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Samenvattinq 

De opdracht in mijn derde staqeperiode bij de Technische Hoqeschool 

Eindhoven bestond uit een onderzoek naar slenkvorminq welke op kan 

treden bij onder andere extrusie van produkten. Aan de hand van proces

modellerinq-en analyse worden kriteria qeformuleerd welke bij slenk

vorminq van be!anq zijn. 

In dit verslaq wordt eerst een beschrijvinq qeqeven van de theorie die 

bij deze procesmodellerinq wordt toeqepast waarna het praktisch qedeelte 

wordt behandeld. 

De qevonden procesmodelleringen komen redelijk overeen met de praktijk. 

De wrijvingsfactor hierbij is moeilijk te achterhalen. 



Zusammenfassunq 

Der Auf trag in meiner dritte Praktikumperiode bei der Technischer Hoch

schule Eindhoven bestand aus eine Untersuchung nach Senkeformung denen 

auftreten kann bei unter anderm Auspressung von Produkten. An hand 

Procesmodellerung-und analyse werden Kriteria formuliert denen beim 

Senkeformung von Bedeutung sind. 

In diesem Rapport wird zuerst eine Beschreibung gegeben von die Theorie 

denen bei dieser Procesmodelierung wird angewendet wonach der praktische 

Teil wird behandelt. 

Die gefundenen Procesmodelierungen stimmen ziemlich tiberein mit der 

Praxis. Der Reibungsfactor hierbei ist schwer zu bestimmen. 
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1,Inleidinq 

Bij omvormende processen wordt het materiaal, middeis werktuig en 

gereedschap, in een zodanige spanningstoestand gebracht, dat het mate

riaal in een plastische toestand geraakt. Hierbij kan het materiaal 

worden omgevormd zodat, indien de belasting wordt weggenomen/ de ver

vorming blijvend is, 

Deze plastische toestand wordt voorafgegaan door een elastische toe

stand volgens de relaties van Hooke. Nadat de belasting echter is weg

genomen, verdwijnt de elastische toestand (terugvering na plastische 

deformatie). De elastische component wordt in de meeste gevallen, daar 

waar terugvering niet van belang is, buiten beschouwing gelaten, Ook 

wordt in de technische plasticiteitsleer het materiaal beschouwd als 

een isotroop medium waarbij dus de materiaaleigenschappen in aIle rich

tingen hetzelfde zijn. Dit om de procesanalyse enigzins te vereenvou
digen. 

Het analyseren van omvormprocessen is noedzakelijk am tot uitspraken te 

komen welke mechanische belasting nodig is teneinde de gewenste omvor

ming van het materiaal te bereiken. Ook voor de praktijk van de fabri

cage is de procesanalyse van belang. Uit de resultaten kunnen speci

ficaties. worden gegeven omtrent ontwerp en constructie van werktuigen 

en gereedschappen die voor dit proces nodig zijn. 

Metaalomvormende processen lenen zich uitstekend voor gemechaniseerde 

massafabricage van produkten doordat de vormgeving onder gering mate

riaalverlies verioopt en doordat de gewenste vorm vastligt in of door 

het(de} gereedschap(pen). 
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Bij sommiqe omvormprocessen, zoals het extruderen, wordt het materiaal 

zodaniq qeperst, dat het lanqs het qereedschap moet weqvloeien. Hierbij 

verandert meestal de materiaalstroom van richtinq (b.v. hulsextrusie 

van een blank tot een beker: materiaal van de bodem komt in de wand 

terecht of voorwaartse stafextrusie van aluminium stafmateriaal tot een 

profiel). De verhoudinq tussen de momentane doorsneden waardoorheen het 

materiaal wordt qeperst en waardoorheen het qeperste materiaal kan 

weqvloeien, is hierbij ook belanqrijk (verqelijk: de verhoudinq tussen 

de bodemdikte van de beker en de wanddikte). Zo kan het voorkomen dat 

bij bepaalde verhoudinqen onqewenste vervorminqen optreden zoals slenk

vorminq. Hierbij wordt materiaal, dat initreel in de bodem is qeleqen, 

opqedrukt en inqesloten (zie foto 1, bijlaqe 3.1). 

Aan de hand van procesmodellerinq- en analyse wordt er onderzoek qedaan 

om de verhoudinq, waarbij deze onqewenste vervorminq optreedt, te bena

deren. Hierbij wordt qebruik qemaakt van het zoqenaamd bovenqrenstheo

rema dat in het volqende hoofdstuk wordt-behandeld. 

De procesanalyse heeft betrekkinq op analyse van een model van het 

proces. Dit betekent dat op qrond van waarneminq, het invoeren van 

hypothesen en het aanbrenqen van vereenvoudiqinqen, het proces min of 

meer fysisch beschrijfbaar wordt en daarmee toeqankelijk voor kwan

titatieve mathematische analyse. De resultaten hebben echter steeds 

betrekkinq op het model en niet op de realiteit van het proces. Zodoen

de blijft experimentele toetsinq van de uitkomsten van de analyse van 

het proces in zijn qeheel, dan weI aan deelprocessen daaruit, noodza

kelijk. 
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2.Het bovenqrenstbeorema (B.G.t) 

Bij toepassinq van bet B.G.T. wordt het procesmodel opqebouwd uit een 

aantal submodellen omdat de meeste deformatieprocessen van samenge

stelde aard zijn. Dit betekent dat bet proces qeometrisch wordt ver

deeld in qebieden waarin zich eenvoudiqe snelheidsvelden afspelen. In 

ieder van die gebieden wordt het vervorminqsproces qekenmerkt door zijn 

eigen snelheidsveld. Aansluiting tussen die gebieden wordt gevormd door 

de snelheidsdiscontinuiteitsvlakken -de r-vlakken- gekenmerkt door de 

eis dat de normaalcomponent van de snelheid aan de weerzijde van zo'n 

vlak dezelfde waarde dient te houden op grond van de continuiteit in de 

materiaalstroom. De snelheidsdiscontinuiteit over zo'n r-vlak heeft dus 

uitsluitend betrekkinq op de tangentiele snelheidscomponent. Het aanwe

zig zijn van de snelheidsdiscontinuiteit over een r-vlak geeft aanlei

dinq tot afscbuifdeformatie over zo'n vlak (fig. 2.1). 

fig. 2.1, discontinuiteitsvlak 

Het B.G.T. stelt dat van aIle kinematisch toelaatbare snelheidsveiden, 

het werkelijke snelheidsveld de nu volqende vermogensuitdrukkinq zal 

minimaliseren n.l.: 
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P = [PO + [Pr + [Pw + P
t 

(2.1) 

waarin: [PD: Het gedissipeerd vermogen in de 

deelgebieden door de deformatie. 

[Pr : Het afschuifvermogen over de 

discontinuiteitsvlakken. 

[PW: Het wrijvingsvermogen. 

Pt : Het vermogen verricht op de vlakken 

waar de spanningen zijn voorgeschreven. 

Het B.G.T. geldt voor ideaal plastisch materiaal. De termen worden dan: . 
*p = olE dV (2.2) 

D v V 
waarin: 0v = vloeispanning 

V = volume waarover geintegreerd wordt 
.:. 
e = effectieve reksnelheid 
i =\! 2.(£2 + £2 + &2 ) + i.(£2 + £2 + £2 ) (2.3) 

3 xx yy zz 3 xy yz xz 

In dit geval hebben we vlakke deformatie waarvoor geldt: 

-t yy 

Hiermee wordt (2.3): 
• l..., f~2 --. 2~' 
t = 13'V txx + eXY 

waarin: 0v = vloeispanning 

r = discontinulteitsvlak 

(2.4) 

(2.5) 

4Ut = tangentieel snelheidsverschil over r-vlak 
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°v 
*Pw = m· /3 IS IAUtl dSw W 

(2.6) 

waarin: m = wrijvingsfactor 0 ~ m ~ 1 

a = vloeispanning v 
Sw = wrijvingsvlak tU5sen gereedschap en produkt 

*P
t 

= 0 (2.7) 

Vlakken waarop spanningen zijn voorgeschreven fO zijn niet 

aanwezig. 

Bet optreden van slenkvorming betekent globaal geformuleerd dat een 

snelheidsveld t wat dat verschijnsel beschrijft t een lagere waarde van 

(2.1) zal opleveren dan'een veld waarbij dat niet het geval is. 

Omdat bij verschillende modellen een of meer vrijheidsgraden zijn welke 

de snelheidsvelden bepalen, moet het totale vermogen P (vergelijking 

(2.1» geo~timaliseerd worden. Optima~iseren betekent dat voor het 

'beste' snelheidsveld moet gelden: 

6P = 0 waarin a. = de vrijheidsgraden 
6ai 1 

(2.8) 
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ToeDassing B.G.T. OD Voorwaartse eXt{usie 

Als proefstuk voor dit onderzoek wordt een rechthoekige strip met een 

verhoging gekozen {fig. 3.1}. 

fig. 3.1, proefstuk 

Hierbij wordt de volgende modellering aangehouden: 

- Het materiaal is ideaal plastisch. 

- In de z-richting geldt vlakke deformatie. 

- Het y-z-vlak is symmetrievlak. 

- Procesparameter 1 = ~ a 

Bij dit onderzoek zijn een drietal procesmodellen, welke zouden kunnen 

optreden, aanqenomen welke gevoelsmatig redelijk in overeenstemming 

zijn met de realiteit. Behalve deze drie procesmodellen zijn er nog een 

paar andere modellen bekeken en doorqerekend. Het benodiqd vermogen 

hiervan ligt echter hoger dan van de drie uiteindelijk gevonden model

len. 

Omdat slenkvorminq in het algemeen een lokaal verschijnsel is, zullen 

globale qrootheden (produktafmetinqen, stempelsnelheid) buiten beschou

winq worden gelaten. Het vermoqen zal worden qerelateerd aan de snel
heid waarmee het materiaal het gebied binnenstroomt (UI ). De vermoqens

termen worden dimensieloos qeschreven met : 

(3.1) 
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Bij model I (fig. 3.2) wordt de volgende modellering toegevoegd: uni

forme snelheidsvelden in gebied I en II. De vrijheidsgraad is hier de 

hoek at welke na het differentieren geelimineerd kan worden. Het totale 

vermogen is dan (berekeningen bijlage 1.1 tIm 1.3): 

p* = 2~;+1 (3.2) 

(3.2) geldt zolang ~ ~ Im+1. 

a l F ~u.t 
a ! F ~Ust 
iOn r,. 

/ 
/ U / 

/ ....e--- h 
n u ... y 

It / 
Y / 1 

x (Xx 
s· 

fig 3.2, model I fig 3.3, model II 

Bij model II (fig. 3.3) wordt de volgende modellering toegevoegd: uni

forme snelheidsvelden in gebied I en II. Hier is geen vrijheidsgraad en 

kunnen we voor het totale vermogen schrijven (berekening bijlage 1.4 

tIm 1.5): 

P* L( +m+1) = 13' 1 l (3.3) 

Bij model III (fig. 3.4) worden de volgende modelleringen toegevoegd 

(berekeningen bijlage 1.6 tim 1.11): 

- Uniforme snelheidsvelden in de gebieden I, III en IV. 

- Gebied II: a ; a (x). , y y 
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x 
s 

fig. 3.4, model III 

Hierbij worden een tweetal dimensieloze parameters (vrijheidsgraden) 
geintroduceerd: 

o = §. -... a 

- ~ = ; 

Door middel van het computerprogramma A460012 op de Burroughs 7700, 
* wordt het minimale totale vermogen P numeriek bepaald omdat dit ana-

lytisch niet mogelijk is. 
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4. Experimenten 

Om de voorgaande procesmodellering en analyse te toetsen aan de prak

tijk worden een aantal proefstukken gemaakt volgens fig. 4.1, waarbij 

de hoogte h wordt gevarieerd (tabel, bijlage 2). Van deze proefstukken 

wordt de 10-waarde bepaald. 

~ 
I 

I c 
I 

I h 
I 

12L 2b ... , 
L 

fig. 4.1, proefstuk 

De proefstukken worden ter plaatse van tL gehalveerd en op een helft 

van de doorsnede wordt een fotografiscn raster ( 1 mm) aangebracht. 

Dit raster dient om de materiaalstroom enigzins te kunnen 'volgen' na 

de deformatie en om later eventueel nog nader onderzoek hieraan te 

plegen (opmeten raster e.d.). 

Het aanbrengen van een fotografisch raster gaat als voIgt: 

- prepareren oppervlak (schuren) 

- reinigen met watten, vim en water 

- spoelen (water) 

- drogen (fohn) 

- fotografische laag aanbrengen (met watje) 

- drogen 

- belichten (UV) ± 1t min. 

- spoelen (rijkelijk met water) 

- drogen 

- kleuren (met inkt) 

- spoelen 

- drogen 

• 
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Na het aanbrengen van het raster kunnen ze geperst worden. Om de ver

vorming van het raster goed te kunnen zien, moet de vervorming niet te 

groot zijn. Dit is afhankelijk van de verpiaatsing van de stempel ust 
en de afmetingen van het proefstuk. Er geldt: 

2.(b-a).L.ust = 2.h.L'U1 (4.1) 

waarin: ur : verplaatsing materiaal in gebied I 

Stel ur = 1 mm; dan is met a = 5 mm en b = 25 mm: 
1 

ust = 20.h mm 

Experimenteel is gebleken dat: 

ust = O.OS.h mm 

(4.2) 

(4.3) 

Bij deze stempelverplaatsing krijg je een goede weergave van de defor

matie van het raster. 

Bij deze verplaatsing van de stempel moet ook nog de elastische rek van 

de pers upers meegeteld worden om de juiste vervorming te realiseren. 

om deze upers te bepalen wordt 'drooggeperst' (zonder proefstuk). De 

benodigde perskracht die hierbij gebruikt wordt, bedraagt 600 kN. (Deze 
perskracht is ook ongeveer nodig om de proefstukken te deformeren.) De 

totale stempelverplaatsing wordt dan: 

ust = O.OS.h + upers (4.4) 

Het proefstuk wordt in de matrijs gelegd volgens fig. 4.2 (volgende 

bladzijde). Het proefstuk is bijna geheel opgesloten. Het materiaal kan 

aIleen nog via de verhoging wegvloeien. 

Vervolgens wordt het gedeformeerd raster gefotografeerd (bijlage 3.1 

tim 3.3). Ook wordt opnieuw de l-waarde bepaald (tabel, bijlage 2) van 

aIle proefstukken. 

• 
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stempel 

fig. 4.2, proefopstelling 

Een tweede serie proeven werd uitgevoerd waarbij een proefstuk telkens 

een klein beetje wordt vervormd (ust = 1 + upers [mm]), waarna de 1 

waarde wordt bepaald en het gedeformeerd raster gefotografeerd (bijlage 

3.4). In deze proefserie waren twee-stappen reeds voldoende om een 

slenk te laten ontstaan. 

• 
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5: Resultaten 

In grafiek I (bijlage 4.1) is van deze drie modellen het totale vermo

gen uitgezet tegen de procesparameter 1 (met wrijvingsfactor m=O). 

Omdat het proces het benodigd vermogen minimaliseert, wordt aIleen de 

resultante bepaald waarlangs het proces verloopt. De open cirkeltjes 

geven aan waar de betreffende modellen in elkaar overgaan. 

De resultante staat in grafiek II (bijlage 4.2) voor verschillende 

wrijvingscoefficienten. We kunnen hier de drie gebieden (modellen) 

onderscheiden. In gebied I en II treedt slenkvorming op: In gebied I 

laat het materiaal los van de bodem (zie ook foto 1 tIm 3, bijlage 3.1 

en 3.2), terwijl in gebied II het materiaal van de bodem in het sym

metrievlak komt te liggen en zodoende een scheur laat ontstaan (foto 8, 

bijlage 3.4). Dit heeft een slechte invloed op de mechanische sterkte 

van het uiteindelijke produkt. 

In gebied III treedt geen slenkvorming op en wordt derhalve beschouwd 

als het veiliqe gebied. 

In grafiek II zijn de overgangen tussen de modellen aanqeqeven door de 

lijnen ADC en BD. De overganq tussen gebied I en II (lijn AD) is analy

tisch te bepalen. Deze bedraagt: lAD = rm-rr (berekening bijlage 1.3). 

De twee overige overgangen zijn nummeriek bepaald. Bij de overqang van 

III naar II (lijn BD) verdwijnt het deformatiegebied en beqint slenk

vorming op te treden. Naarmate ae wrijvinq groter wordt, start deze 

slenkvorminq later. Bij de overganq van III naar I (lijn CD) verdwijnt 

het deformatiegebied abrupt en laat het materiaal los van de bodem. De . 
qrootte van het deformatieqebied is qrafisch weergeqeven in grafiek IV 

(bijlage 4.4). In grafiek III (bijlage 4.3) zijn deze overgangen noq

maals weerqegeven. Het gearceerd qebied geeft aan waar geen slenkvor

ming optreedt. 
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Al deze grafieken zijn zuiver theoretisch. De proevenJdie zijn uitge

voerd om deze theorie aan de praktijk te toetsen, leverde voornamelijk 

een probleem op: De wrijvingsfactor m, die tijdens het extruderen c.q. 

persen optreedt, is moeilijk te bepalen. Er is weI steeds bij aIle 

proeven dezelfde smeerolie gebruikt (E(xtrem) P(ressure)-olie). Op foto 

4 (bijlage 3.2) zien we dat hier juist slenkvorming begint op te treden 

(1 = 1.52). Omdat de wrijving niet groot was, vinden we theoretisch een 

grotere 1kritisch' 

In de tabel (bijlage 2) staan de beIanqrijkste meetgegevens met betrek

king tot de grootte van de slenkvorming (gemeten aan de hand van de 

foto·s). De grootte van het deformatiegebied (foto 5+6, bijlaqe 3.3) is 

moeilijk te bepalen en is verder dan ook achterwegen gelaten . 

• 
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6.Conclusie 

De proeven komen redelijk overeen met de theorie. Het qrootste probleem 

is dat de wrijvinqsfactor niet exact bekend is. Ret is daarom noq nodiq 

am met verschillende smeerolien deze proef uit te voeren teneinde de 

invloed van de wrijvinqsfactor nader te onderzoeken. 

Bij de procesmodellerinq is met een aantal factor en qeen rekeninq qe

houden, zoals versteviqinq, die invloed kunnen hebben op het proces. 

Ook is het wrijvinqsvermoqen ter plaatse van de 'kopse' vlakken (z=O en 

z=L) niet in de berekeninqen meeqenomen. 

Bij de procesmodellerinq is men er van uitqeqaan dat alles zich af

speelde in het afschuif- en deformatieqebied. Op de foto's is duide

lijk te zien dat ter plaatse van A (fiq. 6.1) een dode zone is. Tevens 

is duidelijk te zien dat de aanstroomrichtinq van het materiaal in 

qebied I niet helemaal overeenkomt met de modellerinq CUI + 0). Dit 
Y 

kan noq nader onderzocht worden. 

fiq. 6.1, dade zone in produkt 

• 
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• 

bijlage 1. 2 

(A.S) 
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rn~J~<j: {),YI1fanlVLt. ~h.rv.'ch~ In ::C.l21'1 ::II: 

Cohtinu;.Aa.iJ. O\j€A ~ r-u.P~ <j~: 

I 

... . 

I 
I 

I 

U SJY1 d. = fA rr Co.:s c< 

... 

r-VLAK 

... ... .... . ... u.cosO< 

(S.1) 
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\1 \.vv·~a.Q- ~ : 

~ ?r::: SSV.:f hIe; Cos 0( + cAll: s/n 0: J. L .. ot~ 
\fj 0 SI¥1 0( 

?r " SlitJ-s h. t1 (~ + ~ ) 

11* ::: -L (-L T~) 
T1 \f} '0 

'* ?w:: ty').\3V,ji t1 r L, d~ 
\(30 

?w =: ('no \r"\/. L .LA, 0.. 

\f3 

(8.2) 

?: ., vr y (K3) 

t1tu +ol~ CJel'l~~~ I.I? daY) 

'P'; :: ~ (~ + fYI ~1) (8.4-) 
• 
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s 

~~~: ~lb.d i } lArti?Ol\M/2. ~chuJJr.,., 

~et~ lr: Q:? I: rA~ (~ 

f(1~ ~~~c..~ Q.V\' CO.....){\Y")~fiJ.. D0eI'\ ~ 

r-~oJ.,..~ ko~ (X;CJn. ck. CO~~ CX>~ AeJ ~
hv.'oh~ I~ ~ dl'OOtSe ~~ v.:J01\~ ~\Jo~: 

'* ~l2.b u.d :r : U 7C-:c = - LA (C. f) 
• 
U~l::' :::: 0 
.. ?C .. 
U~lt =z - S . fA 

.. . 
UYll: :::. ~ . tA. 

:s 
U~= t-J3 . fA.. 

~(1-~) 

U~m= U .. cA 
.. !3 
U:tIS%':' <:) 

U~_ ::: >r'. tA 

(c '2.) 

(C.31 

(C4) 

(C.S') 

(c..b) 

(C,7) 
(C.cy) 
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-~fQ~~M~~y) tYl CjohUd -:n: '. 

-1: t = ~ (t~:-t ~~.,.-t i.;j' 
• 2>" (X = . UA.ll:= - -l . tA 

lr a:::t S 

t ~1t::S 2l U_~ Q:..:: -L . LA 
()~ s . 

, 

bijlage 1.7 

((.'3 ) 

((.\0) 

((.If) 
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UX .(CS()(1 
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i-I-'_--l .... , .... Uxm 
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I , 
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• 
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- W~u'''''cp\ftft~~~n : 

*I?W =. M~fI51C12!zr!ltk 
V1 (J 

+ (iuxr / l dx) 
Pw -= f!t ssv.L J s -+ 

\[3 2 
(ot-s) I 

- t-\v\ -td~ ~M::J""'" wend-\: 01"" . 

p';; -:: ~: + PI', 1f + 'Pt + l1j"" + Pr..," + Pw "" ( CJ ~ '; 
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Meetresultaten eerste proefserie 

proef5tuk 

(fotonummer) 1 2 3 

bijlage 2 

4 5 6 

----------------------------------------------------------------------
hO [mm] 1. 92 4.08 6.00 8.18 10.13 14.95 

aO [mm] 5.00 5.00 5.00 4.95 4.85 4.90 

10 [-] 0.38 0.82 1.20 1.65 2.09 3.05 

h [mm] 1. 76 3.67 5.54 7.44 9.33 13.70 

a [mm] 5.00 4.95 5.00 4.90 4.85 4.75 

1 [-] 0.35 0.74 1.11 1.52 1.92 2.88 

Sth [mm] 3.62 2.08 0.66 

5' [mm] 3.4 2.0 0.8 

waarbij: 5' = straal slenkvorming waar materiaal 

los i5 van de bodem 

5th = theoreti5che 5' = a 
_ --1L-

J'iii+'r 
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vergroting 2. 5x 

foto 1, 'Yo = 0.38, 'Y = 0.35, 5' = 3.4 mm 

foto 2, 'Yo = 0.82, 'Y = 0.74 s' = 2.0 mm 
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ve!g!oting 2.5x 

foto 3, '0 = 1.20, , = 1.11, s· = 0.8 mm 

foto 4, '0 = 1.65, , = 1.52 
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verqrotinq 2.5x 

foto 5, 10 = 2.09, 1=1.92 

foto 6, 10 = 3.05, 2.88 
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vergroting 2.5)( "Yo = 2.00 

foto 7, "y = 1.84 

foto 8, "y = 1.60 
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2.20l 

I 
I 
i 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

2.00~ I 
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I 
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1 .G0~ 
I 
\ 
\ 
I 

\ 
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4 'l \ 
\ 
\ 
\ 

I \ 
\ 

1.20t 
1.130 

0 

grafiek I, 

, 
"-

- 31 -

2 3 

It 
dimensieloos vermogen P (1) van model 

I, II en III voor m=O 

4 

bijlage 4.1 

-:::.0 

MODEL 

I 

lC .------

11L 

GAMMA[-] , 
5 

• 



:::r 
PSTER[-] 

I 
2.20l 

I 
2.00 

1.80 lb 
l.S0 

grafiek II, 
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L 
/"/ 

--( 

! 

2 
, 

3 4 

GAMMA[ -:-] 
5 

*' resultanten dimensieloos procesvermogen P (y) 

voor 0 < m < 1 
z:: = 

• 

WR I JV • COEF .YM' 

0. 

0.2 

0.4 

13.6 

0.8 

1. 
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2.40 
GAMMA-KRITISCH [_] 

2.20. 

1.89 

1.G0~ / __ _ 

:~:L ___ ~ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1.20 

, 
.29 

grafiek III I 

.49 .60 0,68 

kritsche gamma-waarden 1kritisch(m) waarbij 
slenkvorming optreedt 

.80 1.01 
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1,0...----------------------:::O-...,.,.,.-:';II'"'7;I'-----r 
fB (-] --- :m=O 

0,9 : m = 0,2 
- - - : m= 0,4 

0,8 - - - : m = 0,6 
- - - - - - : m = 0,8 

0,7 - - - - : m = 1,0 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 
~ [-J . ... 

grafiek IV, grootte deformatiegebied als functie van 1 
• 

1) 

0 

0, 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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