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INNOVEREND MANAGEt1ENT 

PROCESMODELLERING EN INNOVATIE Prof.dr. P.C. Veenstra. 

Inleiding. 

Zoals in de middeleeuwen het geloof heerste dat het magische abracadabra 
wensdromen nader tot vervulling kon brengen, waarvan thans op het toneel 
het hocus-pocus-pilatus-pas een reminiscentie is, is het heden ten dage 
een politiek geloof dat problemen kunnen worden opgelost door ze in te 
kapselen in woorden, die dikwijls pure barbarismen zijn, en waarbij een 
nadere begripsomschrijving, laat staan een preciese begripsdefinitie 
veelal ontbreekt. Het zal niemand moeite kosten uit politieke redevoe
ringen en uit verslagen in de krant een groot aantal sprekende voorbeel
den te geven; ze staan er "bolu van. De kretologie is in de plaats geko
men van de magie, maar de effectiviteit is dezelfde gebleven en daarom 
wordt het onontbeerlijk waas van metafysische geleerdheid rond de kreto
logie zorgvuldig gecuitiveerd. 

Ter zake komend van het onderwerp van deze cursus, ude innovatie" en "het 
innovatieproces" gaat het kennelijk over vernieuwing van het bedrijfsle
ven en de processen die tot dat doel moeten leiden. De eerste vraag die 
nu gesteld kan worden is: wat houdt "vernieuwing van het bedrijfsleven" in 
concreto in? Het is nu verwonderlijk en ook bezorgdheid gevend dat vrij 
algemeen de mening heerst dat indien maar geld en kennis gepompt wordt in 
de ontwikkeling van nieuwe produkten, het gestelde doel, voor zover dan 
gedefinieerd, weI bereikt zal worden. Het is nu zinvol zich eerst af te 
vragen waar die behoefte aan innovatie zo ineens vandaan komt. Het ant
woord kent iedereen: het geheel komt voort uit het politiek-sociaal gege
ven van een toenemende werkloosheid tegen een somber economisch perspec
tief, in wisselwerking met een verslechterende concurrentie - positie van 
het bedrijfsleven, zoweI op de Europese als op de wereldmarkt. Een deel 
van de remedie moet nu de innovatie zijn: indien we er met (overheids)geld 
en kennistoevoer in zouden slagen produkten te bedenken waaraan mondiaal 
behoefte bestaat en waarin weinig dure grondstoffen maar,wel grote toege
voegde waarde zijn vertegenwoordigd, dan is de steen der wijzen gevonden. 
Een badinerend commentaar zou kunnen zijn: "stop maar hersens in bIik, 
dan geraken we met zijn allen weer boven Jan"; hetgeen uiteraard niet 
refereert aan de vIeeswarenindustrie. 

De beperktheid van deze visie blijkt reeds, als men een sterk vereenvou
digd schema voor het tot stand komen van een produkt beschouwt, zoals 
in Figuur I; in de context van dit deel van de cursus in feite een voor
beeld van "een model". Op het begrip "model" en op modelvorming wordt 
later nader ingegaan. 

De bedoeling van het schema is allereerst te laten zien dat, zelfs in deze 
vereenvoudigde representatie, het ontstaan van een produkt een complex 
gebeuren is, waaraan medewerkers met totaal verschillende achtergrond van 
opleiding en ervaring deel hebben. 
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Fig. I. Schema voor het ontstaan van ~en produkt. 
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Iedereen weet dan ook hoe lang in vele gevallen de doorlooptijd van dit 
schema is, zelfs indien aIleen maar de weg beschouwd wordt van het con
crete produktontwerp tot aan de massafabricage van een marktrijp pro
dukt. Nu zal het duidelijk zijn dat in het schema de verbindingspijlen 
in feite informatiestromen zijn, communicatiewegen waarlangs informatie 
tussen medewerkers uit verschillende disciplines wordt overgedragen, of 
liever uitgewisseld. Ook hier weten wij allen hoe moeizaam dit vaak gaat, 
zelfs tussen mensen van dezelfde discipline of aanverwante disciplines, 
bijv. produktontwikkelaars en produktie-ingenieurs. 

Met deze constateringen wordt geraakt aan het hoofdthema van deze cursus 
"innoverend management". Het lijdt geen twijfel dat in het totaal van 
het innovatie-proces, sociaal aanvaardbare innovatie van de werkwijze 
binnen een schema van de soort zoals aan de orde is en zonder te verval
len in een starre bureaucratie, die aIle flexibiliteit in de informatie
overdracht doodt, een wenselijkheid van de eerste orde is. Hoewel de 
vraagstellingen hier vooral bedrijfskundig van aard zijn, in die zin dat 
zij vooral liggen in het domein van het overall-management, ziet de 
technicus ze toch als integrerend deel van het vraagstuk van de fabricage 
beheersing; dat is het leveren van produkten van gegeven kwaliteit in 
voorspelde hoeveelheden, tegen voorspelbare kosten in een voorspelbare 
tijd. 

Een tweede aspect van het schema is dat in het licht gesteld wordt dat 
we steeds spreken over "het produkt op zichzelf", terwijl het in de grond 
gaat om een ding dat een funk tie heeft waardoor aan een behoefte wordt 
voldaan. Hetzelfde geldt voor meer immateriele zaken, zoals een werkwijze, 
een methode, software. De centrale vraagstelling bij produktinnovatie 
is dan ook niet: "Hoe maak ik een nieuwe produkt", maar weI: "Aan welke 
funkties bestaat behoefte en door welke produkten kan daaraan worden vol
daan". Voorbeelden hiervan zijn er te over. Denk slechts aan de menselijke 
behoefte aan licht, mobiliteit, informatie, verstrooiing. Gebaseerd op 
de produkten die aan deze behoefte voldoen, de gloeilamp, de auto, de 
radio en televisie zijnwereldconcernsontstaan, tevens kernen van een 
veelheid van toeleveringsbedrijven. 

Een aspect tenslotte dat in het schema impliciet blijft is de vraag: "Hoe 
wordt een ge~pecificeerde funk tie gerealiseerd in een produkt; hoe komt 
men van de abstractie tot het concrete ding; hoe ontstaat een produkt 
prototype?". Bij deze vraagstelling het onontkoombaar de woorden 
"creatief" en "creativiteit" te gebruiken, het menselijk vermogen tot het 
scheppen uit niets, zoals de componist, de schilder, de beeldhouwer dat 
doen. Is er wezenlijk verschil tussen "creatie" en "innovatie"? Of is 
creativiteit de grondslag voor innovatie? Indien dat zo is, wat niet on
waarschijnlijk is, en met de formulering van Gerrit Krol (I de innovatie 
uit de hoge hoed van de eenzame getoverd moet worden, is het innovatie
perspectief niet zo rooskleurig. Immers de methodologie, die de leidraad 
is voor technisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, heeft zelden 
of nooit innovatie tot uitkomst, maar vrijwel steeds ontwikkeling, ver
betering, rationalisering. In het beeld van de innovatie is de methodo
logie de 99% transpiratie, zinloos te vergieten als de 1% inspiratie of 
creativiteit ontbreekt. 
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Ook De Sitter (2 duidt hierop door de gevaren van de methodologie in 
het bedrijfsleven, dikwijis uitgegroeid tot een centralistische bureau
cratie, in het licht te stellen en concludeert dat produktinnovatie niet 
aIleen zalig makend is, maar dat er ook dringend behoefte is aan inno
vatie in de organisatie van de produktie. 

Zo komen we logischerwij ze tot een derde vorm van innovatie : "de procesinno
vade" ala deel van het totale innovatie proces; het gebied van het 
middle-management, de mannen die verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling 
en uitvoering van de feitelijke produktie; het gebied van de produktie
techniek en produktietechnologie. Ook hier kan een schema, zoals weer
gegeven in Fig. 2. als een detailuitwerking van een onderdeel van Fig.l. 
gedachtenbepalend werken. ~Iet verontachtzaming van aIle informatie van 
"niet technische aard";laat het schema zien dat de fabricage in engere 
zin twee informatiestromen kent: de technologische informatie en de 
geometrische informatie. Deze laatste is veeial ondubbelzinnig en in detail 
vastgelegd, compleet met maat- en vormtoleranties en materiaal speci
ficaties, zoals af te leiden uit het produktontwerp. Hierdoor wordt het 
besturingspatroon van het werktuig of produktiemiddel, dan weI in de 
massafabricage de vormgeving van de gereedschappen;als een heilig gegeven 
aanvaard. Het is vrijwel zeker dat hier een ingang tot een belangrijk 
kosten verlagende ontwikkeling aanwezig is, door zich af te vragen welke 
de funktionele criteria zijn voor gegeven tolerqnties, of de gegeven 
materiaaleigenschappen relevant zijn voor het uit te voeren bewerkings
proces en tens lotte door zich bewust te maken dat er vrijwel altijd een 
kostenbepalende samenhang bestaat tussen vormgeving en proces. Dit pleit 
aldus voor een veel directere communicatie tussen produktontwerpers en 
-ontwikkelaars enerzijds en de produktie-ingenieurs en procesontwikkelaars 
anderzijds. Ten dele is dit een organisatorisch probleem, of zo men wil 
een probleem van de infrastructuur van het bedrijf, ten dele is het 
echter een probleem van overdracht van technologische kennis naat het 
domein van het produktontwerp,niet met het doel inzicht te geven in de 
vraag: "Wat is maakbaar", maar weI in de vraag: "Wat zijn de beste pro
posities om tot rendabele produktie te komen". 

De technologische informatie is van geheel andere aard, omdat hij ten 
dele wordt afgeleid uit Itnatuurwetten" die ons ui t de mechanica en de 
fysica bekend zijn. De werkwijze, de methodologie van de mechanisch 
technoloog is dan ook in de grond niet verschillend van die van iedere 
natuurwetenschapper. Hij analyseert modelmatig bewerkingsprocessen en 
hij experimenteert om de relevantie van zijn hypothesen en modellen te 
verifieren. Het beschrijven en interpreteren van een procesverloop is 
evenwel niet zijn uiteindelijk doel, zijn verderliggend doel is de in
vloedsfaktoren in klassen van bewerkingsprocessen zodanig kwantitatief 
te doorzien, dat procescondities kunnen worden geformuleerd die tot 
procesbeheersing leiden en dus tot het maken van "produktie" en in 
sommige gevallen tot "procesinnovatie". 

Teneinde de ruimte te demonstreren die hier nog ligt, is het "witte plek
ken diagram" van Doorschot (3 in Fig. 3. nuttig. Het heeft betrekking op 
de kennisgebieden van de produktie-ingenieur, werkzaam in de metaalver
vormingsprocessen, bijv. in de massafabricage van metaalwaren. 
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PERS + OPZETMECHANISME 

1) Men moet een goede schei
ding maken tussen de: 
a.technische aspecten van 

de pers: stijfheid 
snelheid 
stabili tei t 

b.economische aspecten: 
toegankelijkheid 
beveiliging 

2) De pers en het gereed
hebben beide een 

gel en een zekere 
stijfheid. De twee gelei-' 
dingen zullen elkaar be- ; 
invloeden. Hoe moet men 
de stijfheden kiezen als 

GEREEDSCHAP 

I) Belangrijk zijn: 
het gereedschapmateriaal. 
de constructie en de 
geometrie. 
De materiaalkeuze maet 
volgen uit: 
a.procesanalyse, 
b.seriegrootte v/h produkt 
De geometrie moet volgen 
uit: a.produktspecificaties 

b.procesanalyse. 
2) Vooral de maximaal optre

dende druk is van groot 
Tevens is het be

om te "'eten hoe 
deze druk van de geometrie 
afhangt. men: 

a.de.pers wil laten 
heersen, 

~_ 3) Hoe vervormt het gereed
schap tijdens het plastisch 

b. met gereedschap wil 
laten overheersen 

3) Selectie van persen be
rust nu op statische 
stijfheidsmetingen, Inte
ressanter is het gedrag 
tijdens het meetproces. 

proces. Denk aan macro-
en micro vervorming~n. 

~--Tmacro 
4) Veel gebruikte gereed

sChapmaterialen zijn! 
a.stempelstaal a 
b.stempelstaal 12 (12%cr.) 

4) Streven naar steeds gro
tere stijfheden voor de 
pers is in het algemeen 
onjuist. Hoe stijver de 
pers wordt, hoe meer 

c. snelstaal (slecht te harden) 
f d.ferro-tic 

I e.hardmetaal (denk aan de 
vele soorten) 

de belasting op een 
stootbelasting gaat 
lijken. 

1 5) Er zijn drie technieken die 
! bij het maken van een ge-

reedschap een fundamente
Ie rol spelen: 

I .doorwerken 
2.s1ijpen/gedeeld slijpen 
3.vonkverspanen. 

6. De montage v/d gereed
schappen hangt af van de 
gekozen maaktechniek en 
de inrichting v/d gereed
schapmakerij. 

SMERING 

I) Bij het koud-vervormen 
meet men smeeren bij een 
extreem hoge druk b.v. 
10.000 a 30.000 atm. Bij 
deze drukken neemt de 
viscositeit enorm toe, zo 
dat de olie zich als vast 
gaat gedragen. Dit is de 
oorzaak waarom men bij 
smering met verschillende 
oliesoorten geen effecten 
in de kan 
aantonen. (ringstuikproef) 

2) Smering in het koudvervor 
men is een nog onbegrepen 
zaak. Een probleem dat 
sterk speeit in het feno
meen van het aanladen, 
waarschijnlijk beinvloed 
de smering het aanIaden in 
gunstige zin. De vraag is 
welke eigenschappen 
van de smeerolie van be
lang zijn m.b.t. het aan
laden. 

3) De olie moet men na het 
proces goed kunnen ver
wijderen. 

4) Spelen filtstemperaturen 
een rol en heeft de olie 
hier invioed op? 

" 

INGfu~GSMATERlAAL 

J) Of schoon er veel bekend 
is v/d eigenschappen v/h 
ingangsmateriaal, ont
staan er in de praktijk 
dikwijIs problemen. Het 
blijkt erg moeilijk te 
zijn om de samenstelling 
van de IDaterialen goed 
in de hand te houden, 
waardoor er verandering
en in de eigenschappen 
ontstaan. 

2) De paring gereedsehap
mater-iaal .~ - ingangsma
teriaal is zeker belang
rijk v.w.b. hetaanladen. 

3) Men moet er steeds op 
bedaeht zijn dar ir in 
het materiaal fasetrans
forma ties kunnen optre
den bij het vervormen. 
(IS/8 staat - semlemar
tensietvorming). 

4) Hoeveel kristallieten 
meet het rnateriaal be
vat ten om zich isotroop 
te gedragen. 

5) Hoe vervormen de kris
tallieten zelf. Dit is 
belangrijk bij de stu
die van randverschijn
selen. 

10% 

80% 

:PLASTISCH PRDCES 

1) De gegevens die men 
vindt uit de plastische 
analyse zijn de uitgangs
punten die men meet ge
bruiken om de pers, het 
gereedschap. de smering 
en het ingangsmateriaal 
te kiezen. 

2) Het is niet zo belangrijk 
om de exacte oplossingen 
van het proces te vinden. 
Hen wil aIleen weten hoe 
de verschillende parame
ters het proces bepalen. 
Vaak volstaat het ideaal 
plastisch model. 

3) De effecten die men vindt 
als men de versteviging 
meeneemt zijn in de prak- : 
tijk nauwelijks te bepa
len. AIleen onder strenge 
testcondities kan men de 
invloed meten. 

4) Bij de analyse ~/h plas
tisch proces moet men 
weI in de gaten houden 
welke problemen men in 
de praktijk heeft. B.v. 
bij het snijden is het 
probleem dat het gesne
den materiaal soms door 
de snijders mee omhoog 
wordt genomen; dubbel
snijden. De kracht nodig 
om te snijden is vrijwel 
nooit van belang. 

20% 

~ 
10% 

~ 
IPRODUKT (IE) " 

I) In het produkt en de 
produktie bIijkt hoe 
goed we de 5 andere pa
rameters geko,zen hebben. 
Dit blijkt uit: 
a.de maatnauwkeurigheid 

van het produkt. 
b.de verdeling en de 

grootte van de stand
tallen. 

c.de prijs v/h produkt. 
Ben standtal is het aan
tal produkten dat het ge
reedschap maakt tussen 
twee slijpbeurten. 
De verdeling v/d stand
tallen voldoet aan de 
WeiIbull-statistiek. 

f(X)~ 

o 300.000 ~ 
stand tal 

In woorden: 
Hoe kleiner het stand
tal, hoe groter is de 
kans om hem aan te tref
fen. Vooral het feit dat 
de verdeling niet symme
trisch is geeft grote 
problemen in de bestelpo
Htiek van de gereed
schappen. 

1 

I 
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Het diagram geeft een indruk van de kennis die in het bedrijfsleven 
aanwezig is in vergelijking met die in gespecialiseerde laboratoria. 
Het wordt duidelijk dat produktinnovatie, noch procesinnovatie aIleen 
een panacee zijn om tot "produktie" te geraken, maar weI belangrijke 
voorwaarden daartoe zijn. 

Conclusies: 

I. het uitsluitend richten van een geld- en kennisstroom op produkt
innovatie is niet zinvol. 

2. een produkt is een gematerialiseerde funktie. 

3. de overbrugging tussen gespecificeerde 
is de menselijke creativiteit: "de hoge 
creativiteit is de onontbeerlijke basis 

funktie en "het produkt" 
hoed van de eenzame"; 
voor innovatie. 

4. in "het innovatieproces" moeten onderscheiden worden: 

- funktieherkenning en produktinnovatie in de sfeer van produktont
werp en -ontwikkeling. 

- "procesinnovatie" in het domein van het middle-management. 

- innovatie in de organisatie van de produktie. 
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Modellen en procesanalyse. 

Verschijnselen in de natuur, maar ook uit bijv. de economie en de 
samenleving in zijn geheel, zoals ze door de mens worden waargenomen, 
zijn door de mens alleen te begrijpen en te interpreteren als hij 
ze modelleert. Dit betekent dat hij zich op grond van kennis en 
ervaring een samenhangende logische keten van oorzaken en gevolgen 
voor ogen stelt, waardoor hij zijn waarneming, zijnde 'het uiteindelijke 
gevolg, uit een primaire of fundamentele oorzaak kan verklaren. Een 
model is zodoende in zijn wezen een gedachtenbeeld, een stuk logica 
dat zijn wortels heeft in het causaliteits beginsel van de westerse 
cultuur. Ret is zinvol er op te wijzen "dat een model maar een model 
is", waarmee bedoeld wordt dat het model niet identiek is met de rea
liteit; het is een beeld dat de mens zich van die realiteit schept 
en daarom steeds onvolledig en soms zelfs gebrekkig. Om deze reden is 
er steeds de noodzaak tot verificatie van het model, dit is na te 
gaan of de werkelijkheid reageert op wijziging van invloedsfactoren 
op de manier zoals het model voorspelt. 

Evenwel om deze stap te kunnen zetten is het nodig het model te kwan
tificeren, hetgeen meestal een mathematische beschrijving van het model 
inhoudt en men spreekt dan van "het mathematisch model" en van "model
analyse". In de technologie is de mathematische formulering bovendien 
noodzakelijk om de procesinvloedsfactoren naar maat en getal te kunnen 
vastleggen in de technologische informatie, die in de produktie tot 
procesbeheersing moet leiden. 

Een schema dat deze gedachtengang illustreert is gegeven in Fig. 4, 
waaruit tevens blijkt dat modelvorming in de grand een iteratief proces 
is. Verschillen tussen de voorspellingen van het model en de werkelijk
heid leiden tot verfijning van het model, hetgeen inhoudt dat bijvoor
beeld de analyse tot in hogere orde wordt doorgezet, dat meer of andere 
invloedsfactoren of parameters in beschouwing worden genomen of dat een 
nieuwe logische tussenstap wordt ingevoerd. Ret iteratieproces wordt 
gestopt wanneer het model "technisch voldoende" blijkt te zijn; de 
technoloog streeft niet naar uiterste perfectie, naar een uitputtende 
beschrijving van het proces; hij wil een beschrijving waardoor het 
model voldoende bruikbaar wordt voor procesbeheersing. 

Een uiterst belangrijk aspect van de modelanalyse is dat de mogelijkheid 
tot "gevoeligheidsanalyse" wordt geopend, dat nagegaan kan worden in 
welke mate invloedsfactoren of grootheden het procesverloop beinvloeden 
en de hoedanigheid van het produkt. Vooral bij verdergaande miniaturisatie, 
gecombineerd met afnemende toleranties op maat en vorm, wordt het van 
belang te weten of het zin heeft te investeren in steeds nauwkeuriger ge
reedschappen en werktuigen, dan weI dat de grens bepaald wordt bijvoor
beeld door materiaaleigenschappen. 

Van eenzelfde soort belang zijn de "schaalregels" en "kentallen", waar
uit geconcludeerd kan worden,enerzijds dat twee vervaardigingsprocessen 
van het zelfde type in afhankelijkheid van de produktafmetingen op to
taal verschillende wijze verlopen, anderzijds dat twee processen van to
taal verschillende schaal in feite op identieke wijze verlopen. 
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Waarneming model mathematische 

v- beschrijving van . 
het model I 

~ 
herziening . 

input gegevens 
verfijning opzet 

experimenten 

I-fysische: wrijving 

krachten- experimentele 

evenwicht verificatie van 
het model 

r- materiaalkunde: 

trekkrolllme 
Ja 

van het nee 
materiaal bevestiging van 

het model 

onvolkomen- analytische 
heden van voorspelbaarheid 
tH~t model , 

procesbeheersing 

Fig. 4. Schema van een model. 

Ret grootste belang van de modelmatige aanpak, zelfs als de modellen 
verre van compleet zijn, ligt in de praktijk in het feit dat overdraag
bare kennis en inzicht worden verworven; er wordt een basis voor ondub
belzinnige communicatie door verkregen, indien in het bedrijf de wil 
aanwezig is om het te willen begrijpen en men niet uit geestelijke lui
heid blijft hangen aan het standpunt: lIach, het is maar theorie, de 
praktijk zal het weI uitwijzen ll

• Ret zou een wezenlijke structurele inno
vatie zijn als de " t heoretische procesanalyse" mede zou kunnen stoelen 
op de kennis en het vakmanschap van de geschoolde arbeider in het bedrijf. 

In de praktijkvande procesanalyse wordt een drietal modellen naast en 
in vervolg op elkaar gebruikt: 

- de dimensie-analyse, 

- de deterministische modellen, 

- de optimaliserende modellen. 
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Dimensie-analyse. (4, 5. 

Bij de studie van processen waarbij een groot aantal variabelen of in
vloedsfactoren in interactie is, is het dikwijls moeilijk een eerste aan
zet tot modelvorming te maken. In deze situatie biedt de dimensie-analyse 
een goed werkzaam middel om een begin te vinden. Zoals zal blijken is 
de methode half experimenteel, met als karakteristiek.dat de samenhang 
wordt onderzocht van groepen van variabelen in de vorm van dimensieloze 
produkten en kentallen, in plaats van dat de relaties tussen aIle vari
abelen afzonderlijk worden bezien. Dit bespaart enerzijds veel tijd en 
werk, anderzijds wordt voorkomen dat programma's van metingen worden op
gesteld die niet relevante getalwaarden opleveren. Ais zodanig is het 
toepassen van dimensie-analyse een dee I van een onderzoek- en ontwikke
lingstrategie. Opgemerkt wordt dat de kentallen in andere gebieden van 
de techniek, bijvoorbeeld de stromingsleer, reeds lang toepassing vin
den, zoals het getal van Mach, het getal van Reynolds, het getal van 
Strouhal, etc. 

Uitgangspunt van de modelvorming is,dat de waarnemer een aantal fysische 
grootheden poneert die naar zijn mening en inzicht het proces in hoofd
zaak beheersen. Dit is een "kunst lt of "speculatie", men kan ook zeggen een 
uiting van "creativiteit lt

, zoals aHe modelvorming een uiting is van de 
creatieve geest. 

De basis van dimensie-analyse wordt gevormd door twee gegevens: 

- iedere relatie tussen fysische grootheden moet homogeen van dimensie 
zijn. Dit betekent dat iedere term van een vergelijking waarin fysische 
grootheden voorkomen dezelfde dimensie moet hebben. 

- het theorema van Buckingham: indien een vergelijking homogeen van di
mensie is, kan hij worden gereduceerd tot een relatie tussen een com
pleet stel dimensieloze produkten (kentallen). 

In formulevorm: 

is de te bestuderen grootheid GO afhankelijk van de grootheden 
GI, GZ ••••• Gi, dus: 

dan moet deze relatie homogeen van dimensie zijn ("links en rechts 
van het gelijkteken moet dezelfde dimensie staan"). 
Volgens Buckingham geldt dan: 

F {Q), QZ' Q3 •..•• } = constant 

waarin: 

dimensieloze produkten zijn van de variabelen en ai' bi, ci ••. getallen. 

De bedoeling van de analyse, waartoe een deels experimentele werkwijze 
gevolgd wordt, is de relatie F op te sporen waardoor het proces in samen
hang tussen kentallen wordt beschreven. 
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Opgemerkt wordt dat zoln beschrijvingswijze een sterk universeel karakter 
heeft omdat dimensieloze kentallen niet afhankelijk zijn van het toege
paste maat- en eenhedenstelsel. 

Allereerst wordt nu de dimensiematrix opgesteld~ dit is dat iedere groot
heid G wordt uitgedrukt in de basisdimensies massa M, lengte L, tijd T, 
temperatuur 0. 

~ Di- eid GO G
J 

G2 -- G. 
mensie J 

M PO PI P2 -- p. 
J 

L qo ql q2 -- q. 
J 

T rO r
l 

r 2 -- r. 
J 

e So s} s2 -- s. 
J 

DlMENSIEMATRIX 

Hier staat dus dat de dimenstie van d~ grootheid GO gelijk is aan 
Po qo rO So 

[GO] = [M L T e ], etc. 

Zou GO bijvoorbeeld een kracht zijn, dan geldt 

[GO] = [MLT-2] 

De produkten Qi moe ten dimensieloos z~Jn: 
Po qo rO So a} p ql 

[QiJ = [M L T e ] [M I L 

en dus 
POa l + P1b l + P2c l + · ....... == 0 

qOa l + q}b I + q2c I + · ........ = 0 

rOa l + rib) + r 2c) + · ........ = 0 

sOa l + SIb) + s2c } + · .......... 0 

r 1 s I b i T e ] = 0 

We zien aldus dat de dimensiematrix de matrix van coefficienten is van 
een 4-tal vergelijkingen in de onbekenden a, b, c ••• De rang van de 
matrix is 4, het aantal onbekenden bedraagt j+1 en dus heeft het stel
sel j+I-R vrijheidsgraden en het proces wordt door ditzelfde aantal 
kentallen beschreven. Zander aan de algemeenheid tekort te doen,kunnen 
deze vrijheidsgraden worden opgevuld door bijv. {a, b, c} = {I, 0, O} 
{a, b, c} = {o, I, O} , {a, b, c} == {O, 0, I} in geval van drie vrij
heidsgraden, waarna de overige onbekenden d,. e, f •..•• uit de dimensie
matrix worden opgelost en waarmee dan de drie kentallen gevonden zijn. 
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Nu rest het experimenteel na te gaan of deze kentallen in onderlinge 
samenhang het proces inderdaad beschrijven, met andere woorden of de 
creatieve inspanning van de onderzoeker in het allereerste begin van 
de modelvorming binnen de grenzen van de fysische realiteit is gebleven. 
Hier nu komt wat pragmatiek aan te pas door te stellen, dat indien de 
experimentele relaties redelijk "glad" zijn, d.w.z. dat de meetpunten 
niet te veel strooien, de aannamen redelijk zijn geweest. Is er daar
entegen een sterke strooiing, dan dienen de aannamen herzien te worden. 
In zekere zin is de methode dus zelf-corrigerend. 

Voorbeeld van toepassing gericht op innovatie. (6. 

In de elektrotechnische industrie bestaat in grote aantallen behoefte 
aan contactpennen van een vorm naar de schets Fig. 5. en te vervaardi
gen uit nikkel, nikkel/ijzer, ijzer, koper en molybdeen. 

Fig. 5. Contactpen. 

De lengten varieren tussen 8 en 72 rom en de dikte loopt van 0.2 tot 2 rom. 
Zij kunnen uit draad op verschillende wijze worden vervaardigd. Ge-
zien echter het bekende insnoereffect bij de trekproef, waarbij het ge
wenste puntprofiel "vanzelf" ontstaat, komt de gedachte op de pennen te 
maken door draad te trekken op een machine waar de draad intermitterend 
door twee trekklauwen loopt. Teneinde het insnoerproces te regelen wordt 
de draad door een elektrische stroom verwarmd. Aangenomen mag worden dat 
de plaats van de hoogste temperatuur wel gedefinieerd in het symmetrie
vlak tussen beide klauwen ligt. 

Het probleem is de afstelling van zo'n machine. Hoe groot moet voor een 
gegeven materiaalsoort en een gegeven pengeometrie de vereiste stroom
sterkte zijn, de daarbij behorende opwarmtijd en dus de rusttijd voor 
de trekklauwen en tenslotte wat is de bijbehorende trekkracht. 

Het fysisch model wordt: 
de trekkracht F zal afhangen van de treksterkte 0t bij de temperatuur 
T en van de doorsnede A van de draad, gegeven door de doorsnede d. 
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De temperatuur in het vlak van symmetrie zal worden bepaald door het 
elektrisch toegevoerde vermogen: 

12 L 
p == --p-

2!. d 2 
4 

waarin p de specifieke weerstand van het draadmateriaal is, I de 
stroomsterkte en L de ingespannen draadlengte. Anderzijds wordt de 
temperatuur beinvloed door het vermogensverlies door geleiding 
langs de draad naar de inspanklauwen: 

Q = AA dT 
dX 

Tenslotte zal de eindtemperatuur T bepaald worden door de opwarm
tijd (rusttijd) t en de soortelijke warmte C. 

Zodoende wordt de dimensiematrix: 

F at L d pI 2 
C A T t 

M 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

L 1 -1 1 1 3 -1 I 0 0 

t -2 -2 0 0 -3 -2 -3 0 1 

e 0 0 0 0 0 -1 -I 1 0 

Kennelijk z1Jn er voor dit proces 5 kentallen te verwachten: 
Zij blijken te zijn: At 

Q) = CL2 

Q2 
ATL2 

= PIT 
Q3 

L 
:;; 

d 

Q4 
F F 

'" dZa t Acr t 

Qs 
pI2t 

= Fi7 

Met de kennis van deze kentallen ligt de verdere ontwikkelings strategie 
vast. Nagegaan moet worden of er voor de verschillende materiaalsoorten 
verbanden tussen deze kentallen bestaan. Daartoe wordt, in principe voor 
een willekeurige draadgeometrie, voor de verschillende materialen een 
machineinstelling {F, I, t} gezocht waarbij het proces tot bet gewenste 
produkt leidt. Tevens wordt de temperatuur T gemeten, omdat de numerieke 
waarde van de materiaalconstanten daarvan afhangt. Deze getalwaarden kun
nen uit tabellen gevonden worden. Uit de verkregen gegevens worden de 
Q-waarden berekend en bijvoorbeeld grafiscb tegen elkaar uitgezet. 
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De resultaten worden getoond in de Fig. 6, 7 en 8, waaruit blijkt dat 
er inderdaad redelijk eenduidige relaties bestaan. 
Er geldt blijkbaar: 

-1 
Q4 = 5.4 QS 

271 QS-2 

0.13 Q20 •8 

Juist omdat het hier kentallen betreft kan men nu deze relaties gebrui
ken om het proces te "schalen": het proces zal steeds op dezelfde manier 
verlopen voor willekeurige draadgeometrie en dus voor ieder gewenst 
produkt, indien de kentallen maardezelfdewaarde houden. Hiervan wordt 
nu gebruik gemaakt om instelvoorschriften voor het vervaardigingsproces 
te geven. Wordt gesteld dat de gemeten temperatuur T de enige is waar
bij het proces goed loopt, d.w.z. dat daardoor de waarden van de rnateri
aalconstantenhet mees t geschikt zijn, dan kan voor een gegeven draad
geometrie kental Q3 de instelling voor de machine {F, I, t} gevonden 
worden bijvoorbeeld als funk tie van de draaddikte, daar de drie vergelij
kingen tussen de kentallen dit genoemde drietal onbekenden bevat. 

De uitwerking wordt getoond in de Fig. 9, 10 en II, welke gegevens de 
basis zijn voor ontwerp en constructie van een pennentrek machine. 
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Deterministische modellen en optimaliserende modellen. 

In tegenstelling tot, en dikwijks in vervolgop, dimensieanalyse Levert 
de mathematische analyse van een fysisch model van een proces een 
dieper inzicht in het procesverioop, zij het dan binnen de beperkingen 
van de bij de modelvorming gestelde hypothesen en aannamen. Nogmaals: 
niet de realiteit wordt geanalyseerd maar een model van die realiteit. 
De waarde van het resultaat wordt steeds bepaald door de kwaliteit van 
het model. 

In het deterministische model Z1Jn aIle condities door aannamen gefixeerd; 
het model heeft geen vrijheidsgraden. Voorbeelden hiervoor zijn bijv. de 
bekende: "vlakke doorsneden blijven vlak", Iter is een uniforme spannings
verdeling over een doorsnede", "er heerst Coulombtse wrijving", "het 
materiaal is isotroop en homogeen". Met behuip van het bestaande ge
reedschap van de mechanica en de plasticiteitsmechanica kan dan strikt 
systematisch naar een schema van Fig. 12. een modeloplossing voor het 
gestelde probleem worden gevonden. 

Het optimaliserende model is van hogere orde. De filosofische achter
grond is dat in de natuur de processen altijd op een optimale manier, of 
zo men wil op de meest waarschijnlijke manier verlopen. In de mechanica 
mondt dit uit in het principe van minimum potentiele energie, in de 
plasticiteits mechanica in de zogenaamde ondergrens (lower bound) en 
bovengrens (upper bound) oplossingen. Zij worden verkregen door in de 
mathematische analyse vrijheidsgraden of vrije parameters in te voeren, 
waardoor ook de modeloplossing in die parameters wordt beschreven. Het 
is dan wederom een kwestie van wiskundige technieken om waarden voor 
die parameters te vinden die het verkregen resultaat optimaliseren.Het 
valt buiten het bestek van deze cursus om hier verder uitwerking aan te 
geven, omdat daartoe een grondige kennis van de plasticiteits mechanica 
vereist is. 

Evenwel, uit het schema Fig. 12. blijkt dat het totale analyse model 
uit een groot aantal submodellen bestaat. Een van de belangrijkste is 
het materiaalmodel, daar uiteraard in de oplossing van het totale pro
bleem de materiaalconstanten van dit model voorkomen, d.w.z. geconclu
deerd kan worden op welke wijze het materiaal een rol speelt in het pro
ces. Vanzelfsprekend is dit voor het management van belang met het oog 
op inkoop en ingangskwaliteits keuring van materiaIen, respectievelijk 
met betrekking tot de specifieke eisen die aan de leverancier te stellen 
zijn. 

Het materiaalmodel. 

Iedereen is vertrouwd met de begrippen " treksterkte", "vloeigrens" en 
"elasticiteitsmodulus" van een materiaal. Deze grootheden die met behulp 
van de trekproef worden bepaald, zijn vooral van be lang voor de construc
teur; zij zeggen niets over de bewerkbaarheid of verwerkbaarheid van 
materialen in vormgevingsprocessen. 
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Nadere analyse van de trekkromme, voorbij het punt waar de vloeigrens 
wordt bereikt, laat zien dat voor vele technische materialen te formu
leren is: 

(J = C (€ + €)n 
o 

het materiaalmodel volgens Nadai, waarin (J de effectieve spanning is 
en £ de effectieve rek. In feite zijn dit grootheden die samenhangen 
met de hoeveelheid energie die tijdens vervorming per volume-eenheid 
in het materiaal wordt opgehoopt. Bij de trekproef is a numeriek gelijk 
aan de ware trekspanning en £ aan de natuurlijke (logaritmische) rek 
in de richting van die spanning. De grootheid £0 is de voordeformatie, 
bijvoorbeeld de deformatie die ingekocht plaatmateriaal in de walserij 
reeds heeft ondergaan. De grootheid C is de specifieke spanning, een 
materiaal constante die samenhangt met de bewerkingskrachten in een pro
ces, terwijl het getal n de verstevigingsexponent is die aangeeft in 
welke mate "het materiaal zich verzet" tegen voortschrijdende vervorming. 
In deze context moet worden opgemerkt dat veelal de mening heerst dat 
sterk verstevigende materialen "lastig" zijn in produktieprocessen, het
geen er op duidt dat de verstevigingsexponent op de een of andere wijze 
een bewerkbaarheidscriterium inhoudt. Evenwel zal blijken dat boven
staande uitspraak genuanceerd moet worden naar de aard van het proces. 

Wordt een trekstaaf beschouwd van de lengte Lo en de doorsnede Ao, dan 
wordt tijdens de trekproef de grotere lengte L en de kleinere door
snede A bereikt, waarbij wegens volume constantheid geldt: 

LA'" LA 
o 0 

Met de definitie van de natuurlijke rek: 

L 
£ = In 

Kan de momentane doorsnede van de staaf dus worden geschreven als: 

A = A o 
-£ 

e 

Met het model van Nadai voIgt voor de momentane trekkracht: 

F '" Acr = A C e-£ (£ + £)n 
o 0 

Dit is in feite een "mathematisch model" voor de trekproef. 

Hieruit blijkt allereerst dat de materiaalconstante C een lineaire 
schaalfactor is voor de proceskracht. 

Bekend is dat "insnoering" optreedt als de trekkracht door een maximum 
gaat. Bij de meeste bewerkingsprocessen is dit een ongewenst verschijn
sel, omdat die insnoeringen in het produktoppervlak te zien blijven. 
Bovendien is het zo dat in het algemeen kort na insnoering breuk op
treedt; in een produkt dat tot aan insnoering vervormd is de vervor
mingsmogelijkheid van het materiaal uitgeput; verdere vervorming bij 
gebruik van het produkt zal snel tot breuk leiden. 
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Het maximum van de trekkracht als funk tie van de rek wordt bereikt 
v~~r: 

dF '" 0 
de: 

en met de afgeleide formule voor de trekkracht geldt dan: 

n '" £ + €;. o 

Het blijkt aldus dat indien de deformatie (de effectieve rek) in het 
materiaal numeriek gelijk wordt aan de verstevigingsexponent de grens 
van de vervorming in trekbelasting, zoals meestal bij plaatbewerking 
en buigbewerkingen voorkomt, is bereikt. Hoe groter de verstevigings
exponent, hoe groter de vervorming die mogelijk is. Aldus is de ver
stevigingsexponent een grootheid die bij de ingangskeuring van materi
aal in het licht van het uit te voeren proces grote aandacht moet heb
ben. 

Ditzelfde geldt voor de voordeformatie 1n het geleverde materiaal, 
immers naarmate £0 meer opsoupeert van de n-waarde, des te minder blijft 
er over voor de £ die bij de fabricage van het produkt kan worden toege
past. 

De betekenis van de verstevigingsexponent gaat echter~~dieper: hij 
bepaalt ook in welke mate de vervorming over een produkt wordt verdeeld, 
hetgeen vooral van belang is voor grote trekprodukten, zoals delen 
van carosserieen, spatborden, vliegtuigprofielen. Zulke produkten wor
den nooit in lijnspanning vervaardigd, maar steeds in een gecombineerde 
spanningstoestand, zoals heerst bij dieptrekken of strekbuigen, waar
bij er geen enkele garantie is dat de vervorming gelijkmatig over het 
produkt wordt verdeeld. In de praktijk blijkt het dan ook dat "locale 
instabiliteiten" optreden, d.w.z. dat plaatselijk de grens van insnoe
ring of zelfs scheuren wordt bereikt. 

Nu moet men zich realiseren dat plastische deformatie aIleen optreedt 
als gevolg van mechanische belasting: er bestaat geen "plastisch metaal"; 
zodra de belasting afneemt is het metaal momentaan elastisch, met als 
gevolg van de versteviging een hogere vloeigrens dan het uitgangsmateri
aal. Dit verschijnsel doet zich voor in de produktie, bijvoorbeeld als 
gevolg van geometrie effecten of als gevolg van locale verschillen in 
smering. Zodoende kan men in een zekere richting S in het materiaal 
spreken van een gradie~t in de vloeispanning d%; en van een gradient 
in de effectieve rek dE. Daar evident is dat: 

dS 

de: do de: do/dS 
dS = dS . do - do/de: 

voIgt met het materiaalmodel van Nadai: 

dE _ dov 
dS - en dS 

- - I-n (e: + E) 
o 

waar staat dat de (ongewenste) gradient in de rek evenredig is met de 
aanwezige gradient in de vloeigrens, maar ook afhangt van de verstevi
gingsexponent, in die zin dat, naarmate deze exponent groter is, des te 
beter de vervorming zich verdeelt. 
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V~~r technisch gebruik wordt deze relatie geschreven als: 

waarin: '" cr == ~ 
v c' 

(
_ - )1-n 

== E: + E: Q 
q n ' en: 

de gevoeligheidsfactor van het materiaal voor locale procesvariaties of 
voor locale materiaalafwijkingen. 

13 
In Fig. ~. (7, is deze factor weergegeven als funktie van de totale 
deformatie en van de verstevigingsexponent. Hiermee wordt het inzicht 
verworven dat voor een hoge n-waarde de gevoeligheidsfactor klein is 
en weinig van de deformatie toestand afhangt; er is weinig kans op 
locale storingen en we spreken van plastisch stabiele of omvormings 
stabiele materialen. Een bekend voorbeeld is roestvast staal met n~0.5. 
Neemt de n-waarde af beneden 0.2 (gewone staaiplaat) dan nemen de pro
blemen snel toe, het materiaal wordt snel plastisch instabiel. 

Voorbeelden van dit effect van deformatie-spreiding zijn er legio. 
Vooral voor grote produkten is het belangrijk, omdat daar de integra tie
weg over de gradienten lang is, waardoor reeds kleine verschillen in 
de n-waarde significante invioed hebben. Dit wordt geillustreerd in 
Fig. 14, waarbij de fabricage van een spatbord over een kritisch gebied 
de locale grootste hoofdrek gemeten is met behulp van de rastermethode, 
voor twee soorten staalplaat met maar weinig verschillende n-waarde. 

40-----

maatrek (procent) 
30-

middens van rastercirkels 

-Fig. 14. Gemeten verdeling van de grootste hoofdrek na het 
dieptrekken van twee spatborden van gelijke eindvorm 
uit verschillende staalsoorten en gelijke smering 
(vig. S.P. Keeler), 
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Fig. 13. Het verloop van de "gevoeligheidsfactor" q van de plaatselijke 
deformatieverdeling afhankelijk van de vooraf~aande (plasti
sche) deformatie en de versteviging.t~,~) 
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~~~erSChijnSelen kunnen ook optreden alB gevolg van de smering 
van het gereedschap, met andere woorden als gevolg van locaal alecht 
beheerste wrijvingsspanning, zoals Fig. 15. laat zien • 

..- tt~hCUtA 

k"ltixh "~kni"eQu 
~7ZL7E __ L"/b~ ............... 

SmcC',.rn;eCae' A • 
maatrek (procent) 

o 
o 1 , 8 

middens rastercirkels 

Fig. 15. Gemeten verdeling van de grootste hoofdrek in 
een motorkappaneel. Het enige verschil tussen beide 
processen lag in het toegepaste smeermiddel. 
Beide smeermiddelen werden in het algemeen met 
"goed l1 beoordeeld. 

9 

Concluderend kan gesteld worden dat reeds een betrekkelijk eenvou
dig materiaalmodel enerzijds de produktontwerper richtlijnen kan 
verschaffen voor de materiaalkeuze voor een gegeven vormgevings
techno logie, anderzijds dat het verkregen inzicht veel bij kan dragen 
tot beheersing van de produktie in de sfeer van het middle-management. 

Het materiaalmodel van Nadai gaat uit van homogene en isotrope materi
alen, met andere woorden dat de eigenschappen overal in het materiaal 
en in aIle richtingen gezien dezelfde zijn. Evenwel is dit Iaatste 
zeiden het geval, de meeste technische materialen zijn anisotroop, dik
wijls als gevolg van voorgaande processen, bijvoorbeeld het walsproces 
voor staalplaat. De anisotropie van materiaal wordt algemeen als onge
wenst beschouwd, vooral omdat bij het dieptrekken van produkten z.g. 
oren ontstaan die later moeten worden verwijderd, hetgeen een of meer 
extra arbeidsgangen betekent en materiaalverlies. Echter ook hier is 
het zo dat dit maar een beperkte visie op het anisotropie effect is, 
ook van dit effect kan na het verkrijgen van inzicht in het wezen ervan 
nuttig gebruik worden gemaakt en ook hier geldt dat bij de afname
keuring van ingekocht materiaal het bepalen van de anisotropiefactor R 
van belang is. 
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Wordt op een trekbank een strip plaatmateriaal getrokken, dan is in ge
val van isotroop materiaal de dikterek En (loodrecht op de strip) ge
lijk aan de dwarsrek ED' en ieder van deze is gelijk aan het tegenge
stelde van de halve waarde van de lengterek EL. In geval van anisotroop 
materiaal geldt ED ~ En' en gedefinieerd wordt Ny = ED/En' de anisotro
piefactor. Daar dit getal o.a. afhangt van de hoek tussen de walsrich
ting van de plaat en de trekrichting tijdens de materiaalkeuring,wordt 
voor praktisch gebruik een gemiddelde waarde gedefinieerd volgens: 

RO + 2R45 + R90 
R = 4 

de normaalanisotropiefactor, zoals toegelicht in Fig. ]6. Voor isotroop 
materiaal geldt R = 1, voor de meeste technische mate~ialen ligt R tus
sen 0,6 en ],4. Zoals het woord reeds zegt, beschrijft de normaalaniso
tropiefactor vooral het gedrag van het plaatmateriaal in de dikterichting. 

Fig. 16. Planaire en normaalanisotropie. 

Van belang is het ook het verloop van de anisotropiefactor in het vlak 
van de plaat vast te leggen, bijvoorbeeld als de gemiddeld grootste 
variatie van Ry! RO + R90 - 2R45 ,de planaire anisotropiefactor. 

AR = 2 

Deze grootheid is vooral verantwoordelijk voor de oorvorming aan diep
trekprodukten en de oren ontstaan in de richting van de grootste waar
de van de anisotropiefactor Ny. 
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De betekenis van de anisotropiefactor voor de produktie wordt geillu
streerd in Fig. 17 en 18. Fig. 17. laat zien dat naast de verdeling 
van de Ry-factor over het materiaal, de R-waarde belangrijk is. Naar
mate de R-waarde toeneemt worden diepere produkten getrokken. Fig. 18. 
demonstreert op analoge wijze de invloed van de planaire isotropie. 

Ook deze technische materiaalconstanten zijn modelmatig te interprete
ren middels deconstituerende vergelijkingen, d.w.z. de spannings / rek 
relaties zoals die in de procesanalyse worden gebruikt. Ook hier leidt 
modelvorming tot verdieping van inzicht in het wezen van de anisotropie
factoren. Het model is: 

de) 
dA 

+ H(OI-03)l\ "" - [F(o -0 ) 
212 

de2 
dA ~ + F(o 2-0 I)] 2' G(02-03) 

de3 
dA D + G(03-o2)] 2' H(03-01) 

waar staat dat de incrementele hoofdrekken bij een spanningstoestand 
{aI' ° , 03} afhangen van het, increment dA van een toestandsgrootheid 
en veraer mede bepaald worden door de modelanisotropiefactoren {F,G,H}. 
Opgemerkt wordt dat het model voldoet aan de eis van volume-invariantie 
del + de2 + dE3 = O. Het model is een generalisering van analoge rela
ties voor isotroop materiaal, waarvoor bewezen kan worden dat deze con
stituerende relaties gelden met F :; G :; H = ). 

Wordt nu een trekproef uitgevoerd in de l-richting, bijvoorbeeld de 
walsrichting, dan is 02 :; 03 = 0 en er voIgt voor de technische aniso-
tropiefactor: dE2 F 

R =-=-
1 dE3 H 

Voor een trekproef loodrecht op de walsrichting voIgt evenzo: 
dE3 G 

R "" :;-
2 F 

Een trekproef in de dikterichting van de plaat is behalve onmogelijk, 
ook niet nodig. daar: 

dE2 
R}R2R) = de3 

dE3 de:l 
. del . de:2 :; 

H 1 
R ""-""--

3 G RIR2 
dus: 

Stel nu dat er een materiaal ter beschikking zou Z1Jn met rotatorisch 
symmetrische anisotropie rond de normaal op het plaatoppervlak, zodat 
zoals uit Fig. 19. blijkt: del de: 2 IFF 

- -- of -- "" R en dus -G :; -H ' dE3 - de: 3 R2 1 

waardoor G :; H. De anisotropiefactor voor iedere trekrichting loodrecht 
op de normaal (dus evenwijdig aan het plaatoppervlak) wordt dan R = ~ , 
de voornaamste eigenschap van het hypothetische "Backofen materiaal". 
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R-I.4 

45 

de hoek tussen test- en walsrichting 

gupscig bevredigend ongunstig 

Fig. 17. De gevolgen van normaalanisotropie m.b.t. de 
deformatieverdeling en de produkthoogte. 
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de hoek tussen test- en walsrichting 

o - 90° 
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oorvorming 45

0 . 
oorvormlng 

Fig. 18. Planaire anisotropie en oorvorming. 
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Fig. 19. 

Naast de constituerende vergelijkingen is in de analyse van plastische pro
cessen de vloeivoorwaarde van belang; het criterium waaraan de spanningen 
moe ten voldoen wil de vloeigrens overschreden worden en het materiaal 
dus indeplastische toestand komt. Veel gebruikt wordt de vloeivoorwaarde 
van Von Mises ,; die in fei te een energetisch model is voor de plas tische 
vloei van metalen. Voor anisotroop materiaal is dit model: 

_2 2 2 2 
20 = F(OJ-0 2) + G(02-03) + H(03-01) 

Voor een trekproef in de I-richting geldt 02 = 03 
spanning gelijk is aan: 

= 0 I 2 I 

F+H 

0, zodat dan de vloei-

waarin wederom 0 de effectieve spanning is, een grootheid die met de 
energie per volume-eenheid samenhangt. 

Vele plaatbewerkingsprocessen verlopen nagenoeg in vlakke spanning, d.i. 
dat de spanning 03 loodrecht op de plaat veelal verwaarloosbaar klein is 
t.o.v. de overige spanningen.De vloeivoorwaarde wordt dan voor een 
Backofen materiaal: 

20 2 2 2F 2 
F+G = oJ - F+G + °2 

en de vloeigrens in iedere richting evenwijdig met het plaatoppervlak 
wordt gegeven door: 

0
2;; 2 2R 2 
vI oJ - R+I °1°2 + °2 
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Dit is in een 0102 diagram een familie van ellipsen met de R-factor ala 
parameter, zoals geschetst in Fig. 20. 

Fig. 20. De vloeiellipsen voor Backofen materiaal. 

Bedacht moet worden dat plastische vloei optreedt als het beeIdpunt (01,02) 
van de spanningstoestand op een van de ellipsen ligt; dan is .voldaan aan de 
vloeivoorwaarde. De ellips R ~ I heeft betrekking op isotroop materiaal. 
Ret gemeenschappelijke snijpunt van aIle ellipsen met de positieve 
assen geeft de waarde van de vloeigrens aan zoais in een trekproef wordt 
gevonden. 

Dit model verklaart het verschijnsel dat in de plaatbewerking "textuur
versteviging", dan weI "textuurontsteviging" wordt genoemd. Wordt in 
het proces een spanningsweg gevolgd in kwadrant I of III dan heeft de 
anisotropie tot gevolg dat hogere spanningen nodig zijn dan op grond 
van de trekproef worden verwacht, in kwadrant II en IV is het tegenge
stelde, zij het in mindere mate, het geval. 

Wordt bijvoorbeeld de weg 01 = 02 gevolgd, dUB een rechte onder 45°, met 
de aBsen in het Ie kwadrant, dan voIgt voor de benodigde spanning: 

°vl 
0=0' = 

1 2 I I 

2(1- ~) 
R+J 

Voor het trekken van grote carosseriedelen heeft een eerste kaliteit 
dieptrekplaat een anisotropiefactor R ~ 1.5. Dit komt uit op 
O'} = 02 = 1.12 0vl. een vergroting van 12% dus vergeleken met de trek
spanning in de trekproef. 
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Deze schijnbare tlsterktevergroting" wordt algemeen in de praktijk als 
gunstig beoordeeld, indien het proces zo wordt ingericht dat de opti
male spanningstoestand op kritieke plaatsen ligt. Het gevoig is, dat 
het materiaal op die plaatsen waar een andere spanningstoestand heerst 
eerder zal vloeien, hetgeen scheurvorming op de kritieke plaatsen kan 
voorkomen omdat aldaar de belasting vooralsnog elastisch wordt opge
nomen. 

Uitbreiding van dit soort geometrisch-mechanische materiaal modellen, 
bijvoorbeeld naar de gecombineerde invloed van de verstevigingsexpo
nent en anisotropie, of naar bezwijkcriteria mede in het licht van 
kerfwerking (beschadigingen) is zeer weI mogelijk, doch valt buiten 
het bestek van dit deel van de cursus dat tot doel heeft toe te Iich
ten wat de betekenis en de kracht is van de modelvorming op het ter
rein van het middle-management. 
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