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SAMENVATTING 

De resultaten die in dit verslag worden 

gegeven maken deel uit van het onderzoek naar plastische 

splijtbreukinitiatie bij duktiele metalen. 

Om de invloed van de spanningstoestand op het breukge

drag te onderzoeken, wordt er gebruik gemaakt van trek

proeven met ronde gekerfde- en ongekerfde trekstaven. 

Ais spli j tbreukkri terium wordt de waarde van (j'" /ff in 
m 

het hart van de staaf genomen. 

Er zijn komputerprogramma's gemaakt, die 

het mogelijk maken de verandering van de kerfgeometrie 

tijdens de deformatie mee te nemen in de berekeningen 

van de spanningen die optreden bij de breuk. 

De op deze wijze verkregen splijtbreukfunkties (r:r mlCF (£ f)) 

liggen lager dan de krommen uit eerder onderzoek. Hierdoor 

is het beter mogelijk om aansluiting te krijgen met de 

resultaten uit de wringproeven, waarbij 0- lor = O. 
m 

De waarden van cr I~ in het hart van 
m 

enkele ongekerfde staven van verschillende metalen zijn 

in het hart niet maximaal. Voor deze gevallen kan het 

bovengenoemde kriterium dus niet gelden. 

Bij eventueel verder onderzoek is daarom·· aan te bevelen, 

de juiste plaats te bepalen waar de breuk getnitieerd wordt. 
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ABSTRACT 

The results, wich are given in this 

report, form part of an investigation into failure 

initiation in ductile metals under single loading at 

room temperature. Circumferentially notched- and on

notched tension specimens were used, and failure initiation 

strains were correlated with a parameter wich is a measure 

of the "triaxiality" of the stress state. (crm/ff{F: f» 

In several computer programs that have 

been made lately, it is possible to use the change of 

notch geometry during the deformation in the calculations 

of the stresses wich occur to failure. 

The ductile failure initiation curves (cr m/cr (£f» wich 

were acquired like this are on a lower level in the 

graphics than the curves of earlier investigations. 

Owing to this it is easier to attach them to the results 

of torsion tests in wich rr / iF' = o. 
m 

The values of cr /G=of several onnotched 
m 

specimens of different metals are not at their highest 

point in the centre. The above mentioned criterion cannot 

be of use in these cases. 

It can be advised in futner investigations, 

to fix the correct place first where the failure is to 

be initiated. 
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Voorwoord 

Ter afsluiting van mijn studie aan de H.T.S. te Eindhoven 

is dit ofstudeerwerk verricht op de T.H. Eindhoven. Het werk 

is uitgevoerd in de sectie omvormtechnologie von de vakgroep 

produktietechnologie in de afdeling der Werktuigbouwkunde. 

Het onderzoek von deze sectie is erop gericht op het ontwik

kelen en analyseren von modellen van vormgevings- processen 

met als doel deze processen te optimaliseren. 

Dit otfvdeerwerk bestrijkt een klein gedeelte van het 

onderzoek naor het ontstaan van plostische breuk bij metalen. 

Tijdens een stageperiode op de THE heb ik oon hetzelfde 

onderzoek meegewerkt. Toen heb ik me echter hoofdzokelijk 

bezig gehouden met de uitvoering van trekproeven en de nume

rieke verwerking van de meetresultaten. 

Door de komplexiteit van de op te zetten komputerprogrommo's, 

bleef er in deze afstudeerperiode te weinig tijd over om zelf 

nog trekproeven uit te voeren. 

Bij deze opdracht werd ik begeleid door ir. JoA.G. Kals en 

drs. N.A.L. Touwen. 

Naast deze heren dank ik ook de overige_medewerkers van de 

sectie omvormtechnologie voor de prettige samenwerking. 

Gerard Huiskes 
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I. OPDRACHT 

Voor de voortgang van het onderzoek naar de initiatie van 

plostisch ingeleide splijtbreuk bij duktiele metalen is het 

noodzakelijk dot de breukfunktieso-mf/CFf(£f) nauwkeuriger 

bepaald worden. 

Hiervoor moest een bestaand komputerprogramma gewijzigd en 

uitgebreid worden. De invloed van de nieuwe niet uniformi

teitsprogramma's op de oorspronkelijk berekende breukfunkties 

moest bekeken worden. 
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2. INLEIDING 

De resultaten die in dit rapport worden gegeven, maken deel uit 

van het onderzoek naar splijtbreukinitiatie bij duktiele metalen. 

Hiervoor zijn trek- en wringproeven uitgevoerd bij kamertem

peratuur. Bij de trekproeven is gebruik gemaakt van gekerfde-

en ongekerfde staven en van ongekerfde, eveneens ronde staven 

bij de wringproeven. 

Met dit onderzoek willen we het volgende' bereiken; 

a. de verschillende mate van omvormbaarheid bij 

verschillende soorten- en ogenschijnlijk gelijke 

metalen tot uitdrukking brengen. 

b. het. voorspellen van splijtbreukinitiatie door 

gebruik te maken van de· breukfunkties cr / (J'" (£) 
m 

die verkregen worden m.b.v. de trek- en wring-

proeven. 

Het is reeds lang bekend dat kerven het breukgedrag bij metalen 

kunnen betnvloeden. Ludwik bracht de "kerfgevoeligheid" en de 

spanningstoestand voor het eerst met elkaar in verband.(16) 

Hij maakte geen onderscheid tussen de verschillende breuktypen, 

maar stelde dat er breuk getnitieerd werd als de maximale hoofd

spanning een kritische waarde bereikte onafhankelijk van de 

grootte van de daarbij optredende rek. Hij stelde dat de rek bij 

breuk afhankelijk was van de spanningstoestand, dus' nagelang de 

spanningstoestand "hoger" werd, werd de kritische waarde eerder 

bereikt. Experimenteel bewijs hiervoor werd geleverd door 

Bridgman, die o.a. liet zien dat de breukrek bij trekproeven 

steeds groter kan worden, indien de proeven onder een steeds 

grotere hydrostatische druk worden uitgevoerd. (7) 

Hoewel de spanningstoestand klaarblijkelijk een belangrijke 

parameter is bij breuk, is er relatief weinig informatie over 
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de gevolgen ervan te vinden. Gedeeltelijk komt dit omdat men een 

redelijk optimaa1 proces of konstruktie (e.d.) kan ontwerpen 

zonder een gedetai1leerde kennis van de gespecialiseerde breuk

mechanika. De gebruike1ijke testmethoden leggen de nadruk op 

het onderkennen van breuk, zonder echter onderscheid te maken 

tussen de initiatie van breuk en de scheurvoortplanting. 

In deze tijd waarin het steeds belangrijker wordt, economischer 

te construeren en te fabriceren, is het zeer belangrijk dot men 

een betere kennis en inzicht krijgt in de voo~ breukinitiatie 

bepolende foktoren. 

De eerste moeilijkheid die men daarbij ondervindt is de keuze 

van een geschikte testmethode. De keuze moet zeer zorgvu1dig 

gebeuren, zeker als de materiaaleigenschappen onafhankelijk van 

de geometrievan het gebruikte proefstuk gemeten moeten worden. 

Er is bij dit onderzoek gekozen voor trekproeven met gekerfde

en ongekerfde ronde trekstaven. Door variatie van de kerfstraa1 

kunnen dan eenvoudig verschi1lende spanningstoestanden verkregen 

worden. De inv10ed van de spanningstoestanden za1 dan tot 

uitdrukking komen in de breukrek. 

A1s men de spanningen ter plaatse van de deformatiezone wil 

berekenen moet men van een juiste modelvorming uitgaan. Daarom 

wordt er in hoofdstuk 3 nagegaan of men ook voor diep insnoerende 

en gekerfde trekstaven, het model van Bridgman mag toepassen, 

waarmee de spanningen en-rekken berekend kunnen worden t.p.v. 

de k1einste doorsnede van de deformatiezone bij niet 01 te diep 

insnoerende ongekerfde trekstaven. 
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2.1. HET ONTSTAAN VAN BREUK IN EEN TREKSTAAF 

Voordat we het model van de deformatiezone bespreken, is het 

nuttig eerst na te gaan, wat er zich in een trekstaaf tijdens 

het breukproces afspeelt. (10) 

Ter plaatse van de insnoering zullen zich in het materiaal 

tijdens plastische deformatie in de buurt van het hart, onder 

invloed van de zeer hoge lokale spanningen, kleine holtes vor

men door het ophopen van dislokaties en door het naar elkaar 

diffunderen van vakatures en andere metaalfysische processen. 

Bij voortgaande deformatie nemen deze porian in grootte-en 

aantal toe, waardoor het materiaal ertussen geleidelijk afscheurt, 

zodat in het hart van de insnoering en ongeveer loodrecht op de 

staafas een platte, min of meer lensvormige platte holte ontstaat. 

Dit verbreken van de verbindingen loodrecht op de 

grootste trekspanning wordt splijtbreuk genoemd. De kristallen in 

de overblijvende ringvormige rand van de kleinste doorsnede, 

schuiven tenslotte onder de grootst optredende schuifspanning 

af. Op deze wijze ontstaat de bekende kratervormige breuk welke 

dus een kombinatie is van splijtbreuk of brosse breuk in het 

hart, met een mat oppervlak en afschuifbreuk of taaie breuk 

aan de rand van de staaf met een glanzend oppervlak. Als eenmaal 

splijtbreuk in het hart is geinitieerd, zal een belastingmodel 

waarmee lokaal de spanningen ter plaatse van de kleinste door

snede in de insnoerzone berekend kunnen worden, niet meer gelden. 

Door de splijtbreuk zakt de axiale spanningsverdeling in elkaar 

omdat 109drecht op de lensvormige opening de normaalspanning 

nul moet zijn. 

Met zo'n model zijn wel de spanningen tot net voor 

splijtbreuk te berekenen, zodat door extrapolatie de kondities 

bepaald kunnen worden, waarvoor deze breuk is opgetreden. Met 
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dit model zijn dan ook geen uitspraken te doen over de kondities 

waarvoor de taaie afschuifbreuk optreedt. 

2.2. AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKGEBIED 

Het onderzoek beperkt zich tot splijtbreuk bij dvktiele metalen, 

ingeleid door plastische deformatie, waarbij scheurvoortplantings

snelheid, dynamische effekten en metaalfysische achtergronden 

buiten beschouwing blijven. Tot de faktoren die van invloed zijn 

op het ontstaan van breuk, moeten de temperatvur en deformatie

snelheid gerekend worden. 

Het is uit waarnemingen bekend, dat bij hoge de for

matiesnelheid, breuk bij een klein ere deformatie optreedt dan 

bij lage deformatiesnelheid, terwijl bij hoge temperatuur van 

het metaal, breuk bij een grotere deformatie optreedt dan bij 

lage temperatuur. ( 11, blz. 4.12 ) 

Bij een gewone trekstaaf is de deformatiesnelheid omgekeerd 

evenr~dig met de lengte waarover de deformatie optreedt. Om 

een trekProef uit te voeren met konstante deformatiesnelheid, 

moet de treksnelheid van de bank evenredig met de lengte van 

de deformatiezone toenemen. Tijdens de proef wordt de deformatie

energie omgezet in warmte. Om de temperatuur konstant te hovden, 

moet de warmte worden afgevoerd. Een trekproef uitvoeren waarbij 

de deformatiesnelheid en de temperatuur op een bepaalde waarde 

konstant worden gehouden, is daarom praktisch niet uitvoerbaar. 

De invloed van deze beide faktoren zal bij dit onderzoek dan 

ook niet betrokken worden. De deformatiesnelheid zal zeer 1aag 

worden gehouden en de breukproeven zu11en bij laboratorium 

temperatuur worden verricht. 



-11-

2.3. SYMBOLENLIJST 

index f : grootheid bij breuk 

index B grootheid volgens model van Bridgman 

index 0 : grootheid in ongedeformeerde toestand 

symbool 

h h' I 

K 

n 

p 

p,q 

t 

• t. It. 
1. 1. 

6 , 6,.., 6 I 6", , 6 . 
r lI:I Z 'P 1 

v 
Ws, WSB 
x,Z 

Eenheid 

m 

m/s 

N/m2 

N 

m 

Omschrijving 

straal van de kleinste doorsnede 

snelheid van de straal van de kl. doorsnede 

effektieve spanning bij deformatie van 1 

korrektiefaktor van Bridgman 

kracht 

hoogte 

(integratie) konstante 

verstevigingsexponent 

hydrostatische druk 

parameters 

m radiale ko8rdinaat kleinste doorsnede 

m oskulatiestraal 
2 m oppervlakte 

s tijd 

N/m2 spanningsverdeling in richting i 

m/s snelheid in richting r, ~ Z~, ¢ en i 

3 m volume 

Nm/m3 specifieke deformatieenergie 

m ko8rdinaten 



Symbool 

. . . . 
~ r' '0' &Zl £ 91 -
- - -
£, ef , "B' £Bf' £.0 
o 
A,.) 
cr' 

E 
CT , ero' a" r z 

errS' a- 0 1 a-zB 

0"" cr' cr' r' 0 I Z 

a-, CT'f' tr"B' m m m ---.--
(J", 0-f' 0"" B I Q"" B f 

1: 

91,91' 

mBf 
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Eenheid 

-1 s 
-1 s 

N/m2 

N/m2 

N/m2 

N/m2 

N/m2 

N/m2 

N/m2 

Omschrijving 

parameters. 

niet- uniformiteitsparameter 

reksnelheid in richting r, 0, z, !tJ 

effektieve deformatiesnelheid 

effektieve deformatie 

koordinaat 

parameters 

elastische spanning 

spanning in richting r, 0, z 

spanning in richting r, 0, z 

deviatorische spanning in richting r, 0, z 

gemiddelde- of isostatische spanning 

effektieve spanning 

afschuifspanning 

koordinaten 
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... 
3. BESCHOUWING VAN DE DEFORMATIEZONE 

Zoalsreeds in de inleiding is opgemerkt, is het toepassen 

van ronde trekstaven waarin machinaal een ronde kerf is aan

gebracht waarschijnlijk een doeltreffende methode om teonder

zoeken wat de invloed is van positieve spanningen op de 

breukrek. Grote positieve spanningen kunnen ontstaan als gevolg 

van de aangebrachte plaatselijke geometrie. 

Ronde trekstaven verdienen de voorkeur omdat bij een recht

,hoekige staaf of platte strip een eenduidige beschrijving van 

de deformatiezone bij insnoeren meer problemen geeft. 

3.1. TOEPASBAARHEID VAN HET MODEL VAN BRIDGMAN 

Er is nagegaan of voor de modelvorming van de deformatiezone 

onder de aangebrachte, kerf gebruik kan worden gemaakt van een 

model dat Bridgman heeft gemoakt voor de kleinste doorsnede 

von een insnoerende ongekerfde ronde trekstaaf'( 1) • Een 

beknopte weergave von dit model is te vinden in bijlage A. 

De aannamen van Bridgman hebben betrekking op (I) de 

beschrijving van de insnoerzone en (II) de deformatie ter 

plaatse van de kleinste doorsnede; 

I a. de insnoering heeft een torusvormige geometrie die te 

beschrijven is met cilinderkoordinaten: 

b. er is rotatiesymmetrie t.o.v. de z- as. 

c. er is spiegelsymmetrie t.o.v. de kleinste doorsnede. 

II a. de rekken varieren zo weinig over de doorsnede dat de 

effectieve spanning cr onafhankelijk van de initiele 

staafstraal r genomen mag worden. 

b. de axiale rek is konstant over de kleinste doorsnede, 

hetgeen in overeenstemming is met II-a. 
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AD Ii Door deze beschrijving zijn aIle vlakjes van een volume

element dat tegen de kleinste doorsnede ligt, hoofdspannings

vlakjes, zie bijlage A2. 

Met deze modellering kan ook voor gekerfde staven worden inge

stemd, al zal waarschijnlijk voor zeer kleine R het vlakje 

EFGH geen zuiver hoofdspanningsvlakje meer zijn. 

AD II; De aanname dat de axiale rek konstant is over de kleinste 

doorsnede is een belangrijke aanname. AIleen als e over de 
z • 

en hiermee i I E.. en 
. 

doorsnede konstant is, dan zal tr en fe 

~ konstant zijn. Indien afhankelijk is van de plaats r in 
z . 

de doorsnede dan zullen € r' E" I , r en a= niet konstant zijn, 

en dit impliceert niet uniforme deformatie in de kleinste 

doorsnede. 

Als de werkelijk optredende deformatie van een diepinoerende 

of gekerfde staaf niet uniform is, dan moet om een zo betrouw

boar mogelijk resultaat te verkrijgen, het model hiervan uitgaan. 

3.2. DE EXPERIME~rEN VAN BRIDGMAN 

; . 
Bridgman soideerdeeen ronde kernstaaf met straal' rO in een 

holle cilinder met straal a
O 

aan elkaar. De kernstaaf en cilinder, 

beide van zacht staal vervormden als geheel. 

Nadat de trekstaaf was ingesnoerd en de oppervlakte van de 

doorsnede met 42 % was verminderd, werd de staaf in lengte

richting doorgezaagd en de verhouding van de buitenste straal a 

van de cilinder tot de buitenste straal r van de kernstaaf 

werd bepaald ter plaatse van de kleinste doorsnede. Deze proef 

werd uitgevoerd bij atmosferische druk voor de verhoudingen 

rO/aO van 1.46, 1.95 en 2.88. 

In elk van de gevallen vond hij dat de verhouding rIa na 

deformatie konstant en gelijk was aan de oorspronkelijke waarde 

rO/a
O 

v66r deformatie. Deze experimenten ondersteunen de 
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aanname van uniforme deformatie bij ongekerfde staven. De 

deformatie goat hierbij slechts tot een oppervlakte vermindering 

van de doorsnede van 42 % hetgeen overeenkomt met -IB = In (11 0.58) = 0.54. 

Breuk bij een zacht staal zoals armko-ijzer treedt echter pas -op bi j ! B = 1 .9. Dat bi j deze grote deformat ie net voor breuk 

nog sprake is van uniforme deformatie is met deze experimenten 

niet aangetoond. Vooral de verhouding aiR is bepalend voor de 

optredende deformatie; hierover wordt bij de experimenten van 

Bridgman niets vermeld. 

Aangezien de staaf begint in te snoeren bij 1B = n, is bij de 

rek van 0.54 de waarde van aiR voor een zacht staal nog zodanig 

laag, dot enige niet- uniformiteit van de deformatie nauwelijks 

zal zijn waar te nemen •. Voor diep insnoerende- en voor gekerfde 

staven is daarom onderzocht of de optredende deformatie uniform 

is (1, bIz. 22-34) • 

3.3. DE DEFORMATIEZONE VAN EEN GEKERFDE STAAF 

t:~~~~~~=-::~~~~:;:-r- In nevenstaande figuur is de 

r 

helft van de deformatiezone 

b' I b van een gekerfde staaf weer~ 

a' • 

fig. 1 helft van de deformatie
zone van een gekerfde staaf. 

gegeven. Bij voldoende diep 

aangebrachte kerven vindt de 

deformatie uitsluitend plaats 

over de kerf breedte b. 

Indien bij voortgezette defor

matie de gekerfde staaf wordt 

verlengd met b-b", dan zal 

de oskulatiestraal aan de . 

kontour van de kerf veranderen 
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van R" tot R en destraal van de kleinste doorsnede van 

arr tot a. In de tekening is te zien dat de langsrek van de 

. schil aan de kontour; die bij deze verlenging overgaat van de 

getrokken in de gestreepte toestand, groter is dan de langcs~.k 

van een schil in de buurt van het hart van de staaf. 

Deze grafische beschouwing loot 01 zien dat E.. niet konstant z 
is over de doorsnede zodat de deformatie t.p.v. de kleinste 

doorsnede niet uniform is. 

3.4. HARDHEIDSMETINGEN t.p.v.DE KLEINSTE DOORSNEDE VAN DE ... 
DEFORMATIEZONE. 

Als de deformatie t.p.v. de kleinste doorsnede van de'deformatie

zone niet uniform is, kan dit experimenteel vastgesteld worden 

door het meten van de Vickershardheid t.p.v. de deformatie-

zone. (5) 

Indien bij gekerfde of diep insnoerende staven de effektieve 

deformatie niet uniform is, dan zal dit tot uitdrukking komen 

in gemeten indrukdiagonalen. Veel deformatie komt overeen met 

een kleine- en weinig deformatie met een grote indrukking. 

Uit hardheidsmetingen met staal 50 is gebleken dot de de for

matie in radiale richting naar het hart van de staaf afneemt, 

terwijl blijkt dot de axiale rek in het hart van de staaf 
.. 

onder de insnoering ook het grootst is. ( 1, bIz. 32 e.v.) 

... 
3.5. KRISTALSTRUKTUUR VAN DE DEFORMATIZONE. 

Als we een gedeformeerde staaf in lengterichting doorzagen ... 
en de struktuur van de deformatiezone bekijken, dan is duidelijk 

een tendens te zien. In de omgeving van de kontour van de in-
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snoering zijn de kristallen langer gerekt en in radiale richting 

slanker dan de kristallen in de omgeving van het hart van de 

staaf. 

3.6. VERANDERING VAN DE KERFGEOMETRIE BIJ PLASTISCHE DEFORMATIE. 

Als we de gekerfde staven, met geometrie zoals in fig. 2 en de 

ongekerfde staven gaan deformeren, dan zien we dat de geometrie 

van de kerf of insnoering verandert tijdens de plastische 

deformatie. 

2R 
r-~--+-~--~--+ 0 

fig. 2 geometrie van de gebruikte 
gekerfde proefstaven. 

Door met een profielprojektor de deformatiezone te vergroten 

kan de oskulatiestraal van de kerf of insnoering worden 

gemeten. De diameter van de kleinste doorsnede van de de for

matiezone kan gemeten worden met een speciale mikrometer g 

Een tweetal faktoren kunnendeze metingen binvloeden; 

anisotropie van het materiaal waardoor a en R over de omtrek 

van de insnoering niet konstant zijn, en de tweede faktor is 

de ruwheid van het oppervlak t.g.v. de deformatie. Er zijn 

natuurlijk materialen die van beide faktoren geen hinder 

ondervinden. 
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Indien het metaal 

niet helemaal isotroop is, of als het oppervlakruw wordt dan 

moet meermalen over de omtrek de a en R gemeten worden om hieruit 

een gemiddelde te berekenen. 

De grootte van aIR als funktie van de deformatie v.l.ges 

Bridgman TB, kan nu worden gemeten tot voor breuk. Als eenmaal 

breuk is opgetreden passen de twee gebroken delen meestal ruw 

tegen elkaar. Doordat de kontour door de breukis verstoord, is 

de R welke op "een gebroken deel gemeten kan worden, niet gelijk 

aan de R die tijdens breuk aanwezig was. 

De diameter 2af bij breuk kan doorgaans weI van een gebroken 

deel worden gemeten. Een betrouwbare waarde voar"Rf bij breuk 

kan nu worden ve~kregen door het verband aIR (t B) gemeten 

voor breuk, te extrapoleren tot 1rBf bij breuk, en hieruit 

met afde Rf te be~ekenen. De grootheden bij breuk zullen in het 

vervolg de index f (fracture) 

• E) 

a -R 

n 

fig. 3 het opgemetenverband 
van aIR (~ B) gedurende 
plastische deformatie van on
gekerfde- en gekerfde staven 

--
krijgen omdat index B al gebruikt 

wordt voor de Bridgman groot

heden • 

In nevenstaande figuur zijn 

" (afgezien van hun numerieke 

grootte) een aan;tal verbanden 

aIR (~ B) getekend zoals deze 

bi j een aantalmetalen met 

verschillende kerven zijn 

waargenomen. De ongeker.fde staven 

vertonen na een kleine aanloop, 

een lineair verband, weerge

geven door lijn a. Zotn staaf 

begint in te snoeren als 6 B = n 

en vanaf dit moment wordt R 

kleiner.Bij een (niet zo scherp) 

gekerfde staaf kan afhankelijk 

van het metaal verband b of c 
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optreden. Bi; een duktiel materiaal zal de kerf eerst worden 

opengetrokken, zodat aiR aanvankelijk afneemt, om pas daarna 

te gaan toenemen, zie lijn b. 

Bij een minder duktiel metaal zal de kerfradius R direkt gaan 

afnemen, zie li;n c. Voor gekerfde staven met een kleine kerf

radius treedt bij duktiele metalen verband e en bij minder duktiele 

verband d op •. 

Bij het maken van een belasting model voor de deformatiezone 

van gekerfde en diepinsnoerende ongekerfde staven moet met 

het veranderen van ~/R tijdens plastische deformatie rekening 

worden gehouden. 

• A 

3.7. ONTWIKKELING VAN DE PLASTISCHE DEFORMATIEZONE 

Bli;kbaar is bij sch~rp gekerfde staven de ontwikkeling van de 

plastische z6ne niet over de gehele kleinste doorsnede gelijk-
-

matig verdeeld. Direkt onder de kerf is de elastische spanning 

plast. def 

fig. 4 elastische spanning 
en plastische deformatie tpv. 
de kleinste doorsnede van 
een gekerfde trekstaaf. 

a-E het grootst (fig.4) 

Hier ter plaatse zal de plastische 

deformatie beginnen en'zo verder 

naar het hart van de'staaf 

uitgroeien. Dit is in overeen

stemming met de voor duktiele 

metalen gemeten aiR ( €, B) 

verbanden. Als de plastische 

deformatie is begonnenen alleen 

het gebied onder de kerfradius 

plastisch is, dan wordt de kerf 

opengetrokken~ waarbij R toe

en aiR aJneEtrnt •. Pas als de gehele doorsnede plastisch is zal 
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R gaan af- en a/R gaan toenemen. Hoe scherper de kerf, des te 

groter is de afname van a/R aan het begin van de deformatie; 

vergelijk verband e en b. 

Bij oorspronkelijk ongekerfde staven is aan het begin van in

snoeren de gehele doorsnede al plastisch zodat R alleen af en 

a/R toeneemt; zie verband a. 

Uit voorgaande paragrafen is duidelijk geworden, dat de de

formatie in de kleinste doorsnede van de insnoerzone van ge

kerfde en diep insnoerende staven, niet- uniform is. Het model 

van Bridgman is dac:irom aIleen toepasbaar voor ongekerfdestaven 

die niet diep insnoeren~ m.a.w. waarbij a/R ~ 0.5 blijft, 

zodat bij benadering de rekken uniform zijn over de kleinste 

doorsnede. 

Het verschiitussen de deformatie volgens het model van 

Bridgman en de werkelijk optredende deformatie inhet hart van 

2 

o 0.5 r/a 1.0 

fig. 5 verband tussen de 
axiale deformatie afhankelijk 
van de.positie. 

een gekerfde staaf kan aan 

zienlijk zijn; zie fig. 5 • 
.-

Dit verschil werd overigens in een 

gelijk soort . onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. ( 8 ) 

Indien we met gekerfde staven 

de kondities willen bepalen~ 

waaronder bi; duktiele metalen 

na plastische deformatie lokaal 

een splijtbreuk wordt geinitieerd , 

dan moeten we in de eerste 

plaats besch~kken over een model dat uitgaat van deze niet-

uniforme deformaiie. 
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4. MODEL UITGAANDE VAN NIET- UNIFORME DEFORMATIE·IN DE KLEINSTE 

DOORSNEDE VAN DE INSNOERZONE 

Zowel het. volume dot in de insnoerzone aan de deformatie 

deell:'leemt, als het snelheidsveld buiten de kleinste doorsnede 

zijn onbekend. Dit model kan daarom niet worden uitgewerkt 

in de ric:hting van het bovengrenstheorema. Blijft over 

te proberen een ondergrensoplossl.ng te vinden, waarbij op 

de eerste plaats voldaan moet zijn aan evenwicht. Voor 

krac:htenevenwic:ht ter plaatse van de kleinste doorsnede kan 

nuttig gebruik worden gemaakt van de evenwic:htsvoorwaarde 

zeals deze door Bridgman is afgeleid uit evenwic:ht van krac:hten 

in radiale ric:hting, zie bijlage A. 

Er is geprobeerd om ui tgaande van niet- uni forme '. deformatie 

via de Levy-Von Mises relaties en de vloeivoorwaarde de even-

wichtsvoorwaarde uit te drukken als funktie von,een spanning •. 

Voor de besc:hrijvende ko8rdinoten van de kerf resp. von de in

snoerzone, zie volgende bIz. fig. 6 en 7. Hierin is r een momen

tane- en rO een initi¥le -radiale ko8rdinao,t, a de momentane-

en 0 0 de.initiele straal van de kleinste doorsnede. e~ R de momen-
'" tone oskulatiestraal van de kontour of kerf. 

Een oorspronkelijk ongekerfde staaf deformeert eerst uniform 

van de straalau in ui tgangstoestand tot·· 0
0 

bij begin van insnoeren, 

zie fig. 7. Voor deze uniforme deformatie geldt ria = r 10 en 
, u u 

dus rolao = ru/au • De modelvorming v~~r de deformatie van 

deze staaf bij insnoeren wordt gelijk genomen aan ~ie voor een 

gekerfde staaf. 

, . 
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a 

fig. 6'verandering van de 
kerfgeometrie bij gekerfde 
staven tijdens de deformatie. 

l 
I 
I 
I 
I 

®-& 
I 
1 r 
I-

r I 
'0 I 

ru I 
I 
I 
I 

L-. a~ j 

fig. 7 verandering van degeometrie 
bij een ongekerfde trekstaaf. 

•• 
"-.. '.= 
0.5 

0.5 r / a 1.0 

fig. 8 de snelheidsver
deling over de doorsnede, 
bij uniforme- en niet
uniforme deformatie. 

F* ..L (J' * 
/~ ! r-. z 

t\ 

I 
• 

· 
I · 
I · 

~ I 
I 
I 

I 
Su 

U ax 
II 

Fax 

fig. 9 axiale rekverdeling 
over de doo,rsnede vigs. 
Bridgman. 
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4.1. DE KEUZE VAN EEN SNELHEIDSVELD 

Bij uniforme deformatie is de radiale snelheid ter plaatse van 

de kleinste doorsnede; 

r 
I!t = 6.-r a 

Voor niet- uniforme deformatie kan deerom elgemeen geschreven 

worden; 

zie fig. 8 

Hierin ken fer/a) bijvoorbeeld een polynoom zijn. 'In de numerieke 

methoden echter worden hyperbolische funkties regelmatig toege

past, omdat deze meteen parameter te beschrijven zijn en een 

eenvoudige afgeleide,hebben. Daarom is hier gekoze~ voor een 

sinh.-funktie~; , ' 

, ' 

, fer) '. K . : h( r) - = '. S1n Y.-. a.:. 0 a 

Ui t de randvoorwaarde I!t r (r = a) voIgt K = 1/ sinh ( 0 ). 
De radiale snelheid wordt nu: 

I!t = 6.sinh( y~) / sinh( 1" ) 
r ... ua fJ 

De tis'hierin eeM parameter die de mat~ van niet- uniformiteit 

beschrijft. Substitutie vant =0 geeft met reeksontwikkeling 

van de sinh. weeruniformedeformatie; I!t (¥ = 0) = 6.~. r (J a 
Naarmate rgroter wordt neemt de niet- uniformiteit toe, zie 

fig. 8. 
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Ter plaatse van de kleinste doorsnede is er zowel cirkelsym

metrie als axiaalsymmetrie, zodat hier voor het snelheidsveld 

kan worden geschreven: 

6 = 0 z 

6 g= 0 

6 r = 6 .sinh{ i .r/a)/sinh{, ) 

4.2. BEREKENING VAN DE REKSNELHEDEN 

. 

£rr= b
6
r = 6. a .cosh{ 0 .r/a)/{a.sinh{ a » 

br 

6 
sgg:"':' = 6 .sinh{ a .r/a)/{r.sinh{ 0 » 

r 

;. = _( 1 + ~ J wzz W rr ~ gg 

Bij £ gg komt r ir:t de noemer vO,or. Voor r = 0 volgt echter 

ui t de reeksontwikkeling dot C gg toch een eindige waarde heeft. 

Ter plaatse van de kleinste doorsnede is er vanwege ~mmetrie 

geen afschuivmg zodat; 

...!.. V2 * 2 • 2 2 
C = '3 . ( t. rr + t, gg + E. zz ) 
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Als we dit uitschrijven vinden we tenslotte: 

& = r 61.V VJ (a,r, d' ) /sinh ~ • 

opm: V I{J (a f r, a) wordt in de komputer programma' s berekend 

met de procedure WFIE. 

4.3. BEREKENING VAN DE EFFEKTIEVE DEFORMATIE 

. 
Door integratie van € vinden we de effektieve deformatie S • 

Voor een oorspronkelijk ongekerfde staaf moet aan deze t(r) 
ten ge~lge van niet- uniforme deformatie nog 2.1n(au/aO) 

worden toegevoegd, dit is nl. de uniforme deformatie v66r het 

insnoeren. In de komputerprogramma's wordt dat als voIgt gedaan; 

TEPS:= EFREK + EEPSNUL, de EFREK wordt met de procedure FUNCT 

uitgerekend. 

4.4. BEREKENING VAN DE SPANNINGEN 

De a-(r) wordt verkregen door gebruik te maken van de verstevi

gingsfunktie van Nadai, zodat: 
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Door gebruik te maken van het krachtenevenwicht, afgeleid door 

Bridgman kunnen we een evenwichtsvoorwaarde opstellen die 

uitgedrukt kan worden in de deviatorische- en de gemiddelde 

spanning. 

, , 
ba-

r '-".. (0- - cr ). ria o U m rz 
- -R -+----( a-2-_-r 2;;o.)-/-2-.-a + 6r Or r 

Met de drie Levy Von- Mises vergelijkingen vinden we de devia

torische spanningen • 

. 
cr 

r 
er n = 2/3. T = - 2/3. C. (£ + to) · a cosh( 0 .r/a) / 

. , 
erg = 2/3 

e g - -- n -
• ..!.. = - 2/3. C. (c + E. 0) • sinh( K .r/a) / 

E. 

f 

<Tz = - ( a-g + err ) 

Door de deviatorische spanningen in te vullen in de evenwichts

voorwaarde en daarna te integreren vinden we a- . 
m 
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Ais we or bij de deviatorische spanningen optellen vinden we de 
m 

spanningen () I erg en (J . 
r z 

Nu moet de optimale spanningsverdeling verkregen worden door 

het krachten evenwicht te optimaliseren. Door variatie yanK 

vinden we met behulp van de procedure E04AAA de optimale o. 
Ais deze 0 tenslotte in de vergelijkingen ingevuld worden, ligt 

de spanningsverdeling t.p.v. de kleinste doorsnede vast. 

gemeten 
F r---:;:::;::=o=:::::::~=.:..------t 

a opt. 

fig. 10 optimaliseren van het 
krachten evenwicht. 

4.5. UITBREIDING VAN HET MODEL VOOR NIET KONSTANTE r 

Tot nu is de niet- uniformiteitsparameter als een konstante 

behandeld. De mate van niet- uniformiteit van de deformatie 

is echter afhankelijk van de momentane waarde aiR van de kerf 

of insnoering. Uit onderzoek is gebleken dat tijdens plastische 

deformatie de kerf en daarmee aiR verandert, zodat ook de niet

uniformiteitsparameter J' zal veranderen. 

In eerste instantie (1), (2) en (3), zijn voor berekeningen met 

het model de verhouding aiR tijdens de deformatie konstant 

genomen. 
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Hierbij is het verband tussen de optimale ten aiR benaderd 

door een line~ire funktie; 0 = ~ . aiR. Dit verband voldoet 

aan de verwachtingen, nl. als R zeer groot, dus aiR ongeveer 

nul, dan zal de deformatie uniform zijn, m.a.w. t = 0 en 

als de verhouding aiR toeneemt zal ook de niet- uniformiteit 

toenemen. 

Voor scherpere kerven voldoet deze lineaire benadering 

niet meer, en moet op een niet lineair verband worden overgegaan. 

In de meeste gevallen kan het voor breuk opgemeten verband 

aiR (e- B) worden weergegeven door een funktie met twee para

meters; 

aiR = f ( 0( , fa I e B)· 

Voor de niet- uniformiteitsparameter kan bij een veranderende 

kerf ( aiR ~ 1.5 ) daarom algemeen geschreven worden: 

Als het verband a/R(~ B) lineair is, dan 1S 

Voor de optimalisatie n~ar ~ wordt nu de parameter V genomen. 

Bij de berekening van C (r) moet overal waar 0 voorkomt deze 

funktie van a worden gesubstitueerd.Voor die kerven waarbij het 

verband a/R( E: B) een willekeurig verloop heeft, en niet in een 

analytische funktie is uit te drukken is in hoofdstuk 5 de 

stapsgewijze deformatiemethode weergegeven, waarmee in zulke 

gevallen toch tot een oplossing kan worden gekomen. 
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5. DE STAPSGEWIJZE DEFORMATIEMETHODE 

Er zijn trekstaven, waarbij het verband a/R( E:B) een wille

keurig verloop heeft, en niet eenvoudig in een analytische 

funktie is uit te drukken. De bijbehorende momentane a zal dan 

ook een willekeurig verloop hebben. 

Hier kan ~och tot een oplossing worden gekomen door de defor

matie weg stapsgewijs te benaderen, zie fig. 11. Het verband 

aiR ( e:B)wordt dan 'door een aantal rechte lijn.n zo nauwkeurig 

mogelijk beschreven. Bij elke lijn hoort een bepaaide d' die 
. ~ . . 

bepaald wordt door met de ondergrenstheorie de momentane F 

te optimaliseren. De stapsgewijze deformatie wordt verkregen 

a 
R 

'.def. stap 

I 

& 
I 
I 
I 

eSf 

fig. 11 stapsgewijze bena
deringsmethode voor het 
verband aIR( ~ B) 

! 
toename 

, deformatie 

rO'O 

o 0 0-
\ \ . I 
r.,O r.,j r.,j+1 
b~--___ -~~ _____ .b~ 

fig. 12 radiale posities 
gedurende de deformatie 

, . 
door de totale doorsnede. ver-

mindering in NO,stappen te ver

delen; I = 1 t/m.ND. De straal 

van de kleinste doorsnede wordt 

in NS + 1 radiale posities 

verdeeld; j = 0 tim NS, zie 

. fig. 12. In het vlak van de 

kleinste doorsnede wordt een 

radiale positie weergegeven door 

r .. ~ De index i is het nummer 
~rJ 

van de deformatiestap en de 

index j is het nummer van de 

radiale positie die gevolgd 

wordt vanuit de ongedeformeerde 

toestand tot de eindtoestand. Na 

een doorsnede' yerm'indering van 

2. Aa,is een radiale positie 

verandert tot r. 1,j. 
. . ~+ . 

AIleen in de pegintoestand lig-

gen de'radfale posities die 
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tijdens de deformatie gevolgd worden, op een gelijke afstand 

~r = 0 01 NS.van elkaar. Ais de niet- uniforme deformatie 

eenmaal begonnen is, zal de gelijkheid van de onderlinge afstand 

verloren gaan. De grootte van een deformatiestap ligt vast door 

A a = (aO-a . d) I f'.D. el.n 
De nieuwe positie r. 1 . moet berekend worden uit r ..• Hiervoor 

1+ ,) 1., ) 

is de radiale snelheid ter plaatse van de kleinste doorsnede 

nodigi 

~r = ( sinh( ro;) I sinh K ). I:J.. a 

r. . -Ar 
1.,) 

r. . 
r. . - J\ a. sinh{ 1.,) 

r i +1,j= 1.,) U t· a
i 

Isinh( 

De grootte van de effektieve deformatie bij een stap voIgt uit: 

c!I 
£, = sinh f • 

~. cosh( I .:).sinh{ Y .:) o.r o· 0 a 
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1 
= sinh, • 

( trapezium 

l::..a 
). sinh ( 

regel) 

De berekening bij deformatiestap i+l verloopt als voIgt: 

a. 1 
1+ 

= a. - Il.a 
1 

Ui t substi tutie van E. B in de funktie aiR ( t.. B) voIgt een 

diskrete waarde aiR. Hieruit voIgt met a = a. 1 de waarde R. 1 
1+ 1+ 

Voor j=O tim NS wordt nu berekend: 

Voor de berekening van aIle r. 1 . moeten aIle r. . en a. uit 
1+ ,) 1,) 1 

de voorgaande stap nog bekend zijn, deze moeten dus in een 

~~ndimensionale array opgeslagen zijn. 
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E, j :: c.. 
J opt. ( de vorige geoptimaliseerde waarde) 

£,.:: c.+ AE. 
J J J 

_ n 

(}j :: C ( E, j + t 0) 

er. 
rJ :: - 2 - (] r. l' V ~ (J .• -.cosh( r 1.+,J) / If) 1 

" J a (J a. 1 T i+ i+l 1.+ 

0- Q' 
J 

:: - 2- r 
~ ()J,.sinh( 0 · i+l,j) / (r. 1 "V if' ,) 
" a. 1 1.+ , J 1.+ 1.+ 

cr, 
ZJ 

:: - (a: j + <T'Qj) 

Substi tueer cr . , 
rJ 

en a- . 
ZJ 

in de evenwichtsvoorwaarde: 

I 2 
( rr- _ r;- . ). r i+ 1, j b (I'T"'" rr-) h v, u +~ u . + \J •• r. 1 ,. iI + 

ZJ rJ ~~ a. lor rJ mJ 1.+ , J 'P 1.+ 

2 
h a. 1 - r. 1 . 

R -1.+ 1.+ ,J 
met i3:: i+ 1 + 2a. 1 

1.+ 
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Numeriek integreren geeft or- . en hieruit voIgt: 
mJ 

cr .= a-. + cr . 
ZJ ZJ mJ 

2 1 
b F = 2. IT. a . 1 • ~ (X . -X. 1)· (cr .• X. + cr . 1· X. 1) 

1+ ~ J J- ZJ J Z J- J-

waarin X. 
J 

r. 1 . 
= _1_+.....;.I~J 

a. 1 1+ 

Als dit voor aIle j is berekend, dan is F = F*{ ( ) bekend. 

F If moet nu met j als parameter worden geoptimaliseerd. Hiervoor 

moeten aIle berekeningen voor een deformatiestap in de proce

dure E04AAA worden uitgevoerd. 

Als startwaarde voor a kan de optimale a uit de lorige defor

matiestap worden gesubstitueerd. Pas als 0 optimaal is kan 

worden berekend 

e. t = J op • & j opt. + 11 E, • 
J I 

~================================~ 

0-. = 0- . + cr . , enz. r) rJ mJ 
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Vervolgens wordt i met een opgehoogd en de optimalisatie pro

cedure wordt wwer uitgevoerd totdat i = NO. Als i = NO dan is 

de hele deformatieweg doorlopen en kunnen de eindwaarden van de 

spanningen en de effektieve deformatie enz. worden geprint. 

Als gegevens voor de stapsgewijze deformatie moeten bekend 

zijn; n, C, er 0' aO' aeind, NO, NS, t start en de funktie 

a/R( E: B) die opgebouwd is uit een aantal lineaire stukken: 

a 
R = Qt. 1· E, B + {J 1 op 
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6. BESCHRIJVING VAN DE KOMPUTERPROGRAMMA' S 

Voor het berekenen van de breukfunkties kunnen we gebruik 

maken van 4 komputerprogramma's, n1. het optima1iseringsdeel; 

progr. nr. A-41102., het initialisatiedeel; progr. nr. A-41103 r 

en de niet- uniformiteitsprogramma's voor ongekerfde- en 

gekerfde staven, respectievelijk progr. nr. A-411004 en 

A-411005. De niet- uniformiteits programma's zijn gedee1telijk 

samenvoegingen van de initialisatie- en optimaliserings delen. 

6.1. BESCHRIJVING VAN HET INITIALISATIEDEEL programmanr. A-41103 

Dit programma kan gebruikt worden om aan de hand van de meet

resultaten van trekproeven met ongekerfde staven, het verband 

a/Ref B) te beschrijven en de C, n en voordeformatie te berekenen. 

De waarden van C, n en to kunnen op twee manieren berekend 

worden, beide vo1gens de niet- 1ineaire regressiemethode. 

Eerst wordt het model met voordeformatie doorgerekend, als 

dan blijkt dat de voordeformatie kleiner is dan 0.001, wordt 

overgegaan naar het model zonder voordeformatie en de berekeningen 

worden dan weer herhaald. Als de staaf gaat insnoeren, wordt 
.-

voor de berekening van de spanningen gebruik gemaakt van de 

Bridgman- korrektie. 

Als de spanningen en rekken bepaa1d zijn,wordt het opgemeten 

verband a/R(if B) zo goed mogelijk benaderd. 

Door e1ke groep van drie meetpunten wordt, door gebruik te 

maken van 1ineaire regressie, een rechte lijn getrokken. 

A1s dit voor aIle meetpunten is gedaan wordt het verband door 

die verzameling van lijnen weergegeven. 
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Het laatste meetpunt (bij breuk) is vaak niet betrouwbaar 

genoeg en daarmee ook de laatste rechte door de drie laatste 

meetpunten niet. 

Als we nu het laatste meetpunt voor de berekende rek verleggen 

naar de een na de laatste rechte zal men een meer waarschijn

lijke aiR verhouding vinden, zie fig. 13. 

Vervolgens wordt de doorsnede vermindering van het 

begin tot het einde van de deformatie in NO stappen verdeeld, 

en bij elk deformatiestapje wordt de bijbehorende erB berekend. 

a -R 

fig. 13 benadering van het ver
band a/R (£: B) door het aanbrengen 
van lijnen door drie opeenvolgende 
koordinatenparen. 

Het programma gaat dan 

zoeken naar de twee meet

punten waar de B voor 

de deformatiestap zo dicht 

mogelijk tussen ligt. 

Van de bij deze twee 

punten behorende lijnen 

wordt het gemiddelde 

genomen en door substitutie 

van de €. B in de vergelijking 

van de "gemiddelde rechte" 

ligt dan de bij de de for

matiestap behorende ver

houding aiR vast. 

De vergelijking van die 

lijnen is als volgt: aiR = 0<. • e. B + /3. 

De verhoudingen aiR per deformatiestap liggen nu vast en er 

wordt een 'vloeiend verband a/R(e: B) verkregen als die punten 

onderling door lijnen verbonden worden. Deze'verzameling van 

lijnen; BBAGR = AALFA • BBED + BBETA hebben we nodig voor 

de niet- uniformiteitsprogramma's. Een opgetekend verband is te 

vinden in bijlage E, fig. 1. 
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6.2. BESCHRIJVING VAN HET OPTlMALISERINGSDEEL progr.nr. A-41102-7 

Dit programma kan aan de hand van het niet- unifor

miteitsmodel de spanningen-en deformatie verdelingen over de 

kleinste doorsnede berekenen. Daarnaast berekend het de speci

fieke deformatieenergie en ter vergelijking, de spanningen en 

energie volgens het model van Bridgman. 

Per deformatiestap berekend het de spanningen en de effektieve 

rek f. 

De in de kleinste doorsnede van de staaf optredende 

kracht F·wordt numeriek geoptimaliseerd met behulp van de 

procedure E04AAA. Door de parameter V ( NU ) te varieren 

verandert de niet- uniformiteits parameter 0 . Als F ·zijn 

maximum nadert, wordt de stapgrootte waarmee V varieert steeds 

kleiner. De tolerantie waarmee F opt. berekend wordt kan 

beInvloed worden door ATOL en RTOL steeds anders te kiezen. 

Ais men de optimalisatie van F·wil volgen, moet variable G3 

gelijk aan 1 gesteld worden, dan voIgt nl. voor iedere variatie 

van 0 een tussenuitvoer. Indien F·zijn maximum bereikt heeft 

zal de uitgebreide uitvoer verschijnen. 

Als de maximale kracht en daarmee de optimale 

niet- uniformiteitsparameter vastliggen, dan kan per de for-
.-

matiestap de spanningen en de effectieve rek ~ berekend worden. 

Bij elke volgende deformatiestap wordt opnieuw deze procedure 

herhaald • Om de totale effectieve rek voor de NS+l radiale 

posities te berekenen worden de rekken per deformatiestap, 

per positie, bij elkaar opgeteld. 

Door het toepassen van de stapsgewijze deformatiemethode 

kunnen we de oorspronkelijk vastgelegde radiale posities 

t.p.v. de kleinste doorsnede,gedurende het deformatie proces 
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volgen. Voor de berekening van die posities moe ten daarom de 

overeenkomstige radiale posities uit de voorgaande deformatie

stap bekend zijn,evenals de momentane staafstraal a. Deze 

worden daarom opgeslagen in eendimensionale array's. 

De berekening van de specifieke deformatie energie 

verloopt als voIgt: 

d Ws = (J.d e 

« c - )n+1 - n+1) / ( Ws (r) = c:.;, (r) + E, 0 - e. 0 • C n+ 1) 

De in het programma berekende Bridgman- grootheden zijn: 

cr zB = cr B' ( 1 + In( g(a,R,r»); 

+ a - r 
2 errB = cr Q B = a-B' In (g (a, R, r»; met 9 (a, R, r) = 1 
~-

2R 2.a.R 
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Om te toetsen of het programma juist is, kan 

worden uitgeg~an van uniforme deformatie; t = O. De 

van deze berekeningen zullen overeen moeten stemmen 

model van Bridgman. 

resultaten 

met het 

Dit programma kan gebruikt worden om de reeds vestaande 

verbanden a/R( e B)' stapsgewijs door te rekenen. Dit is gedaan 

voor de in ( 1 en 2 ) onderzochte metalen. De initialisatie-

gegevens kan men uit de verbanden a/R(~ B) afleiden d~r 

het verloop door enkele rechten te benaderen: agr = ex.. e + fl 

voor '. S E. ~ €'2,' 

De bij deze verbanden behorende splijtbreukfunkties zijn in 

bijlage B opgetekend. 

6.3. BESCHRIJVING VAN HET NIET- UNIFORMITEITS PROGRAMMA 

VOOR ONGEKERFDE STAVEN programma nummer A-411004-4 

Dit programma is een kombinatie van de optimali

serings- en initialisatie delen, A-41102 en A-41103~ 

De beschrijving van dit programma zal aan de hand van een 

gedeeltelijke programma uitvoer worden gedaan. Als voorbeeld 

is een ongekerfde . staaf genomen, waarbij aIleen de eerste 

van de tien Itblokken lt met spanningen enrekken, behorende 

bij de deformatiestappen is afgedrukt. 

Bij de beschrijving wordt gebruik gemaakt van de in het programma 

gebruikte variabelen. De listing, programma uitvoer en de lijst 

met de verklaring van de variabelen vindt u in bijlage C. 

Allereerst worden een aantal invoergegevens uit

geprint, 0.0. de diameters, de insnoeringsstralen van de 

staven en de krachten die tijdens het trekproces optreden. 
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j 

Vervolgens wordt het volgnummer van h~meetpunt 

waar de insno~ring begint ( Hl ) en de daarbij horende straal 

( AO), de straal van de kleinste doorsnede bij breuk en de 

grootte van de NO deformatiestapjes ( DEFSTAP ) opgeschreven. 

Met de ingelezen meetresultaten kunnen nu de oppervlakken, de 

spanningen en de rekken berekend worden. ( OOPP, SSIGMA- en EEPS ) 

Vanaf volgnummer Hl wordt de korrektie faktor van Bridgman 

toegepast. 

Door middel van de niet- lineaire regressie methode worden de 

C, n en ~ 0 bepaald. De grootste kwadratensom GKS en de 

grootste restkwadratensom GRKS,die bij deregressie optreden 

worden naast de C, N en VDEF afgedrukt. 

Hierna voIgt de uitvoer die nodig is voor het 

bepalen van de kromme a/R( £ B)' De funktie wordt benaderd door 

een aantal rechte lijnen. Voor het be palen van de laatste lijn 

door AAGR(PP) is een korrektie nodig. Dit wordt gedaan d.m.v. 

een lijn met parameters ALFA en BETA. Ais door extrapolatie 

dit punt gevonden is, kunnen de beste rechten 

AAGR ( ) = ALF • HHEPS + BBET opgeschreven worden. De 

initialisatie- gegevens van de deformatiestappen kunnen aan de 

hand van bovenstaande resultaten berekend worden. De parameters 

van de op deze wijze bepaalde rechten zijn; BBAGR, BBED, AALFA 

en BBETA. 

De gegevens die nodig zijn voor berekeningen met het 

niet- uniformiteits model worden boven de initialisatie

gegevens ofgedrukt, daaronder staan een aantal variabelen die 

gedurende de verdere berekeningen gelijk blijven. 

Boven het blok met de berekende spanningen etc. staaneen 

aantal variabelen, die bij de optimale GAMMA, per deformatie 

stap horen. Voor een verklaring van de gebruikte symbolen 
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in dit blok, zie bijlage Cl. 

Onder het blok staat nog het nummer van de deformatiestap, 

de NU, de kracht volgens het niet- uniformiteitsmodel en de 

arbeid Ws volgens Bridgman vermeld. 

6.4. BESCHRIJVING VAN HET NIET- UNIFORMITEITS PROGRAMMA 

VOOR GEKERFDE STAVEN programma nummer A-411005-2 

Dit programma is eigenlijk ook een samenvoeging van 

het initialisatiedeel en het optimalisatiedeel. Het is echter 

niet mogelijk om de C, n en £ 0 te berekenen met behulp van 

gekerfde trekstaven. Daarom is de niet- lineaire regressie 

procedure uit het initialisatie gedeelte niet noodzakelijk en 

is derhalve hier weggelaten. Het is ook niet nodig om de 

gemeten krachten in te voeren. 

Voor de berekeningen gebruiken we hier de C, n en e 0 waarden, 

die bij de berekeningen met de ongekerfde staven gevonden 

zijn. Verder komt dit programma vrijwel overeen met het 

programma uit de vorige paragraaf. 

Met dit programma zijn de gekerfde staven uit ( 3 ) 

doorgerekend. 
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7. ONDERZOEK NAAR HEr KRITERIUM VOOR HET ONTSTAAN VAN EEN 
PLASTISCHE SPLIJTBREUK EN HET BE PALEN VAN DE BREUKFUNKTIES 

Met behulp van het in hoofdstuk 4 opgezette model, dat op grond 

van het ondergrenstheorema de optimale deformatie- en spannings 

verdelingen ter plaatse van de kleinste doorsnede van een in

snoerende of gekerfde staaf berekend, kan onderzocht worden 

wat v~~r het ontstaan van splijtbreuk na plastische deformatie 

een aannemelijk en bruikbaar kriterium is. 

Als dit kriterium vast ligt kan d.m.v experimenten met 

ongekerfde- en gekerfde trekstaven, waarschijnlijk een materiaal

afhankelijke splijtbreukfunktie worden vastgelegd. Zo'n splijt

breukfunktie. kan alleen gelden voor het onderzochte deformatie

gebied. 

7.1. ONDERZOEK NAAR HET KRITERIUM VOOR PLASTISCHE 

SPLIJTBREUK INITIATIE 

In het verleden zijn voor het ontstaan van de verschillende 

breuktypen een aantal bezwijkkriteria voorgesteld, doch er 

bestaat in dit gebied nog veel onduidelijkheid. De kriteria 

die voor plastische splijtbreuk in aanmerking komen zijn: 

a Het kritische normaalspanningskriterium. 

Dit houdt in dat de materiaalsamenhang plaatselijk wordt 

verbroken als de grootte van de trekspanning een kritische

en materiaal afhankelijke waarde bereikt. 

b Het kriterium van de kritische isostatische spannings

komponent. 

Hiermee wordt gesteld dat de materiaalsamenhang wordt' 
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verbroken als de isostatische spanningskomponent van 

de spa~ningstoestand een van het materiaalafhankelijke 

waarde aanneemt. Deze isostatische komponent van de 

plaatselijke spanningstoestand kan uitsluitend elastische 

volumeverandering veroorzaken. 

c Het kriterium van de kritische plastische vormveran

derings arbeid. 

Dit kriterium v~~r plastische breuk is voorgesteld 

door Gillemot (12) en stelt dat scheuren worden 

geinitieerd, indien de lokale specifieke vormveranderings

arbeid een kritische en materiaalafhankelijke waarde 

bereikt. 

We zul1en kijken, hoe ter p1aatse van de k1einste 

doorsnede van de deformatiez8ne, de verschi11ende voor breuk 

waarschijn1ijk be1angrijke grootheden zich 10kaa1 gedragen. ' 

Dit zu11en we doen aan de hand van de reeds onderzochte staven 

C45, (3), waarvan de meetresultaten hier verwerkt zijn met de 

nieuwe niet- uniformiteits programma's. 

In de figuren van bij1age D zijn steeds de gegevens geplot van 

de vo1gende staven: 

ongekerfde staaf nr. 1, gekenmerkt door een ruit. 

gekerfde staaf nr. 4, met aO/RO = 0.487,gekenmerkt door 

een drienoek. 

gekerfde staaf nr. 6, met aoiRo = 0.787, gekenmerkt door 

een cirke1. 

gekerfde'staaf nr. 8, met aoiRo = 1.752, gekenmerkt door 

een vierkant. 

De gestippe1de krommen geven de resu1taten zoa1s deze met het 

model van Bridgman berekend zijn, de getrokken kurven zijn be-
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rekend met de niet- uniformiteits programma's. 

In figuur 1 zien we 6 I 6 als funktie van de plaats 
r 

in de doorsnede. Als ria = 0, wil dat zeggen dat we in het hart, 

en als ria = 1, dat we aan het oppervlak van de staaf zitten. 

De onder broken lijn geeft de snelheidsverdeling weer bij uni

forme deformatie, dwz. dat de snelheid van een deeltje in de 

doorsnede evenredig met de afstand afneemt in de richting van 

het hart van de staaf. Bij niet-uniformiteit zien we dus duidelijk 

afwijkingen t.o.v. de rechte lijn,en naarmate de kerfscherpte 

toeneemt, wotden de .afwijkingen ook groter. 

Figuur 2 toont ons het verband tussen de effektieve 

rek en de positie in de doorsnede. We zien dat naarmate de kerf 

scherper wordt, de afwijking van de rek in het hart t.o.v. de 

rek aan het oppervlak steeds groter wordt. 

In figuur 3 is het verband tussen de effektieve rek 

volgens het niet- uniformiteits model en de effektieve rek 

volgens het model van Bridgman getekend. Dit is voor een 

ongekerfde- en een gekerfde staaf met aoiRo = 1.752 gedaan. 

Van elke staaf is de deformatie aan het oppervlak en in het 

hart, van het begin tot aan de breuk afgedrukt. 

Bij de'ongekerfde staaf zien we dat tot aan de insnoering de 

beide rekken aan elkaar gelijk zijn, (een rechte lijn onder 

45 graden door de oorsprong), dat wil du's zeggen, dat de rek-' 

verdeling uniform is over de doorsnede totdat de insnoering 

begint. Als de insnoering eenmaal is begonnen zien we dat de 

rek in het hart achterblijft t.o.v. de effektieve rek aan het 

oppervlak. Dit is te zien aan de hoek waarmee de lijnen uit 

elkaar gaan. 

Bij de gekerfde staaf gaan de lijnen al direkt uit elkaar, dwz. 

dat door de kerf er al direkt niet-uniforme deformatie optreedt. 
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We kunnen m.b.v. deze grafiek inzicht krijgen in de mate van 

niet- uniformiteit die tijdens de deformatie optreedt, want 

naarmate deze groter is, zullen de lijnen zich onder een grotere 

hoek uit elkaar begeven. 

Figuur 4, ( Ws/C ( r/a ) geeft eenzelfde verband te 

zien als figuur 2. Het maximum van zo'n funktie treedt op aan 

het oppervlak van een staaf. Hierdoor kan het kriterium van de 

kritische plastische vormveranderingsarbeid geen juist 

kriterium zijn voor plastische splijtbreuk initiatie, omdat de 

breuk in een trekstaaf, niet aan het oppervlak begint. 

Figuur 5 toont het verband tussen de axiale spanning 

ar en de plaats in de doorsnede. Volgens Bridgman moet er een z 
maximum optreden in het hart van een staaf. We zien echter dat 

het maximum van deze funktie volgens het nieuwe model, ergens 

in de buurt van-ria = 0.65 komt te liggen, dus duidelijk niet 

in de buurt van het hart. 

Het is niet zeker dat het kritische normaalspanningskriterium 

hier als bruikbaar beschouwd kan worden omdat we verwachten dat 

de breuk ergens in de buurt van het hart geinitieerd wordt. 

De radiale spanning a- is in figuur 6 als funktie 
r 

genomen van de radiale positie in de doorsnede. We zien eenzelfde 

soort verband als bij het model van Bridgman, aIleen liggen die 

iets hoger. 

Figuur 7 toont het verband tussen de tangentiele span

ning en de posi~ie in de doorsnede. Ook hier is een soort

gelijke tendens te zien als in figuur 5. Het maximum van deze 

funktie ligt niet in het hart, zoals we volgens Bridgman be

rekenen, en het verscbuift in de richting van het hart, naar

mate de kerfscherpte toeneemt. 

Als we de gemiddelde spanning ~ als funktie van 
m 

de positie in de staafdoorsnede in figuur 8 bekijken zien 

we dat er ook hier geen maximum optreedt in het hart van de 

De gemiddelde spanning 0- kan dus ook niet als splijtbreukm 

staaf. 
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kriterium gebruikt worden voor de breukinitiatie in het hart 

van de staaf. 

Een bruikbaar en aannemelijk kriterium is volgens 

H. van de Avoort (1) de waarde van het quotient van de 

gemiddelde- en de effektieve spanning in het hart van een trek

staaf, 0- I a- . Ala we figuur 9 bekijken zien we dat di t kri terium 
m 

wellicht niet bruikbaar is voor de ongekerfde staaf, omdat door 

het maximum op enige of stand van het hart ligt. 

In figuur 10 is de funktie a- ler (rIa) getekend voor m 
een aantal ongekerfde staven van verschillende materialen. 

Deze verbanden gelden bij de breuk. Hierin is duidelijk te zien 

dat de maxima van de funk ties voor een aantal materialen niet 

in het hart liggen. Voor enkele ongekerfde staven; KMS58 , C45, 

RVS316 en EI.Cu en voor een aantal gekerfde staven KMS58 zal 

het aangenomen splijtbreukkriterium dus niet gelden. 

In figuur 11 is voor een ongekerfde staaf C45, de 

ontwikkeling van het verband or I cr (rIa) gedurende de defor-
m 

matie getekend. Het maximum bij de eerste deformatiestap 

( e B = 0.499) ligt in de buurt van het staafoppervlak, (rIa = 0.9). 

Dit maximum verplaatst zich daarna in de richting van het hart. 

Bij breuk ( e: B = 0.964) ligt het maximum van (J" ml (j{r/a) in 

de buurt van rIa = 0.21. 

Deze ontwikkeling is dus duidelijk niet in overeenstemming met 

het model van Bridgman, waarbij altijd een optimum in het hart 

van de staaf optreedt voor zowel gekerfde- als ongekerfde trek

staven. Als we de ontwikkeling van (j I (!" in het hart van de 
m 

gekerfde- en ongekerfde C45 staven tijdens de deforma'tie bekijken 

(figuur 12),. zien we voor aIle staven een lineair verloop. 

AIleen bij de twee scherpst gekerfde staven zien we aan het 

begin van dedeformatie een kromming. Deze hangt samen met het 

opentrekken van de kerf, waardoor de verhouding aIR afneemt. 
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Als tenslotte deze staven gaan insnoeren, waardoor aiR toeneemt, 

nemen cr I or ongeveer lineair toe. m . 

7.2. DE PLASTISCHE SPlISrBREUK FUNKTIES 

Als we de waarden van (J"" I cr die bi j breuk in het 
m 

hart van een aantal gekerfde- en ongekerfde trekstaven uitzetten 

tegen de effektieve rek in het hart, en deze punten door een 

kromme met elkaar verbinden, vinden we de zg. plastische splijt

breuk funkties. 

Indien de kri tische waarde van cr I cr inderdaad een juist en 
m ' 

bruikbaar kriterium is voor het initieren van splijtbreuk, kan 

zo'n funktie van groot belang zijn voor het voorspellen van 

een dergelijke breuk bij een bepaalde spanningstoestand. 

Als men bijvoorbeeld een proces aan het ontwerpen is, kan men 

met deze inzichten veel eerder tot een optimaal procesverloop 

komen, door tijdens het ontwerpen reeds rekening te houden met 

het optreden van breuk, in een bepaald materiaal in dat proces. 

Zo kunnen de gereedschappen tijdens het konstrueren reeds aan

gepast worden aan de beperkingen die een materiaal nu eenmaal 

heeft. Zo worden onnodige kosten en tijdverlies vermeden, die 

·onvermijdelijk zijn bij het optimaliserenvan een proces, door 

te experimenteren. 

In bijlage B zijn de breukfunkties cr ml a- ( &" f) 

getekend. Als we in figuur 1 de 1I00rspronkelijke"- en de nieuwe 

breukfunkti5bekijken zien we dat de funktie, berekend met de 

nieuwe niet- uniformiteits programma's, lager ligt dan de funktie 

berekend met het programma van H. v.d. Avoort. 

De funktie verschuift eigenlijk onder een hoek van 45 graden, 

waarbij de helling van de funktie overigens gelijk blijft. 

Dit is trouwens bij aIle onderzochte metalen waar te nemen, 
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maar zijn in dit verslag niet in figuur gebracht. Het is trouwens 

opvallend dat_ de waarden, gevonden met de ongekerfde staven, 

dit zijn de punten waar ~ /~ongeveer 0.5 bedraagt, niet mooi 
m 

aansluiten op de e- macht funktie die door de punten van de 

gekerfde staven getrokken kan worden. 

Maar door deze daling is het nu veel beter mogelijk aansluiting 

te krijgen met de meetresultaten gevonden met de wringproef, 

hierbij is 0- / a= = O. (14) 
m 

De splijtbreuk funkties voor de overige onderzochte 

metalen zijn in figuur 2 weergegeven. Het is duidelijk te zien 

dat er een goede aansluiting te maken is t.ussen de gevonden 

meetwaarden uit de trek- en wringproeven~ Zo kunnen de splijt

breuk funkties uitgebreid worden naar een grotere breukrek. 

AIleen voor St60 geldt deze aansluiting niet. Het is daarom de 

vraag of het materiacil dat gebruikt is bij de trekproeven, weI 

hetzelfde is geweestals bij de wringproeven. 

Het! is moeilijk om door de waarden van het zachtge

gloeide ... elektrolytische koper een duidelijke kromme te tekenen. 

Dit is grotendeels te verklaren door de grote spreiding in-de 

meetwaarden van a en R. Deze grootheden be palen voor een groot 

dee~de niet- uniformiteits parameter f, die op zijn beurt 

invloed heeft op de grootte van de spanningen. 

De spreiding ontstaat voornamelijk doorhet ruwe oppervlak van 

de staaf, maar ook doordat de doorsnede tijdens de deformatie 

niet geheel rond meer is. 

De gevonden splijtbreukfunkties kunnen uitge

breid worden naar een grotere- en kleinere breukrek. 

Voor onderzoek naar een kleinere breukrek moe ten scherpe kerven 

in de staven worden aangebracht. Als dit door konventioneel 

verspanen niet meer mogelijk is, moet getracht worden de kerven 
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d.m.v. draadvonken met een zeer dunne draad aan te brengen. 

Om.dit extreem door te voeren is wellicht niet zinvol omdat 

het opgestelde evenwichtsmodel dan waarschijnlijk niet meer 

zal gelden. 

Voor oitbreiding van het meetgebied naar een 

grotere breukrek, dus kleinere o-mf kan gedacht worden aan 

trekproeven met ongekerfde trekstaven onder een hoge uitwendige 

druk. Dit is reeds door een aantal onderzoekers gedaan en van 

dieresultaten kan misschien nuttig gebruik worden gemaakt. 

(9),(13) 
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8. DISKUSSIE EN KONKLUSIES 

8. 1. DISKUSSIE 

a. Een trekstaaf breekt niet direkt als er zich holtes vormen in 

de kleinste doorsnede. 

Deze holtes zorgen ervoor dat het "effektieve" oppervlak van 

de doorsnede kleiner wordt, en dat het volume van de deformatie

zone groter wordt. De holtes zijn in feite zeer scherpe kerven. 

Hierdoor kunnen er in de staaf grotere spanningen optreden 

dan onder invloed van de aan het oppervlak aangebrachte kerf. 

Ais we de in de staaf optredende ormf- waarden gebruiken voor 

de splijtbreukfunktie, dan zal deze hoger liggen dan de met het 

model berekende kromme, dit door de aanwezigheid van de holtes. 

b. Bij een aantal ongekerfde- en gekerfde trekstaven hebben we 

gezien dat de waarde van (j I cr in het hart van een staaf 
m 

niet maximaal hoeft te zijn. 

Ais we de in het hart optredende waarde van or ler bij breuk 
m 

als splijtbreuk kriterium nemen, geldt dit kriterium niet voor 

bovengenoemde gevallen. 

Het is echter niet bewezen dat de breuk ook werkelijk in het 

hart geinitieerd wordt. Hiervoor kun je b.v. kijken naar 

(8, fig. 1). In deze figuur is een in langsrichting doorgezaagde 

gekerfde staaf te zien, die nog niet gebroken is, maar waar 

zich weI twee scherpe platte holtes op enige afstand van het 

hart van de staaf hebben gevormd. 

Een maximum in de funktie (J I (j (ria) I (fig. 9, bijlage D) 
m 

kan dus weI de bepalende faktor zijn voor splijtbreuk initiatie. 

Het is interessant en noodzakelijk voor een juiste weergave van 

de in de staaf optredende spanningen, dat met de juiste plaats 
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kent, waar de breuk in de kleinste doorsnede van de staaf 

geinitieerd wordt. 

De parameters die voor die toestand gelden, dus net voor de 

initiatie, moeten dan gebruikt worden voor berekeningen met de 

niet- uniformiteits programma's. 

Ais we figuur 8, bijlage D bekijken, waarin de 

gemiddelde spanning als funktie van de radiale positie in de 

doorsnede is weergegeven, zien we in aIle krommen een vlak ver

band in de buurt van het hart en_een maximum op enige afstand 

van het hart, terwijl in de buurt van het oppervlak het verband 

sterk daalt. 

Ais we zo'n vlak stuk, dit loopt overigens iets voorbij het 

maximum vergelijken met de halve doorsnede van de lensvormige 

opening die ontstaat bij de breuk van een trekstaaf, dan blijken 

deze precies met elkaar overeen te stemmen. Dit is onderzocht 

bij aIle C45 staven. 

Het is dus waarschijnlijk dat de lengte van het vlakke gedeelte 

uit bovengenoemae grafiek een maat is voor de grootte van de 

lensvormige opening die ontstaat ten gevolge van een brosse 

breuk in het hart-en een taaie- oJ afschuifbreuk aan de rand 

van een trekstaaf. 

d. Er zijn verschillende spanningstoestanden mogelijk die een 

gelijke verhouding van 0- / <T kunnen hebben. Het zal interes-
m 

sant zijn om te onderzoeken of beide spanningstoestanden tocht 

dezelfde breukfunkties geven. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden 

aan trekstrippen met een in het oppervlak aangebrachte kerf. 

Een juiste modelvorming zal hierbij waarschijnlijk een probleem 

zijn. 
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e. Bij een aantal breukfunkties (fig 2, bijlage B) zien we dat 

de punten,gevondenuit trekproeven met ongekerfde staven, iets 

lager liggen dan het. verwachte verband volgen een e-macht, 

die door de andere punten te trekken is. Er is in deze funkties 

waarschijnlijk een buigpunt aanwezig, anders is het in een aantal 

gevallen niet mogelijk om oansluiting te krijgen met de resul

taten uit de wringproeven. 

Het is daarom aan te bevelen om bij verdere trekproeven, staven 

te gebruiken met een grotere verscheidenheid aan kerfradii, en 

in het bijzonder staven met een grote kerfstraal. 

f. Het is de bedoeling dat we met deze breukfunkties, de verschillende 

mate van omvormbaarheid kunnen vastleggen. De omvormbaarheid 

komt in deze funkties goed naar voren, De slecht omvormbare 

metalen liggen links in de grafiek, (fig 2, bijlage B), en 

verder naar rechts liggen de beter vervormbare materialen. 

Als de mate van omvormbaarheid groter wordt, wordt de helling van 

de funkties vlakker, wat er op wijst dat in die gevallen de 

spanningstoestand een grote invloed heeft op de breukrek. 

8.2. KONKLUSIES 

a. Door het toepassen van de stapsgewijze deformatiemethode in 

de niet- uniformiteits programma's kom en de breukfunkties 

lager te liggen dan de eerder gevonden krommen, waarbij de 

helling gelijk blijft. 

Met deze funkties is een betere aansluiting te maken met de 

resultaten uit de wringproeven. 

b. Bij een aantol metalen zien we dat er bij ongekerfde staven 

geen maximum optreedt van CT /rr in het hart van de trekstaven. 
m 
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In deze gevallen wordt de breuk waarschijnlijk iets buiten 

het hart getnitieerd. 
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Beknopte weergave Bridgman
theorie I ui.t: (1). 

lk~~~~~~~~fo. 
~ ~ /tJ 1fd'-~e4 ~ AIp~ ~A7JM. ~ ~
~. ~dL~~~ :kct.~§:3.1 

~~~/W¥ oW-. (,..:: ~fJ-:: --/: £'7.:: ~ ~ 

S/JAIt. i ~~ tW'e'ldl.~~. 

~h..~~~ :tW-~ kl..". {!i~.I. 

~.rlA:t,~ ~.kf~ ~~ ~~~~ 

~~,In. ?~~ tIL ~ ~: ~ r,~.1I 

AIh. ~ ~ ~~~ /M01~r.c..H+I~.v1I~~ 

~~~~rlI: 

-Gr. ~.1..r.d~.h: 0 
. l. 

l.. ~ rJli:- :::::! ?... df} = 01 f} 
2.. l. 

(4) 
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l' 

3a z 
'iZ' b 

3a 
a + r r err dr 

A 2 



-60- A 3 

~ ~ ft. I ~ ~ ~ /Uj14: 

Ic) 

(£) 

(1) 

~rI'=L..· ~ri ..... ¢'= L. ¢ 
,~ 4 

~r1¢'= tir.pi -+ 'fi'a Jr.¢ 
tit 'I 

~~ (,.) ~/ift\ (10) ,.f...{1.) ~,~ ~ ¥~ 

~ ~ rJ.,l,- rM1I'f. ~. rJ.,..",.. ,-#: 

{ttl 

; 

t.:l.1 .::: 1 _ (¢h .. ) 1..,..... ~ 1 ~ fiI'« 1. 
a. 2..! 
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(14) { V- - (J": ) r 1. + r. J. Jrr,.. + (If"" "- (J ) It _ 0 z. r - -' - v,.. TiI-' - _ 
6t r;I Jr jI 

Md-~ (1.4)i<l~ ~~~~4fM~ 

~J~ •• IJ~ ~"~~~PI.f.~ .. 

l1.6) dE,-s d£-9 



(JCT,. + rr, _r. _0_ = 0 
dt- «. h 

h 
-=' 
fiI 

¢ 11. 
Cc'l $I' = 1 - - + ... 

.:. 

t 

- 2.1"" 
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- rr· l.a /( + il&. _ r J. 

/J.ij ~ e M e-ri 0: ~ 0'1I'ftL ~ ~ ~ ,~ 

~~ C2.4) ~r~: 

~: (Jr (r~") -= 0 ,--JI 

A 5 
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'-=0 

/It. 

F = fr. f I [k/l ~ ::-;') + 1]. &lr' 

r::o 

a 

~~ jkx.fix 
o 

Q 

= )(. ~ X / - X I rl~ 
o 0 

( J.. 8) F = rr. i. q a.. (1. + 1. (}(~). k (1. + 2. ~A ) 
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NO 
CS 
NS 
VDEFS 
HH 
Gl 

DNUL 
AU 
OPPNUL 
DO 
FF 
RROSC, RRSC 
Hl 
AO 

A 
AA 
DEFSTAP 
OOPP 
SSIGMA 
EEPS, BBED 

'HHEPS 
C 
N 
EEPSNUL, VDEF 
GKS 
GRKS 
AAGR, BBAGR 
ALFA, AALFA, 

AALF 
BETA, BBETA, 

BBET 
GAMMA 
NU, XC, X 
ATOL 

RTOL 
STEPMX 

MAXCAL 

AS 
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Verklaring van de variabelen 
die gebruikt zijn in de 
komputer.programma's. 

aantal deformatiestappen 
geschatte specifieke spanning 
geschatte verstevigingsexponent 
geschatte voordeformatie 
aantal waarnemingen 
als Gl= 1 voIgt tussenuitvoerniet lineaire 
regressie t.b.v. de bepaling van C en n 
diameter van de staaf voor het trekken 
straal van de staaf voor het trekken = DNUL/2 
oppervlak van de doorsnede voor het trekken 
staafdiameters gedurende trekproces . 
gemeten belastingen gedurende trekproces (kN/mm2) 
gemeten osculatie- of insnoerings stralen. 
volgnummer aan het begin van insnoeren 
straal van de kleinste doorsnede aan het 
begin van insnoeren 
straal van de kleinste doorsnede bij breuk 
straal van de kleinste doorsnede gedurende de deformatiE 
grootte van de deformatiestappen 
oppervlak van de kleinste doorsnede ged~ de deformatie 
spanning in de kleinste doorsnede{ax.) ged •. de def. 
axiale rek vlgs. Bridgman 

n 

specifieke spanning 
verstevigingsexponent 
voordeformatie 
grootste kwadraten som bij niet lineaire regressie 
grootste rest kwadraten som bij niet lin. regressie 
kerfgeometrie aiR 
richtingscoefficient van·een lijn, voor de 
beschrijving van de kerfgeometrie 
parameter van een lijn, voor de bepaling 
van de kerfgeometrie 
niet- uniformiteits parameter 
parameter t.b.v. de bepaling van gamma 
absolute nauwkeurigheid voor minimum bepaling 
in E04AAA 
relatieve nauwkeurigheid ( zie AD ATOL) 
schatting voor verschil tussen te vinden NU 
en uitgangs NU 
aantal toegelaten aanroepen van procedure 
FUNCT binnen procedure E04AAA 
aantal gekozen integratiestappen over de 
kleinste doorsnede 



TOLINT 
G3 

I 
Al - A6, HI, 
C1 - C3, FXNE, 
DELRO, HPTA, 
LAMBDAA 
RO 
R 
XNE 
XO 

EFREK 
TEPS 
EFSPAN 
GSPE 
KRACHT 
WS 
RDSE 
TDSE 
ADSE 
ASPE 
RSP 
TSP 
HA/SINH 

BGSQ 

BRS 
BAS 
BGSO. BES 
BES 
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tolerantie t.b.v. integra tie binnen proc. FUNCT 
Als G3 = 1 volgt detailuitvoer van de variabelen 
in de procedure FUNCT per stap, anders niet 
nummer van de deformatiestap 
hulpgrootheden 

" 
II 

II 

initiele radiale koOrdinaat 
radiale koordinaat 
ria 
r la 

o 0 

effektieve deformatie per <deformatiestap 
EFREK plus deformatie uit voorgaande stappen 
effe<ktieve spanning 
gemiddelde spanning 
trekkracht in de doorsnede 
specifieke arbeid 
radiale deviatorische spanning 
tangentiele deviatorische spanning 
axiale deviatorische spanning 
axiale spanning 
radiale spanning 
tangentiele spanning 
radiale snelheid van een deeltje gedeeld door 
de snelheid van het oppervlak ( 6 I c!a) 

r 
gemiddelde spanning gedeeld door de effektieve 
spanning volgens Bridgman 
radiale spanning vlgs. Bridgman 
axiale spanning vlgs. Bridgman 
gemiddelde spanning vlgs. Bridgman 
effektieve spanning vlgs. Bridgman 
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Bijlage C 3 

listing van programma 
A-41100~4, voor het 
bepalen van spanningen en 
rekken in ongekerfde staven. 
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De heer N. Touwen heeft de ponskaarten van de programma's 

in zijn bezit, en hij is volledig op de hoogte hoe er met 

deze programma's gerekend dient te worden. Voor inlichtingen 

betreffende de programma's kunt u bij hem terecht. 

Het niet- uniformiteits programma van H.v.d. Avoort 

kan nog steeds worden gebruikt. Dit kan geschieden via 

de remote. Het staat als BREUK op User-2 en het is nu 

in Algol geschreven. 
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ruit: ongekerfd 

driehoek: a /R = 0.487 
o 0 

cirkel: a /R. = 0.787 
o 0 

vierkant: a /R = 1.752 
o 0 

Bijlage D 1 

onderzoek naar het kriterium 
voor plastische splijtbreuk
initiatie . 

onderbroken lijnen: berekeningen vlgs. het model van Bridgman 

1 

r A 
/ 

/ 

C 45 / 
.8 / 

/ 
/ 

/ 

.6 / 
/ 

/ 
-0 / 

""'- / 
H 

J 4 / 
oQ / 

II 
/ 

/ 
/ 

J:. .2 / z / ....... 
(J) / 
.......... h cr. 
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0 .2 .4 .6 .8 1 

RADIALE POSITIE (RIAl 

fig. 1 De geinitieerde radiale snelheid van een deeltje 
gedeeld door de snelheid van een deeltje aan het oppervlak 
als funktie van derodiale positie in de doorsnede. 
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RRDIRLE POSITIE (R/R) 

fig. 2 De effektieve rek als funktie van de radiale 
positia in de doorsnede. 
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diabolo: 

kruis: . 

kruis met plus: 

kruis met vierkant: 

1 .2 
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.6 

(J) 
CL .4 
w 
I-

~ 
w .2 
a::::. 
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W 0 

-82- D 3 

ongekerfde staaf in het hart 

ongekerfde staaf aan het oppervlak 

gekerfde staaf, a /R = 1.752, in het hart 
o 0 

gekerfde staaf aan het oppervlak 

REK (BBED = ~LN(RU/RJ) 

fig. 3. De effektieve rek vlgs. het niet uniformiteits
model als funktie van de rek vlgs. Bridgman. 
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RRDIALE POSITIE (RIA) 

fig. 4 De specifieke arbeid / C, als funktie van 

de radiale positie in de doorsnede. 
De gestippelde lijnen zijn volgens Bridgman. 
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RADIALE POSITIE (RIA) 

fig- 5 De axiale spanning als funktie van de radiale 
positie in de doorsnede. 
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RADIALE POSITIE (RIAl 

fig- 6 De radialespanning I C als funktie van de 
radiale positie in de doorsnede_ 
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RADIALE POSITIE (RIA) 

fig- 7 De tangentiele spanning als funktie van de 
radiale positie in de doorsnede. 
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RRDIRLE POSITIE (R/R) 

fig. 8 De gemiddelde spanning / C als funktie van de 
radiale positie in de doorsnede. 
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RRDIRLE POSITIE (R/R) 

fig. 9 De gemiddelde spanning / effektieve spanning 
ols funktie van de radiale positie in de doorsnede. 
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-88- D 9 

vierkant: KMS 58 

cirkel RVS 316 

driehoek: ARMKO 

ruit Elect 
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0- f 
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RRDIRLE POSITIE (R/R) 

.' . 

fig. 10 De gemiddelde spanning / effektieve spanning 
als funktie van de radiale positie in de doorsnede, voor 
een aantal ongekerfde staven van verschillende metalen. 
Deze verbanden gelden bij breuk. 



-89- D 10 

vierkant: rek vlgs. Bridgman is 0.499 

cirkel: rek vlgs. Bridgman is 0.744 

driehoek: rek vlgs. Bridgman is 0.964 
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RRDIRLE POSITIE (R/Rl 
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fig. 11 De gemiddelde spanning / effektieve spanning 
als funktie van de radiale positie in de doorsnede. 

1 

Een ongekerfde C45 staaf waarbij de ontwikkeling van de 
funktie is gevolgd gedurende de deformatie. 
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ruit rek vlgs. Bridgman is 0.108 

ster rek vlgs. Bridgman is 0.333 

diabolo: rek vlgs. Bridgman is 0.656 
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RADIALE POSITIE (RIA) 

fig~ Ita De gemiddelde spanning I effektieve spanning 
als funktie van de radiale positie in de doorsnede. 
Een gekerfde staaf C45 waarbij de ontwikkeling van de 
funktie gevolgd is gedurende de deformatie. 
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vierkant: a /R = 1.752 
o 0 

cirkel: a /R = 0.787 
o 0 

driehoek": a /R~: = 0.487 
o 0 

ruit: ongekerfd 

1 

z ~ a: .8 a... 
(f) 

lL.. 
W 
......... 
w 

.6 a... 
(f) 

a 

a... .4 (f) 

lL.. 
lL.. 
W 
......... .2 
a... 
(f) 

l:: 
W 
C!) 0 

0 .2 .4 

EFF.REK (TEPS) 

C 45 

.6 .8 

fig. 12 De gemiddelde spanning / effektieve spanning 
als funktie van de effektieve rek in het hart van de 
trekstaven. 
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ruit: ongekerfd 

driehoek: a /R = 0.487 
00 

cirkel: a /R = 0.787 
o 0 

vierkant: a /R = 1.752 
o 0 
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Bijlage E 1 

Experimentele resultaten 
van de breu~proeven met C45. 

C 45 

.8 1 

REK (BBED = 2LNCRU/R)) 

fig. 1 Veranderende kerfgeometrie van drie gekerfde
en een ongekerfde trekstaaf t.g.v. de deformatie, 
de krommen zijn benaderd door de stapsgewijze deformatie
methode. 
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o .2 .4 

E 2 

Experimentele resultaten van 
de breukproeven met C45. 

C 45 

.6 .8 

REK (BBED - 2LN(RU/R)) 

fig. 2 Het kracht verloop als funktie van de deformatie 
bij gekerfde-en ongekerfde trekstaven. 
2Pm. De kromme van de gekerfde staaf met een driehoek, 
zou eigenli jk hoger moeten liggen als de kurve.~ van de 
ongekerfde staafmet een ruit. Dit is hier niet het 
geval, doordat de doorsnede van de gekerfde staaf 
kleiner is dan van de ongekerfde staaf. 
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