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Samenvatting 

BU het omvormen van een glad materiaal ontstaat een toe
name van de oppervlakte ruwheid. 

Deze toe name blUkt mede afhankelUk van de spanningstoe

stand en de effectieve deformatie te zUn. Hoe deze rela

ties liggen zal in dit verhaal uiteen gezet worden. 
Op de eerste plaats zal enige theorie behandeld worden 
en vervolgens worden de relaties tussen spanningen, rek

ken en ruwheden besproken. 
De resultaten van de trek-, torsie-, bulg-. en asymme
trische bulgproef zUn uitgezet in grafieken en worden 
met elkaar vergeleken. 
Tot slot concluderen we dat de resultaten van de experi
menten overeenstemmen met de theorieen. 
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Summary 

Increase of plastic deformation increases surface 

roughness. 
The roughness is dependent of: 
- the stress state 
- the grain size of the workpiece 
- the effective deformation (~ ) 
- the initial roughness of the workpiece material. 
In this report the relations between stress state, 

effective deformation and surface roughness will come 
up for discussion. 
The first item will be the theory which must be 
evaluated by some experiments. 
We compared the results of the tensile, torsion, bulg 

and asymmetric bulg test. 
Comparison of the theoretical and experimental results 
showed that the ageement is good. 
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1. Inleiding 

au het omvormproces van een metaal ontstaat een toename 
van de oppervlakte ruwheid. 
Het was bekend dat de ruwheid afhankelUk is van het ma
teriaal, de korrelgrootte, de effectieve deformatie en 
de ruwheid waar men van uit gaat. 
Het was tot nu toe niet of nauwelUks bekend of de ruw
heid afhankelUk is van de spanningstoestand en zo ja hoe 
is dan de relatie hiertussen. 

Om hier iets over te zeggen is het nodig om een groot 
aantal verschillende experimenten uit te voeren. De theo
rieen dienen opgezet te worden voor een algemeen model 
waaruit de andere toestanden volgen, zoals buvoorbeeld 
de verschillen tussen de trekproef en de torsieproef. 
De afleidingen van de theorieen, de resultaten en de 
besprekingen van de experimenten zUn uiteen gezet in de 
volgende hoofdstukken. 
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2.1. Theoretische achtergronden P1asticiteitsmechanica 

In deze paragraaf za1 in het kort een aanta1 definities 

en afspraken besproken worden, welke in het verdere ver
haal worden gebruikt. 

Omdat de afleidingen van de vele formules nogal bewerke-

1Uk zUn wordt hiervoor verwezen naar de literatuur (1). 

In figuur 1 is de kracht-weg kromme v~~r de trekproef 

schematisch weergegeven. r _J _ --.-_...,.-

F ttlF+----.."...;ootl!"" 

F+--~ 

L L+.aL 

fig. 1. kracht-weg kromme trekproef 

- incrementele rek d c. = dL/L 

LdL 
eindige rek C = JdE :: J T = 

..co 

- ware spanning o-w :: F/A 

Wil men een plastisch proces kunnen beschrUven dan is 

het nodig het verband tussen de spanningen en de rekken 
gedurende het gehele proces te kennen. Oe functie. die 

het verband tussen de spanning en de rek in het plastische 

gebied beschrUft wordt de verstevigingsfunctie genoemd. 

BU plastische rekken groter dan 0,01 ~ 0,02 is de elas~ 

tische rek verwaarloosbaar. BO benadering geldt daarom: 

C:: Cel + Cpl ~Cpl (Cel«C.pl)' 
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Experimenteel heeft Ludwik (1910) voor de verstevigings
functie gevonden: U-w = C.t n waarin: 
c= karakteristieke deformatieweerstand 

n = verstevigingsexponent 
De C en n waarden zUn materiaalkonstanten. 

De vormverandering van een volumeelement kan worden be
schreven met de rekken in drie onderling loodrechte 
richtingen. (zie fig. 2) 

,/ 

/' 
,/ 

/' 
,/ 

,/ 

I 
I 
I 

.,J-- --

Figuur 2 
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- TUdens her omvormen is er geen (plastische) volumever
andering. Hieruit voIgt: V = a.b.c. 
dV = da.b.c + a.db.c + a.b.dc (=0) 

dV da db dc 
V=8+0+C=0 

dEl + d£2 + de3 = 0 

ao.bo'co = a.b.c 

C1 + E2 + 63 = In(a/ao) + In(b/bo ) + In(c/co ) 

= In a.b.c = In 1 = 0 
ao·bo·co 

- Voor de incrementele effectieve deformatie geldt: 
- Af 2 2 2 ' 

de =·v 2/3.(de1 + dC2 + dC3 ) . 

. 1 2 2 2 \ 
- De effectieve spanning: <T = V Yz. (T12 + T 23 + (:"31 ) 

- Onder de voorwaarde dat er gedurende de gehele beschouwde 
deformatie een vaste verhoudinq tussen de hoofdrekken 

blUft bestaan geldt: E. = '12/3'(£12 
+ c2

2 
+ £32 ) , 

De Levy-von Mises vergelUkingen zUn: 

dEl == d A. (0-1 - Yz.(cJ2 + 0-3 » 

dC2 == dlt·(o-2 - Yz·(o-l + (J3» dA == 
g 
(j=' 

dt:3 ::: dA·(<T3 - Yz. (u1 + <)2» 

Onder bovenstaande voorwaarde mag men schrUven: 

C
1 

::: C 
• (vi - Yz·(O-2 + (13» <T 

l2 = l • (0-2 - Yz. (u1 +"3» --0-

C
3 == ~ • (<)3 - Yz. (~ + (2) ) <:r 

- De analytische relatie tussen effectieve spanning en 
rek is: 
- -n 
0- == c.E 
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2.2. Relaties spanningen-rekken-oppervlakte ruwheid 

BU de afleidingen van de verbanden 
gaan we van een elementair oppervlakte 
elementje uit. 
We nemen een assenkruis aan waarbti de 3-richting 
loodrecht op het oppervlak staat. 

Cll = x 

()2 = a.x 

CJ3 = 0 I 

dCl = x.dA.(l-~.a) 
dC2 = x.d~.(a-~) 
dC3 = -X.dA.{~ + ~.a) 

1 - 2.a .dE
l a - 2 

( 1 ) 

_ ~ + ~.a = - - .dfl = 
1 - ~.a 

1 + a .dt1 
a - 2 

(2) 

~2/3.dC12.( 1 +(1 - 2~)2 + (1 + a)2 ) 
I 

dE = 
a - a - 2 

dE = ~2/3 ~ IdE1 • V(a - 2)2 + (1 2a)2 + (1 + a)2 
a - 2 

dc.: V2/ 3 '·ldC1/(a - 2i. V6.a
2 

- 6.a + 6 

dE = 2td=121.~ a 2 _ 

d£l = x.d\.~.(2 - a) 
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Indien x (::C:Ti) pesitief is geldt: 

dCl .1 -2 
dl"=-2' a _2.'Va -a+l 

(2 - a) 
del = 

2.~a2 
. d 

- a + 1 
(3) 

2.a - 1 
dE 2 = 

2.Va2 ' . de 
- a + 1 

(4) 

- (1 + a) 
d83 = 

2.Ya2 • de 
- a + 1 

(5) 

del' dC 2 en d£3 zUn als functie van de variabele a 

uitgezet in grafiek la (pag. 7). 
Indien x (=~l) negatief is verandert het teken van del' 

dE2 en dC3' dit is uitgezet in grafiek lb (pag. 8). 
In de grafieken is duidelUk te zien dat veer iedere waarde 

van a gel~t: dt 1/d + de2/dE + dc3/d€ :: 0 

~ del + dC2 + dC 3 :: 0 

dC2 - dEl (3.a - 3) . de 3/4. (a - 1) 
de12 = :: 

2.2.Ya2-
I :: 

Va 2_ dE 
2 a + 1 a + 1 

dC23 
d.t3 - dC2 -3/4 a de = = Va 2_ a i • 

2 + 1 

d~31' dC23 en dC31 zUn als functie van de variabele a 
u1tgezet in graf1ek 2 (pag. 9). 

(6) 

(7) 

(8) 
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Opmerking: 
De relaties en grafieken met de verbanden tussen span

ningen en rekken zUn opgezet voor elke reele waarde van 

a. 

AIle vlakspanningstoestanden (0-3 = O!) worden in feite 
beschreven met een waarde v~~r a tussen -1 en 1 
(-1.!E a ~ 1) _ Als a namenlUk niet in het interval [-1, iJ 
ligt dan kan men de i-en de 2 richting verwisselen waar
door a tussen -1 en 1 in komt te liggen. 
Daarom zullen de relaties tussen spanning-rek-ruwheid veor 

a = k en a = 11k gelUk zUn. (Hierin geldt: k = konstant) 
Ter verduidelUking de volgende twee voorbeelden: 

Voorbeeld 1: 
0-1 

0"'2 = -2.cr;. = 
"3 = 0 

a = -2 

Voorbeeld 2: 

(Ii = 0 

<12> 0 

0-3 = 0 

a =00 

a .<s 
rTf = -2-01 
V2* = 0; = 
0-3 = 0 

* *" a .cr;. 

* = a .-201 

0-1 *".> 0 

cr:-lf-'=O 
2 

<13 = 0 

*"' '*'" *" 0""'2 = a • <1"1 
"* =9a = 0 
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De relaties zullen toch voor elke waarde van a afgeleid 
worden zodat men een contrale op de juistheid van de 

berekeningen heeft. 

Afspraak: 

p = Idc
23i voor Idc231 > Idt311 

p = Idc311 voor Id E311 ~ Idc231 

(a .( -1 of a > 1) 

(-1 ~ a ~ 1) 

...P.... als functie van a is uitgezet in grafiek nr. 3 (pag. 12) 
dE 

Door het vergelUken van de rneetgegevens van de experi
menten korn ik tot de conclusie dat de ruwheid rechteven

redig is met de waarde van p. 

(3) 

Om een inzicht te krUgen van de diverse spanningstoestan
den zullen de spannings-cirkels en rek-cirkels van de 
"bUzondere" punten (grafiek 3) en de trajecten hiertussen 
opgezet worden. 

- punt 1: a = -1 
\T- cirkel 

1: 

wring-proef 

dE. -cirkel 

A X Vl P = 0,43. dE. 





-traject a: -1<a<0 

cr::cirkel 

1: 
_"'T""'""o..;: 

- punt 2! a = 0 

o--cirkel 

trekproef 

- traject b: 0 <a <~ 

(j-cirkel 
/[;' 
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o ,43 < p < 0 • 75 

p = 0,75 

0.75 -< p <0.87 

dc-c'rkel 

dc-cirkel 

de-cirkel 

J-c'31 



-punt 3: a = ~ 

(J-.cirkel 
7: 

-traject c: ~ <a <1 

o--cirkel 
Z-

- punt 4: a = 1 

o--cirkel 
1:: 

bulgproef 
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p = 0,87 

O,75<p <0,87 

p = 0,75 

dE.-cirkel 

dt.-cirkel 

dc-cirkel 

cLS~=d£31 
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2.3. Bespreking experimenten en meetresultaten 

BU de experimenten ter ondersteuning van de theorie is 
o.a. gekozen voor een torsieproef (a = -1), trekproef 

(a = 0) en een bulgproef (a = 1). 
Om een soanningstoestand te creeren tussen a = Yi en 
a = 1 kan men een asymmetrische bulg vormen.(figuur 3) 

~'I?""Li22? '~ 

V~~r deze proef geldt: C 1 ~ 4.E2 

fig. 3. 

asymmetrische bulg 

meetgebied 

J 

"",,,,,,,,.A~:~ = 

) c 1 - 2a c m.b.v. formule(l: c2~ a _ 2 .4·c;;2 a :::: 3/2 

Voor p geldt: p ~0.85 

Dus Ax VlO,85.de. 

(grafiek 3) 

BU de asymmetrische bulg zal dus een grotere opp. ruwheid 
optreden dan bU de bulg- en trekproef (~ = 0,75). 
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Naarmate de lengte-breedte verhouding bU de asymmetrische 
bulg groter wordt komt men dichter btl de waarde van ~ 

voor a. (grafiek 3) 
BU de theorie zUn we er vanuit gegaan dat de proefstuk
jes in het begin volkomen glad waren. In de praktUk zUn 
de olaatjes daarom zo goed mogelijk glad geschuurd en ge
polUst om dit te benaderen. 
De ruwheden worden 5x in de 1-richting en 5x in de 2-

richting gemeten. Van deze 10 metingen wordt de gemiddel

de waarde genomen en uttgezet in de grafieken. 
De resultaten van de trek-,bulg- en torsieproef zUn uit
gezet in grafiek 4 (pag. 17). Het is duidelUk te zien 
dat de trek- en bulgproef nagenoeg gelUk oplopen terwU1 
de torsieproef een stuk lager ligtl 
BU deze 1e serie metingen is een cut-off waarde gebruikt· 
van 1600".um. 
BU de tweede serie experimenten werd de asymmetrische 
bulgproef vergeleken met de bulgproef.(grafiek 5, pag. 18) 
BU de asymmetrische bulg werden de 3 hoofdrekken gemeten 

(E 1 , £2 en l3)' De dikterek (C3) werd met een meetklok 
gemeten. Om ~ 1 en C 2 te bepalen werd een cirkel tj e in de 
top van de bulg aangebracht. TUdens het vervormen veran
derde de cirkel in een elips waarvan de beide assen ge
meten werden. De ruwheidsmetingen vonden eveneens binnen 
deze elips plaats. (cut-off waarde: 800~m). 
BU de derde en laatste serie metingen werd de invloed 
van de walsrichting van de proefplaatjes onderzocht. 
Uit een staalplaat werden 5 platte trekstrippen gehaald, 
2 strippen met de lengteas in de walsrichting, twee 

45° gedraaid t.o.v. de walsrichting en een strip 900 ge
draaid t.o.v. de walsrichting. 
De resultaten zUn uitgezet in grafiek 6 (pag. 20). 
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BU aIle voorgaande experimenten hebben we geen rekening 

gehouden met de walsrichting van de plaatjes. 

Het assenkruis is willekeurig genomen t.o.v. de wals
richting. 

Als we de resultaten van het laatste experiment bekUken 

dan mogen we concluderen dat de walsrichting bU onze ex

perimenten geen invloed van betekenis heeft gehad. 
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3. Conclusie 

De verbanden tussen de rekken en oppervlakteruwheid lig
gen bli de trek- en bulgproef nagenoeg gelUk. De torsie
proef ligt een stuk lager terwUl de asymmetrische bulg 
een fractie hoger ligt. 
Als men de 3- richting loodrecht op het oppervlak aan
neemt is de oppervlakte ruwheid rechtevenredig met de 

waarde van E 23 als 6'23 ~ £31. 
Indien C23 ~ c31 dan geldt: A x V'i C

31 
• 

De experimenten tonen aan dat deze bewering juist is. 
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