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TESTRAPPORT TREKPROEF ANALYSE 

VOORWOORD 

Dit verslag is geschreven n.a.v. mijn stage in het Laboratorium voor 

Omvormtechnologie van de vakgroep W.P .A. (Vakgroep Produktietechnologie en 

-Automatisering), Technische Universiteit Eindhoven (TUE). 

Mijn opdracht omvatte het uittesten, corrigeren en aanvullen van een 

8Oftwareprogramma voor het automatisch uitvoeren van de trekproef. 

Op deze plaats wil ik iedereen bedanken die mij behulpzaam is geweest tijdens mijn 

stage, in het bijzonder ir. L.J.A. Houtackers, M.T. de Groot en A.C.E.C. Melis. 

R. de Biji 
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TESTRAPPORT TREKPROEF ANALYSE 

SAMENV ATTING 

Dit verslag behandelt het uittesten, corrlgeren en aanvullen van het 
"Trekproef-Analyseprogramma" [LIT. 2]. Dit 8Oftware-programma werd getest 
door het uitvoeren van een serle trekproeven op verschillende materlalen, vervolgens 
de verkregen gegevens met dit programma te verwerken en de resultaten aan een 
Bader onderzoek te onderwerpen. Hierbij zijn een aantal {outen, tekortkomingen en 
een a.antal punten, die de gebruikersvrlendeUjkheid van het programma ten goede 
kunnen komen, te voorschijn gekomen. 

In het rapport is een overzicht opgenomen waarin de berekende waarden van C, n, 
to en r alsmede de gemiddelden en standaarddeviaties hiervan zijn vermeld. 

Tot slot worden nog een aantal kanttekeningen geplaatst bij het "Datataker 
Trekproefprogramma" [LIT.I] dat samen met het "Trekproef-Analyse programma" 
gebruikt wordt voor het uitvoeren van een automatische trekproef. 
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TESTRAPPORT TREKPROEF ANALYSE 

SUMMARY 

This report consists the testing, correcting and filling up of the "Tensile 
Test-Analysisprogram" [LIT.2]. This software program has been tested by doing 
many tensile tests. Afterwards the obtained data have been worked up in this 
program and the results have been examinated. 
Some mistakes and shortcomings have come out, also a few items which can 
promote the use of this program. 

The report also contains a survey of calculated values (C,fo,n,r) as well as standard 
deviations and averages hereof. 

Finally it contains a few remarks concerning the "Datataker-Tensile Testprogram" 
[LIT.I], which has been used during the tests together with the "Tensile Test
Analysisprogram" to perform a automatic tensile test. 
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HI INLEIDING 

§ 1.1 Inleiding 

Tijdens mijn stage bij de vakgroep W.P.A. kreeg ik de opdra.cht om een software 

programma [LIT.2], dat gema.a.kt is voor de verwerking van trekproefgegevens, te 

testen. 

Er is een Datataker Trekproefprogramma [LIT.I], dat de metinggegevens en (met 

een bepa.a.lde interva.ltijd) de trekkra.cht, de breedtea.fna.me en de diktea.fna.me 

registreert en deze meetgegevens in een zgn. FBS-file op een Trekproef

Datadiskette plaatst. Een tweede programma, het "Trekproef-Analyseprogramma" 

[LIT. 2], ana.lyseert deze FBS-file en berekent 0.80. de karakteristieke spanning C, 

de verstevigingsexponent n en de anisotropiefa.ctor r. Da.a.rnaast kan met dit 

programma. een groot aanta.l grafieken getekend worden en kan men een compleet 

meet rapport laten uitprinten. 

Voor diverse materia.len worden per 800rt een aanta.l trekstaven getrokken op een 

trekbank. Daarna worden de verkregen gegevens m. b. v. dit progra.mma verwerkt en 

wordt er een meetrapport gema.a.kt. 

In dit verslag zijn a.lle geva.llen vermeld die tijdens de verwerking fout liepen ofwel 

die de gebruikersvriendelijkheid zouden kunnen bevorderen. 

§ 1.2 Doel 

Het doel van deze opdra.cht is het testen van het "Trekproef Ana.lyseprogramma." 

[versie 1.0, 1988] op mogelijke fouten zodat deze versie nog verbeterd kan worden 

voordat dit programma in de praktijk wordt ingezet en voordat het in de 

openbaarheid gebra.cht wordt. 
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Tevens wordt bier een eerste aanzet gegeven tot het opzetten van een database 
d.w.z. een hestand dat voor een aantal materlalen informatie bevat met betrekking 
tot de karakteristieke spanning C, verstevigingsexponent n, ani80tropiefactor r, etc. 
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H2 OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE TREKSTA YEN 

1) SPD (staal) 

2) SPEDD (staal) 

3) M8-63 (messing) 

4) Cu-dhp (koper) 

5) AI-2s hh (aluminium) 

6) Erftal (aluminium) 

7) RVS-316 ( roestvaststaal) 
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TESTRAPPORT TREKPROEF ANALYSE 

B3 KANTTEKENINGEN BIJ BET "TREKPROEF ANALYSEPROGRAMMA" 

§ 3.1 WERKWIJZE 

Er wordt een trekproef uitgevoerd en per x seconde wordt de kracht, de dikte en de 

breedte gemeten m.b.v. induktieve opnemers en via een datalogger* en een Personal 
Computor, waar het Datataker Trekproefprogramma [LIT. 2) op draait, onder een 

gecodeerde filenaam op een diskette geschreven. 
Deze diskette wordt hierna in een andere P.C. gestopt waar het te testen 
Trekproef-Analyseprogramma [LIT. 2] op draait. De filenaam van de betreffende 
trekproef wordt ingevoerd. Vervolgens worden de bovenstaande gegevens verwerkt 
en de materiaalparameters zoals o.a. C en n berekend (het zgn. verwerkell). 
Hierna worden de grafieken bekeken en worden de meetwaarden die in het elastische 
gebied of na het krachtmaximum liggen, verwijderd (het zgn. aanpassen). De 

overgebleven meetpunten worden opgeslagen in een nieuwe file. Vervolgens wordt 
deze nieuwe file opnieuw verwerkt en kan er een meetrapport uitgeprint 
worden. 

*datalogger: de datalogger (Datataker) is een microprocessor voor het uitlezen, 
opslaan en verwerken van fysische grootheden zoals b.v. voitages,temperatuur en 
druk. De ingangssignalen voor de datalogger dienen echter weI elektrische groot
heden te zijn zoals spanning, stroomsterkte of een digitale status te hebben. 

§ 3.2 Kanttekeningen bij het programma 

De opmerkingen die hierna volgen en die tot verbetering van het programma kunnen 
leiden, kunnen inhet programma zelf verwerkt worden of kunnen in de handleiding, 
die bij het Analyseprogramma verschijnt, opgenomen worden. 
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AIle meetwa.a.rden van een bepaalde trekproef worden met een bepa.a.lde code 
(filena.am) op een diskette gezet. Dit wordt zo gedaan bij alle trekproeven. 

v.b. TA875201 

(Zie ook bijlage 10) 

T = trekproef 
A = aluminium; het trekstaafmateriaa.l 

(ook mogeUjk is: 
F = staal 
M = messing 
K = koper 
R = roestvast sta.a.l) 

87 = ja.a.raanduiding 
52 = weeknummer 
01 = proefnummer van die week 

Als deze file (TA875201) aangepast wordt (dus de onjuiste meetwa.a.rden worden 
eruit geha.a.ld), dan wordt er een nieuwe file aangemaakt met een nieuwe naam. Het 
proefnummer van die week wordt automatisch met 50 verhoogd. De nieuwe filenaam 
wordt dan: TA875251. 
Deze file kan dan weer opnieuw verwerkt worden. 

OPMERKING 1) De gebruiker moet erop attent worden gemaakt dat na het 
aanpassen de nieuwe filenaam (d. w .z. proefnummer + 50) 
ingevoerd dient te worden en niet de oude naam. 

OPMERKING 2) Het week-en proefnummer dienen elk opgegeven te worden 
in twee cijfers; v.b. als het de derde week van 1988 betreft: 03 
(en niet: 3). Hetzelfde geldt voor het proefnummer. 

OPMERKING 3) Als men bij het aanpassen een verkeerde filenaam invoert, 
die dus niet op de diskette staat, dan krijgt de gebruiker van 
het programma hier geen foutmelding van, iets wat weI het 
geval is bij het verwerken. 
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Hieronder voIgt het proefoverzicht met de opmerkingen: 

(naam van de gebruikte diskette: Trekproef Datadiskette 1) 

§ 3.2.1 SPED 

SPED, filenaam: TF 

Dit is een test met als doel het leren omgaan met de trekbank, datalogger, 

P.C. en de programma's. De verkregen gegevens zijn onbetrouwbaar. 

SPD, bijlage 3 

* d.w.z. opgenomen in H6 

ad no 1 tIm 4: 

ad no 5 en 6: 

§ 3.2.2 SPD 

no 1: TF875101/51 (filenaam/namen) 

no 2: TF875102/52 

no 3: TF875103 

no 4: TF875201/51 

no 5: TF880106 

no 6: TF880107 

*no 7: TF880109/59 

*no.8: TF880110/60 

*no 9: TF880111/61 

onbetrouwbaar 

De registratie van de metingen wordt na enkele 

ogenblikken al afgebroken, dit komt doordat het 

stopsignaal voor het registreren van de meetwaarden al 

bereikt wordt tijdens het vloeien van het materiaal. 
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ad no 7: Bet stopsigna.a.l is nu aangepast i.v.m. de vloeigrens van SPD, 
zie bijlage 1. Tijdens het verwerken van de aangepaste versie 
verschijnt de foutmelding: I/O error F3 (too many open files 
d.w.z. er kunnen geen nieuwe files geopend worden). 

OPMERKING 4) In bet Trekproef Analyseprogramma, dat in Turbo Pascal 
geschreven is, bleek dat een pa.a.r files niet gesloten werden 
nadat ze geopend waren. Deze fout is inmiddels verbeterd. 

ad no 8: Tijdens bet aanmaken van de SER-file (verwerken van de 
meetwaarden) verscheen de foutmelding: run time error 04 (In 
argument passed to the In-function was zero or negative). 

OPMERKING 5) De laatste meetwaarde bleek t.g.v. het breken van de trekstaaf 
een negatieve dUde te bevatten. Deze waarde had nit de 
FBS-file verwijderd moeten worden. Dus voordat de gebruiker 
de gegevens gaat verwerken, dient eerst gecontroleerd te 
worden of er geen verkeerde waarden in de file staan. Dit 
laatste meet punt is er inmiddels uitgehaald. 

ad no 9: Tijdens het bekijken van de grafieken op het scherm (na het 
aanpassen) kwam de volgende foutmelding op het beeldscherm 
te staan: run time error FF (heap/stack collision, a. call was 
made to the standard procedure New or to a: recursive 
subprogram and there is insufficient free memory between the 
heap pointer and the recursive stack pointer). 

OPMERKING 6) Deze fout (die vaker voorkomt) ontstaat bij het bekijken van 
de grafieken op het scherm (dus tijdens de verwerking) en is te 
wijten aan een gebrek aan geheugenruimte. Een opl08sing 
biervoor is (nog) niet voorhanden. Als het programma. op deze 
manier vastloopt, dan dient het opnieuw opgestart te worden. 
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§ 3.2.3 SPEDD 

SPEDD, bijlage 4 * no 1: TF875202/52 

* no 2: TF875203/53 

* no 3: TF875204/54 

ad no 1: Tijdens het uitprinten van het bijbehorende meetrapport 

wordt het programma (en dus ook bet printen) afgebroken 

na de voorlaatste grafiek, door run time error FF 

(gebrek a.a.n geheugenruimte). De laatste grafiek ver

schijnt dus niet in het meetrapport maar blijkt weI 

afzonderlijk a.a.n te roepen te zijn en m.b.v. het 

commando print-screen op papier te krijgen. 

OPMERKING 7) Deze fout (tijdens uitprinten van bet meetrapport) komt ook 

vaak voor. Bet blijkt, dat &Is een serie meetwaarden in ee1i 
sessie verwerkt, aangepast, opnieuw verwerkt en uitgeprint 

wordt, dit teveel geheugen kan vergen. Bet programma kan 

hierdoor 6f tijdens de tweede verwerking (zie opmerking 6) of 
tijdens het printen van het rapport afgebroken worden. 

ad no 3: 

M8-63, bijlage 5 

Dit iaatste is te verhelpen door, voordat men het meet rapport 

gaat printen, het Trekproef-Analyseprogramma opnieuw op te 

starten en dan meteen het commando te geven waarmee het 

rapport uitgeprint kan worden. 

Weer run time error FF tijdens de verwerking van de 

meetwaarden (opmerking 6). 

§ 3.2.4 M8-63 

*no 1: TM875205/55 

*no 2: TM875206/56 

*no 3: TM875207/57 
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ad no 1: Run time error FF bij bet uitprinten na de voorlaatste grafiek. 

ad no 2: 

ad no 3: 

Ret programma wordt afgebroken. N a opnieuw opstarten gaat 
bet weI goed. 

idem 

Na de verwerking, &anp&ssing en de tweede verwerking wordt 
bet Trekproef Analyseprogra.mma beeindigd (zonder te 
printen). 
Hierna wordt weer opnieuw opgest&rt en pas dan bet 
commando gegeven om bet meetrapport uit te printen. Op 
deze manier wordt run time error FF (opmerking 7) bewust 
vermeden. Dit wordt bij de hierna volgende meetrapporten ook 
op deze manier ged&&n. 

§ 3.2.5 Cu-dhp 

Cu-dhp, bijlage 6 *no 1: TK875208/58 
*no 2: TK875209/59 
*no 2: TK87521O.60 

ad no 1: De grafieken 4 en 6 worden in bet rapport verkeerd uitgeprint. 

OPMERKING 8) Deze grafieken worden onvolledig afgedrukt doordat de 
y-as indeling niet &angepast wordt (zie bladzijde 57 en 
58). De grafieken zijn ook afzonderlijk &an te roepen en 
uit te print en (m.b.v. print screen). Dan zijn de 
grafieken 4 en 6 wei juist (zie bladzijde 60). 
De oorzaak blijkt een fout in bet programma te zijn en 
dit is inmiddels verbeterd. 
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§ 3.2.6 Al-2s hh 

Al-2s hh, bijlage 7 no I: TA875211 

*no 2: TA875212/62 

*no 3: TA875213/63 

*no 4: TA880108/58 
no 5: TA880115 

ad no 1: Er worden slechts vijf meetwaarden geregistreerd 
(intervaltijd: 15 sec). 

ad no 2: De intervaltijd is nu verkleind tot 2 sec. Na a.a.npassing van de 
gegevens wordt het programma. afgebroken bij het a.a.nmaken 
van de SER--file: I/O error Fl (Directory is full. You're trying 

te rewrite a file and there is no more room in the disk 
directory) . 

OPMERKING 9) Op Trekproef Datadiskette 1 sta.a.n nu 112 files en er zijn nog 
193536 Bytes vrij, zie bijlage 11. 
Dus ondanks het feit dat er meer dan voldoende 
geheugenruimte is (193536 Bytes free), kunnen er in de 
diskdirectory geen nieuwe filena.men (hier voor de tweede 
verwerking) meer bijgeschreven worden want de directory is 
gebonden a.a.n een maximum van 112 files. Een oplossing 

hiervoar is het werken met subdirectories. Dan kunnen er op 

een diskette veel meer files gezet worden (is ondertussen a.l 
verwerkt in het progra.mma.). 

De volgende metingen worden op een nieuwe diskette (Trekproef Datadiskette 2) 
gezet. 

De meetwaarden van no 2 (de MGG- en de FB8-file, zie oak bijlage 10) worden 
van Trekproef Datadiskette 1 naar trekproef Datadiskette 2 gecopieerd en worden 
a.chtereenvolgens verwerkt, a.a.ngepast en opnieuw verwerkt. 
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ad no 2,3 en 4: 

ad no 5: 

Verklaring: 

TREKPROEF ANALYSE 

Bij de niet-aa.ngepaste versies is te constateren dat de 
kracht-wegkromme zich in bet elastische gedeelte 
vreemd ged.raagt. Dit is overigens alleen bij dit 
metaal waargenomen. 

Dit is een test om bovensta.a.nd ged.rag te onderzoeken. 
De bijbehorende kracht-wegkromme staat in bijlage 2. 

a) Ten eerste zou er volgens bovensta.a.nde kromme 
sprake zijn van een negatieve voordeformatie &1s deze 
kromme naar beneden geinterpoleerd wordt en dat 
kan niet. 

b) Ten tweede rou de trekstrip (volgens de grafiek) in 
het elastische gedeelte af en toe korter worden (d. W.z. 
dat de induktieve opnemers een dikte-toename 
registreren die overigens varieert van 1 tot 6 pm) en 
ook dat kan niet. 

- Aanvankelijk werd gedacht dat dit (zachte) aluminium Diet stevig genoeg in de 
inspanbekken geklemd was. In volgende proeven werd de strip nog vaster 
geklemd maar dit bleek bovenstaand verschijnsel niet uit te sluiten. 

- Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de opnemers en ook het wagentje 
waaraan deze opnemers bevestigd zijn, zich eerst mooten "zetten". Dit werd 
bewerkstelligd door een paar tikken op het frame te geven waar het wagentje 
over kan bewegen, maar ook dit veranderde Diets a.a.n de krachtwegkromme. 

- Een nog andere verklaring zou een grote oppervlakteruwheid, Ra, van de 
trekstaaf kunnen zijn bij aanvang van de proof. Als de trekstrip namelijk erg 
row is, dan kunnen de opnemers door de "heuvels" opgetild worden hetgeen een 
schijnbare diktetoename zou inhouden. Zie onderstaande tekening (sterk 
overdreven getekend). 
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positie dikteopnemers (idem aan onderzijde) 

1 grote Ra 

trekrichting 

--- 5 

Verklaring bij bovenstaande tekening: 

- in het begin: 1-2: schijnbare dikte-a.fname 
- daa.rna : 3-4: schijnbare dikte-toename 

Maar ruwheidsmetingen aa.n aluminium trekstaven en vergelijking met de andere 
metalen die dit gedrag niet vertonen, levert geen mogelijke verklaring op (Ra van 
aluminium islaag, zie ook H4). 

Er kan worden vastgesteld dat er (nog) geen aannemelijke verklaring voorhanden 
is voor het vreemde gedrag van de krachtwegkromme van AI-2s hh in het 
elastische gebied. Waarschijnlijk is de oorzaak te wijten aa.n bepaalde 
metaalkundige a.specten van dit aluminium, die momenteel nog niet bekend zijn. 
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OPMERKING 10) 

TREKPROEF ANALYSE 

Bet metaal AI-2s hh is (nog) Diet geschikt om 

getrokken (en verwerkt) te worden in de gebruikte 

opstelling. Er moet dan ook Diet teveel waarde worden 

gehecht aa.n de berekende materiaalparameters van dit 

materiaal die uit deze opstelling verkregen werden, ook 

Diet als de vreemde meetwaarden eruit gehaald worden. 

Algemeen kan gesteld worden dat de gebruiker van het Trekproef-Analyse

programma voorzichtig moet zijn als er sprake is van sterk afwijkende grafieken en 

deze grafieken dus Diet zondermeer als zijnde betrouwbaar dient te veronderstellen. 

Edtal, bijlage 8 

§ 3.2.7 Edtal 

no 1: TA880101 

no 2: TA880102 

*no 3: TA880103/53 

*no 4: TA880104/54 

*no 5: TA880105/55 

ad no 1: Deze meting is onbetrouwbaar, want door een te kleine 

voorspanning wordt door de Datataker een verkeerd signaal als 

krachtsignaal genomen. 

ad no 2: Bier blijkt de intervaltijd te klein gekozen te zijn. 

ad no 3: Run time error FF tijdens het bekijken van de grafieken op het 

scherm (zie ook opmerking 6). 

OPMERKING 11) De lengte van de opmerking, die de gebruiker in kan voeren, 

blijkt te groot te zijn voor het uitprinten van het rapport (ad 

no 4, zie bladzijde 66). 

ad no 5: idem no 3. 
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§ 3.2.8 RVS-316 

RVS-316, bijlage 9. *no 1: TR880112/62 

*00 2: TR880113/63 

*no 3: TR880114/64 

TREKPROEF ANALYSE 

ad no 2: Door toeval wordt bij dit materiaal geconstateerd dat bier de 

induktieve opnemers niet met de trekstaaf (die langer wordt) 

meebewegen, maar op precies dezelfde plaats blijven staan. 

Hier wordt in H4 nader op ingegaan. 

ad no 3: idem 

- Trekproef Datadiskette 2 bevat nu 109 files (164864 Bytes free), zie 

bijlage 12. 

- Wanneer de verschillende grafieken van drie meetrapporten van een. bepaald 

metaal met elkaar vergeleken worden, dan zijn er soms kleine verschillen aan te 

wijzen. Dit is te wijten aan het feit dat de drle trekstaven van reD. bepaald 

materiaal niet volledig identiek zijn. 
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B4 DE INDUKTIEVE OPNEMERS 

Bij de voorgaande proevenserie werd geconstateerd dat bij roestvaststaal de 
opnemers, die de breedte- en dikteafname meten, Diet meebewogen met de 
trekstaaf. 
Bier wordt nader onderzoek naar gedaan. Er worden een aantal strips getrokken en 
tegelijkertijd wordt onderzocht of het wagentje, waar de opnemers aan vast zitten, 
met de trekstaaf meebeweegt. Tevens zijn hieraan oppervlakteruwheidsmetingen 
verbonden aangezien het mogelijk ZOll kunnen zijn dat er een verband besta.a.t tussen 
het meelopen van het wagentje en de ruwheid van het oppervlak van de strip waar 
de opnemers op drukken. 

1) AI-2s hh 

Bet wagentje beweegt wee met de strip. 
Ra: 0.29 pm (ongetrokken)-0.31 pm (getrokken). 

2) Erftal 
De opnemers en dus ook het wagentje bewegen mee. 
Ra Diet onderzocht. 

3) MS-63 
De opnemers bewegen in het begin mee, maar even later blijven ze staan. 
Ra: 0.11 pm-O.86 pm. 

4) SPD 
De opnemers bewegen mee. 
Ra: 0.83 pm---1.02 pm. 
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5) RVS-316 

Aanvankelijk bewegen de opnemers mee, maar daarna blijven ze staan. Opvallend 

is dat ze bij een tweede proef continue blijven staan. 

Ra: 0.40 pm-1.14 pm. 

6) SPEDD 

In het begin bewegen de opnemers mee, maar al snel blijven ze weer staan. Bij een 
herhaling van deze proef valt op dat ze nu weI continue meebewegen. 
Ra: 0.75 pm-0.94 pm. 

7) Cu-dhp 

De opnemers gaan aanvankelijk mee, echter kort hierna blijven ze staan. 
Ra: ? pm -.0.48 pm. 

OPMERKING 12) Het is uiteraard de bedoeling dat het wagentje, waaraan de 

induktieve opnemers gemonteerd zijn, steeds met de trekstaaf 

meebeweegt (de staaf is aan weerszijden ingespannen en aan 

00n kant wordt getrokken, zie onderstaande tekening). 

trekstaaf 

wagentje (Ioopt over een 

geleiding) 

treknchting 

breedteopnemer 

(bovenaanzicht) 
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Bij Ms-63, RVS-316, SPEDD en Cu-dhp blijft het wagentje 
het grootste gedeelte van de trekproef echter stil staan. 
Dit is niet de bedoeling want dit betekent dat de 
trekstaaf onder de nu stilstaande opnemers door wordt 
getrokken en dat de breedte- en dikteverandering 
van de strip dus niet steeds op exact dezelfde positie 
gemeten wordt maar steeds op een andere plaats. 

De oorzaak van het stil blijven staan van de opnemers 
is, ondanks onderzoek, niet opgehelderd kunnen worden. 
Ook uit de ruwheidsmetingen voIgt geen bepaald verband 
of een mogelijke verklaring. Aannemelijk is weI dat 
het bovenstaande afhankelijk is van o.a. de volgende 
factoren (of een combinatie hiervan): 

- oppervlakteruwheid van de trekstrip 
- hardheid van de strip (de mate waarin de 

opnemers in de treksta.a.f kunnen drukken) 
- de induktieve opnemers zelf 
- het frame waarover het wagentje kan bewegen 
- de geleiding van het wagentje (kogellagers). 

De invloed van het niet meelopen van het wagentje 
(d. w.z. het meten van de breedte en dikte op steeds 
andere posities) op de betrouwbaarheid van de resultaten 
bij bepaalde trekstaven zal echter gering zijn aangezien 
de staaf over het hele verjongde gedeelte toch nagenoeg uniform 
rekt. 
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. H5 EEN AANTAL AANVULLENDE OPMERKINGEN 

OPMERKING 13) Het is noodzakelijk dat de meetwaarden die in het 
elastische gebied of na het krachtmaximum liggen, verwijderd worden 
want alleen het plastische gedeelte van de kracht-wegkromme waar 
uniforme rek optreedt, is hier van belang. Dit is echter nergens vermeld, 
ofschoon dit wel de duidelijkheid zou bevorderen. 

OPMERKING 14) Bij de verwerking van de meetpunten moot de gebruiker 
van het Analyseprogra.mma. een boven- en een ondergrens 
invooren die betrekking hebben op de berekening van de 
voordeformatie. Het verdient aanbeveling om in het 
programma of in de handleiding een bepaalde indicatie te geven hoe 
groot of klein deze grenzen gekozen dienen te worden. 

OPMERKING 15) Tijdens het werken met het programma kan in het keuze
menu o.a. gekozen worden voor optie 6, d.w.z. conversie 
naa.r de SE-file. Het zon duideUjker zijn als hier wordt 
aangegeven wat hiermee bedoeld wordt, iets wat weI het 
geval is bij de andere opties. 

OPMERKING 16) Soms kan het progra.mma. vastlopen bij het bekijken van de 
verschillende grafieken als men niet de juiste commando's geeft. Dit 
wordt aan de hand van een voorbeeld toegelicht. 

v. b. Van een bepaalde verwerkte trekproef worden een aantal 
verschillende grafieken bekeken op het beeldscherm van de P.C. (de 
grafieken kunnen getekend worden door de eenheden in te voeren die 
men langs de assen uitgezet wenst te zien): 
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- eerste grafiek: op de Y-88: de dikte 
op de X-88: de rela.tieve weg 

- tweede grafiek: op de Y-88: de dikte 
op de X-88: de effectieve rek 

- derde grafiek: op de Y-88: de dikte 
op de X-88: de effectieve rek, logaritmisch 

Deze grafiek kan echter niet door het programma. getekend worden (~as lineair, 
de andere logaritmisch). Bet programma vra.a.gt de gebruiker om nieuwe as
grootheden in te voeren. 

- vierde grafiek: op de Y-88: de dikte 
op de X-88: de relatieve weg 
(hetzelfde als de eerste grafiek) 

Echter ook deze grafiek wordt niet getekend, het programma. blijft a.1leen 
maar vragen welke eenheden men langs de twee assen wenst uit te zetten, maar 
tekent niets. 

Als het programma. op deze manier vastloopt, dan is dit alleen op te lossen 
door langs allebei de 88sen de eenheden logaritmisch uit te zetten (dus door 
een dubbel-logaritmische grafiek te laten tekenen), v.b.; 

-vijfde grafiek: op de Y-88: effectieve spanning, logaritmisch 
op de x-as: effectieve rek, logaritmisch 

Deze grafiek wordt gewoon getekend, en men ka.n ook weer andere grafieken 
a.a.nroepen. 

Bovensta.a.nde is te wijten a.a.n een lout in het Trekproef-Analyseprogramma. 

-25-



TESTRAPPORT TREKPROEF ANALYSE 

H6 DE BEREKENDE MATERIAALPARAMETERS 

§ 6.1 Inleiding 

Van elk van zeven verschillende 800rten metalen worden drie trekstaven gem&&kt 
(walsrichting 0') en vervolgens op een trekb&nk: getrokken. ffieronder (vanaf §6.2) 
voIgt een overzicht van de door het Analyseprogramma berekende C, n, £0 en r 
(resp. kara.kteristieke spanning, verstevigingsexponent, voordeformatie en 
gemiddelde ani80tropiefactor). 

Tevens zijn van de C, n en de r de gemiddeide waarden en ook de 
stand&&rddeviaties berekend. Zo'n gemiddelde waarde geeft een globale indruk van 
de juiste waarde. "Giobaal", aangezien het een gemiddelde betreft van slechts drie 
waarden. 
De standaarddeviatie (s.d.) geeft &an in welke mate de drie meetpunten rondom het 
gemiddelde varleren, een 800rt spreiding dus. Naarmate de standaarddeviatie relatief 
groot is t.o.v. het gemiddelde, dient er minder waarde gehecht te worden &an de 
betrouwbaarheid van de berekende materiaalparameters. Een grote spreiding kan 
veroorza.a.kt worden door het feit dat de drie trekstrippen van een bepaald metaal 
niet 100% identiek zijn. 

De gemiddelde waarden van C, n en r kunnen gebruikt worden in een nog op te 
zetten database waarin ook andere gegevens van de verschillende materia.len in 
opgeslagen zijn. 

Opmerking bij §6.2 t./m §6.S: 

- We hebben te ma.ken met model! als model 1 = model 2, 
d.w.z. er is geen voordeformatie (£0= 0). 
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[bijlage 3] 

- Als er sprue is van een bepaa.lde voordeformatie, dan 

hebben we te doen met model 2. 

- In de bijlagen 3 tIm 9 is voor elk van de zeven verschil-

lende 800rten metalen een meetrapport te vinden (willekeurig gekozen 

uit de drie rapporten per metaalsoort). 

§ 6.2 SPD 

*no 7: model 1 

*no 8: 

*no 9: 

Gemiddeld: 

s.d. voor 

C = 519 N Imnt'
n = 0.236 

r = 0.92 

model 1 
1 

C=569N/mm 

n = 0.238 

r = 0.90 

model 1 
1. 

C=560N/mm 

n = 0.237 

r = 0.92 

1 
C = 549.3 N/mm 

n = 0.237 

r = 0.913 

l 
C: 21.8 N/mm 

n: 8.2E-4 

r: 9.4E-3 
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§ 6.3 SPEDD 

(bijlage 4J 

*no 1: ! 
C=501N/mm 
n = 0.233 

t.= 0.002 
r = 1.78 

*no 2: 
1 

C = 512 N/mm 

n = 0.243 

to= 0.003 
r = 1.44 

*no 3: 1 
C=503N/mm 

n = 0.235 

f.o= 0.002 
r = 1.69 

Gemiddeld: .t 
C = 505.3 N/mm 

n = 0.237 

r = 1.64 

s.d. VOOI 
2 

C: 4.78 N/mm 

n: 4.3&-3 

r : 0.14 
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(bijlage 5] 
§ 6.4 M8-63 

*no 1: 
z. 

C = 778N/mm 

n = 0.509 

fO= 0.084 
r = 0.88 

*no 2: 
It 

C=773N/mm 

n = 0.496 

fO= 0.07 
r = 0.83 

*no 3: l. 
C = 804 N/mm 

n = 0.538 

f =·0.094 
0 

r = 0.92 

Gemiddeld: ~ 
C = 785 N/mm 

n = 0.514 

r = 0.88 

s.d. voor 
z 

C: 13.59 N/mm 

n: 17.6E-3 

r: 0.037 

§ 6.5 Cu-dhp 

[bijlage 6] 

*no 1: model 1 
2. 

C = 514 N/mm 

n = 0.408 

r = 0.74 
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*no 2: 

*no 3: 

Gemiddeld: 

s.d. voor 

[bijlage 7] 

t 
C=506N/mm 

n = 0041 

(0= 0.002 
r = 0.72 

J 
C = 497 N/mm 

n = 00401 

(0= 0.002 
r = 0.73 

2 
C = 505.7 N/mm 

n = 00406 

r = 0.73 

t 
C: 6.94 N/mm 
n: 3.9E-3 

r: 8.2E-3 

§ 6.6 AI-2s hh 

TREKPROEF ANALYSE 

N.B.: er dient Diet teveel waarde te worden gehecht aan de ma.teriaalparameters 
van dit metaal, zie ook opmerking 10. 

*no 2: model 1 

C=205N/mm
2 

n = 0.152 
r = 0.25 

*00 3: model 1 
1 

C = 175 N/mm 
n = 0.107 

r = 0.5 
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*no 4: model 1 
1 

C = 136 N/mm 

n = 0.046 

r = 0.48 

Gemiddeld: 
! 

C = 172 N/mm 

n = 0.102 

r = 0.41 

s.d. voor 
1 

C : 28.25 N/mm (!) 
n: 0.043 

r: 0.113 

§ 6.7 Erfta.l 

{bijlage 8] 

*no 3: model 1 
C= 196N/mmt 

n = 0.322 

r = 0.44 

*00 4: model 1 

C = 181 N/mml 

n = 0.288 

r = 0.57 

*no 5: model 1 
J 

C = 175 N/IDlIl 

n = 0.261 

r = 0.58 
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Gemiddeld: 

s.d. voor 

[bijlage 9] 

*no 1: 

*no 2: 

*no 3: 

Gemiddeld: 

s.d. voor 

1-
C = 184N/mm 

n = 0.29 
r = 0.53 

1 
. C: 8.83 N/mm 

n: 0.025 

r: 0~064 

§ 6.8 RV8-316 

1 
C = 1457 N/mm 

n = 0.485 

EO- 0.028 

r = 0.53 

1 
C = 1453 N/mm 

n = 0.489 

EO= 0.032 
r = 0.55 

1 
C = 1465 N/mm 

n = 0.499 

fO= 0.032 

r = 0.51 

1 
C = 1458.3 N/mm 

n = 0.491 

r = 0.53 

Z 
C: 4.99 N/mm 

n: 5.9&-3 

r: 0.016 
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B7 BET "DATATAKER-TREKPROEFPROGRAMMA" 

Voor het registreren van de trekkracht en van de breedte- en dikteverandering 
tijdens de trekproef, wordt het Datataker-Trekproefprogramma [LIT.1] gebruikt. 
ffierbij zijn nog een aantal opmerkingen te plaatsen (de eerste drie opmerkingen zijn 
overgenomen uit [LIT. 6]): 

1) De structuur van het programma zou nog verder verbeterd kunnen worden. 

2) Ais de registratie van de metingen tijdens de uitvoering van de trekproef wordt 
gestopt doordat de gebruiker het programma afbreekt, dan gaan de verkregen 
meetwaarden verloren. Dit zou veranderd moeten worden. 

3) Bet zou gebruikersvriendelijker zijn als de trekbank door de computor gestuurd 
wordt. Dan kunnen we spreken van een volledig geautomatiseerde trekproef 
(momenteel handbediening). 

4) Voordat de geregistreerde meetwaarden door de p.e. op de diskette worden 
gezet, vraagt het programma of er nog voldoende geheugen (> 3 kByte) op deze 
schijf aanwezig is. Bet is echter gebleken (opmerking 9) dat dit uitgebreid moet 
worden met de vraag of de omvang van de disk directory niet overschreden wordt 
(maximaal112 filenamen). 

5) Bij de vraag in het programma of de gebruiker de beginmaten van de trekstrip 
wilt invoeren, dient daar volledigheidshalve bij vermeld te worden dat dit in 
millimeters dient te gebeuren. 

6) De weergave van de kracht en van de momentane breedte en dikte in de vorm 
van kolommen die niet recht zijn, m8.a.r horizontaal verschuiven als het getal, dat 
de grootte van de kracht weergeeft, een cijfer langer wordt, ziet enigszins slordig 
uit. 
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7) Enige kennis van het te trekken materiaal is gewenst omdat dan de juiste 
wa.a.rden voor de iDBtellingen (v.b. het 8topsignaal voor de registratie bij een 
metaal met een vloeigrens, zie SPD) in het programma gekozen kunnen worden. 
Bet is overigens belangrijk om de trekstrip op de juiste manier in te spannen. 
Nadat de beginbreedte en -dikte ingelezen zijn, dient een voldoende grote 
voorspanning gegeven te worden, want anders kan de Datataker een verkeerd 

I signaal al8 krachtsignaal kiezen en dan klopt er van de hele meting niets meer. 
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de eerste sets meetwa.a.rden 
vaak onbetrouwba.a.r kunnen zijn. 

8) De kra.cht-wegkromme van 80mmige metalen vertoont een tamelijk grillig 
verloop in het plastische gedeelte, o.a. bij M~3 en Erftal. AI-2s hh is een geval 
apart, want da.a.r heeft het betrekking op het elastische gedeelte, zie §3.2.6. Als 
bij die metalen de FB8-file bekeken wordt, dan is te zien dat de dikte en 80mB de 
breedte tijdens de trekproef a.f en toe een pa.a.r micrometer toenemen (Lp.v. 
afnemen). Dit is wa.a.rschijn1ijk te wijten aa.n het metaal zelf of aa.n de induktieve 
opnemers. 
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SLOTOPMERKINGEN 

- Helaas is er (nog) geen oplossing gevonden voor bet regelmatig optreden van run 
time error FF (zie opmerking 6 en 7). 

- De in H6 berekende materiaalparameters kunnen goed gebruikt worden voor een 
nog op te stellen database wa.a.rin ook andere gegevens over metalen kunnen 
worden opgenomen. 

- Ik hoop dat de opmerkingen over het Trekproef-Analyseprogramma., die 
verkregen werden door het uitvoerig te testen, gebruikt zullen worden (voorzover 
dit nog niet gebeurd is) omdat deze de juistheid, betrouwbaarheid en de 
gebruikersvnendelijkheid van dit programma zullen verhogen. 
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TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
Beglnbreedte Bo (mm): 
Begindikte So (mm) : 
Aantal metingen: 
Datum proef (jjmmdd): 
Werkstoffnummer: 
Materiaalsoort: 
Plaatdlkte (mm): 

TFBB0161 
10.010 
1 .010 
49 
BB010? 

SPD 
1 

Richtina (dea. t.o.v. 
Herkomst materiaal: 

walsrL) :0 
MCB 

Operator: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
Datatakerproef (J/N): 

R de Bijl 
ir. L.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto Houndsfield 
Tensometer "type w" 
9B1? 
J 

Door Datataker aebruikte commandoregels: 

Opmerkingen: 

Datum van wijziging: 
Naam wijziger: 

P22-44 
P24=44 
1m In lu 
R10S 1V 2V 3V 

no 9 SPD 

BB010? 
R de Bijl 

Opmerkingen Wijziging: 
waarden in elast. gebied en > F-max eruit gegooid 

MATERIAALPARAMETERS: -

Model 1: a - C * en : 
Karakterist1eke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : a - C * (EO + e)n 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
Voordeformatie Eo : 

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

o 

560 (N/mm2) 
0.23? (-) 

560 (N/mm 2 ) 

0.23? (-) 
0.000 (-) 

0.92 
0.90 
0.99 



TUE LABOAATOAIUM VOOA OMVOAMTECHNIEK 
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tOil 1 tffec.itvt lpallil~ (1,""2) 
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Fig. 3: Gemeten spannings-rek kromme. 
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I.~ effectieve rd (-) 

Fig. 4: Gemeten spann1ngs-rek kromme (in dubbellog diagram). 
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met C,n en Eo ale parameters. 
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Fig. ?: Verhouding dikte-rek I breedte-rek. 

10A.l Inifotropiefac'or r (0) 

12 

10 

I 

, 
I 

o 0 5 10 15 
tffec'ievi re' (0) 

IS 10",2 

Fig. 8: Anisotropiefactor ala funktie van de effectieve rek. 



TUE LABORATORIUM VOOA OMVORMTECHNIEK 

STANDAAAD MEETRAPPORT TREKPROEF 

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
Beginbreedte 80 (mm): 
BegindiKte So (mm): 
Aantal metingen: 
Datum proeT (jjmmdd): 
WerKstoTTnummer: 
Materiaalsoort: 
PlaatdiKte (mm): 

TF675254 
10.040 
1.000 
42 
671221 
? 
spedd , 

Aichting (deg. t.o.v. 
HerKomst materiaal: 

waisri.) :0 
MCB 

Operator: 
Projectleider: 
BanKsnelheid (mm/min): 
MerK treKbanK: 
Type treKbank.: 
Serienummer: 
DatataKerproe¥ (J/N): 

A de Bijl 
ir. L.J.A. Houtackers 
O. 16 
Monsanto HoundsTield 
Tensometer "type w" 
9617 
J 

Door Oatataker gebruikte commandoregels: 

OpmerKingen: 

Datum van wijziging: 
Naam wijziger: 

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

no 3 spedd 

671221 
A de Bijl 

DpmerKingen Wijziging: 
waarden < 0.01 rek en > F-max eruit gehaald 

MATEAIAALPARAMETEAS: -

Model 1: a - C * En : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : a - C * (EO + E)n 
KarakteristieKe spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
VoordeTormatie Eo : 

AnisotropieTactoren: r gem 
r (0. 1) 
r (0.2) 

499 (N/mm 2 ) 

0.230 (-) 

503 (N/mm 2 ) 

0.235 (-) 
0.002 (-) 

1.69 
1.63 
1 .? 1 



TUE LABOAATOAIUM VOOA OMVOAMTECHNIEK 

1O"! treHrlCht F (I) 
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Fig. 1: Kracht-weg kramme. 
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Fig. 2: Berekende spanningen uitgezet tegen de gemeten spanningen. 
(In het ideale geval is dit een rechte lijn ander 45 0 ) 
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TUE LABDRATDRIUM VDDR DMVDRMTECHNIEK 

10"1 effec~ieue .panninS (1/""2) 
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Fig. 3: Gemeten spannings-rek kromme. 
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Fig. 4: Gemeten spannings-rek kromme (in dubbellog diagram). 
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Fig. 5: Berekende spannings-rek kromme, 
met C,n en Eo als parameters. 
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100.000 0.010 0.020 o .OSO 0.100 0.200 
eHee'ieve rd (-) 

O.SOO 1.000 

Fig. 6: Berekende spannings-rek kromme (in dubbellog diagram) 
met C,n en Eo als parameters. 
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Fig. 8: Anisotropie~actor ala ~unktie van de e~~ectieve rek. 
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TUE LABOAATOAIUM VOOA OMVOAMTECHNIEK 

STANOAAAD MEETAAPPOAT TREKPAOEF 

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikte So (mm) : 
Aantal metlngen: 
Datum proef (jjmmdd): 
Werkstoffnummer: 
Materiaalsoort: 
Plaatdikte (mm): 

TM8?5256 
10.000 
1 .010 
59 
8?1222 
? 
MS 63 
1 

Aichting (deg. t.o.v. 
Herkomst materiaal: 

walsri.) :0 
MCB 

Operator: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank:, 
Serienummer: 
Datatakerproef (J/N): 

R de Bijl 
ir. L.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto Houndsfield 
Tensometer "type w" 
981? 
J 

Door Datataker gebruikte commandoregels: 

Opmerkingen: 

Datum van wijziging: 
Naam wijziger: 

P22=44 
P24-44 
1m In /u 
A1SS 1V 2V 3V 

no 2 MS 63 

8?1222 
A de Bijl 

Opmerkingen Wijziging: 
waarden in elastisch gebied en > F-max eruit 

MATEAIAALPAAAMETEAS: -

Model 1: a - C * En : 
Karakteristieke spanning C 
Versteviaingsexponent n : 

Model 2 : a = C * (Eo + e)n 
Karakteristieke spann ina C 
Versteviainasexponent n : 
Voordeformatie EO : 

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

So 

643 (N/mm2) 
0.282 (-) 

??3 (N/mm2) 
0.496 (-) 
O.O?O (-) 

0.83 
0.82 
0.84 
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Fig. 1: Kracht-weg kromme. 
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Fig. 2: Berekende spanningen uitgezet tegen de gemeten spanningen. 
(In het ideale geval is dit een rechte lijn onder 45°) 
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Fig. 3: Gemeten spannings-rek kromme. 
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Fig. 4: Gemeten spannings-rek kromme (in dubbellog diagram). 
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Fig. S: Berekende spannings-rek kromme, 
met C,n en Eo als parameters. 
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Fig. 6: Berekende spannings-rek kromme (in dubbellog diagram) 
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Fig. 8: Anisotropiefactor als funktie van de effectieve rek. 
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TUE LABOAATOAIUM VOOA OMVOAMTECHNIEK 

STANOAAAD MEETAAPPOAT TAEKPAOEF 

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikte So (mm): 
Aantal metingen: 
Datum proeT (jjmmdd): 
WerkstoTTnummer: 

TK8?5259 
10.030 
1.020 
62 
8?1222 

Materiaalsoort: 
Plaatdikte (mm): 
Aichting (deg. t.o.v. 
Herkomst materiaal: 

Cu OHP 
1 

walsri.) :0 

Operator: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
OatatakerproeT (J/N): 

MCB 
A de Bijl 
ir. L.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto HoundsTield 
Tensometer "type w" 
9817 
J 

Ooor Oatataker gebruikte commandoregels: 

Opmerkingen: 

Datum van wijziging: 
Naam wijziger: 
Opmerkingen Wijziging: 

waarden in elast. gebied 

P22-44 
P24=44 
1m /n /u 
A15S 1V 2V 3V 

no 2 Cu OHP 

8?1222 
A de Bijl 

en > F-max eruit gegooid 

MATEAIAALPARAMETERS: -

Model 1: 0 - C * En : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : 0 - C * (eo + e)n 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
VoordeTormatie EO : 

AnisotropieTactoren: r gem 
r (0.1) 
r (0.2) 

ss 

502 (N/mm2) 
0.403 (-) 

506 (N/mm2) 
0.410 (-) 
0.002 (-) 

0.?2 
0.?3 
0.?5 
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Fig. 1; Krocht-weg kromme. 
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Fig. 2: Berekende sponningen uitgezet tegen de gemeten spanningen. 
(In het ideale gevel is dit een rechte lijn onder 45°) 
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Fig. 3: Gemeten spannings-rek kromme. 
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Fig. 4: Gemeten spannings-rek kromme (in dubbellog diagram). 
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ltAl ""~t .".nin! (C,a,.p.O) '1/""2) 

JS 

Fig. 5: Berekende spannings-rek kramme, 
met C,n en Eo als parameters. 
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Fig. 6: Berekende spannings-rek kromme (in dubbellog diagram) 
met C,n en Eo als parameters. 
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Fia. 8: AnisotropieTactor als Tunktie van de eTTectieve rek. 
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TUE LABOAATOAIUM VOOA OMVOAMTECHNIEK 

STANDAAAD MEETAAPPOAT TAEKPAOEF 

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikte So (mm): 
Aantal metingen: 
Datum proe~ (jjmmdd): 
Werksto~~nummer: 

Materiaalsoort: 
Plaatdikte (mm): 

TA880158 
10.020 
0.990 
1? 
880106 

Al 2s HH 
1 

Aichting (deg. t.o.v. 
Herkomst materiaal: 

walsri.) :0 
MCB 

Operator: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
Datatakerproef (J/N): 

A de Bijl 
ir. L.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto Houndsfield 
Tensometer "type w" 
981? 
J 

Door Datataker gebruikte commandoregels: 

Opmerkingen: 

Datum van wijziging: 
Naam wijziger: 
Opmerkingen Wijziging: 

waarden in elaet. gebied en 

P22=44 
P24=44 
1m In lu 
A2S 1V 2V 3V 

no 4 Al 2s HH 

880111 
A de Bijl 

> F-max eruit gegooid 

MATEAIAALPAAAMETEAS: -

Model 1: a - C * En : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : a - C * (Eo + E)n 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
Voorde~ormatie Eo : 

Anisotropie~actoren: r gem 
r (0.1) 
r (0.2) 

136 (N/mm 2 ) 

0.046 (-) 

136 (N/mm 2 ) 

0.046 (-) 
0.000 (-) 

0.48 
2.1 ? 
4.33 
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Fig. 1: Kracht-weg kromme. 
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Fig. 2: Berekende spanningen uitgezet tegen de gemeten spanningen. 
(In het ideale geval is dit een rechte lijn onder 45°) 
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Fig. 3: Gemeten spannings-rek kromme. 

I.t effee'ilve spann in~ ("'NN2) 

1000.00 

510.000 r-

200.000 !-

I I I 
110.000 0.001 1.002 '.005 1.110 0.020 

10. effedieue re. (-) 

16 

I 

uso 0.'1' 

Fig. 4: Gemeten spannings-rek kromme (in dubbellog diagram). 
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leal weltMe QaDiR. (C/II,epsO) (K/II1I2) 
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• 0 2 • I 8 10 12 
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Fig. 5: Berekende spannings-rek kromme, 
met C,n en £0 ale parameters. 
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Fia. 6: Berekende spanninas-rek kromme (in dubbellog diagram) 
met C,n en Eo ale parameters. 
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Fie. 8: Anisotropiefactor als funktie van de effectieve rek. 

Is-



TUE LABORATORIUM VOOR OMVORMTECHNIEK 

STANDAARD MEETRAPPORT TREKPROEF 

METINGGEGEVENS: -

Codeneem: 
Beginbreedte Bo (mm): 
Begindikte So (mm): 
Aentel metingen: 
Detum proe~ (jjmmdd) : 
Werksto~~nummer: 

Meterieelsoort: 
Pleetdikte (mm): 

TA880154. 
10.010 
1.040 
95 
880106 

Er~tel 

1 
Richting (deg. t.o.v. 
Herkomst meteriael: 

welsri.) :0 
MCB 

Dperetor: 
Projectleider: 
Benksnelheid (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbenk: 
Serienummer: 
Detatekerproe~ (J/N): 

R de Bijl 
ir. L.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto Hounds~ield 
Tensometer "type w" 
981? 
J 

Door Detataker gebruikte commandorege!s: 

Opmerkingen: 

Datum ven wijziging: 
Naam wijziger: 
Opmerkingen Wijziging: 

waarden in elast. gebied 

P22-44 
P24-44 
1m In lu 
A5S 1V 2V 3V 

no 4 Er~tal 
eerste waarde en laatste 5.eruit gehae 
(totaal 105meetpunten ; dit is 5 tevt 

880106 
R de Bijl 

eruit gehaald 

MATERIAALPARAMETERS: -

Model 1: a - C * En : 
Karekteristieke spenning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : a - C * (Eo + E)n 
Karekteristieke spenning C 
Verstevigingsexponent n : 
Voorde~ormatie Eo : 

Anisotropie~actoren: r gem 
I" (0. 1) 
I" (0.2) 

({ 

'81 (N/mm 2 ) 

0.288 (-) 

181 (N/mm2) 
0.286 (-) 
0.000 (-) 

0.5? 
0.58 
0.54 
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Fig. 1: Kracht-weg kromme. 
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Fig. 2: Berekende spanningen uitgezet tegen de gemeten spanningen. 
(In het ideale geval is dit een re~hte lijn onder 45°) 
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Fia. 3: Gemeten spanninas-rek kromme. 
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Fia. 4: Gemeten spanninas-rek kromme (in dubbelloa diaaram). 
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Fig. 5: Berekende spannings-rek kromme, 
met C,n en Eo als parameters. 
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Fig. 6: Berekende spannings-rek kromme (in dubbellog diagram) 
met C,n en Eo als parameters. 
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Fig. 7: Verhouding dikte-rek / breedte-rek. 
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Fia. B: AnisotropieTactor als Tunktie van de eTTectieve rek. 
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TUE LABOAATOAIUM VOOA OMVOAMTECHNIEK 

STANDAAAD MEETAAPPOAT TAEKPADEF 

METINGGEGEVENS: -

Codenaam: 
Beginbreedte Bo (mm): 
8egindikte So (mm): 
Aantal metingen: 
Datum proeT (jjmmdd): 
WerkstoTTnummer: 

TA880163 
10.010 
0.990 
89 
88010? 

Materiaalsoort: 
Plaatdikte (mm): 
Aichting (deg. t.o.v. 
Herkomst materiaal: 

AVS 316 
1 

walsri.) :0 

Operator: 
Projectleider: 
Bank sne I he id (mm/min): 
Merk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
DatatakerproeT (J/N) : 

MCB 
A de Bijl 
ir. L.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto HoundsTield 
Tensometer "type w" 
981? 
J 

Door Datataker gebruikte commandoregels: 

Opmerkingen: 

Datum van wijziging: 
Naam wijziger: 

P22-44 
P24=44 
1m In lu 
A15S 1V 2V 3V 

no 2 AVS 316 

880108 
A de Bijl 

Opmerkingen Wijziging: 
waarden in elast. gebied en > F-max eruit gegooid 

MATEAIAALPAAAMETEAS: -

Model 1: a - C * En : 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 

Model 2 : a - C * (EO + E)n 
Karakteristieke spanning C 
Verstevigingsexponent n : 
VoordeTormatie Eo : 

AnisotropieTactoren: r gem 
r (0. 1) 
r (0.2) 

7' 

1 31 3 (N I mm 2 ) 

0.3?0 (-) 

1453 (N/mm 2 ) 

0.489 (-) 
0.032 (-) 

0.55 
0.51 
0.52 
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Fia. 1: Kracht-wes kromme. 
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Fig. 3: Gemeten spannings-rek kromme. 
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Fig. 4: Gemeten spannings-rek kromme (in dubbellog diagram). 
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Fig. S: Berekende spannings-rek kromme, 
met C.n en £0 als parameters . 

• 110,01 

IOU .. 

HUH 

IS to 10 .... 2 

100,100 ... 81 '.001 O.OOS 0.010 0.010 USO 1.100 o.tOO 0.500 1.000 
effec'ieve rek (0) 

Fig. 6: Berekende spannings-rek kromme (in dubbellog diagram) 
met C,n en" Eo als parameters. 
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Fia_ ?: Verhoudina dikte-rek / breedte-rek. 
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Fia. 8: Ani90tropiefactor a19 funktie van de effectieve rek. 



TESTRAPPORT TREKPROEF ANALYSE 

BIJLAGE 10 

DATAFILES 

Alle meetwaarden van een bepaalde trekproef worden met een bepaalde code 
(filena.a.m) op een diskette gezet, 

v.b. TA875201 

Dit is echter niet helemaal juist want er worden per proof vier files aangema.akt (en 
nog eens vier a1s de meetwaarden aangepast worden). Deze files hebben 
bovenstaande naam, maar bier is nog een extensie aan toogevoogd. 

1) Er wordt door het Datataker-Trekproofprogramma een apane 
metinggegevens-file aangemaakt waarin diverse gegevens zijn opgeslagen die 
betrekking hebben op o.a. de naam van de operator, het soort materiaal, de datum 
etc. De naam van deze file bevat de extensie: .M GG 
v.b. TA875201.MGG 

2) Door hetzelfde programma wordt ook een FB8-file gemaakt (kracht, breedte en 
dikte). 
v. b. T A875201.FBS 

3) Door het Trekproef Analyseprogramma wordt een SER-file aangemaakt waarin 
de effectieve spanning, effectieve rek, breedte- en dikterek en 
de oppervlakte opgeslagen zijn. 
v.b. TA875201.SER 

4) Tevens wordt er ook een CNE-file door het Analyseprogramroa 
aangemaakt waarin de modelparameters (C, n en (0) staan. 
v.b. TA875201.CNE 



aIJLAGE " 

DIAECTOAY TAEKPAOEF DATADISKETTE , 

TF MGG TF FaS TF SEA 
TF8?S1' FaS TF8?511 SEA TF8?S11 CNE 
TF8?S1S' SEA TF8?5151 CNE TF8?5102 MGG 
TF8?5102 CNE TF8?5152 MGG TF6?5152 FaS 
TF8?51D3 MGG TF8?5103 Fas TF8?5103 SEA 
TF875201 Fas TF8?52D1 SEA TF8?5201 CNE 
TF8?5251 SEA TF8?52S1 CNE TF675202 MGG 
TF8?5202 CNE TF875252 MGG TF875252 Fas 
TF6?5203 MGG TF8?5203 Fas TF8?5203 SEA 
TF8?5253 Fas TF8?52S3 SEA TF875253 CNE 
TF8?5204 SEA TF875204 CNE TF875254 MGG 
TF8?5254 CNE TM8?5205 MGG TM875205 Fas 
TM8?5255 MGG TM8?5255 Fas TM675255 SEA 
TM675206 Fas TM875206 SEA TM875206 CNE 
TM6?5256 SEA TM875256 CNE 1M875207 MOO 
TM875207 CNE TM87525? MGG TM87525? Fas 
TK8?5208 MGG TK675206 F8S TK875208 SEA 
TK875258 Fes TK875258 SEA TK875258 CNE 
TI<875209 SEA TK875210 MGG TI<8?5210'FBS 
T1<8?5259 Fas TK875259 SEA TI<875259 CNE 
TI<875260 MGG TI<875260 Fas TK875260 SEA 
TA8?5211 Fas TA875212 MGG TA875212 Fas 
TA87S262 MGG TA875262 Fas 
TF CNE TF87511 MGG 
TF8751S1 MOG TF6?5151 Fas 
TF8?5102 Fas TF8?5102 SEA 
TF6?5152 SEA TF875152 CNE 
TF8?5103 CNE TF875201 MGG 
TF875251 MGG TF6?5251 Fas 
TF875202,Fas TF875202 SEA 
TF875252 SEA TF875252 CNE 
TF8?S203 CNE TF8?5253 MGG 
TF875204 MGG TF875204 Fas 
TF8?5254 Fas TF875254 SEA 
TM8?5205 SEA TM875205 CNE 
TM8?5255 CNE TM875206 MGG 
TM875256 MGG TM875256 Fas 
TM875207 Fas TM8?520? SEA 
TM8?525? SEA TM8752S7 CNE 
TK875208 CNE TK8?5258 MGG 
TK8?5209 MGG T1<8?5209 Fas 
TK875209 CNE TK875259 MGG 
T1<8?5210 SEA TK875210 CNE 
T1<8?5260 CNE TA8?52" MGG 
TA8?S212 SEA TA87S212 CNE 

112 File(s) 193536 bytes 'free 
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DIRECTORY TREKPROEF DATADISKETTE 2 

TA8?5262 MGG TAB?5262 Fas TA6?S262 SER 
TAB?5213 Fas TAB?S213 SER TA8?S213 CNE 
TA8?S263 SER TA8?5263 CNE TA880101 MGG 
TA880101 CNE TA880102 MGG TABa0102 FBS 
TAB80103 SER TABB0103 CNE TAB80'S3 MGG 
TA8601S3 CNE TAS80104 MGG TA880104 FBS 
TF880106 MGG TF880106 Fas TFBB010? MGG 
TAB80108 F8S TF880109 MGG TF860'09 Fas 
TAB801S4 MGG TA8801S4 Fas TA8B0154 SE:R 
TA8BO'OS CNE TABBO'55 MGG TABB0155 FBS 
TFBB0109 SEA TF8B0109 CNE TABB0108 SE:R 
TA8B0158 FBS TA880158 SEA TABB0158 CNE 
TF880111 MGG TF8B01" Fas TFBB0159 MGG 
TA8BO',2 Fas TFBB0159 SER TFB80159 CNE 
TR8B0162 MGG TRBB0162 FBS TR880162 SE:A 
TRS80,,3 Fas TA8S0114 MGG TRB80114 Fas 
TF880161 MGG TF880161 Fas TF880161 SER 
TRSB0113 CNE TASB0163 MGG TA8S0163 FBS 
TR8801'4 SEA TA8S0114 CNE TA880164 MGG 
TRB80164 CNE TF880110 SEA TF8BO"0;CNE 
TFB80160 MGG -TFBB0160 FBS TFB60160 SEA 
TABBO"S CNE TAB80202 MGG TAS80202 FBS 
TA6?5262 CNE TA8?S213 MGG 
TAB?S263 MGG TA8?S263 Fas 
TASB0101 FBS TA880101 SER 
TA880103 MGG TA880103 Fas 
TAS801S3 Fas TA8801S3 SE:R 
TABB010S MGG TAB6010S FBS 
TF88010? Fas TA880108 MGG 
TAB80104 SEA TA880104 CNE: 
TABB01S4 CNE TABB010S SEA 
TABB01SS SEA TA880155 CNE 
TA8B010e CNE TABB0158 MGG 
TF8B01'O MGG TFB60,,0 FBS 
TF8B0159 FBS TR8BO,,2 MGG 
TA8BO"2 SER TA880,,2 CNE 
TA880162 CNE TAe80113 MGG 
TFBB0111 SEA TF8801', CNE 
TF880161 CNE TABBon3 SER 
TAB80'63 SER TA880163 CNE 
TRBB0164 Fas TRBB0164 SER 
TAB80"S MGG. TABS01'S FBS 
TF8B0160 CNE TABB011S SER 
TA880202 SEA 

109 File( s) '64864 byte. free 
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