaardan zijn : 

hoaogeaD en isotroop materiaal 

- Yerandaring Tan taken Tan da spanningstoestaa4 aag het 
badrag Tan de d.formatie niet beinyloeden. (bijv. 8O.t •• 

trekkromae en stuikkromme congruent zijD). nit hoadt •••• 

Terwaarloziag VaR het Bauschinger-ettect ia. 

- een h7drostatische druk heert geen inTloed op d. TeryOr. 

aiag. 

We sull •• CJ verdeI' de "e ffectiev ... ·spanning noe.aD. De julst. 

haid Tan deza yloei.aarde ~erd o.a. in 1931 door Taylor •• 

Quinne7 empirisch aangetoond. 

Uit symmetrie-oTerwegingen voigt Toor een, niet ingesnoera., 

trekataat, dat de hootdricht1ngen &Xiaal, rad1 .. 1 en tang •• ti

aal gelegen zijn. De radiale eD de tang.~t1ale spanninge. zij. 
bOTendien 

Dus : 

gelijk aan nul. 

oa = 0'1 } 
at .. 0'.2, -= 0 

O't = 0'3 >II. 0 

.5. 

I 



Subat. 1a (4) geett : 

cr I: o 
a 

. , . 

p 

• I 
(6) 

Zodra de ataat inanoert, vindt allee. in het insnoergebie •• oc 
detormatie plaat •• Er is geen l~jnapaDDiDgatoeBtand .eer. d .. 

ook (6) geldt n1et .eer. In 1943 le1dde Br1dgman theoretiaeb at, 
dat de eftect1eve spanning in de kleinate doorsnede volgt uit 

I: B.O' a } 
2R a -1 

B • [(1 + a)ln (1 + 21)] 

(z1e t1g. 1.) 

Het behulp van de sog. Bridgmantaotor is Aet •• aog.lijk het 
spanningsverloop tot aan de breUk toe eendu1dig t. interprete. 

rene U1t tig .. 2. b11jkt, dat de eftect1ev. trekkro .. e t ..... ae 

ge.orad. en de zog. "ware" trek:kromme ligt. 

Experimenteel werd beyestigd, dat de eftect1eye trekkro ... !D

derdaad onafhankelijk is van de yora en atmetinge. vaa de proet

staat (De rekbepaling wordt nog beaproken). 

HAATREK ER NATUURLIJKE REK 

We nemen aan dat b1j plaatische vervorming het mater1aal •• l ... 

constant b11jtt. Volgena Thomsen bedraagt de hierdoor v.roar

zaakte tout ongeveer 0,01 % (Vermoede11jk wordt deze Teroorzaakt 

door elaatiacAe residuspanningen). nit leTert een aidd.l op .. 

de plaatsel1jke rak in een proetstaat te hepalen. Ben seer kle1-

ne uitgangsmeetlengte 10 .et een doorsnede "0 wordt gedetormeerd 
tot 1 b1j een doorsnede A. Du· 1. iIuIera 

1.A • 1.A o 0 

• !! - 1 A (8) 

De rak volgt nu uit eenToudige diametermettnge •• We no .... & 

de aaatrek, omdat deze steeds op de oorspronkel1jke aaat wordt 

b.trokkea. We bedoelen Toortaan steeds een plaataelijka rek 
volgens (8). 

.6. 
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Er zijn belangrijke voordelen verbonde. aan het gebruik Taa e .. 

aDder. rekconventie : d. natuurlijke rek. I. cl1t geTal wordt 

een eindige rek opgevat alB de soa van intinltesiaale rekiaore
meaten, die elk op hun eigen uitgangalengte worden betrOkk ... 

Dus : 

6a J¥: 111 1 
I: = r; 

1 
0 

Met (8) voIgt hieru.it 
6 In (ga + 1) la 

.10 
I: = T a 

(10) 

De aatuurlijke rek werd reeds in 1909 door Lu4wik voorgeate14. 

en levert aanmerkelijk kleinere waarden op daD de maatrek (sia 
tig. 3.) 

Uit het nu volgende zal blijken waarca de natuurlijke rek da 

voorkeur verdient. 

VOHULE-IIVARIANTIE 

We hebben aaagenomen, dat bij plastiache Tervorming het '1'01 ... 

constant blijtt. Z.er eenvoudig kan worden bewezea, dat 4aa de 

soa 'Va de natuurl1jke hootdrekken" gel1jlt aan aul worit : 

(11) 

(Geldt nlet Toor aaatrekke. t) 

De axiale, tangentiale en radiale rek zijn bij ee. proetataal 

hootdrekk.en, 4118 

Bij homogeen ea isotroop materia&! blijtt de doorane4e rond. 
Dan ia .. t (12) ea (10) 

(13) . 

Blj eea trekataat zljn alle hootdrek1tea beke.d na aetiag Y8Il 

de radiale rek, door de constante verhoudlng. 

• '1 • 



• 1 .• 

COI'GRUEN'lIE VAll TREE:- Elf DRUXKROMME 

Stel. dat een maasieve oilinder, laDe 1. (sie fic. 4.) gerekt 
wordt tot 1 D 2 1

0
• Ben identieke oil1nder wordt geat.ikt ,et 

1 = 1
0
/2. 

0. redenen van a~etr1e verwaeht men 1D beide gevalle. eea .. ea 

grote (absolute) yervormiDg. Dit is inderdaad het geval ala •• 

vervorm1ng in de natuurlijke rek wordt uitgedrukt. Voer de _t

rekkeD geldt dit niet I 

Hog overtuigender is de overweging, dat de absolute wa&rde £. 1 

van de aaatrek b1j stuiken oDBOgelijk is (1 = 0) en b1j verl.ac
ing alleazina normaal is ! 

Conolus1. : Alleen een trekkromme op baa is van natuurli~ rek 

kaa congruent z1jn. (Door de aaansae vaa congruentie mag •• vl •• i

waarde van von Mise. dus uitslulten4 ia coabiaatie .et d. nat..r
l1jke trekkro .. e gebruikt worden). 

Ludw1k ell Sche" bevestigden dit in 1925 &an d. hand vaa proevea 
met gegloeid koper. Voor zachtgegloeid alum1nl .. toollde Tabor 
4it later aan (zie fig. 5.) 

In dit verb .. d moeten we de aaat~ekeonveDti. due als onbE!1~ 
gualifieeren t In het volgende zal d1t oa andere redenell a .. be

nadrultt worden. 

OPVOLGENDE REKKm 

Met de natuurlijke rek zijn nog meer voordelen verbondea. 
Op groad van de definitie van de aatuurlijke rek geldt : 

t2 
L O. 
l:1 L 

of anders gescbreve. 

b = In In::: In ]11 + In 11! + .... + In Ilh 
10 0 1 n~ 

.8. 
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Beschrijft men vervormingen in eea bepaalde richtiag volse.. .. 

natuurlijke re~coaveatie, dan is de 808 van de oDafhaDkel1~ 

deelreXX-D gelijk &aD de totale rek. (Voor maatrekke. 18 41t.i.t 

het geval I) 

o.dat men een deelrek niet talkea op de uitgangsaaat ... , .... 

trekken houdt dit belangrijke mogel±jkhedea 1D bij de wiekua4ice 
benadering YaD gecoapl1ceerd. vervoraing.proces .... 

DE EFFECTIEVE VERVORMING 

Op soortgelijke wijze ala voor spanningen kan uit 4e natuurl1jt8 

rekken in de hoofdrichtingen een sog. effectieve de forma tie at
geleid worden : 

(16) 

(zie f1g.6) 

Deze vergel1jk1ng i. ~etrisch •• b.t. atutk.ea rek. ( In Yar
baad met het vroeger gezeg •• is een soortgel1jke uitdrukkiaav.o~ 

maatrekkeD sinlooa). 

Evenm1D ala de effectieve spanning he.rt de effectieye deforaa

tie een geometrische betekenta. 

Strikt genomen is vers. 16 alleen geldig, indien steede .e. va.. 
te verhoudiDg tUBsea de hootdrekke. bestaat. We zage. reede, dat 
dit bij de trekproef zo is. 

We zagen reede, dat de axiale, radiale ea taagtale rek hi3 ee. 
proefataat hoofdrekken z1jn. Subat1tutie van (13) ia (15),.ett 
dan 

(17) 

Tevens was a = 0"0. (6) 

H1eru1t volet dua a., dat de trekkro_e ag ( 60.) .id •• tiek y aet 
de etfectieye verstevilSingstunct1e 0-(6). 

Tijdena plaatische vervorming kau de trekkro .. e uttslu1tend in 

"_ richting worden doorlopen. Ea_ Troegere verateTiging kaa 

immers Diet ongedaaD worden gemaakt door omkering YaD de bel ... 

ting. 

.9. 



.9. 

In tegenatell1ng tot de effectieye YerYoraing i. de natuarl1~ 

r.k in e.n bepaalde richtiag echter .. 1 omkeerbaar. 
Een Yerandering yan d •• ffectieye deformatie is ia begins.l.t •••• 

een toename. 

CODclueie : de .ffectieve trekkro ... 0(6) is in tege .. t.l1jpc 

tot 0(6) geheel e.nduidig. Ze verdieat ala aatartaall!,ev .. 

dan oak principieal de voorkeur. 

We be.chikken nu over een volkomen .luitend. interpret.ti .... 
de trekproet. Door de gekozeD formulering van d. materiaaleigea

schappea is eeD extrapolatie VaD de trekpro.t naar eIke ...... 

vervorming iD principe mogelijk. Dit bet.ke.t .en ~oorslacc •••• d 
voordeel van de trekproef boven ande.. beproeviag.methoi... Fr •• f. 

ondervinde1ijk w.rd inderdaad bevest1gd. dat de effectieye tr~ 

kromme onafhanke1ijk is van de grootte en de vora yan de tr.~ 

staat. Hierdoor wordt het gebruik van Zeer kleine proet.taye. e. 
trektoe8tel1en mogelijk. 

Een belangrijk bijkomend voordee1 voor de trekproet is d. atwa
zigheid van wrijvingsinv1oeden. Bij nagenoe, all. andere .. thod •• 
i8 deze onvermijdbaar. 

Bet nade.l van het beperkte meetbere1k t.g ••• in8noeriag (bijY. 

t.o.v. de stuikproet) wordt in belangrijke mate weggenaa.. door 

d. correctiemethode van Bridgman. 

DE EFFECTIEVE VERSTEVIGINGSFUNCTIE 

D. effectiev. tr.kkromme, en daarmee a. verst.viging. TO~ pas 

dan ee. bruikbaar rekengegevea ala het verband tus... d. .tt ... 
tiev. spanning en de effectieve vervorming in de vorm van e.a 

wiskundige relatie kan worden gecote.e I. de.e richtiaa zij. daa 
oOk reeds ve1e pogingen gedaan. 

Eea zeer bruikbare (empiri8che) formu1e i8 naar.o.ze men1ng 

(18) 

In feit. werd dez. reeds in 1931 door Kadai voarg •• tel •• 

• 10 • 
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Ia tig. 1. wordt dit verband gratisch voorge.te14. Bij ... lee 

garithmisch &Sindeling is (18) een rechte. was.J'''Yan 4a h.1liag , 

gelijk is aaa n. Voor 6. 1 wordt 0 = C. 

C bepaa1t de ligging van de kro .. e en zou due d. specitie" !!E= 
vormingsweerstand ot specitieke spaaaiDg kunnen word.n geno .... 

Daz. waarde zal een belangrijke invloed op de groott. van 4. maxi

mal. kracht die voor een bepaa1da vel'Yorming nodig is. 

De materiaalgrootheid n., de zog. verstevigingaexponent typaert 

de vereteviging ot m.a.w. de mate waarin de ett~ctieve spanning 

voor een bepaald materiaal toeneemt met 4a eftectieva vervora1ng. 

In tegenatelling tot C za1 n voora1 het proc88verloop be1Dvloe4 ••• 

Dit zal later nog worden toegelicht. 

C en • worden beinvloed door de detormatiesnelheid, de tempera

tuur en de materiaalstruetuur. Hierop zal in dit verband echter 

niet worden ingegaan. 

Tel' illustratie zal ik nu enige resultaten uit eigen aetinse. ge

ven. Ve trekproeven werden intermitterend uitgevoar4. De d.tor.a
tiesnelheid was hierbij ongeveer gelijk aan nul. De meetgegevene 

werd m.b.v. een computor verwerkt volgeus 4e methode del' kle1a

ste kwadraten (zie tabel 1.). 

Ik vestig hier reeds uw aandacht erop, dat de grootte van 0 •• 
voora1 ook van • blijkbaar athangt van de voorgesehiaden1s VaB 

hat materiaal. 

Tel' il1ustratie zijn in tig. 8. de .eatgegevens voor de s\&&1-

soorte. nog eens u1tgezet met de bereka.de kro .... 

In fig. 9. nog aans hetzetde voor gegloeid electrol)'tiech koper. 

De rek loopt hierbij van 0,001 tot 1.1 De min ot meer s)'st ... -

tiache atwijk1ng van de meetpunten t.o.v. de aangenoaen tUD.ti. 

ie de grootste die we tot dusver hebben waargeno •••• 

Bij de AU volgende anal)'se van de aangenomen versteviging.tunc

tie, hoop ik u aan te tonen dat deze behalve de goede ovarean

koaet met de werkelijkheid nog andere technisch belangrijke as
pecten bezit. 

• 11 ... 
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BE! INSNOERVERSCHIJNSEL 

Plastisehe Tloel iA een trekstaat begint ateeda iA de dooraD." 

die toevallig het zwakste is, op die plaata zal eeD dooraDed .. 

Terkleining optreden. Teveas echter oak eeD Terhogiftg Tan 4. 

spanning, mada t 

cia >0 
db 

(zie fig. 10.) 

Indien de helling van de verstevigiftsBkromae groot genoeg is, 

zal de alnemende dooranede in sterkte toenemea. Bet d.etormati .. 

gebied Terplaatat sieh daD, enz. De ·trekstaat lijkt gelijkmatig 

te rekken. Bij toenemende vervormlng Deeat de TersteTigiac (ot 

_.a.w. de helling van de kro_e> at. Er zal du oolt een p1Ult'be

reikt worden waarbij de sterkte Tan een alne.ende doorane«e ge

lijk blijtt. Vauaf dit punt blijtt de trekstaat uitaluitead op 

.en en dezelfde pleats inanoereD. Daarbij neeat de sterkte VaR 

de inanoerend. doorsnede, en daarmae de trekkracht ateeda snel

ler af tot breuk optreedt. 

Het gedeelte van de trekstaat buiten de insnoering Tervorat Da 

het optredeD van de grootate tretkraeht niet •• er plaatiach. 

Bij verschillende andere processen kan eveneena eea plaataellj

ke inanoering optreden. Bijv. bij dieptrekkeD en draadtrekken. 

Dit ia i.h ••• ongewenat, want : 

a. door het verdere krachtverloop kaD h.t proeea Diet 

.eer beheerst worden. 

b. het oppervlak van bet produkt wordt besehadis4t ter

wijl hier een zwakke plek ontataat. 

c. sodra plaatselijk een insnoering begint la buiteiliaet 

inanoergebied geen vervorming van het prodUkt .eer 

Dlogelijk. 

Conclu8ie : In deze gevalle. worden de techniache aogelijkhedell 

tot het vervormell van een materi .. l niet beerenad 

door brenk maar door insnoeripl. 

Het bel&llg hiervan aehuilt in bet feit, dat het begill van i.

snoering verklaard en wiskundig exaot benaderd lean wordell (Dit 

in tegenstelling tot breuk). 

• 12 • 



.. 

• 12 • 

DE INSNOERREK 

Tot het begin van inanoering is de trekkraoht (verg. (3) en (6» 

., • (j.A • (j.A 
a 

Ze word t maximaal als 

dF lit d(O • .1) = adA + Ada = 0 

d.A. _ d~ -- .... ~ A (1 

Vo1uae-invariantie houdt 1n : 

dV lit d(A.1) = 1.4.1 + .1.41 = 0 

Uit (20) eu (21) volgt 

dO -
~ III 0 

Subst1tutie .... 8.1'l 
-r1 

0' III c.O 

geeft ~ III C. St'l 

Difterent1atie van (18) naar 5 geeft 

Uit (23) en (24) vo1gt voor het inano.rbegin 

11-
~ 

<si. ter verduide1ijkiug tig. 11.) 

We kunne. de ver .... ormbaarh.id (of be.erkbaarheid) 

(20) 

(21) 

(22) 

(18) 

.... ea het aa-
ter1aal in dit geva1 detini.~r.n a1s de mex;maal bereikbare rela

ti ..... e e. uuitorae diameterreductie bij 1ijnbe1asting. 

Dus : 

(26) 

• 13 • 
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Subst. van (10), (17) en vervolgeas van (25) geatt 
Il 

~. a 2 

• 1, • 

(21) 

(28) 

Bij ea. lljll8pannWato\.stand neeet de yerro£!baarh.icl 4_ t .. 
eet de gro~tte yan de versteviging.expo ••• t. 

1v';U p<-," ct'>,<~, I 
fRet is alieszins aannemelijk, dat oak ia andere gevalle. waarhij 

insnoering op kan treda. een dergelijke te.del18 bestaat. De yora 

van de functie zal dan afhankelijlt zija Y&n de &panDingatoeataa. 

en de wijze waarop ~ is gedefinieerd. 

Een yoor dieptrekken veel gebruikt bewerkbaarheidacriteriua ia 

de maximale IttrekYerhoudingtl 

D = oorepr. blenkdiameter 

cl = gee. diameter YaD de trekepleet 

In 1950 werd door Arbel (zie fig. 12) experimenteel aangetooael 

dat b1j dieptrekken !nderdaad een relatie tUBsen de maxiaala 

trekverhouding en de verstevigingsexponent bestaat. Ook hier 

neeat de yervormbaarheid toe met de waarde van •• 

Er beetaat voorts sterke aanw1jzingen, dat een soortgelljk yer

tbaBd oak voor draadtrekkeD bestaat. 

SamenvatteDd kunne. we zeggeD, dat we eet de ver.tevig1a~ •• x»e
neat. oyer .en materiaalsrootheid beachikken die aaatseve .. 

ia voor de plastieche bewerkbaarheid van material •• bij iasnoer

gevaAl'. 

Teneinde de ontwikkeldegedachtengang een zeker. atrond1aS ta ge

veD wil ik nog nader ingaan op een bepaald aspect VaR d. verate

viging. We stelden vast, dat op elkaar volgende natuurlijke rek

ke. zonder meer opgeteld mogen wor4en. Dlt gelelt ook VOOl' op a1-

kaar volgende eftectieve detormatiea, mita dese op de juiate wij

ze bepaald zijn. Op dit laatate zal 1k hier niet verdeI' inca". 

• 1" • 
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Hieruit volgt. dat de nie .. e ettectieve verstev1g1ngakro .... die 

een I18.ter1aa1 ten gevolge yan en voorvervo;'JlliJa,g 5" besit, ••• -
voudig kan wor4en verkregen door verplaataiag van het liaea1re 

aasenstelsel over een a.tstand 6'{ • nit koat duidelijk tot uitiq 

in fig. 13. HieriD zijn onafhankelijke meetpuntea voor ,egloe14 ~ 

enteyen.voor gegloeid en vervolgen8 voorvervoraQ .ess~ ..... ce
Tea. n. kro_e van het Toorverstevigde materiaal is eveawijd1c 

aan d. oorspronkelijke kromme op eea atstaad 6v aaar liDka cele. 

gen. 

Voor ee. logarithmische asindel1ng zal de l1ja voor voorvervorad 

aateriaal Diet alleen verschoTen zijn t.o.v. de oorspronkel1jte 

kroame. maar bOTendien ook gekanteld (zie tig.14). We z1ea ... 

ook, dat de waarde yan • voor een Toorvervorad materiaal kleiae. 

is dan Tan hetzelfde materiaal in ongedeformeerde (normaalgegloei
de) toestand. (n. specifieke spanniag C Terandert eveneens) 

Het omgekeerde is dan dus ook wear : door gloeien kan de versteTi

gingsexponent Tergroot worden. Ean volko.en aaagdelijke kristal

lietstructuur heett de grootste verstevigingsexponent • • 
. . 0 

De verBtevigingsexponent a benadert de waard.e .ul eerst a. ex
tree. grote Toorvervorming. Nakayaaa Tond bijT. aan de hand ..... 

buigproeven op spaanmateriaal dat dit nagenoeg "ideaal plastisoh ft 

is·, hetgeen beteke.t dat n = 0 (Voor een dergelijk mater1aal sal 

bij een trekproet het begin van inBnoeriag nagenoeg samenvalle. 

met de vloeigrens). 

Nicr VERSTEVIGING EN DEFORMATIESPREIDING 

Bij een groot aantal verTormingsprocessen bestaat geen geTaar 

voor insnoering. U sult zich waarschijnlijk atgevraagd hebb .. 

ot de Terstevigingsexponent ook daar betekenis ken hebben ter 

beoordel1ng Tan de materiaalgeBchiktheid. Of schoon in dit ope 

zicht nog nauwelijks gegeTeas ter besch1 kkiug staan zou 1k me 

toch aan een proguose willen wagen. 

We zagen reeds bij de trekstaat, dat tengeTolgevaD plaatsel1jke 
• 

Tervorming en dua ook versteviging een verplaatBing van het de-

formatiegebie. optreedt. Dit effect' is sterker naarmate het aa

teriaal meer Terstevigt t dUB JI groter i8. 

• 15. 
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Deze tendeus zal uiteraard steeds aanwezigzij •• Als ee. lichaaa 

door een plaatselijke piekbelasting tot vloei woz:dt ge'bracht zal. 

dese vervoraing in eerste instantie ook plaatselijk optrede •• 

Ik zou het zo willen voorstellen, dat hierdoor een hard ere kera 

in het materia&! ontstaat. Plastische vloei zal bij toenemende 

belasting vooral langs het.oppervlak van deze kern plaataviDde •• 

Hierdoor nee.t de omvang van deze kern toe, eDZ. Wanaeer in he, 
punt waar het vloeien begoa een bepaalde detormatiegraad bar.itt 

wordt, zal het totale plastische materiaalvolume groter z13a.naar
mate de verstevigingsexponent groter is. Hierutt blijkt bij'V. dat 

de aannase van een oneindig dun atschuitvlak in een verspaaiaga-, 

model in principe onjuist is, tenzij yoor een niet yerate~igd aa

teriaal. Bij m1croscopiscb onderzoek Tindt men dan ook steeds een 

detormatiezone. 

Bij hardheidsmetingen heert Tabor een verschijnsel waarg •• o •••• 

dat hieraee in oYereenstemming is. (tig.15.) Duidelijk zichtbaar 

is, dat de gedetormeerde so •• bij gegloeid materiaal .... erkelijk 

groter is dan bij sterk voorYervormd materiaal. Merkwaardlc ie 

dat bij gegloei4 materiaal het materiaal dat aan de kogel grenat, 

als harde kern met de kogel meebewe.gt en zelts onder het oor

spronkelljk niveau terecht komt. Blj het weinig Yerstevigd mat.ri

aal vinden we in dit gebied juist de grootste opetuwing. 

SLOTCONCLUSIE 

Beschouwen w. dit 4atste summiere betoog ale een aannlliDg op de 

Troegere conolusies, dan kunnen we een poging wagen om tot e.n 

meer generaliserende conclusie te ko.e •• 

Blijkbaar moet bij plastische bewerkiDg'een lage waard. van de 

verstevigingsexponent a18 gunstig worden beschouwd wanneer ••• 

uitsluite.d plaatselijk een zeer grot. yervoraing w .. at. ntt ia 

bijv. het geyal bij bewerkingen ale ponsen' draaien, bu18e., fel

sen, aatrijssmeden en oalibreren van boringeD. Voorts oak b1j .ea 

oppervlaktebehandeling ale slijpen. 

De vormnauwkeurigheid wordt in dese gevallen aede gunetis beia. 

vloed doordat bijeen klein de~ormerend volume i.h.a. oak de 

elastische terugvering klein is. 

• 16 • 
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Een groteverstevigiDgsexponent ia gunstig wanneer men plaat.el1j

ke piekdeformatie. zoveel mogelijk w11 veraijden. Dus wanne.r h.t 

materiaal goed moet doorvervormen. Dit is zoals we zage. het •• -

val bij dieptrekken en draadtrekken. Maar bijv. oak bij vloe1-

draaien en trekbuigen. 

Keren we nu terug naar ons uitgangspunt. Dit hieldals doelatel

ling de valgende punten in : 

a. Er was aan te toneD. dat de genorade interpretatie VaR de 

trekproet onbruikbare gegevens voor de t7sische benaderiDe 

van de plasticiteit aplevert. 

b. Voorts, dat de trekproet, in een gewijzigde uitleg, ee • 

• eer belangrijke, zo niet de beste, methode voor •• cha

nische materiaalbeproeving vorat. 

o. Bet uttwerken van een practisch bruikbare en .enduidige 

interpretatie, die aansluit bij de grondbegrippen uit de 

plaBticiteitsmechanica. 

We zagen dat de begrippen eftectieve spanning en efteotie

ve deformatie niet alleen aan dese eisen voldoe •• maar bo
vendien op eenvoudige wijze een effectieve versteTiginga. 

tune tie opleveren. Hierme. kon reeds een belangrijk ver

schijnsel alB de inanoering kwantitatiet verkla&rd worden. 

d. Het uitwerken van een vervormbaarheidscriteriua. voorso

ver het d. materiaalkant van plaatiache vervormingametho

den betreft. Omdat nog geen betrouwbare vervormingsaodel

len zijn ontwikkeld, kon dit nog slechta tot een qualita

tieve concluai. leiden. Deze heeft naar onze meDiDs reed. 

een belangrijke betekenia. 

PROGNOSE //1/15" Pt!(;1' 

Een verdere ontwikkeling zal tenslotte naar onze mening langat.ee 

evenwijdige wegen kunnen plaatsvinden. 

a. De theoretische weg waarlangs een technisoh vervormbaar

heidscriteriua afhankeliJk van de verstevigingsexponent 

wordt afgeleid. Dit werd voor de trekproet uitgewerkt. 

Rierbij iseen mechanisch vervormingsmodel nodig. 

• 17 • 
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b. De experimentele weg. Hierbij dient men zich te bezinneA 

op een practisch en logisch procescriteriua en 41t Yer

volgens empirisch met de verstevigingsexponent in yer

band te brengen. Deze methode werd voor dieptrekken door 

Arbel gevolgd. 

Ik hoop. dat ik u van deze mogelijkheden heb kunnen overtuigen. 

• 18 • 
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. 

Materiasl C Sc S <1/_2) (N/mm2) n n 

C15 722 + 10 0,19 .! 0,01 -
C22 846 :,6 0.22 !. 0,01 

C35 932 + 4 0,23 0,00' - . 
C45 1034 + 6 0,18 !. 0,0' 

c60 1096 + ,ft. - 0,16 + 0,01 -
Ma72 617 + 24 0,34 .! 0,03 -

(dieptrekkwsl. ) 

KMS58 660 + 6 0,16 :, 0.01 

1 -
KMS58 756 + 4 0,26 0,00 -

(gegloe1d) l 
.~ 
~ 

KMS58 633 + 8 0,03 + 0,01 - -
(sterk voorverw. ) 

Cu 439 :!o8 0,44 !. 0.01 
(gegloeid) " 

Cu 

(sterk voorverw.) 422 + 4 0,11 + 0,01 - -

, Tabel 1. Enige waarden van C en n ( •• t st .. -
daardafwijking). Levertoe.tand, tenzij 
anders aangegeven. 

W.T. 
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b) zach1 gegloeid mate~iaal (n groot) 
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• FIG.15 Protiel van kogel1a.ruk (volgens Tabor) YOor 

a) sterk v.rateviCd aateriaal (n kle1D) 
b) gegloei. aateriaal (D groot) 


